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ΑΑννααχχώώρρηησσηη
ΠΠααρραασσκκεευυήή 2222 ΓΓεεννάάρρηη
�5&6/$7��&3#4*7����//
κκόόσσττοοςς 2255€€
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κκόόσσττοοςς 1155€€
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//
κκόόσσττοοςς 3300€€
∆∆ηηλλώώσσττεε σσυυµµµµεεττοοχχήή
66994488994466557788
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ΠΠέέµµππττηη 2211 ΓΓεεννάάρρηη
�5&6/$7�������	//
κκόόσσττοοςς 3300€€
∆∆ηηλλώώσσττεε σσυυµµµµεεττοοχχήή
66997799224400775566,,
66993377779999662277
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∆∆ιιααδδήήλλωωσσηη::
ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη,, 

∆∆ηηµµααρρχχεείίοο,, 33µµµµ

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη:: 
σσυυζζήήττηησσηη µµεε σσυυµµµµεεττοοχχήή

δδιιεεθθννώώνν ααννττιιππρροοσσωωππεειιώώνν
∆∆ηηµµοοττιικκόό ΘΘέέααττρροο

ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληηςς,, 66µµµµ
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ΠΠοορρεείίεεςς::
σσεε ΦΦρράάχχττηη κκααιι ΚΚήήπποουυςς

ττοουυ ΈΈββρροουυ,, 1122µµεεςς

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη 
σσττηηνν ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη,,

66µµµµ --ΑΑννααχχώώρρηησσηη
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ΣTO

ΑΣΦΑΛ ΣΤ ΚΟΑΣΦΑΛ ΣΤ ΚΟ

∆ ΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΟΧ  ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1
• ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αγ. Διονύσης, 11πμ
στο πλευρό των
απεργών στα καράβια

• ΑΘΗΝΑ
Yπ. Εργασίας, 12μες
STOP στο Ασφαλιστικό-
σφαγείο

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ 4/2

Γυρίστε στις σελ. 8,9,10,11,12,13

ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ
ΦΡΑΧΤΕΣ και

MNHMONIA
Ξεκινάμε 

για τον
Έβρο

ΑΘΗΝΑ
Στ. Λαρίσης, 10μμ
Παρασκευή 22/1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν.Σ. Σταθμός, 8πμ 
Σάββατo 23/1
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Σ
ύμφωνα με τις «κυβερνητικές πηγές» ο Τσί-
πρας πάει στο Νταβός με δύο στόχους: Από
τη μια να διαπραγματευτεί τα ζητήματα του

χρέους και των προαπαιτούμενων, όπως το ασφα-
λιστικό και από την άλλη να προσελκύσει «επενδύ-
σεις».

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος θα συναντηθεί
με το Γερμανό Αντικαγκελάριο Γκάμπριελ, την
πρόεδρο του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, τον πρόεδρο
της ΕΚΤ Ντράγκι, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ
Μπάιντεν (με τον οποίο θα συζητήσουν και τις
εξελίξεις στο Κυπριακό), ενώ θα συμμετάσχει σε
πάνελ αντιπαράθεσης με τον Σόιμπλε. 

Ο Τσίπρας εμφανίζεται διατεθειμένος να υποκύ-
ψει στις ταυτόχρονες πιέσεις («ζητήσαμε αγελάδα
και μας έφεραν γάτα») του κουαρτέτου για πιο
άγριο ασφαλιστικό με αντάλλαγμα ξανά μια κίνη-
ση καλής θέλησης για ελάφρυνση του χρέους.
Σύμφωνα με το tvxs, «κυβερνητική πηγή, δίνοντας
και το στίγμα της στάσης που θα ακολουθήσει ο
πρωθυπουργός στις 20 και 21 του μήνα στο Ντα-
βός τόνισε ότι “εάν ο Σόιμπλε θέλει να συμμαχή-
σει με το ΔΝΤ στο θέμα του ασφαλιστικού, τότε
θα πρέπει να πει και εάν συμφωνεί ή όχι μαζί του
στο αίτημα για σημαντική ελάφρυνση του χρέ-
ους”».

«Θετική θέση»

Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
στρέφει τις ελπίδες της στη «θετική θέση του ΔΝΤ
για την ελάφρυνση χρέους» και τις «ήπιες ευρω-
παϊκές πτέρυγες των πιστωτών» (σε «αντίθεση με
την Ουάσιγκτον και το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες
δείχνουν διάθεση αποδοχής και ευελιξίας επί της
πρότασης της Αθήνας για το ασφαλιστικό») για να
εκμεταλλευτεί τάχα τις εσωτερικές τους αντιθέ-
σεις. Συνεχίζει δηλαδή την τακτική που επανειλημ-
μένα όλους τους προηγούμενους μήνες το μόνο
που έχει πετύχει είναι να δένεται, ακόμα πιο σφι-
χτά, χειροπόδαρα.

Όσο αφορά στο δεύτερο σκέλος των «επενδύ-
σεων» (όπου τις επαφές με τους επιχειρηματίες
έχει αναλάβει ο υπουργός Επικρατείας Νίκος
Παππάς) τσανακογλείφτες οικονομικοί «αναλυ-
τές» χαρακτηρίζουν σαν κύριο εμπόδιο στα ανα-
πτυξιακά σχέδια της κυβέρνησης την «υψηλή» φο-
ρολογία των επιχειρήσεων. Και ενώ η δυσοσμία
της φοροδιαφυγής της Eldorado στη Χαλκιδική
δείχνει ακριβώς το ανίθετο, ο νέος αρχηγός της
ΝΔ ανησυχεί για τον Τσίπρα, «τι θα πει στους ξέ-
νους επενδυτές που θα δει στο Νταβός την ερχό-
μενη εβδομάδα με τις Σκουριές κλειστές».

Όμως, είτε μιλάμε για το ασφαλιστικό είτε για τις
Σκουριές, οι πιέσεις των από πάνω στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη εί-
ναι η ύπαρξη ενός δυνατού κινήματος από τα κάτω
που συνεχίζει να διεκδικεί, να απεργεί, να διαδηλώ-
νει κόντρα στα ξεπουλήματα και τους συμβιβα-
σμούς  -από τις Σκουριές μέχρι τον Εβρο και από
το ασφαλιστικό μέχρι την ιδιωτικοποίηση των λιμα-
νιών. Είναι αυτή η δύναμη που έχει αναγκάσει την
κυβέρνηση να αναστέλλει βδομάδα τη βδομάδα και
μήνα την κατάθεση του ασφαλιστικού, φοβούμενη
τις αντιδράσεις.

Τι μπορεί να συμβεί με τους μνημονιακούς σχε-
διασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μας θυμί-
ζει που κατέληξε η κυβέρνηση ΓΑΠ που το Γενάρη
το 2010, έλεγε από το Νταβός: «Προχωρούμε σε
βαθιές αλλαγές, οι οποίες ενδεχομένως να είναι
επώδυνες για πολλούς, αλλά είμαστε σίγουροι ότι
οι Ελληνες είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν το
πρόγραμμά μας κι αυτό το βλέπω κάθε φορά που
περπατάω στους δρόμους…».

Π
ερισσότεροι από 40 αρχηγοί κρα-
τών και περίπου 2.500 ηγετικά στε-
λέχη επιχειρήσεων και «διαμορφω-

τές γνώμης» θα βρεθούν στις 20-23 Ια-
νουαρίου στο ελβετικό θέρετρο στο 46ο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF).

Σύμφωνα με τον Κλάους Σβαμπ, πρό-
εδρο και ιδρυτή του WEF, στο φετινό φό-
ρουμ κάτω από τον αισιόδοξο τίτλο «τιθα-
σεύοντας την τέταρτη βιομηχανική επανά-
σταση» θα τεθούν κρίσιμα ερωτήματα:
«Πώς αυτή η επανάσταση θα μετασχηματί-
σει τη βιομηχανία, την υγεία, την εκπαίδευ-
ση, τη μετακίνηση, τις οικονομικές υπηρε-
σίες»; «Πώς οι κυβερνήσεις θα χτίσουν θε-
σμούς ικανούς να παίρνουν αποφάσεις
απέναντι σε ραγδαίες, περίπλοκες προκλή-
σεις»; Αλλά και «πώς η τεχνολογία θα ανα-
πτυχθεί με τρόπους που θα συνεισφέρουν
στην ανάπτυξη χωρίς να αυξήσουν την
ανεργία, την οικονομική ανισότητα και να
εντείνουν το πρόβλημα της κλιματικής αλ-
λαγής»;  

Δεν έλειψαν ποτέ οι συνοδευόμενοι από
λογοπαίγνια υπερφίαλοι τίτλοι από το Οι-
κονομικό Φόρουμ Νταβός: «Ο μεγάλος με-
τασχηματισμός, σκιαγραφώντας νέα μον-
τέλα» το 2012, «Ελαστική δυναμική» το
2013, «Επανασχεδιάζοντας τον κόσμο» το
2014…

Ανφάν γκατέ 

Αλλά ότι ξαφνικά οι σύνεδροί του νοι-
άζονται να λύσουν την ανεργία, την κοινω-
νική ανισότητα και τα ζητήματα του πλανή-
τη, πάει πολύ. Το WEF χρηματοδοτείται κά-
θε χρόνο από τις 1000 εταιρίες μέλη του
που συμμετέχουν σε αυτό με τους αντι-
προσώπους τους, εταιρίες με κύκλο εργα-
σιών πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια,
το ανφάν γκατέ δηλαδή του παγκόσμιου
καπιταλισμού. 

Σύμφωνα με την έκθεση της διεθνούς

οργάνωσης Oxfam, που δημοσιοποιήθηκε
λίγες μέρες πριν την ετήσια συνάντηση
στο Νταβός και ασχολείται με ζητήματα
φτώχειας και αδικίας, σήμερα οι 62 πλου-
σιότεροι άνθρωποι του πλανήτη έχουν
πλούτο ίσο με τον πλούτο του μισού πλη-
θυσμού του πλανήτη. Ο πλούτος τους έχει
αυξηθεί κατά 44% από το 2010, ενώ ο
πλούτος των φτωχότερων 3,5 δισεκατομ-
μυρίων ανθρώπων μειώθηκε κατά 41%.

Δικαιολογημένα, το παγκόσμιο φόρουμ
στο Νταβός έχει βρεθεί στο στόχαστρο
του αντικαπιταλιστικού κινήματος της προ-
ηγούμενης δεκαετίας. Το Γενάρη του 2000,
λίγες μόλις μέρες μετά την πολιορκία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο
Σιάτλ, οι διαδηλωτές πολιόρκησαν το φό-
ρουμ στο Νταβός.

Το 2001 δεν ήταν μόνο οι διαδηλώσεις
στο ίδιο το Νταβός που συνεχίστηκαν. Τις
ίδιες μέρες του Γενάρη του 2001, απέναντι
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του
Νταβός οργανώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε
στη Βραζιλία το 1ο Παγκόσμιο Κοινωνικό
Φόρουμ. Ακολούθησε τον Ιούλη της ίδιας
χρονιάς η διαδήλωση στη Γένοβα, και το
Γενάρη του 2002 το 2ο Παγκόσμιο Κοινωνι-
κό Φόρουμ ξανά στο Πόρτο Αλέγκρε - και
ένα χρόνο μετά το 1ο Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Φόρουμ στη Φλωρεντία. 

Ο Συνασπισμός και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποτέλεσαν όλα αυτά τα χρόνια κομμά-
τι της αντι-νεοφιλελεύθερης πτέρυγας που
(πολλές φορές σε αντιπαράθεση με την αν-
τικαπιταλιστική πτέρυγα) αποτελούσε μέ-
ρος αυτού του διεθνούς κινήματος. Με αυ-
τήν την έννοια η παρουσία του Τσίπρα ανά-
μεσα στους οικονομικούς και πολιτικούς
εκπροσώπους του παγκόσμιου καπιταλι-
σμού, αν και όχι η πρώτη, έχει τεράστια
συμβολική σημασία.

Πριν από μερικές μέρες σε άρθρο του
στην Αυγή, ο Πάνος Τριγάζης μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής και συντονιστής του

Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων
Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ, θυμήθηκε αναλυτικά
όλη την παραπάνω πορεία για να καταλή-
ξει στο συμπέρασμα ότι φέτος:  

«Ένα είδος αντι-Νταβός θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί και η ιστορική νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, η
οποία επαναλήφθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου
της ίδιας χρονιάς… Είμαι βέβαιος, λοιπόν,
ότι στο φετινό Νταβός θα ακουστεί το μή-
νυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ριζικές αλ-
λαγές, με πρώτη την κατάργηση των πολι-
τικών λιτότητας… Αντι-Νταβός με την ευ-
ρύτερη έννοια, είναι και το εκπληκτικό κίνη-
μα αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες και
μετανάστες, που αναπτύσσεται στα νησιά
του Αιγαίου…».

Αντιστάσεις

Είναι βέβαιο ότι οι εκλογικές επιτυχίες
της Αριστεράς στην Ελλάδα, την Ισπανία
και την Πορτογαλία, δεν θα μπορούσαν να
έχουν υπάρξει χωρίς τη ριζοσπαστικοποί-
ηση που γέννησε το κίνημα της προηγού-
μενης δεκαετίας και χωρίς τις σκληρές αν-
τιστάσεις της εργατικής τάξης και των
φτωχών ανθρώπων ενάντια στα μνημόνια. 

Είναι επίσης απόλυτα σωστό ότι αντί-
Νταβός είναι το κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Το αντί-
Νταβός του 2016, είναι οι διαδηλώσεις
στον Έβρο, το Καλαί και τη Λαμπεντούζα
στις 23-24 Γενάρη.

Αλλά είναι απόλυτη λαθροχειρία να υπο-
στηρίζει κανείς ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει να κάνει το οτιδήποτε με αυτά
τα κινήματα. Ό,τι «βαρυσήμαντους» λό-
γους εναντίον της λιτότητας και να εκφω-
νήσει ο Τσίπρας απέναντι στο Σόιμπλε στο
Νταβός, οι λεκτικές του κορώνες θα με-
τράνε όσο και οι «ανησυχίες» των διοργα-
νωτών του φόρουμ περί κοινωνικών ανισο-
τήτων και ανεργίας.

Στην πράξη, την ίδια ώρα που ο Τσίπρας
θα συζητάει με τους «εταίρους» του πόσο
πιο βαθιά ακόμα θα μπει το μαχαίρι στο
ασφαλιστικό του 3ου μνημονίου, ο Ν. Παπ-
πάς θα συζητάει με τα χειρότερα γεράκια
της αγοράς ποιο από τα φιλέτα του ΤΑΙ-
ΠΕΔ θα πρωτοξεπουλήσει. 

Και την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός
θα κοκορεύεται για την αλληλεγγύη του
λαού προς τους πρόσφυγες από τα σαλέ
της Ελβετίας, οι αλληλέγγυοι του «Πλάτα-
νου» στη Λέσβο θα συλλαμβάνονται και η
Φρόντεξ θα βυθίζει βάρκες στο Αγαθονήσι.

Αν στέλνει ένα μήνυμα η φετινή παρου-
σία του Τσίπρα στο Νταβός είναι η απόλυ-
τη αποτυχία της στρατηγικής για μια αντι-
νεοφιλελεύθερη και πιο «κοινωνική» διαχεί-
ριση του καπιταλισμού. Δεκαπέντε χρόνια
μετά τη Γένοβα, η ελπίδα βρίσκεται στην
αριστερά του αντικαπιταλισμού, της ρήξης
και της ανατροπής.

Γιώργος Πίττας

O Τσίπρας στο Νταβός... 
και άλλα αίσχη

Μέσα στα επενδυτικά σχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι όχι μόνο η προ-
σέλκυση επενδυτών από το Νταβός, αλλά και η δημιουργία ενός ελληνικού θερινού
«Νταβός» το οποίο είχε ανακοινώσει ήδη από τον Οκτώβρη σε συνάντησή του με το
ΤΕΕ και τον ΟΕΕ ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάρδας! 

Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια το απομονωμένο νησάκι της Αιγιλείας στον Ευβοϊκό
απέναντι από τα Στύρα έχει επιλεχθεί σαν ο χώρος για να αναπτυχθεί ένα «Παγκό-
σμιο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Φόρουμ» που θα μπορεί να φιλοξενεί 6.000 συνέδρους
και η ιδέα είναι να αποτελείται από «Εθνικές Εστίες Πολιτισμού» που θα αποτελούν
το «σπίτι» της κάθε χώρας που θα αναλάβει και την χρηματοδότηση της εθνικής της
εστίας. 

Ο Μάρδας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επένδυση θα είναι «της τάξης του 1,6 έως
2 δισ. ευρώ το πολύ» (πενταροδεκάρες δηλαδή), ενώ όσον αφορά στο κόστος των
Εστιών είπε ότι «θα αναληφθεί 100% από τα κράτη που θα ενδιαφερθούν να χτίσουν
τη συγκεκριμένη εστία».

Έτσι το διεθνές τζετ-σετ θα μπορεί μακριά από το θόρυβο της πλέμπας της μεγα-
λούπολης, μακριά από ενοχλητικούς διαδηλωτές, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τη Μα-
κρόνησο, να έχει πλέον το δικό του θερινό Νταβός...

Θα το κάνουν θερινό;
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Αριστερή απάντηση 
στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ

Φωτό από το μαζικό πανεργατικό συλλαλητήριο το Σάββατο 16/1.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Ο
ι συνεχείς προσαρμογές της κυβέρνη-
σης του Αλέξη Τσίπρα στις πιέσεις και
τις επιλογές των διευθυντήριων της ΕΕ

οδηγούν τον ΣΥΡΙΖΑ στη γελοιοποίηση. Αυτή
δεν είναι κυβέρνηση της Αριστεράς, είναι φτε-
ρό στον άνεμο της κρίσης.

Ο Τσακαλώτος τριγυρνάει στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες και δηλώνει ότι βρίσκει κατανόη-
ση για το Ασφαλιστικό-σφαγείο του Κατρούγ-
καλου, αλλά ύστερα έρχεται η Τρόικα και απαι-
τεί να γίνει ακόμα πιο σκληρό το πετσόκομα
των συντάξεων.

Κάθε μέρα που περνάει, τα σημάδια για επι-
δείνωση της οικονομικής κρίσης πληθαίνουν
και πιέζουν για αναθεώρηση προς το χειρότερο
όλων των προβλέψεων για τα έσοδα, τα ελλείμ-

ματα και τις περικοπές. Οι αγορές κατρακυλά-
νε και ο Τσίπρας ακολουθεί στον κατήφορο.
Αυτά παθαίνει όποιος στηρίζεται σε μια «ανά-
καμψη» που για πολλοστή φορά αναβάλλεται.

Εμετικό
Αλλά δεν είναι μόνο οικονομικός ο κατήφο-

ρος. Μια κυβέρνηση που περηφανευόταν ότι
δίνει μαθήματα ανθρωπισμού για την αντιμετώ-
πιση των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη, τώ-
ρα προσαρμόζεται χυδαία στη δεξιά στροφή
της γερμανικής κυβέρνησης. Ξαφνικά, οι χτεσι-
νοί ήρωες-διασώστες στα νησιά γίνονται ποινι-
κά κολάσιμοι. Είναι η ίδια κωλοτούμπα που κά-
νει η Μέρκελ, η οποία εμφανιζόταν ως «προ-
στάτιδα» των προσφύγων και τώρα πρωτοστα-

τεί στην εκστρατεία που τους στιγματίζει ως
επίδοξους βιαστές. Το εμετικό σκίτσο του Ch-
arlie Hebdo που αμαυρώνει τη μνήμη του μι-
κρού Αϊλάν συνοψίζει την κατάντια όλου του
άξονα Ολάντ-Μέρκελ-Ερντογάν-Τσίπρα.

Όλα αυτά είναι μια τραγωδία που θα γίνει
ακόμη χειρότερη αν αφήσουμε το παραμικρό
περιθώριο στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη
να παριστάνει την αντιπολίτευση. Τα μνημόνια
και ο ρατσισμός είναι το δηλητηριώδες κοκτέιλ
της άρχουσας τάξης, των κρατικών μηχανισμών
της και των παραδοσιακών κομμάτων της. Η αν-
τίσταση στον κατήφορο της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ είναι το απαραίτητο βήμα για να ανα-
δείξουμε ότι υπάρχει γνήσια αριστερή εναλλα-
κτική λύση απέναντι σε αυτό το δηλητήριο.

Γι’ αυτό η Εργατική Αλληλεγγύη και το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα σαν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ευρύτερης μαχόμενης Αριστεράς δί-
νουν όλες τις δυνάμεις τους για να στηρίξουμε
το κίνημα αντίστασης που ξεδιπλώνεται. Την
Πέμπτη βγαίνουμε στους δρόμους στον Πειραιά
και στην Αθήνα, στο πλευρό των απεργών στα
καράβια και των μεγάλων κλάδων της ΑΔΕΔΥ
που συνεχίζουν τα συλλαλητήρια ενάντια στο
Ασφαλιστικό-σφαγείο. Το Σαββατοκύριακο ανε-
βαίνουμε μαζικά στον Έβρο όπου είναι στραμμέ-
να τα μάτια όλων των αντιρατσιστών της Ευρώ-
πης. Και κλιμακώνουμε με την Πανεργατική
απεργία στις 4 Φλεβάρη, όλοι μαζί ενωμένοι
ενάντια στους οικονομικούς και ρατσιστικούς
δολοφόνους αυτού του βάρβαρου συστήματος.

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Σάββατο 23 Γενάρη 6μμ
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης
Εκδήλωση με τη συμμετοχή:

Στα 94.410 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης με τα 7.540 ευ-
ρώ που συγκεντρώθηκαν την περα-
σμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τις Άννα Κ., Αγγελι-
κή Λ., Ιωάννα Λ., Μαρία Α., Κατερίνα
Γ. και Σοφία Π. που γράφτηκαν συν-
δρομήτριες στην εφημερίδα και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
καθώς και τα σωματεία που ανανέω-
σαν τη συνδρομή τους: την Ένωση
Λιμενεργατών ΟΛΠ, την Ομοσπονδία
Εργαζομένων στα Διϋλιστήρια, το Ερ-
γατικό Κέντρο Κέρκυρας, την ΠΟΕ-
ΔΗΝ, την ΠΟΣΤ, την ΣΥΠΕΤΕ – ΠΠ
ΕΘΝΑΚ και την ΓΣΕΕ. 

Ευχαριστούμε επίσης για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις: από 100 ευ-
ρώ Αντώνης Κ. και Λέανδρος Μ., από
50 ευρώ Γιώργος Τ. και Δημήτρης Ε.,
από 20 ευρώ Χρήστος Κ., Μαρία Β.,
Γιώργος Κ., Φωτεινή Π. και Ηλίας Τ.,
από 10 ευρώ Νίκη Ζ., Κώστας Ζ., Δη-
μήτρης Δ., Αγγελική Κ., από 5 ευρώ
Αγγέλα Χ., Κώστας Π. και Αλέκος Α. 

Ευχαριστούμε τέλος τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που διακί-
νησαν στην Βρετανία το νέο μπλουζά-
κι της Εργατικής Αλληλεγγύης «Όχι
στον πόλεμο – ανοιχτά σύνορα» και
μας έστειλαν 220 ευρώ ενίσχυση.

Γουέιμαν Μπένετ, Stand Up to Racism και Unite
Against Fascism, Βρετανία,

Emin Sakir, αντιρατσιστική πλατφόρμα 
από την Τουρκία

Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 

Έφη Λατσούδη, το χωριό του «όλοι μαζί» ,Μυτιλήνη

Γρηγόρης Καλομοίρης, ΕΕ της ΑΔΕΔΥ 

Νάντερ Χαλμπούνι,
Σύλλογος Αποδήμων Σύρων στην Ελλάδα  

Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκαλος Ξάνθη

Συντονίζουν: 
Ζανέτα Λυσικάτου, ειδικευόμενη γιατρός

Κική Γιαννάτου, μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ
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Συνέντευξη τύπου δόθηκε τη Δευτέρα 18 Γενάρη
στην ΕΔΟΘ ενόψει του διήμερου δράσεων ενάντια
στο φράχτη που θα πραγματοποιηθεί στον Έβρο στις
23-24 Γενάρη.

Ο Γιώργος Τσιάκαλος, ομότιμος καθηγητής Παιδα-
γωγικού ΑΠΘ, τόνισε ότι «το Σαββατοκύριακο που
μας πέρασε υπήρξε το πιο δολοφονικό, καθώς 25
πρόσφυγες, ανάμεσα τους και πάλι μικρά παιδιά,
βρήκαν το θάνατο στο Αιγαίο και ο μοναδικός λόγος
γι’ αυτό είναι ότι κρατάνε κλειστό το ασφαλές πέρα-
σμα του Έβρου».

Η Ελεάννα Ιωαννίδου, δημοτική σύμβουλος του
Δήμου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στις «συλλήψεις
αλληλέγγυων στα νησιά με άσκηση διώξεων για κα-
κούργημα, την ώρα που ο κόσμος αυτός υλοποιεί

τις διεθνείς υποχρεώσεις μας απέναντι στους πρό-
σφυγες».

Ο Κώστας Τορπουζίδης, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ Θεσ-
σαλονίκης, τόνισε ότι «αυτό το σαββατοκύριακο θα
ανέβουμε απ’ όλη την Ελλάδα στον Έβρο, θα είμαστε η
φωνή των χιλιάδων κόσμου που εδώ και μήνες έχει βρε-
θεί στο πλάι των προσφύγων και απαιτούν μαζί με μας
να πέσουν οι φράχτες, να σώσουμε τις ζωές των προ-
σφύγων».

Η Ιωάννα Κατλαμούση, από το σύλλογο φοιτητών
Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ, δήλωσε ότι «οι φοιτητικοί
σύλλογοι συμμετέχουν στη διαδήλωση στον Έβρο
και καταγγέλλουν ότι την ώρα που διαλύουν τα σχο-
λεία και τα πανεπιστήμια, ξοδεύουν εκατομμύρια για
φράχτες».

Όλους αυτούς τους μήνες που μιλάω με Σύριους
πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα για μία καλύτε-
ρη ζωή, μου λένε ένα πράγμα. Ευτυχώς που έχουμε
όλους αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα που μας
συμπαραστέκονται. 

Και για μένα που είμαι Σύριος είναι πραγματικά
συγκινητικό να βλέπω τόσους ανθρώπους, άνδρες,
γυναίκες και μικρά παιδιά να συγκεντρώνουν γάλατα,
τρόφιμα και ρούχα από το υστέρημά τους και θέλω
να πω σε όλους εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή η
τόσο μεγάλη αλληλεγγύη πιστεύω ότι δεν έχει υπάρ-
ξει ποτέ ξανά στην ιστορία. 

Στη Συρία τα τελευταία πέντε χρόνια γίνεται μία
επανάσταση ενάντια στο καθεστώς του Άσαντ. Η κα-
τάσταση έχει ξεφύγει. Στη χώρα γίνονται συνέχεια
βομβαρδισμοί και τώρα στο παιχνίδι έχουν μπει η Ρω-
σία, το Ιράν, η Κίνα και τόσες χώρες. Οι άνθρωποι δεν

έχουν άλλη επιλογή από το να φύγουν. Ολόκληρες οι-
κογένειες παίρνουν τα μωρά στην αγκαλιά και ξεκι-
νούν, γνωρίζοντας ότι βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Τα παιδιά όμως πρέπει να ζήσουν, πρέπει να πάνε στο
σχολείο και εκεί δεν υπάρχει πια τέτοια πιθανότητα.
Έτσι αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους με τις
φουσκωτές βάρκες και τα σαπιοκάραβα για να περά-
σουν στην Ευρώπη. 

Όμως δεν πάει άλλο. Δεν αντέχουμε να θρηνούμε
τόσους πολλούς νεκρούς. Ζητάμε από την κυβέρνηση
να ρίξει τον φράχτη στον Έβρο για να μπορούν να
έχουν εύκολη πρόσβαση. Γι’ αυτό θα είμαστε και εμείς
οι Σύριοι στην πανελλαδική κινητοποίηση στο φράχτη
του Έβρου στις 23-24 Γενάρη, γιατί θεωρούμε ότι αυ-
τή είναι η καλύτερη συμπαράσταση στα αδέρφια μας.   

Νάντερ Χαλμπούρνι
Σύλλογος Σύρων Αποδήμων στην Ελλάδα

Οι διαστάσεις τις οποίες παίρνει
μέρα με τη μέρα το προσφυγικό
στη Λέσβο δεν είναι απλά απάν-
θρωπες, είναι σχεδόν πολεμικές. 

Έχουμε δει βάρκες φορτωμένες
μέχρι επάνω, με μηχανές που χα-
λάνε μεσοπέλαγα, ανθρώπους
πνιγμένους ή άρρωστους, που
ντρέπονται να δείξουν την ανάγκη
τους. Έχουμε δει κατακαλόκαιρο
την πόλη των 25 χιλ. κατοίκων να
τη μοιραζόμαστε με άλλους 20 χιλ.
πρόσφυγες που έχουν καταλάβει
κάθε σπιθαμή δημόσιου χώρου, σε
αναμονή του πλοίου που θα τους
μεταφέρει στο Πειραιά. Το ενδια-
φέρον της κυβέρνησης περιορίζε-
ται στην ίδρυση αυστηρά ελεγχό-
μενων σημείων εισόδου και απέλα-
σης (hot spot) και την αναβάθμιση
της FRONTEX σε απόλυτο ελεγκτή
των συνόρων. 

Οι πρώτες αντιδράσεις των κα-
τοίκων έδειχναν μούδιασμα, αμη-

χανία, ενόχληση. Μερικοί μαγαζά-
τορες βρήκαν την ευκαιρία να δεί-
ξουν το αρπακτικό τους επιχειρη-
ματικό δαιμόνιο (σουβλάκι 5 ευρώ,
μπουκαλάκι νερό 3 ευρώ). Οι ναζί
προσπάθησαν να προβάλουν τη μι-
σανθρωπιά τους τις πρώτες μέρες,
αλλά τα γρήγορα αντανακλαστικά
του κινήματος τους σταμάτησαν κι
από τότε δεν ξανακούστηκαν. 

Δράσεις

Η συνέχεια όμως ήταν εντελώς
διαφορετική. Γρήγορα, η στάση
των κατοίκων άρχισε να αλλάζει.
Στις εθελοντικές οργανώσεις εκα-
τοντάδες άνθρωποι εντάχθηκαν
για να προσφέρουν τη βοήθειά
τους. Δεν περιοριστήκαμε σε πρά-
ξεις φιλανθρωπίας αλλά προχω-
ρήσαμε και σε κινηματικές δρά-
σεις. Μια διαδήλωση αλληλεγγύης
με πορεία ενώθηκε με τον καταυ-
λισμό των προσφύγων και ξεσή-

κωσε όλο το λιμάνι. Οι πρόσφυγες
έμαθαν να διεκδικούν, διαδηλώ-
νοντας οι ίδιοι και κλείνοντας κεν-
τρικές οδούς. 

Ένα τόσης μεγάλης σημασίας
ζήτημα δεν μπορεί να περιορίζεται
στην αυτονόητη ανθρωπιστική
βοήθεια. Νιώθοντας το αδιέξοδο
των απλών εθελοντικών δράσεων,
κι αναζητώντας δράση με πολιτική
αιχμή κι αιτήματα, ομάδα ακτιβι-
στών συγκροτήσαμε την ΚΕΕΡΦΑ
Λέσβου, καλέσαμε συγκέντρωση,
με συμμετοχή συνδικάτων και στό-
χο να οργανώσουμε τον κόσμο
που θα συμμετέχει στις εκδηλώ-
σεις στον Έβρο. Ήδη γύρω στα
15 άτομα ετοιμαζόμαστε να ενω-
θούμε με τους υπόλοιπους συμμε-
τέχοντες στην πανελλαδική κινη-
τοποίηση. Θα είμαστε εκεί! 

Μιχάλης Τσορμπατζόγλου,
Παρασκευάς Ψάνης

Όλοι-Όλες στον Έβρο
Μας καλούν οι πρόσφυγες...

και οι αλληλέγγυοι της Λέσβου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αποφάσεις
συμμετοχής
Συνδικάτα
ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, ΕΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ,
ΟΛΜΕ, ΟΜΥΛΕ, ΠΕΝΕΝ,
ΠΕΥΠΠΟ, ΠΟΘΑ, ΠΟΣΤ,
ΠΟΣΠΕΡΤ, ΟΜΥΛΕ Αχαΐας,
Σωματείο ΣΕΛΜΑ, ΕΤΕΡ,
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
Θεσσαλονίκης, Σωματείο
Εργαζομένων Intracom,
Σωματείο εκτάκτων υπαλλήλων
Υπ. Πολιτισμού, Σωματείο Εργαζ.
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας,
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
Νίκαιας-Ρέντη, Σύλλογος
Διοικητικών Υπαλλήλων Παν.
Ιωαννίνων,  Συντονισμός για το
Προσφυγικό /Μεταναστευτικό
Σωματείων, Φοιτητικών
συλλόγων, συλλογικοτήτων,
Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια

Kινήσεις 
Κίνηση Χειραφέτησης Ατόμων με
Αναπηρία «Μηδενική Ανοχή»,
Χωριό του «όλοι μαζί» Μυτιλήνη,
Κοινωνική Κουζίνα «ο άλλος
άνθρωπος», Κοινωνική κουζίνα
Χανίων, Κοινωνικό Φαρμακείο
Ν.Φιλαδέλφειας,  «Αμπάριζα»,
Δ.Σ. «Ιλισσός», Βοτανικός Κήπος
Πετρούπολης 

Kοινότητες Μεταναστών
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
η ΕΝΟΤΗΤΑ,
Ελληνομπαγκλαντεσιανό
Επιμελητήριο, Κοινότητα
Γουινέας, Ένωση Αφρικανών
Γυναικών, Σύλλογος Σύρων
Αποδήμων στην Ελλάδα,
Ομοσπονδία Αλβανικών
Οργανώσεων στην Ελλάδα,
ΚΑΣΑΠΙ Ελλάς, Δ.Υ.Π.ΛΑ-Δίκτυο
Υποστήριξης Προσφύγων
Λαυρεωτικής 

Σωματεία από Υγεία
Άγιος Σάββας, Αττικό , Αγλαΐα
Κυριακού, Παίδων Πεντέλης,
ΓΝΑ Γεννηματάς, Λαϊκό,
Φλέμινγκ, Tζάνειο, Αγία Σοφία,
Αγία Όλγα, ΨΝΑ, Χανίων

Δημοτικά συμβούλια
Δήμος Ζωγράφου, 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Δ. Αθηναίων

Σ
ύσκεψη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων του νομού κάλεσε
το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ

Νομού Έβρου την Παρασκευή 15 Γενά-
ρη στο Εργατικό Κέντρο, προκειμένου
να ενημερωθούν για το διήμερο των κι-
νητοποιήσεων που διοργανώνει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ στις 23-24 Γενάρη. 

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. «Η σύσκεψη είχε πολύ καλή συμμε-
τοχή. Σημαντική ήταν η παρουσία των
εκπαιδευτικών σωματείων των Διδασκα-
λικών συλλόγων και της ΕΛΜΕ, που
αποφάσισαν να συμμετέχουν στη συγ-
κέντρωση που θα γίνει το Σάββατο 23/1
στην Αλεξανδρούπολη και την επόμενη
μέρα στο φράχτη με κοινό μπλοκ. Επί-
σης τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφο-
ρήσει κοινό κάλεσμα στα σχολεία με
στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτι-
κών και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμε-
τοχή τους στις κινητοποιήσεις», μας με-
τέφερε την εικόνα ο Π. Κωνσταντίνου.   

Σύσκεψη έγινε την Κυριακή 17/1 και
στην Ορεστιάδα στον κοινωνικό χώρο
«Μπεντρεντίν». Όπως αναφέρει ανταπό-
κριση της ΕΡΤ Ορεστιάδας «Ο συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ υποστήριξε ότι ο φρά-
χτης δεν είναι απλά ένα “σύμβολο μί-
σους”, αλλά παράγει θάνατο χιλιάδων μι-
κρών Αϊλάν και κάλεσε την ελληνική κοι-
νωνία να δυναμώσει το κίνημα αλληλεγ-
γύης που έχει αναπτυχθεί στη χώρα
μας». «Η ΟΛΜΕ στηρίζει και συμμετέχει
στην κινητοποίηση», δήλωσε η Κική Γιαν-
νάτου, μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου της Ομοσπονδίας των εκπαιδευτικών
της β’ βάθμιας εκπαίδευσης, ενώ για την
ανάγκη διεξαγωγής ενός ουσιαστικού
διαλόγου για το προσφυγικό-μετανα-
στευτικό, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της
Ανοιχτής Συνέλευσης Ορεστιάδας, Θο-
δωρής Περεντίδης. Οι φορείς που συμ-
μετείχαν στη σύσκεψη αποφάσισαν να
καλέσουν την Κυριακή 24/1 στις 12 το
μεσημέρι στην πλατεία Ορεστιάδας, συγ-
κέντρωση υποδοχής των διαδηλωτών και
στη συνέχεια να συμμετέχουν στην κινη-
τοποίηση που θα γίνει στο φράχτη.  

Ανάλογες προετοιμασίες γίνονται και
στην Κομοτηνή, όπου διαδηλωτές δί-
νουν ραντεβού το Σάββατο 23/1 στις
12.30 το μεσημέρι στο Σπαθί για ομαδι-
κή μετάβαση την ίδια ημέρα στην Αλε-
ξανδρούπολη. 



20 Γενάρη 2016, Νο 1207σώστε ζωές εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Τ
α Σωματεία, οι Σύλλογοι και οι
φορείς του Έβρου έχουν πίσω
τους μία μακρά παράδοση

αγώνων ενάντια στο ρατσισμό κατά
των προσφύγων και μεταναστών
που προσπαθούν να καλλιεργήσουν
όλα αυτά τα χρόνια ολες οι κυβέρ-
νήσεις. 

Πριν από λίγες ημέρες, το πρωί
της Κυριακής 3/1, εν μέσω χιονο-
θύελλας 40 περίπου πρόσφυγες
ανάμεσά τους δέκα παιδιά, έφτασαν
από την Τουρκία στα παγωμένα Λα-
γυνά Σουφλίου με τα πόδια. Οι πρό-
σφυγες έφτασαν στην περιοχή από
την Τουρκία μέσω του ποταμού
Έβρου και στη συνέχεια κατευθύν-
θηκαν στον οικισμό. Σύμφωνα με
την ανταπόκριση της ΕΡΤ Ορεστιά-
δας “Οι ντόπιοι που τους εντόπισαν
τους οδήγησαν στην εκκλησία του
χωριού, προκειμένου να ζεσταθούν
καθώς εκείνη την ώρα ήταν ανοι-
χτός και τελούνταν η Θεία Λειτουρ-
γία”, αναγκάζοντας ακόμα και τον
“εφημέριο του ναού, να δώσει εντο-
λή όλοι οι πρόσφυγες να μπουν στο
εσωτερικό της εκκλησίας, ενώ στη
συνέχεια τους προσφέρθηκαν άρ-
τος και κόλυβα”. Ηταν μία αυθόρμη-
ση αντίδραση που έδειξε τα γνήσια
αντιρατσιστικά αντανακλαστικά των
κατοίκων στα σύνορα του Έβρου,
στο όνομα των οποίων υποτίθεται
ότι έγινε η ανέγερση του φράχτη.

Όταν τον Φλεβάρη του 2012 ο
Παπουτσής εγκαινίαζε στη Νέα
Βύσσα το φράχτη του Έβρου, έπαι-
ξε πολύ έντονα το χαρτί του ρατσι-
σμού. Κατά την ομιλία του στα εγ-
καίνια του Επιχειρησιακού Κέντρου
Επιτήρησης συνόρων, είχε πει ότι “ο
φράχτης είναι ένα έργο που έχει και
πρακτική και συμβολική αξία. Θα
αποθαρρύνει τους διακινητές και τη
λαθρομετανάστευση, ενώ θα στείλει
μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέ-
φραγο αμπέλι”. Μπορεί στα εγκαί-
νια να παρευρέθηκαν “εκπροσώποι
αρχών και φορέων της περιοχής
ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπο-
λίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός”,

όμως την ίδια ώρα σωματεία και κό-
σμος της περιοχής υποδέχτηκε τον
Παπουτσή με διαδήλωση. 

Ένας από αυτούς τους φορείς
ήταν και η ΕΛΜΕ Έβρου που καλού-
σε σε στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση ενάντια “στο φράχτη της
ντροπής”. “Η κινητοποίηση οργανώ-
νεται για να εκδηλώσουμε την αντί-
θεσή μας στην έναρξη των εργα-
σιών κατασκευής του “φράχτη” στο
χερσαίο τμήμα των συνόρων Ελλά-
δας-Τουρκίας, στην περιοχή της
Βύσσας, από τον υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Χρήστου Παπου-
τσή και τον υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Μανώλη Όθωνα”, ανέ-
φερε το κάλεσμα. 

Νάρκες
Όταν ο Τσίπρας δήλωσε τον περα-

σμένο Νοέμβρη ότι “αν γκρεμίσουμε
τον φράχτη στον Έβρο οι πρόσφυ-
γες θα κινδυνεύουν από τις νάρκες”,
προσπαθώντας να υπερασπιστεί την
ύπαρξη του φράχτη απέναντι στο τε-
ράστιο κίνημα αλληλεγγυης στους
πρόσφυγες που διεκδικεί το γκρέμι-
σμά του, ξέχασε ότι εδώ και μία πεν-
ταετία περίπου ο Έβρος έχει καθαρι-
στεί από τις νάρκες.  

Το 1997 η Ελλάδα υπέγραψε τη
Συνθήκη της Οττάβα, μια συνθήκη
για την κατάργηση των ναρκών κατά
προσωπικού (ναρκών, δηλαδή, που
στοχεύουν σε πεζούς –σε αντιδια-
στολή με τις αντιαρματικές που στο-
χεύουν σε οχήματα), μαζί με περί-
που 145 χώρες. Για πάνω από μία
δεκαετία αυτή η υπογραφή παρέμε-

νε στα χαρτιά, κοστίζοντας εκατον-
τάδες ζωές κυρίως μεταναστών αλ-
λά και ντόπιων φαντάρων. Όσοι με-
τανάστες κατάφερναν να περάσουν
ζωντανοί και να μην πνιγούν από τον
ποταμό του Έβρου ή να μην δολο-
φονηθούν από κάποιον συνοριαοφύ-
λακα, κινδύνευαν από θάνατο ή
ακροτηριασμό από τις νάρκες. Από
το 1995 μέχρι και το 2009, 104 άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους από
νάρκες στον Έβρο και 187 ακρωτη-
ριάστηκαν. 

Ο μόνος λόγος που αναγκάστηκε
η τότε κυβέρνηση να εξασφαλίσει
την αποναρκοποίηση της περιοχής
του Έβρου ήταν λόγω της γενικότε-
ρης κινητοποίησης του κόσμου. Η
αποναρκοποίηση ήταν πάγιο αίτημα
των σωματείων της περιοχής, ενώ οι
εργαζόμενοι του νοσοκομείου Διδυ-
μοτείχου σε ένδειξη αλληλεγγυης
στους μετανάστες που είχαν ακρω-
τηριαστεί είχαν προχωρήσει σε πρω-
τοβουλίες αλληλεγγύης, συλλέγον-
τας οικονομική ενίσχυση για την
αγορά τεχνητών μελών. 

Μαζι με όλον αυτόν τον κόσμο
ετοιμαζόμαστε αυτό το Σαββατοκύ-
ριακο να πλημμυρίσουμε τους δρό-
μους της Αλεξανδρούπολης, να δια-
δηλώσουμε στο φράχτη του Εβρου
και στους Κήπους, διεκδικώντας
ανοιχτά σύνορα για όλους τους
πρόσφυγες και μετανάστες, για βά-
λουμε τέλος στη βαρβαρότητα του
φόρου αίματος που πληρώνουν σή-
μερα, ανοίγοντας το δρόμο για μία
κοινωνία χωρίς φράχτες.  

Κατερίνα Θωίδου 

Σ
ε συλλήψεις εθελοντών σε Χίο και Λέσβο προχώρησαν αστυνομία και
εισαγγελείς την περασμένη εβδομάδα, επισφραγίζοντας έτσι την αντι-
δραστική στροφή της κυβέρνησης στο προσφυγικό. 

Το περασμένο Σάββατο 16/1, ο ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεση στη Μυ-
τιλήνη άφησε ελεύθερους τους πέντε εθελοντές, τρεις Ισπανούς και δύο Δα-
νούς, αφού πρώτα τους πέρασε από ανάκριση για 12 ώρες. Στους τέσσερις
επέβαλαν χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ ο καθένας. Στον πέμπτο, το έναν από
τους δυο Δανούς, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης βάρκας με την οποία έκανε
διασώσεις, απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα, και επιβλήθηκε σαν όρος να
εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της Μυτιλήνης καθώς και καταβολή εγγύη-
σης 10.000 ευρώ. 

Οι εθελοντές που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της περασμένης Πέμ-
πτης κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, σε βαθμό κακουργήματος από την Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης για απόπειρα διευκόλυνσης παράνομης ει-
σόδου προσφύγων στην Ελλάδα. Τρεις από τους πέντε κατηγορούνται για
παράνομη οπλοκατοχή, επειδή το λιμενικό βρήκε μέσα στη βάρκα τρία μα-
χαίρια. Το έγκλημα που έκαναν είναι ότι συμμετείχαν σε διάσωση, χωρίς να
πάρουν την άδεια του Λιμενικού!

Ένας από τους διασώστες που κατηγορείται, ο Mo Abbassi, δημοσίευσε
για το περιστατικό. “Το πρωί ειδοποιηθήκαμε για βάρκα που βυθιζόταν. Αν-
ταποκριθήκαμε αμέσως και μετά περίπου μισή ώρα την εντοπίσαμε. Και
πράγματι ήταν γεμάτη νερό. Άκουγα τα παιδιά που φώναζαν και έβλεπα την
απόγνωση στα μάτια των μεγάλων για να σωθούν... Αφού μιλήσαμε μαζί τους
αποφασίσαμε να μετακινήσουμε τα παιδιά στη βάρκα μας και μετά τους ενή-
λικες. Ο άνθρωπος που βλέπετε στη φωτογραφία έχει μόνο ένα πόδι και δεν
θα επιζούσε αν παρέμεναν στη
θάλασσα. Τα σωσίβια που φόρα-
γαν τα παιδιά ήταν μεγάλα και θα
γλίστραγαν από πάνω τους. Όλα
πήγαν πολύ καλά ώσπου έφτασε
το Λιμενικό. Είχαν πολύ βίαιη συμ-
περιφορά και μας ζήτησαν να
τους ακολουθήσουμε. Είμαστε
τώρα υπό κράτηση/σύλληψη επει-
δή σώσαμε κόσμο από πνιγμό, και
δεν μας λένε τίποτε. Όμως ελπίζω
πως θα μας αφήσουν ελεύθερους
για να συνεχίσουμε το έργο μας”.

Φωτογραφία
Οι πέντε εθελοντές είναι μέλη

σε δύο μη Κυβερνητικές Οργανώ-
σεις. Συγκεκριμένα οι δύο από αυ-
τούς υπήκοοι Δανίας είναι από τη
ΜΚΟ «Team Humanity» και οι τρεις
Ισπανοί από τη ΜΚΟ «Proemaid».
Μέλος της οργάνωσης αυτής είναι
ο Ισπανός διασώστης, Oscar
Camps της περίφημης φωτογρα-
φίας την ώρα που σώζει ένα προ-
σφυγόπουλο και χρησιμοποιείται για να θεμελιωθεί το "δικαίωμά μας" να πά-
ρουμε «ως Έλληνες» το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης!

Τιμωρητικά απέναντι στους εθελοντές κινήθηκε η αστυνομία και στη Χίο,
όταν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ έκαναν έφοδο σε σπίτι και συνέλαβαν ανθρώπους
που είχαν στήσει κουζίνα για την προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες του κα-
ταυλισμού της Σούδας στη Χίο, απειλώντας τους με ξυλοδαρμούς. Σύμφωνα
με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: υπήρχαν «υποψίες σωματεμπορίας και
λαθρεμπορίου ναρκωτικών». Στα κρατητήρια της Ασφάλειας του Λιμεναρχεί-
ου κρατήθηκαν ένας Ισπανός και δύο Ελβετοί. Σύμφωνα με πληροφορίες της
Εφημερίδας των Συντακτών, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ισπανός εθελοντής προ-
σπάθησε να φωτογραφίσει ολλανδικό σκάφος της Frontex, με αποτέλεσμα,
όταν έγινε αντιληπτός από το πλήρωμα, να οδηγηθεί στην Ασφάλεια του Λι-
μεναρχείου.

Ο παραλογισμός δεν έχει όρια. Η κυβέρνηση των αντιρατσιστικών υποσχέ-
σεων, που έχει τα χέρια της βαμμένα με το αίμα των πνιγμένων προσφύγων
στο Αιγαίο προσπαθεί να τιμωρήσει και να φοβίσει όσους προσπαθούν να
τους γλυτώσουν από το θάνατο. Δεν θα περάσει αυτή η επίθεση. Όπως δή-
λωσαν τρεις 80χρονες γιαγιάδες της Λέσβου σε συνέντευξή τους στην εφη-
μερίδα Καθημερινή: «Οι μάνες μας ήρθαν πρόσφυγες από την Τουρκία, απέ-
ναντι, και ήταν ακόμα κοπέλες. Ήρθαν χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα. Γι’ αυτό
και τους λυπούμαστε τους μετανάστες». 

Ο Έβρος της αλληλεγγύης

Κυνηγάνε διασώστες!Σύλλογοι Εκπαιδευτικών: 
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αθηνά», Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
«Αριστοτέλης», Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Παρθενώνας»,
Σύλλογος  Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής,
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου, Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Π.Ε. Αιγάλεω, Σύλλογος Π.Ε. Δυτικής Αττικής “Κώστας Βάρναλης”,
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χανίων, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Ξάνθης, ΕΠΑΘ-Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ξάνθης, Α’
ΕΛΜΕ Αθήνας, Β’�ΕΛΜΕ Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ  Αθήνας, Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής
Αττικής, Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-
Ζεφυρίου-Φυλής, Α’-Γ’ Ανατολικής Αττικής, Δ’ Ανατολικής Αττικής,
ΕΛΜΕ  Ζακύνθου, ΕΛΜΕ Ξάνθης, Α’ ΕΛΜΕ Έβρου, ΕΛΜΕ Χανίων, Α’
ΕΛΜΕ Αχαΐας, ΕΛΜΕ Ηλείας, Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
Δήμου Πετρούπολης, Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας, Σύλλογος Γονέων Μουσικού Σχολείου Ιλίου, 

Φοιτητικοί Σύλλογοι
Χημικό Αθήνας, Μαθηματικό Αθήνας,
Φυσικό Αθήνας, Γεωλογικό Αθήνας,
Μεταλλειολόγοι Αθήνας, Χημικοί Μηχανικοί
ΕΜΠ, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, ΑΣΚΤ, Φοιτητικές
Εστίες ΕΚΠΑ, Ιατρική Ιωαννίνων, Ιατρική
Πάτρας, Χημικό Πάτρας, Επιστήμης Υλικών
Πάτρας, ΣΔΟ ΤΕΙ Πάτρας, ΣΕΥΠ ΤΕΙ
Πάτρας, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας, Ενιαίος
Σύλλογος Φοιτητών Ρεθύμνου, Βιολογικό
Ηρακλείου Κρήτης, Αρχιτεκτονική Βόλου,
Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης, Νομική
Θεσσαλονίκης, Σχολή Κινηματογράφων
Θεσ/νίκης, Πολυτεχνείο Ξάνθης, Φοιτητικές
Εστίες Ιωαννίνων

Κική Γιαννάτου, Πέτρος Κωνσταντίνου, Θοδωρής Περεντίδης
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Ο
Ερντογάν κυριαρχεί στην πολιτική σκη-
νή της Τουρκίας από όταν το Κόμμα της
Δικαιοσύνης και της Ανάπτυξης (AKP)

πρωτοκέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές το
2002. Ως πρωθυπουργός ταπείνωσε το στρατό
που για χρόνια έλυνε και έδενε στο τουρκικό
κράτος. Εκατοντάδες στρατηγοί φυλακίστηκαν.

Ο Ερντογάν πήρε δραστικές πρωτοβουλίες
για να τερματιστεί ο πολύχρονος πόλεμος του
τουρκικού στρατού ενάντια στους αντάρτες
του εθνικοαπελευθερωτικού αντάρτικου του
Κουρδικού Κόμματος των Εργατών (PKK). Η
κυβέρνησή του τροποποίησε το νόμο έτσι
ώστε να επιτρέπεται στην κουρδική μειονότη-
τα να χρησιμοποιεί τη γλώσσα της, ενώ ξεκί-
νησε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον φυλακι-
σμένο ηγέτη του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου ο
Ερντογάν έκανε πολιτική στροφή 180 μοιρών
στο θέμα αυτό. Αναπτύχθηκε στρατός στις
κουρδικές περιοχές και η κατάπαυση του πυ-
ρός με το PKK κατέρρευσε. Οι οδομαχίες μετα-
ξύ νεαρών Κούρδων ακτιβιστών και των δυνά-
μεων ασφαλείας στο Ντιγιαμπακίρ και δύο ακό-
μη πόλεις του τουρκικού Κουρδιστάν έχουν κο-
στίσει εκατοντάδες ζωές. Την τελευταία εβδο-
μάδα Τούρκοι ακαδημαϊκοί που είχαν υπογρά-
ψει κάλεσμα για την ειρήνη συνελήφθησαν, άλ-
λοι απειλήθηκαν ότι θα απολυθούν ή ότι θα αν-
τιμετωπίσουν ακόμα αυστηρότερες τιμωρίες…  

Μέτωπα
Έτσι ο Ερντογάν φαίνεται να επιστρέφει

στον πόλεμο ενάντια στους Κούρδους τον
οποίο είχαν ξεκινήσει οι στρατηγοί που ο ίδιος
απομάκρυνε. Το ίδιο ισχύει και σε άλλα μέτω-
πα. Παραδοσιακά ο τουρκικός στρατός συ-
νεργαζόταν με το Ισραήλ, ενώ από το 1994
έχει υπογραφεί Συμφωνία Ασφαλείας και
Απορρήτων ανάμεσα στις δύο χώρες.  

Οι σχέσεις αυτές επιδεινώθηκαν πολύ κατά
τη διάρκεια της θητείας του Ερντογάν. Έχει
επανειλημμένα αποκηρύξει την τρομοκρατία σε
βάρος των Παλαιστινίων και έδωσε οργισμένη
απάντηση στην ισραηλινή επίθεση τον Μάιο
του 2010 στο Μαβί Μαρμαρά και άλλα τούρκι-
κα πλοία που επιχειρούσαν να σπάσουν τον
αποκλεισμό της Γάζα ενώ τον Σεπτέμβριο του
2011 εκδιώχθηκε ο Ισραηλινός πρέσβης από τη
χώρα. Τον Δεκέμβριο του 2015 ανακοινώθηκε
ότι ξεκινάνε συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών
για την «ομαλοποίηση» των σχέσεων τους. 

Πώς εξηγείται αυτή η στροφή; Πολλοί στην
αριστερά της Τουρκίας, επιχειρηματολογούν
ότι ο Ερντογάν είναι ακραίος αντιδραστικός ή
ακόμα και φασίστας. Η άποψη αυτή συχνά ανα-
παράγεται και από αντίστοιχες οργανώσεις σε
άλλες χώρες. Αυτή η άποψη συνδυάζεται και
με την τάση να ταυτίζουν τις διάφορες εκδοχές
του πολιτικού Ισλάμ με τη σεκταριστική και αν-
τεπαναστατική πολιτική του ISIS, το οποίο ο

Ερντογάν επίσης κατηγορείται ότι υποστηρίζει.
Η ανάλυση αυτή είναι λάθος. Ο Ερντογάν

από πολλές οπτικές είναι ενας συμβατικός
αστός πολιτικός. Η κοινωνική βάση του AKP
αποτελείται από νέους καπιταλιστές που ανα-
δύθηκαν στην Ανατολία τις τελευταίες δεκαε-
τίες και κάνουν πετυχημένα εξαγωγές σε ΕΕ
και Μέση Ανατολή.

Τείνουν να είναι σχετικά θεοσεβούμενοι
Μουσουλμάνοι και παραδοσιακά τους περιθω-
ριοποιούσε η κοσμική ολιγαρχία που εδρεύει
στην Ιστανμπούλ. Αυτή η ολιγαρχία καθορίζει
το τουρκικό κράτος από τις απαρχές του την
δεκαετία του 1920 όταν ιδρύθηκε από τον Κε-
μάλ Ατατούρκ.

Νεοφιλελεύθερη
Η οικονομική πολιτική του Ερντογάν σε μεγάλο

βαθμό ήταν νεοφιλελεύθερη. Ταυτόχρονα όμως
είχε και επεκτατική εξωτερική πολιτική. Συγκεκρι-
μένα προσπάθησε να καλύψει το κενό εξουσίας
που προκάλεσε η κατάρρευση του Αραβικού κό-
σμου μετά τις επαναστάσεις του 2011. 

Αυτό τον οδήγησε στο να προσφέρει στήρι-
ξη στη βραχύβια κυβέρνηση της Μουσουλμα-
νικής Αδελφότητας στην Αίγυπτο το 2011-12.
Ήθελε την ανατροπή του Μπασάρ Αλ Άσαντ
στη Συρία, με το σκεπτικό αυτό υποστήριξε
διάφορες τζιχαντιστικές οργανώσεις και έκανε
τα στραβά μάτια όσο αποκρυσταλλωνόταν η
εδαφική βάση του ΙSIS στην Ανατολική Συρία. 

Τώρα ο Ερντογάν αντιμετωπίζει πισωγυρί-
σματα σε διάφορα μέτωπα. Το γεγονός ότι το
συριακό καθεστώς απειλήθηκε, ώθησε τη Ρω-
σία να μπει στον πόλεμο για να το στηρίξει αυ-
ξάνοντας τα γεωπολιτικά διακυβεύματα στην
περιοχή. Ακόμα χειρότερα από την οπτική γω-
νία του Ερντογάν, ο Άσαντ αποσύρθηκε από τις
περιοχές που συνορεύουν με την Τουρκία επι-
τρέποντας στο αδελφό κόμμα του PKK στη Συ-
ρία να πάρει τον έλεγχο. Με τη βοήθεια των
Αμερικάνων έχει καταφέρει να υπερασπιστεί
αυτόν τον θύλακα ενάντια στο ΙSIS. 

Αυτό είναι το κλειδί για την στροφή 180 μοι-
ρών που επιχειρεί ο Ερντογάν. Είναι άλλο πράγ-
μα να μιλάει με τον Οτσαλάν για την αυτονομία
των Κούρδων εντός του τουρκικού κράτους και
είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίσει ένα PKK με
δικά του εδάφη έξω από την Τουρκία. Αν σε αυ-
τό προσθέσουμε την εκλογική επιτυχία του φιλι-
κού προς το PKK Κόμματος του Λαού και της
Δημοκρατίας (HDP), που έλαβε 13% στις εκλο-
γές του Ιουνίου, στερώντας την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία από το AKP, τότε έχουμε το πλαίσιο
του νέου πολέμου εναντίον των Κούρδων.

Οι φόβοι για πολιτική αστάθεια επέτρεψαν
στο AKP να ανακτήσει την πλειοψηφία στις
επαναληπτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Φαί-
νεται όμως ότι ο Ερντογάν παρατραβάει το
σκοινί, η ολοένα και πιο αυταρχική στροφή
που κάνει μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις
πολύ ευρύτερες από τους Κούρδους. 

Αλληλεγγύη

Στις 14/1 η αστυνομία της χούντας του
Σίσι μπήκε στο σπίτι του γιατρού-συνδικα-
λιστή Ταχέρ Μουχτάρ και τον συνέλαβε. Ο
Ταχέρ είναι μέλος της επιτροπής Δικαιωμά-
των και Ελευθεριών του σωματείου του.
Μαζί με άλλους δύο μεταφέρθηκαν στο
τμήμα και ανακρίνονται έκτοτε σε άγνω-
στες συνθήκες. Οι κατηγορίες αφορούν
στην «κατοχή εντύπων που καλούν σε ανα-
τροπή του καθεστώτος».

Ο Ταχέρ είναι γνωστός για την δράση του
στο υγειονομικό κί-
νημα, είχε εκλεγεί
στην κεντρική
απεργιακή επιτρο-
πή των γιατρών
στις μεγάλες γενι-
κές απεργίες του
2012 και του 2014
για την αύξηση της
χρηματοδότησης
της υγείας. Έχει

υπάρξει επίσης ενεργός ακτιβιστής στο κί-
νημα για δικαιοσύνη για τα θύματα της
αστυνομικής βίας όπως επίσης και στην
καμπάνια για την απελευθέρωση της συν-
τρόφισσας Μαχιενούρ. Έχει ανοιχτά πάρει
θέση ενάντια στα στρατοδικεία, τα βασανι-
στήρια και τις απαγωγές που οργανώνει το
στρατιωτικό καθεστώς. 

Έχει ξεκινήσει διεθνής καμπάνια αλληλεγ-
γύης για την απελευθέρωση του Ταχέρ με
μαζική ανταπόκριση, συνδικαλιστών, γιατρών
και ακαδημαϊκών από Ελλάδα, Μ. Βρετανία,
Ολλανδία, Ιρλανδία και ΗΠΑ. Για να υπογρά-
ψετε την καμπάνια: https://goo.gl/gpU1Kn

AIΓΥΠΤΟΣ

Στην Κολωνία αλλά και σε άλλες περιοχές
της Γερμανίας η αντιπαράθεση συνεχίζεται
στον απόηχο των γεγονότων της πρωτοχρο-
νιάς (βλ ΕΑ Νο. 1206). Ακροδεξιοί οργανώνουν
περιπολίες για να «καθαρίσουν» την πόλη, ενώ
δεξιοί πολιτικοί και αστικά ΜΜΕ κλιμακώνουν
την ισλαμοφοβική προπαγάνδα ώστε να αλλά-
ξουν την ατζέντα και να κλείσουν τα σύνορα.

Στο μεταξύ μπαράζ ψευδών ειδήσεων από
αμφιλεγόμενες πηγές κατακλύζει το διαδί-
κτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανά-
μεσά τους φωτογραφίες που παρουσιάζουν
ξυλοκοπημένες γυναίκες από άλλα περιστατι-
κά σε άλλες χώρες που σε κάποιες μάλιστα
περιπτώσεις οι φωτογραφίες είναι πολλών
ετών. Την προηγούμενη εβδομάδα η προπα-
γάνδα μιλούσε για χιλιάδες πρόσφυγες που
βίαζαν μαζικά Γερμανίδες, τώρα η αστυνομία
κάνει λόγω για 19 ταυτοποιημένους δράστες.
Τώρα αποκαλύφθηκε από τον Ιντιπέντεντ ότι
σε τουλάχιστον μία περίπτωση μετανάστες
έκαναν κλοιό για να προστατέψουν τουρί-
στρια από σεξουαλική επίθεση.

Όλη αυτή η προπαγάνδα μίσους, που κατα-
φέρνει να στοχοποιεί τους πρόσφυγες, τους
μετανάστες και τους μουσουλμάνους γενικό-

τερα, ενώ ταυτόχρονα αναπαράγει σεξιστικά
στερεότυπα για τις Γερμανίδες, έχει οδηγή-
σει σε αύξηση της ρατσιστικής βίας. Δεκάδες
μετανάστες από την Αφρική και την Ασία
έχουν δεχτεί επιθέσεις με πολλούς να κατα-
λήγουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. 

Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
στη Γερμανία όμως σηκώνει το γάντι και απαν-
τάει στις προκλήσεις. Πάρα πολλά είναι τα ση-
μεία όπου οργανώθηκαν διαδηλώσεις και κινη-
τοποιήσεις για την υπεράσπιση των προσφύγων
και την ανάσχεση της ρατσιστικής προπαγάν-
δας. Ενδεικτικά το Σάββατο 16/1 στη Στουτγάρ-
δη πραγματοποιήθηκε διαδήλωση 7.000 ανθρώ-
πων ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης
Μέρκελ να περιορίσει τον αριθμό των προσφύ-
γων που θα δέχεται η Γερμανία. Το κάλεσμα
ήταν πρωτοβουλία των συνδικάτων της πόλης,
ενώ το στήριξαν οι κοινότητες των μεταναστών.  

Κινητοποίηση «αιφνιδιαστικής διαδήλωσης»
πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα και στην Κο-
λωνία, όπου εκατοντάδες βγήκαν μέσα στο
τσουχτερό κρύο για να αντιταχθούν στην στο-
χοποίηση των μεταναστών. Το κάλεσμα ήταν
πρωτοβουλία των Σύριων προσφύγων με σύν-
θημα «Σύριοι Ενάντια στο Σεξισμό» και στηρί-
χτηκε από τοπικές αντιρατσιστικές οργανώσεις.

Μανώλης Σπαθής

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κινητοποίηση γιατρών στο Κάιρο. Στο κέντρο ο Ταχέρ Μουχτάρ

Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Στουτγάρδη, 16/1

ενάντια στις επιθέσεις 
Ερντογάν
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Σ
την περιοχή του Καλαί στήνονται
καινούργιοι χώροι εγκλεισμού πολ-
λών εκατοντάδων μεταναστών και

προσφύγων. Η νομαρχία του Καλαί, με την
υποστήριξη της OFPRA (γαλλικό γραφείο
προστασίας των προσφύγων) και της κυ-
βέρνησης, ξεκίνησε τη Δευτέρα την επιχεί-
ρηση διάλυσης της «ζούγκλας» του Καλαί,
του καταυλισμού στον οποίο διέμεναν χι-
λιάδες μετανάστες.

Η επιχείρηση, ανακοινώθηκε την Πέμ-
πτη 8 Γενάρη από τον διευθυντή της OF-
PRA σε μια συνάντηση που έγινε στη
«ζούγκλα». Οι στόχοι των αρχών είναι κα-
θαροί: να μειώσουν τη δυναμικότητα του
χώρου από τις 3.000 στις 2.000 άτομα το
πολύ, σε συνθήκες απόλυτου ελέγχου,
διασκορπίζοντας τους υπόλοιπους σε όλη
τη Γαλλία στα λεγόμενα «κέντρα υποδο-
χής και προσανατολισμού». Αυτοί που θα
επιμείνουν να πάνε στη Μ. Βρετανία, θα
κυνηγηθούν ανελέητα και θα φυλακιστούν
σε κέντρα κράτησης.

Μέχρι τώρα μόνο 144 μετανάστες δέχτη-
καν να μπουν στο φοβερό στρατόπεδο
συγκέντρωσης που τους παραχωρούν τό-
σο «γενναιόδωρα». Πρόκειται για 125 κον-
τέινερ, περιφραγμένα με ψηλό φράχτη. Δεν
έχουν νερό, θέρμανση, τουαλέτες και το
μαγείρεμα απαγορεύεται. Η πρόσβαση σε
αυτό το στρατόπεδο ελέγχεται από ηλε-
κτρονικά συστήματα σάρωσης δακτυλικών
αποτυπωμάτων.

Αφόρητη

Η στρατηγική της αστυνομίας συνοψίζε-
ται στο να κάνει αφόρητη τη ζωή των μετα-
ναστών. Την περασμένη εβδομάδα τρεις
συνεχόμενες νύχτες, οι μετανάστες προ-
σπαθούσαν να πάνε στο κέντρο της πόλης.
Εκεί τους προκαλούσαν «αγανακτισμένοι
πολίτες» και οι μπάτσοι τους απωθούσαν
πίσω στον καταυλισμό όπου τους βομβάρ-
διζαν με χημικά και δακρυγόνα για ώρες. 

Αυτά τα επεισόδια έχουν γίνει αντικείμε-
νο ρεπορτάζ και άρθρων στα τοπικά ΜΜΕ
που καταγγείλανε τη μόνιμη παρουσία φα-
σιστών στο πλάι των δυνάμεων καταστο-
λής. Οι φασίστες είναι οπλισμένοι με κα-
δρόνια και εφορμούν στις επιθέσεις μαζί
με τα ΜΑΤ.

Απέναντι σε μια κατάσταση που επιδεινώ-
νεται, το «Ενωτικό Πλαίσιο» στο Παρίσι, που
συσπειρώνει πολλές οργανώσεις, συλλογικό-
τητες, κόμματα και συνδικάτα, αποφάσισε η
23 Γενάρη να είναι μέρα κινητοποίησης σε
συμπαράσταση στους μετανάστες στο Καλαί.
Μαζί μας θα διαδηλώνει και η βρετανική ορ-
γάνωση Stand Up to Racism για τρίτη φορά.

Η διεθνής αυτή μέρα δράσης θα είναι
ακόμα μια ευκαιρία να καταγγείλουμε την
Ευρώπη-Φρούριο και τις απαράδεκτες
συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και
των μεταναστών.

Alain Pojolat 
Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA)

Στους 
δρόμους 
του Καλαί

Αντίθετα με τους εκατομμυριούχους και
τους δικτάτορες ολόκληρου του κόσμου,
στους οποίους η Ελβετία προσφέρει ένα φο-
ρολογικό παράδεισο, οι πρόσφυγες δεν χαί-
ρουν της ίδιας υποδοχής. 

Όσοι καταφέρουν να περάσουν τα κύμματα
του Αιγαίου και τους ευρωπαϊκούς φράχτες
με πάνω από χίλια ευρώ στην τσέπη ή ακόμα
και με αντικείμενα αντίστοιχης αξίας, φτάνον-
τας στα Ελβετικά σύνορα πρέπει να καταθέ-
σουν αυτό το "πλεόνασμα" με τη δικαιολογία
ότι η άφιξή τους δημιουργεί έξοδα στα οποία
και θα πρέπει να συμμετάσχουν. Σαν να μην
έφτανε αυτό οι πρόσφυγες που νομιμοποι-
ούνται είναι υποχρεωμένοι να δίνουν για 10
χρόνια το 10% του εισοδήματός τους! Μπορεί
να βγήκε πρόσφατα στη δημοσιότητα αλλά
αυτό το απάνθρωπο μέτρο, που ληστεύει το
ισχνό αυτό κομπόδεμα, εφαρμόζεται στην Ελ-

βετία απο το 1999 και απ’ ότι φαίνεται ενέ-
πνευσε πρόσφατα την δανέζικη κυβέρνηση η
οποία αποφάσισε να συμμετάσχει κι αυτή στο
πλιάτσικο. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που φτά-
νουν στην Ελβετία δεν δημιουργούν έξοδα
αλλά πλούτο. Ζουν στοιβαγμένοι σε υπόγεια
καταφύγια παρατημένα από το στρατό, στα
οποία είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πα-
ρόντες κάθε βράδυ. Δεν έχουν άλλη επιλογή
από το να αναζητήσουν ανασφάλιστη και κα-
κοπληρωμένη εργασία καθώς ο νόμος δεν
τους επιτρέπει να εργαστούν για όσο εκκρεμ-
μεί η αίτηση παροχής ασύλου. Όσο τα αφεν-
τικά των πολυεθνικών επωφελούνται, η κυ-
βέρνηση από τη μία κάνει τα στραβά μάτια

και από την άλλη, κλείνοντας το μάτι στην
ακροδεξιά, παρουσιάζει το μεταναστευτικό
σαν το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα.

Τα δύο τελευταία χρόνια, παρά την ενίσχυ-
ση της ακροδεξιάς «Δημοκρατικής Ένωσης
του Κέντρου»(!), το αντιρατσιστικό κίνημα
έχει οργανώσει μια σειρά διαδηλώσεων και
καταλήψεων αλληλλεγγύης σε πρόσφυγες
που φυλακίστηκαν ή που απειλούνταν με επα-
ναπροώθηση μέσω της συνθήκης του Δουβλί-
νου. 

Το ελβετικό κεφάλαιο ανεξάρτητα από την
επιλογή του να μην ενταχθεί στην ΕΕ και στο
ευρώ, δίνει τα ρέστα του στην ενίσχυση της
Ευρώπης Φρούριο. Στο πόλεμο ενάντια στους
πρόσφυγες η παραδοσιακή ελβετική δήθεν
ουδετερότητα δίνει τη θέση της στο ρατσισμό
και την ισλαμοφοβία.

Δημήτρης Δασκαλάκης , Ελβετία

ΕΛΒΕΤΙΑ

Σεβίλλη 16/1, διαδήλωση αλληλεγγύης στους πυροσβέστες - 
διασώστες προσφύγων που συνελήφθησαν και διώκονται στη Λέσβο

Α
πό τα πέντε μέλη Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων
που συνελήφθησαν την πε-

ρασμένη εβδομάδα στη Λέσβο οι
τρείς είναι Ισπανοί πυροσβέστες,
Σεβιλιάνοι για να είμαστε συγκε-
κριμένοι.

Ο ένας από τους τρείς κατάγε-
ται από την Αλγκάβα (χωριό έξω
από τη Σεβίλλη) και έχει πολλούς
φίλους και συντρόφους στο ριζο-
σπαστικό συνδικάτο SAT. Όταν η
είδηση μαθεύτηκε ολόκληρο το
χωριό εξοργίστηκε. 

Πολύς κόσμος ήταν περήφα-

νος για τους πυροσβέστες που
έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα για
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες
και ήθελε να κινητοποιηθεί για
αλληλεγγύη. Οι πυροσβέστες
έχουν μακρά παράδοση στο ερ-
γατικό κίνημα και πάντα οργανώ-
νουν μαχητικές διαδηλώσεις. Στο
κίνημα κατά των εξώσεων έγιναν
σύμβολο επειδή αρνιόντουσαν να
βγάλουν από τα σπίτια τους τις
φτωχές οικογένειες.

Η συγκέντρωση έγινε στο δη-
μαρχείο της Σεβίλλης μιας και η
πόλη δεν διαθέτει ελληνικό προ-

ξενείο. Στο κέντρο της συγκέν-
τρωσης βρέθηκε ένα πυροσβε-
στικό όχημα, ενώ τα βασικά συν-
θήματα ήταν «λευτεριά στους πυ-
ροσβέστες», «ανοιχτά σύνορα»
και «κανένας άνθρωπος δεν είναι
παράνομος». 

Απκάλυψη

Για πολύ κόσμο το γεγονός αυ-
τό ήταν αποκάλυψη για την κατά-
σταση στην Ελλάδα. Κανένας δεν
περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο με
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο Πο-
δέμος υπάρχει διάχυτη η αίσθη-

ση του μουδιάσματος. Όταν τελι-
κά έβγαλε ανακοίνωση, αυτή
έγραφε ότι πρόκειται για "παρε-
ξήγηση" στην οποία πρέπει να
μπει τέλος. 

Οι φίλοι και σύντροφοι των πυ-
ροσβεστών έψαχναν επαφή με το
κίνημα στην Ελλάδα για συμπα-
ράσταση. Από πλευράς της συλ-
λογικότητας Αντικαπιταλιστική
Δράση βοηθήσαμε στην οργάνω-
ση της κινητοποίησης συνδέον-
τας και ενημερώνοντας για τις
μέρες δράσης στον Έβρο.

Ν.Λ.

ΣΕΒΙΛΛΗ Κάτω τα χέρια 
από τους αλληλέγγυους
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Σε αντεπίθεση βρίσκεται η διοίκηση
της ΕΡΤ ξηλώνοντας τις εκπομπές

και τα πρόσωπα που σηματοδοτούσαν
το δίχρονο αγώνα ενάντια στο “μαύρο”.
Μετά την εξαφάνιση της Zona Rossa
από το πρόγραμμα της “νέας” ΕΡΤ ήρ-
θε η σειρά μιας άλλης ιστορικής εκπομ-
πής να μπει στον πάγο.

Στις 15/1 βγήκε για τελευταία φορά
στον αέρα η Πρωινή Ενημέρωση με τη
Βασιλική Χαϊνά και τον Νίκο Αγγελίδη.

Η Πρωινή Ενημέρωση ήταν η πρώτη
εκπομπή που βγήκε στον αέρα της νέας
ΕΡΤ το ξημέρωμα της 11ης Ιούνη 2015
κι επέμενε σε αντίθεση με όλες τις τηλε-
οπτικές εκπομπές της πρωινής ζώνης
να βαδίζει στα βήματα της ΕΡΤ που “δί-
νει φωνή στην κοινωνία”, όπως γινόταν
την περίοδο της αυτοδιαχείρισης. 

Η εκπομπή δεν σταμάτησε καθ' όλη
τη διάρκεια του δίχρονου αγώνα κι όταν

τα ΜΑΤ εισέβαλαν στο Ραδιομέγαρο
διώχνοντας τους αγωνιζόμενους από το
φυσικό τους χώρο, οι συντελεστές της
Πρωινής Ενημέρωσης γύρισαν ολόκλη-
ρη τη χώρα βγάζοντας την εκπομπή και
ενισχύοντας το πρόγραμμα των τοπικών
ΕΡΑ και το ραδιοσταθμό της ΕRTopen
στην Αθήνα. 

“Επρόκειτο για μια εκπομπή με θέμα-
τα που αφορούσαν την κοινωνία, θέμα-
τα κινηματικά, με ιδιαίτερο βάρος στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελλη-
νική περιφέρεια” μας λέει η Βασιλική
Χαϊνά. “Γι' αυτό το λόγο η εκπομπή είχε
μεγάλη ανταπόκριση και υψηλά νούμε-
ρα τηλεθέασης. Δικαιολογία για το κό-
ψιμο από τη μεριά της διοίκησης δεν
υπήρξε παρά μόνο η 'ανανέωση του
προγράμματος'. Μακάρι το νέο πρό-
γραμμα να είναι καλύτερο. Πρέπει όμως
να υπάρχει χώρος και χρόνος στο πρό-

γραμμα της ΕΡΤ για τις συνεργασίες
που γεννήθηκαν στον δίχρονο αγώνα
και που παρουσίασαν αυτό το επτάμηνο
μια καλή δουλειά. Μια δουλειά που επι-
δοκίμασε ο κόσμος, οι αλληλέγγυοι και
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι”. 

Μην ξεχνάμε ότι λίγους μήνες πριν το
“μαύρο” η ίδια εκπομπή με παρουσια-
στές τότε τον νυν διευθυντή του Κόκκι-
νο 105.5, Κώστα Αρβανίτη και την Μαρι-
λένα Κατσίμη, είχε κοπεί λόγω επικριτι-
κού σχολίου για την δράση της αστυνο-
μίας του Δένδια. Το γεγονός τότε είχε
προκαλέσει απεργιακό ξέσπασμα των
εργαζομένων της ΕΡΤ με συγκεντρώ-
σεις στο Ραδιομέγαρο, ωσότου η εκ-
πομπή επανήλθε στις οθόνες. 

Άρα δρόμος, και μάλιστα δοκιμασμέ-
νος, για τα δεκάδες ζητήματα που αντι-
μετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ υπάρχει...

Σειρά συνελεύσεων σε δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία
προγραμματίζονται αυτές τις μέρες με σκοπό την ενημέρωση
για το νέο ασφαλιστικό σφαγείο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και την οργάνωση περαιτέρω κινητοποιήσεων.

Ειδικότερα στο χώρο της παιδείας
η ΟΛΜΕ αποφάσισε γύρο συνελεύσε-

ων σε όλες τις κατά τόπους ΕΛΜΕ από τις 20/1 ενώ το Σάββα-
το 30/1 θα πραγματοποιηθεί η ολομέλεια των προέδρων που
θα πάρει αποφάσεις για την οργάνωση της απάντησης στην
νέα επίθεση στο ασφαλιστικό. Ήδη συνέλευση έχει καλέσει η
Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας την Τετάρτη 20/1.

Και στους δασκάλους η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της καλεί
όλους τους Συλλόγους να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις μέ-
χρι και τις 28/1 “μέσα από τις οποίες θα γίνει πλήρης ενημέρω-
ση των εκπαιδευτικών, θα ενισχυθεί η αγωνιστική συσπείρωση
του κλάδου μπροστά στην αναμενόμενη απεργιακή κινητοποί-
ηση και θα παρθούν αποφάσεις για τη συνέχεια και ένταση
των αγώνων απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δεχόμα-
στε”, τονίζεται στην ανακοίνωση, ενώ στις 29/1 θα πραγματο-
ποιηθεί η ολομέλεια των προέδρων στην Αθήνα. Σε συνελεύ-
σεις κάλεσαν ήδη ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αριστοτέλης
την Πέμπτη 14/1, για την Τετάρτη 20/1 έχει καλέσει συνέλευση
ο Σύλλογος Δασκάλων της Ελευσίνας στις 2.30μμ στο 9ο Δη-
μοτικό της πόλης, ενώ συνέλευση έχει ανακοινώσει για την
Τρίτη 26/1 στις 7μμ και ο Σύλλογος Αθηνά στο 3ο και 4ο Δ.Σ.
Γαλατσίου. Σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20/1 στα γρα-
φεία της ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15α) καλεί όλα τα μέλη του το Συν-
τονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, ώστε να
αποφασιστούν τα επόμενα βήματα κινητοποιήσεων ενάντια
στα νέα μέτρα.

Αναβρασμός επικρατεί και στους Δήμους
αφού ακόμα και η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναγκάστηκε την

Δευτέρα 18/1 να καλέσει σε σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων στην Αττική και στην Πάτρα.

Την Τρίτη 19/1 πραγματοποιήθηκαν περιφερειακές συσκέ-
ψεις στα Δημαρχεία της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας κα-
λώντας τα πρωτοβάθμια σωματεία “με Γενικές Συνελεύσεις,
Συγκεντρώσεις, Συμβολικές καταλήψεις, να ενημερώσουν το
σύνολο των εργαζομένων για την κατεδάφιση της Κοινωνικής
Ασφάλισης. Ταυτόχρονα, θα προετοιμασθεί και θα οργανωθεί
η μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις κινητοποι-
ήσεις που θα αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο”, καταλήγει η
ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση με θέμα το Ασφαλιστικό έχει ήδη
προγραμματίσει για την Τετάρτη 20/01 στο ΤΥΠΕΤ, ώρα 12:30 ο
Σύλλογος των εργαζόμενων στο Δήμο Βριλησίων, ενώ και οι ερ-
γαζόμενοι στο Δήμο Χαλανδρίου έχουν συνέλευση την Πέμπτη
21/01 στις 13:30 στο κτίριο της Παπάγου 7.

Χαμός γίνεται και στα νοσοκομεία
αφού εκτός του ασφαλιστικού, οργή

προκαλεί και η απόφαση του υπουργείου να παγώσει τις μόνι-
μες προσλήψεις, απλώνοντας την 5μηνη ομηρία και προσπα-
θώντας να κουκουλώσει για λίγο τις τεράστιες ελλείψεις προ-
σωπικού. 

Συνέλευση ενημέρωσης πραγματοποίησαν τη Δευτέρα οι
εργαζόμενοι στο Αττικό, σε συνέλευση προχώρησαν και οι ερ-
γαζόμενοι στο Αγλ. Κυριακού την Τρίτη 19/1 αποφασίζοντας
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 21/1, ενώ την Τετάρτη 20/1
στη 1μμ πραγματοποιείται συνέλευση στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας και την Τρίτη 26/1 στις 12.30 στο Παίδων Πεντέλης.
Επίσης κοινή συνέλευση για το ζήτημα των νοσηλευτριών ΔΕ
πραγματοποίησαν εργαζόμενοι από το Σισμανόγλειο, το Παί-
δων Πεντέλης και το Φλέμινγκ. 

• Γενική Συνέλευση με θέμα το ασφαλιστικό οργανώνει και το
Σωματείο των εργαζόμενων στον Όμιλο της Ιντρακόμ την Τε-
τάρτη 20/1 στις 11.30 
• Για την Τρίτη 26/1 ανακοινώθηκε η Γενική Συνέλευση των
εργαζόμενων στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Κύκλος συνελεύσεων

Εκπαιδευτικοί

Δήμοι

Νοσοκομεία

ΕΡΤ Tσεκούρι στην “Πρωινή ενημέρωση”

Aεροδρόμιο Χανίων, 19/1

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ

Ο
ύτε λίγα βήματα δεν κατάφεραν να κάνουν οι εκπρό-
σωποι της γερμανικής Fraport στα Χανιά που ήρθαν
να επιθεωρήσουν ένα από τα 14 αεροδρόμια που απέ-

κτησαν με διαδικασίες εξπρές και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι
από τους εκατοντάδες κατοίκους, εκπροσώπους εργαζόμε-
νων, φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης που φώναζαν
συνθήματα αποκλείοντας την κεντρική είσοδο του αεροδρομί-
ου την Τρίτη 19/1. Παρά τη μεγάλη αστυνομική παρουσία, οι
εκπρόσωποι της πολυεθνικής εταιρίας φοβήθηκαν ακόμα και
να ξεμυτίσουν από την έξοδο του αεροδρομίου.

Με συνθήματα και το χαρακτηριστικό “Raus”, “φύγετε” στα
γερμανικά, οι Χανιώτες έστειλαν το μήνυμα πως ένα από τα
κεντρικότερα αεροδρόμια του νησιού δεν μπορεί να περάσει
στο ιδιωτικό κεφάλαιο και πως οι εκπρόσωποι της εταιρίας εί-
ναι ανεπιθύμητοι.

Στα Χανιά βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ, Βασίλης
Αλεβιζόπουλος ο οποίος τόνισε πως έχει σημασία να εντα-
θούν οι αντιδράσεις αφού τις επόμενες μέρες η Fraport ετοι-
μάζεται να δώσει την πρώτη δόση της σύμβασης εν μέσω εκ-
κρεμοδικίας στο ΣτΕ.και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Παρόμοιες αντιδράσεις βρίσκουν οι εκπρόσωποι της Fraport
και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως πριν λίγο καιρό στη
Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλα τα αεροδρόμια των Eπτανήσων.

“Το κλιμάκιο της Fraport είναι ανεπιθύμητο στα Χανιά”, σημει-
ώνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ανταρσία στα Χανιά θυμί-

ζοντας μεταξύ άλλων πως “ο ΣΥΡΙΖΑ που πριν γίνει κυβέρνηση
υπόσχονταν ότι θα ακυρώσει τις συγκεκριμένες συμβάσεις σή-
μερα είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στην υλοποίηση τους.

Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο και το εργατικό κίνημα της
πόλης μπορούν να βάλουν τέλος στο ξεπούλημα του αερο-
δρομίου, ενάντια στις απολύσεις και τη διάλυση των εργασια-
κών σχέσεων, καλώντας στη δημιουργία ενός πλατιού κινήμα-
τος ενάντια στην ιδιωτικοποίηση απευθυνόμενοι στους φυσι-
κούς τους συμμάχους το εργατικό κίνημα της πόλης αλλά και
ολόκληρης της Κρήτης”.

Κινητοποιήσεις διαρκείας ξε-
κίνησαν οι εργαζόμενοι της So-

ftex μετά την απόφαση της πολυεθνικής Bolton Group να
κλείσει οριστικά το εργοστάσιο της μεγαλύτερης ελληνι-
κής βιομηχανίας προϊόντων χάρτου, με αποτέλεσμα την
απόλυση των περίπου 200 εργαζομένων. 

Αμέσως περίπου 100 εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν
έξω από το υπουργείο Εργασίας, με το προεδρείο τους
να ζητά συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Κατρούγ-
καλο, ενώ δεύτερη κινητοποίηση και πορεία στο κέντρο
της Αθήνας πραγματοποίησαν την Δευτέρα 18/1 ζητών-
τας την παρέμβαση του υπουργείου για την επαναλει-
τουργία του εργοστασίου.

SOFTEX

“ΦΥΓΕΤΕ!”
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Με νέα συγκέντρωση στη Σχολή Δημόσιας Υγεί-
ας ενάντια στον προσχηματικό “διάλογο για την
παιδεία”, απάντησαν την Τρίτη 19/1 στις 6μμ -την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο- εκπαιδευτικοί και φοιτητές κατηγο-
ρώντας το υπουργείο Παιδείας και τον υπουργό
Φίλη για στήσιμο επικοινωνιακού σκηνικού με σκο-
πό την νομιμοποίηση των αντιεκπαιδευτικών μνη-
μονιακών του σχεδίων.

Η νέα αυτή συγκέντρωση έρχεται σαν συνέχεια
της πετυχημένης πρώτης προσπάθειας να σπά-
σουν τον ψευτοδιάλογο του υπουργείου την Τρίτη
12/1. Όσες ειρωνείες και αν χρησιμοποίησαν οι
κατά τα άλλα σοβαροφανείς πρόεδροι των διαφό-
ρων επιτροπών, Λιάκος (Επιτροπή Εθνικού και Κοι-
νωνικού Διαλόγου), Γαβρόγλου (Επιτροπής Μορ-
φωτικών Υποθέσεων της Βουλής),  Θεοτοκάς
(Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας), Κουζέλης (Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αλλά και η ανα-
πληρώτρια υπουργός Αναγνωστοπούλου (ο Φίλης,
προφανώς φοβισμένος, τελικά δεν προσήλθε), δεν
κατάφεραν να αποφύγουν το κράξιμο αφού είναι
προφανές πως το μόνο για το οποίο δεν ενδιαφέ-
ρονται είναι η πραγματική κατάσταση που επικρα-
τεί στη δημόσια παιδεία.

«Αφού ψηφίσατε και το τρίτο μνημόνιο, θέλετε
και διάλογο» έγραφε το μεγάλο πανό που άπλω-
σαν οι δεκάδες εκπαιδευτικοί και φοιτητές μπρο-
στά στο πάνελ φωνάζοντας “θέλουμε δουλειά, θέ-
λουμε ζωή”.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Δα-
σκάλων Κ. Σωτηρίου καταγγέλλεται η στάση του
υπουργείου να προχωρήσει σε ελεγχόμενο διάλο-
γο με face control και ειδικές προσκλήσεις ενώ με-
ταξύ άλλων τονίζεται πως μέσα από τον δήθεν διά-
λογο “επανεμφανίζονται όλα τα αποκρουστικά μέ-
τρα που έχουν κατά καιρούς βγει από τους κάθε
λογής προπαγανδιστές των "βέλτιστων πρακτικών
του ΟΟΣΑ” (Γιαννάκου, Διαμαντοπούλου, Αρβανι-
τόπουλο, Λοβέρδο κ.ά.) και με τους αγώνες απέ-
τρεψε το εκπαιδευτικό κίνημα”. Τέλος στην ανα-
κοίνωση καλούν τους άλλους συλλόγους και εκ-
παιδευτικές συλλογικότητες να δώσουν αποφασι-
στικό αγωνιστικό παρών και τις ομοσπονδίες των
εκπαιδευτικών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) να καλέσουν σε αγώ-
να για την ακύρωση του διαλόγου και των αντιεκ-
παιδευτικών σχεδίων που φέρνει.

Ανακοινώσεις ενάντια στο διάλογο για την παι-
δεία και συμμετοχής στις κινητοποιήσεις έχουν εκ-
δώσει και οι Σύλλογοι Δασκάλων Αν. Θεσσαλονί-
κης, ο Σύλλογος Περικλής, το Συντονιστικό των
Νηπιαγωγών και το Συντονιστικό Αναπληρωτών
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών που επιπλέον καλεί σε
Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20/1 στα γραφεία
της ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15α) ώστε να αποφασι-
στούν τα επόμενα βήματα κινητοποιήσεων ενάντια
στα νέα μέτρα που φέρνει το υπουργείο.

Η
Τετάρτη 20/1 και η Πέμπτη 21/1 φαί-
νεται να είναι οι κομβικές ημερομη-
νίες στην οποία προσανατολίζονται

οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για να βγά-
λουν τα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς. 

Στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρό-
φων έρχεται πρώτο και κύριο το ασφαλιστι-
κό αφού ξεκινάει η σταδιακή αύξηση του
συντελεστή των ασφαλιστικών εισφορών
για σύνταξη, ο οποίος από 7% που είναι σή-
μερα θα φτάσει στο 10% εντός του 2016
και μέχρι το 20% το 2019. Επίσης, το φορο-
λογικό και το κόστος παραγωγής που είναι
τα ψηλότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη,
ενώ μέσα στα αιτήματά τους εντάσσονται
και οι επιστροφές πληρωμών πετρελαίου
από το 2013, πληρωμές για διάφορα ζητή-
ματα, όπως καταστροφές, από τον ΕΛΓΑ, η
αύξηση στη φορολόγηση του κρασιού κ.α.

Ήδη η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων
Νομού Λάρισας έχει ανακοινώσει ότι πάνω
από 700 τρακτέρ από 40 χωριά θα βρίσκον-
ται συγκεντρωμένα στα όρια της Εθνικής
οδού στον Κόμβο της Νίκαιας την Πέμπτη
ενώ μπλόκο ετοιμάζονται να στήσουν αγρό-
τες της Θεσσαλίας και στα Τέμπη από την
Τετάρτη.

Σε συντονισμό με αγρότες και κτηνοτρό-
φους, οι αλιείς της Μαγνησίας θα αποκλεί-
σουν γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης
το λιμάνι του Βόλου.

Στην Κρήτη οι αγρότες του Ηρακλείου
ανακοίνωσαν πως στηρίζουν το κάλεσμα
του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Μπλό-
κων και προχωρούν σε κοινή σύσκεψη με
τους αγρότες των Χανίων. Στην Πελοπόννη-
σο οι αγρότες της Μεσσηνίας έβγαλαν τα
τρακτέρ στους Γαργαλιάνους, της Αχαϊας
στο Αίγιο και στην Κάτω Αχαγιά. Στην Ηλεία
πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη το Σάβ-
βατο 16/1 στο Δημαρχείο της Βάρδας ενώ η
μεγαλύτερη εδώ και χρόνια ήταν η σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα.
Στην Αρκαδία αγρότες κατέλαβαν τα γρα-
φεία του ΟΓΑ και του ΕΛΓΑ στην Τρίπολη. 

Συγκεντρωμένα

Αντίστοιχα στη Στερεά Ελλάδα, την Ηπει-
ρο και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα. Περισ-
σότερα από 700 τρακτέρ βρίσκονται συγ-
κεντρωμένα στο τελωνείο του Προμαχώνα
όπου συγκρούστηκαν με την αστυνομία δί-
νοντας το σήμα πως από Τετάρτη θα κλεί-
σουν πλήρως την εθνική οδό. Εν μέσω
αγροτικών κινητοποιήσεων αποφάσισαν να
«υποδεχθούν» οι αγρότες της Ροδόπης τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Βαγγέλη Αποστόλου, στην Κομοτηνή
την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου. 

Στην αερογέφυρα του Κόμβου Νησελίου
με μαύρες σημαίες στα τρακτέρ θ' ανέβουν
οι αγρότες Αλεξάνδρειας, ενώ συγκέντρω-

ση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό υπο-
κατάστημα του ΕΛΓΑ στη Βέροια πραγμα-
τοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής
15/1 αγρότες και κτηνοτρόφοι των νομών
Ημαθίας και Πέλλας που συντάχθηκαν και
αυτοί με το πλαίσιο του Πανελλαδικού Συν-
τονιστικού των Μπλόκων. Ο αλιευτικός σύλ-
λογος Νέας Κρήνης αποφάσισε την Τετάρ-
τη 20 Ιανουαρίου τον αποκλεισμό του κεν-
τρικού λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Τέλος στις 28 Ιανουαρίου, διοργανώνεται
στην Θεσσαλονίκη συλλαλητήριο κατά τα
εγκαίνια της Agrotica και δεν αποκλείεται εν
συνεχεία κάθοδος στην Αθήνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ τονίζεται μεταξύ άλλων πως: “Η
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α καλεί σε πραγματικά «μπλόκα
αγώνα», σε παλλαϊκό ξεσηκωμό και τους
φτωχομεσαίους αγρότες σε κοινό μέτωπο
με τους εργαζόμενους, τους ανέργους και
την νεολαία”.

Κυριάκος Μπάνος

Κ
ατέληξε τελικά την Δευτέρα το βράδυ ύστερα από 4 μήνες στην εντατική ο Γιώργος
Σταμέλος, 35 ετών, εργαζόμενος στα πεντάμηνα στο Δήμο Μεγάρων που είχε τραυ-
ματιστεί ενώ εργαζόταν παράνομα σε εργολάβο στην καθαριότητα με αποτέλεσμα

να πέσει από το απορριμματοφόρο και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.  Εξοργισμένοι
οι εργαζόμενοι στα 5μηνα πραγματοποίησαν την Τρίτη 19/1 το πρωί έκτακτη κινητοποίηση
έξω από το υπουργείο. “Πόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή; 495 ευρώ και ένα μεροκάματο των
19 ευρώ;”, είναι το ερώτημα που διατυπώνουν στην έκτακτη ανακοίνωσή τους ενώ μεταξύ
άλλων τονίζουν πως: “Δεν θρηνούμε! Είμαστε εξοργισμένοι! Η δολοφονία του συναδέλφου
μας δεν θα μείνει αναπάντητη!” 

Την προηγούμενη μέρα, Δευτέρα 18/1 εκπρόσωποι του Συντονιστικού των 5μηνων έκα-
ναν παρέμβαση στη σύσκεψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ με Πρωτοβάθμια Σωματεία της Αττικής για το
ασφαλιστικό. “Ζητήσαμε το λόγο και καλέσαμε τα σωματεία των μόνιμων εργαζόμενων και
την διοίκηση της Ομοσπονδίας να στηρίξουν τον αγώνα μας. Τονίσαμε την αναγκαιότητα
για μόνιμες προσλήψεις που θα καλύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις που και η ίδια η ΠΟΕ-
ΟΤΑ αναγνωρίζει ενώ εξηγήσαμε την τακτική της κυβέρνησης για ανακύκλωση των εργαζό-
μενων χωρίς δικαιώματα” τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. η Μαρία Μαλέσκου.

Την Παρασκευή 15/1 οι εργαζόμενοι στα 5μηνα ζήτησαν να συναντηθούν με τον υπουργό
Κατρούγκαλο ο οποίος έλειπε για συναντήσεις με κλιμάκια της ΕΕ στο εξωτερικό. Σε δεύ-
τερη προσπάθειά τους να συναντήσουν τον υπουργό Εσωτερικών Κουρουπλή βρήκαν ξανά
κλειστή την πόρτα και τελικά αποφάσισαν να κάνουν παρέμβαση στα κεντρικά του ΟΑΕΔ
λίγα μέτρα πιο κάτω από το υπουργείο Εσωτερικών στη Σταδίου στα Χαυτεία όπου αποφά-
σισαν να καταλάβουν την είσοδο του κτιρίου και λίγο αργότερα και τα κεντρικά γραφεία
του 1ου ορόφου διαμαρτυρόμενοι για την συνεχιζόμενη απαξίωσή τους.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, οι 5μηνοι εργαζόμενοι κάλεσαν σε συνέντευξη τύπου καταγ-
γέλλοντας την κοροϊδία της κυβέρνησης.“Σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας κατασκήνω-
σης στο υπ. Εργασίας και κανένας από τους υπεύθυνους δεν μας δίνει την παραμικρή
απάντηση για το τι θα γίνει τελικά με τους 32.500 εργαζόμενους που κάλυπταν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες στους Δήμους και σήμερα δεν μπορούν ούτε να επιδοτηθούν για την
ανεργία τους”, τόνισε η Σταυρούλα Βερούκη.

“Είμαστε κομμάτι της μεγαλύτερης μάχης ενάντια στην ανεργία”, τόνισε ο Γιάννης Μα-
κρής εξηγώντας την άρνηση της διοίκησης του υπουργείου και του ΟΑΕΔ να τους δεχτεί
αναγκάζοντάς τους να προχωρήσουν στην κατάληψη. Ο Μηνάς Σούλης τόνισε την ανα-
γκαιότητα της σύνδεσης με όλες τις μεγάλες μάχες της εργατικής τάξης καλώντας στο με-
γάλο συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό το Σάββατο 16/1. 

Στους δρόμους τα τρακτέρ

5μηνα Αγώνας ενάντια στην ανεργία

Εκπαιδευτικοί και φοιτητές διαλύουν το “διάλογο” του Φίλη

«Ψηφίσατε το τρίτο
μνημόνιο, θέλετε και
διάλογο…»

Μεγάλη ήταν η προσέ-
λευση, πάνω από 80 άτομα,
στο κάλεσμα του Σωματεί-

ου Ηθοποιών (ΣΕΗ) για συνέλευση με
θέμα τις συμβάσεις, την Τρίτη 12/1 στο
Θέατρο Χατζηχρήστου. 

“Ωστόσο ο πρόεδρος του σωματείου
Δ. Παλαιοχωρίτης και η παράταξή του
(ΣΥΡΙΖΑ) με φτηνές δικαιολογίες περί έλ-
λειψης απαρτίας έκλεισαν γρήγορα τις
διαδικασίες και εξαφανίστηκαν παρά την
επιμονή της πλειοψηφίας των παρόντων
να υπάρξει τουλάχιστον μια ενημέρωση
για το ασφαλιστικό ενόψει και των κινη-
τοποιήσεων που ετοιμάζονται”, τόνισε μι-
λώντας στην ΕΑ ο Αλέξανδρος Μαρτζού-
κος από την Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών.

“Από τη δική μας τη μεριά προσπαθή-
σαμε να πάρουμε το λόγο και να καλέ-
σουμε τον κόσμο στο συλλαλητήριο του
Σαββάτου 16/1 ενώ κάναμε παρέμβαση
με υλικό για τις 23-24 Γενάρη κόβοντας
δυο εισιτήρια από δυο συναδέλφισσες
που αποφάσισαν να έρθουν  στον Έβρο.
Από την μεριά της διοίκησης ανακοινώθη-
κε νέα ημερομηνία συνέλευσης για την
Τετάρτη 20/1, ωστόσο δεδομένης της
ώρας που την προγραμμάτισαν -στις 10
το βράδυ- είναι σίγουρο πως πάλι δεν θα
έχει απαρτία. Είναι μια από τις τακτικές
της διοίκησης που δεν θέλει σε αυτή τη
συγκυρία την οργανωμένη δράση των
ηθοποιών και με κουτοπονηριές τέτοιου
τύπου θέλει να αποδείξει ότι ο κόσμος
δεν συμμετέχει. 

Από τη δική μας την μεριά και με τις μι-
κρές μας δυνάμεις προσπαθούμε να ορ-
γανώσουμε τη συλλογική απάντηση των
ηθοποιών στις επιθέσεις που δέχονται
στα εργασιακά τους δικαιώματα, ενάντια
στην απληρωσιά, στη διάλυση των συμβά-
σεων και φυσικά ενάντια στο ασφαλιστικό
σφαγείο που εξαφανίζει τις ήδη πενιχρές
συντάξεις των ηθοποιών”.

ΣΕΗ
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Κλιμακώνουμε μετά τα συλλαλητήρια
Μ

ε συμμετοχή από πολλά σωματεία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα έγινε το πανεργατικό
συλλαλητήριο των συνδικάτων ενάντια στη

διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης το Σάββατο 16/1
στην Αθήνα. 

Πολλά σωματεία συσπειρώθηκαν γύρω από τα πα-
νό του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια και της
Πρωτοβουλίας για το Συντονισμό των Πρωτοβάθμιων
Σωματείων. Οργανωμένα κατέβηκαν τα Σωματεία των
νοσοκομείων του Αγίου Σάββα, του Γεννηματά, του
Αγλαΐα Κυριακού πίσω από το πανό του Συντονιστι-
κού των Νοσοκομείων. Με πανό ήταν επίσης εκεί η
ΠΕΝΕΝ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, το σωματείο εργαζόμενων της
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ο Σύλλογος εργαζόμενων Δήμου Βριλησ-
σίων, η Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών. Δικό της
πανό είχε η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας. 

Με πανό ήταν ακόμα το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών, τα Σωματεία των Wind-Vodafone-Victus, ο Σύλ-
λογος Δασκάλων Αριστοτέλης, η παράταξη «Πρότα-
ση Προοπτικής της Εθνικής Τράπεζας», η Ριζοσπα-
στική Παρέμβαση Δικαστικών Επιμελητών. Με όλα τα
παραπάνω σωματεία διαδήλωσαν και τα μπλοκ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ, της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και της
ΚΕΕΡΦΑ. 

Ο Βασίλης Συλαϊδής από το σωματείο της ΙΝΤΡΑ-
ΚΟΜ δήλωσε στην ΕΑ: «Είναι ένα ξεκίνημα για αυτόν
τον αγώνα που πάμε να δώσουμε πριν την κατάθεση
του νομοσχεδίου. Η προσπάθεια είναι να μην κατατε-
θεί το νομοσχέδιο που φέρνει την ισοπέδωση της δη-
μόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Ο κόσμος της εργα-
σίας επιβαρύνεται υπέρογκα με καινούργιες εισφο-
ρές, ενώ αντίστοιχα οι απολαβές όσον αφορά τις
συντάξεις καταβαραθρώνονται λόγω του υπολογι-
σμού με χαμηλότερους συντελεστές, αλλά κυρίως
για όλο τον εργασιακό βίο. Αυτά για ένα κόσμο ιδιαί-
τερα στον ιδιωτικό τομέα που είναι άνεργος αυτή τη
στιγμή, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, σημαίνει ότι
είναι στον αέρα. 

Διαλύουν το δημόσιο χαρακτήρα της ασφάλισης,
σπρώχνουν τον κόσμο στην ιδιωτική ασφάλιση. Αυτό
είναι φανερό παρόλο που το νομοσχέδιο δεν μιλάει
για αυτά ανοιχτά. Υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις
ασφαλισμένων όπως ο κόσμος που δουλεύει με
μπλοκάκι. Αυτοί επιβαρύνονται τρομακτικά με βάση
τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Όλα αυτά καταλή-
γουν στον εργατοκτόνο μηχανισμό του χρέους. Αν
δεν απαλλαγούμε από αυτό το μηχανισμό, η κατά-
σταση θα είναι ακόμα χειρότερη. Όσο πληρώνουμε
δανειστές και τραπεζίτες, εμείς δεν έχουμε στον ήλιο
μοίρα. Πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση
για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον». 

Ο Σπύρος Ρεβύθης από το ΣΕΛΜΑ μας είπε: «Σή-
μερα θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στη
διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Το ασφαλι-
στικό σύστημα έχει πρόβλημα γιατί καταχράστηκαν
τα λεφτά των εργαζόμενων και τις εισφορές τους.
Δεν γίνεται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να
πληρώσουν αυτοί που τα έφαγαν. Εμείς ως εργαζό-
μενοι του ΜΕΤΡΟ παίρνουμε πρωτοβουλία με το σω-
ματείο μας να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλα τα πρω-
τοβάθμια σωματεία ώστε να συντονιστούν. Χρειαζό-
μαστε οργάνωση από τη βάση, από τα κάτω προκει-
μένου να βγούμε σε απεργίες και ό, τι άλλο χρει-
αστεί προκειμένου να είμαστε απέναντι σε αυτό το
έκτρωμα που ονομάζουν νέο ασφαλιστικό σύστημα».

Δυναμική παρουσία είχαν οι μηχανικοί (πανό είχαν η
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, η Συνέλευση Μηχανικών και το ΤΕΕ) που
ετοιμάζουν νέα κινητοποίηση. Ο Δημήτρης Πετρόπου-
λος μας δήλωσε: «Το σχέδιο νόμου που έχει καταθέσει

η κυβέρνηση πλήττει όλη την κοινωνία. Πλήττει πολύ πε-
ρισσότερο ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων όπως οι
μηχανικοί και γενικά τους επιστήμονες. Με τους εξής
τρόπους: καταργεί ένα ταμείο που παρά τα «κουρέμα-
τα» των αποθεματικών και τις επενδύσεις σε τραπεζικά
ομόλογα, παρέμενε αρκετά εύρωστο. Με δύο δις απο-
θεματικά που αυτή τη στιγμή πάνε στη «μαύρη τρύπα».
Αυξάνει τις εισφορές σε πάρα πολλές κατηγορίες
ασφαλισμένων. Ειδικά στους εργαζόμενους με δελτίο
παροχής υπηρεσιών, καταργεί τη δεύτερη σύνταξη που
είχαν οι μηχανικοί, την ειδική προσαύξηση, το οποίο
οδηγεί σε μειώσεις συντάξεων που πέρα από την προ-
παγάνδα της κυβέρνησης είναι μειώσεις της τάξης του
50% για αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων. 

Αντίδραση
Ο κλάδος των μηχανικών έχει αρχίσει να καταλα-

βαίνει τι γίνεται. Υπήρξε η πρώτη αντίδραση της Πέμ-
πτης 14/1 που ήταν πολύ μαζική. Υπάρχει νέο ραντε-
βού για την Πέμπτη 21/1 με πανελλαδική παν-τεχνική
συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 11.30πμ. Οι μηχα-
νικοί του δημοσίου με το ΤΕΕ ξεκινάμε πενθήμερες
επαναλαμβανόμενες απεργίες-αποχές από όλες τις
Επιτροπές στα Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελε-
τών για να μπλοκαριστεί η λειτουργία στο κομμάτι
των μηχανικών στη δημόσια διοίκηση. Η ΕΜΔΥΔΑΣ
έχει συνέλευση στις 25 Γενάρη για να πάρουμε από-
φαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων».

Δικά τους μπλοκ είχαν οι εργαζόμενοι του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, με πανό συμμετείχαν οι εργαζόμε-
νοι του Βυζαντινού Μουσείου και το Σωματείο των
Έκτακτων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές
από πολλές σχολές: από την Καλών Τεχνών, το Πο-
λυτεχνείο, τη Νομική, τη Φιλοσοφική κ.ά. 

Παρουσία είχαν και οι εκπαιδευτικοί, όπως και η
ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΠΟΕΔΗΝ και η ΕΣΗΕΑ. Ο Δημήτρης Πο-
λυχρονιάδης, δάσκαλος μας δήλωσε: «Eίμαστε σήμε-
ρα εδώ για να διαδηλώσουμε ενάντια στην αντιασφα-
λιστική-αντεργατική λαίλαπα που προωθεί η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πρωτοβάθμια σωματεία, Ομο-
σπονδίες, όλος ο κόσμος της εργασίας με στόχο να
ακυρώσουμε στην πράξη την κατάθεση του νομοσχε-
δίου-λαιμητόμο για τα εργασιακά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Δεν
πρόκειται να ησυχάσουμε αν αυτό το έκτρωμα που
προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΕΕ και
το ΔΝΤ δεν αποσυρθεί και δεν πάψει να απειλεί ερ-
γασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων. 

Το ίδιο θα κάνουμε και την προσεχή Πέμπτη 21/1
που έχει προκηρυχθεί δίωρη στάση εργασίας από
την ΑΔΕΔΥ και τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες με
συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας ούτως ώστε
οι αντιδράσεις των εργαζόμενων να κορυφωθούν με
την Γενική Πανελλαδική Απεργία στις 4 Φλεβάρη. Το
νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση
σημαίνει δύο βασικά πράγματα: αύξηση των ορίων
ηλικίας μέχρι εξόντωσης. Δεν είναι δυνατόν ένας εκ-
παιδευτικός να παραμένει ως τα 67 του στην τάξη
και τρομερή μείωση των συντάξιμων αποδοχών σε
σχέση με αυτές που ισχύουν τώρα». 

Από την κατάληψη που πραγματοποιούσαν στον
ΟΑΕΔ ξεκίνησαν οι απολυμένοι πενταμηνίτες εργαζό-
μενοι των Δήμων, ενώ πανό είχαν πολλές οργανώσεις
της αριστεράς (ΛΑΕ, ΕΕΚ, Λαϊκή Αντι-ιμπεριαλιστική
Συσπείρωση κ.ά). Τέλος, στη διαδήλωση συμμετείχαν
αντιπροσωπείες εργαζόμενων από τα νομαρχιακά
τμήματα της ΑΔΕΔΥ στην Άρτα και την Ευρυτανία.

Νεκτάριος Δαργάκης

Aθήνα

Aθήνα

Ηράκλειο



20 Γενάρη 2016, Νο 1207Η μάχη του ασφαλιστικού εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ

Στη Θεσσαλονίκη έγινε πορεία για το
ασφαλιστικό την ίδια ώρα με την

Αθήνα και το Ηράκλειο. Η ΕΔΟΘ, το το-
πικό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, δεν είχε καλέσει για αυτό το Σάββατο,
αλλά για τις 30 του Γενάρη. 

Έγινε προσπάθεια από συνδικαλιστές που ανήκουν στην
ΕΔΟΘ, αλλά και στην ΠΟΕ-ΟΤΑ (ειδικά στο Γενικό Συμβούλιο
της Πέμπτης 14/1), όμως η συνδικαλιστική ηγεσία δεν δέχτηκε
να αλλάξει την ημερομηνία. 

Τελικά με πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων, κατά κύ-
ριο λόγο της εκπαίδευσης, έγινε κάλεσμα στο Άγαλμα Βενιζέ-
λου. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης,

έτσι δόθηκε μια πρώτη απάντηση στο
ασφαλιστικό τερατούργημα της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Μέσα στην εβδομάδα έγινε και σύσκεψη της Πρωτοβουλίας
για το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων όπου συζητή-
θηκαν δράσεις ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης. Αποφασί-
στηκε να γίνουν δύο τοπικές πορείες: η πρώτη την Τρίτη 19/1
στα Δυτικά στην πλατεία Επταλόφου στις 6μμ και η δεύτερη
στις γειτονιές των Ανατολικών την Πέμπτη στις 6μμ στην πλα-
τεία του Αγίου Θεράποντα στην Τούμπα. 

Νίκος Χατζάρας

Παγκρήτια διαδήλωση που οργανώθη-
κε από τα νομαρχιακά τμήματα Ηρα-

κλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου
της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 16/1 στο Ηράκλειο. Με πανό συμμε-
τείχαν οι ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Ρεθύμνου και
Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΠΑ-
ΓΝΗ, ο Σ.Ε Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Χανίων, η Επιτροπή Αναπληρωτών Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και η
Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών
Ηρακλείου. Παράλληλα, στη διαδήλωση
συμμετείχαν το ΣΕΚ, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και η Αριστερή Αντιμπε-
ριαλιστική Συνεργασία με πανό, ενώ χαι-
ρετισμό έκανε και το ΕΕΚ.

Η συμμετοχή στη συγκέντρωση και
στη διαδήλωση που ακολούθησε, δεν
ήταν η μέγιστη δυνατή, όμως τα σωμα-
τεία και οι οργανώσεις που παραβρέθη-
καν μπορούν και πρέπει να γίνουν η μα-
γιά για ένα δυνατό εργατικό κίνημα που
θα αναγκάσει την κυβέρνηση να μην τολ-
μήσει καν να φέρει το αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο στη Βουλή. 

Χαρακτηριστικά, ο Σεραφείμ Ρίζος, εκ
μέρους του ν.τ ΑΔΕΔΥ Χανίων ανέφερε:
«Εδώ και είκοσι χρόνια οι κυβερνήσεις

προσπαθούν να διαλύσουν το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης. Από τον Μητσοτά-
κη τη δεκαετία του ’90, στον Σημίτη και
τον Γιαννίτση, στον Καραμανλή και τον
Μαγγίνα, στη δεύτερη φορά κυβέρνηση
της Αριστεράς σήμερα. Και κάθε φορά
ένα δυνατό εργατικό κίνημα κατάφερνε
τα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια να μεί-
νουν στα χαρτιά. Έτσι πρέπει να γίνει και
τώρα». 

Κίνημα διαρκείας

Στο πως μπορούμε να το καταφέρουμε
αυτό, είπε: «Πρέπει να υπάρξει ένα μαζι-
κό απεργιακό κίνημα διαρκείας που δεν
θα αφήσει την κυβέρνηση ούτε καν να κα-
ταθέσει αυτό το νομοσχέδιο. Επίσης,
πρέπει να υπάρξει μια πολιτική στα Τα-
μεία που να χτυπάει την ανεργία, και να
διεκδικεί δουλειά για όλους. Μια πολιτική
που να χτυπάει τη μαύρη, ανασφάλιστη
εργασία, να νομιμοποιεί τους μετανά-
στες, να στέκεται απέναντι στις πολιτικές
που υψώνουν φράχτη στο Έβρο. Να δια-
γραφεί το χρέος ώστε να ξεφύγουμε και

να έρθουμε σε ρήξη με τους εκβιασμούς
της τρόικας και της ΕΕ. Από εδώ και πέρα
χρειάζεται στους χώρους μας, από τα κά-
τω, με συντονισμό εργαζόμενων, να δημι-
ουργήσουμε ένα κίνημα τέτοιο που θα
επιβάλει τέτοιου είδους πολιτικές».

Τα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, στην παρέμβασή τους στη συγκέν-
τρωση άνοιξαν την κουβέντα για τη συνέ-
χεια, βρίσκοντας θετική ανταπόκριση
στην πρόταση του Συντονισμού ενάντια
στα Μνημόνια για απεργία στις 20-21/1,
3ήμερη γενική απεργία 27-28-29/1 και
απεργία διαρκείας από 2/2 που θα πηγαί-
νει για ψήφιση το νομοσχέδιο. Πουλήθη-
καν 6 φύλλα ΕΑ, 5 τεύχη του καινούριου
ΣΑΚ, ενώ το συνεργείο της ΚΕΕΡΦΑ,
ανοίγοντας τη συζήτηση για τα σύνορα,
τον φράχτη και συνδέοντάς τα με την
κοινή πάλη ντόπιων και προσφύγων,
έκλεισε 2 συμμετοχές για τη διήμερη δια-
δήλωση στον Έβρο 23-24 Γενάρη.

Πλέον, προγραμματίζονται παρεμβά-
σεις σε μια σειρά εργατικών χώρων του
Ηρακλείου για να μεταφερθεί κι εκεί η
συζήτηση για τη συνέχεια.

Γιάννης Βαλαής

Γ
ενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη αποφάσισε το Γενικό
Συμβούλιο της ΓΣΕΕ που έγινε στις 15 Γενάρη. Την
Τρίτη 19 Γενάρη σε εξέλιξη ήταν η συνεδρίαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ όπου θα αποφασιζόταν
απεργία και για το δημόσιο τομέα.

Το Γενικό Συμβούλιο άνοιξε με εισήγηση του Γιάννη Πα-
ναγόπουλου, προέδρου της ΓΣΕΕ που εμφανίστηκε ξανά
μετά από μήνες. Πρότεινε να γίνει 24ωρη απεργία στις 4/2
αφού, σύμφωνα με πληροφορίες της Συνομοσπονδίας, η
κατάθεση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό «πάει προς
το Μάρτη». Στην εισήγησή του αναφέρθηκε εκτενώς στις
επιθέσεις που εμπεριέχει το σχέδιο της κυβέρνησης και
προσπάθησε να δικαιολογηθεί για την επιεικώς απαράδεκτη
στάση της ΓΣΕΕ στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού. 

Ακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Κιου-
τσούκης από τη ΔΑΚΕ, ενώ στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
Γιώρος Πέρρος από το ΠΑΜΕ. 

Αρχικά ενημέρωσε για το κλείσιμο του εργοστασίου της
Softex και κάλεσε το Γενικό Συμβούλιο να σταθεί στο πλευ-
ρό των εργαζόμενων. Στη συνέχεια σωστά τόνισε ότι η 4
Φλεβάρη είναι μακριά και ότι το εργατικό κίνημα πρέπει να
κινηθεί άμεσα σε όλους τους χώρους πριν την κατάθεση
του νομοσχεδίου στη Βουλή. 

Τελικά, όμως, το μόνο που πρότεινε ήταν να γίνει η απερ-
γία μια εβδομάδα νωρίτερα (28/1) και η πρόταση για τη συ-
νέχεια ήταν γενικόλογη, «να υπάρξει κλιμάκωση». 

Ακόμα πιο γενικόλογοι ήταν οι ομιλητές από τις άλλες δύο
παρατάξεις που εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτρο-
πή. Ο Θάνος Βασιλόπουλος από το ΜΕΤΑ επιχείρησε να δώ-
σει το στίγμα της παράταξής του σε σχέση με την κυβέρνη-
ση. Θυμίζουμε ότι στο ΜΕΤΑ συμμετέχουν ακόμα οι δυνά-
μεις και της ΛΑΕ και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Για το πρόγραμ-
μα κινητοποιήσεων ανέφερε ότι «και εμείς συμφωνούμε με
την απεργία», αλλά τίποτα παραπάνω. Σωστή πάντως ήταν η
επισήμανσή του ότι η ΓΣΕΕ πρέπει να πάρει πρωτοβουλία
για την προσφυγική κρίση «καθώς δεν γίνεται να αφήνουμε
να πνίγονται άνθρωποι». 

Ο Νίκος Φωτόπουλος εκ μέρους του ΕΜΕΙΣ έκανε σφοδρή
κριτική στην πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όσον αφορά τη στάση της
στο δημοψήφισμα και για την ανυπαρξία της όλο το τελευ-
ταίο διάστημα, αλλά δεν έκανε καμιά συγκεκριμένη πρόταση
για τη συνέχεια παρά την εκτίμηση ότι έπρεπε να είχε γίνει
«απεργία διαρκείας όταν το κλίμα ήταν ανεβασμένο».

Πίεση

Η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου αποτύπωσε με ένα
τρόπο την πίεση που νιώθει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
κάτω από τις δράσεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις επί
μέρους χώρων (ΠΕΝΕΝ, ομοσπονδίες μέσων μεταφοράς, ακό-
μα και η μεγάλη κινητοποίηση των δικηγόρων-επιστημόνων
που σχολιάστηκε θετικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης). 

Χρειάζεται να μεγαλώσει η πίεση πάνω σε αυτές τις ηγε-
σίες και να μπει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη συνέχεια με
στόχο την ακύρωση της κατάθεσης του νομοσχεδίου. 

Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια με το δεδομένο ότι
το ασφαλιστικό θα ερχόταν προς ψήφιση στις αρχές Φλεβά-
ρη είχε προτείνει σε όλα τα συνδικάτα να αποφασίσουν ένα
πρόγραμμα με απεργιακή κλιμάκωση. Με 48ωρη απεργία
στις 20 και 21 Γενάρη, τριήμερη απεργία 27, 28 και 29 Γενά-
ρη και απεργία διαρκείας για τη συνέχεια. 

Τώρα θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την οργάνωση
της απεργίας στις 4 Φλεβάρη έτσι ώστε να δοθεί η δυνατό-
τητα κλιμάκωσης με νέα 48ωρη απεργία και απεργία διαρ-
κείας αμέσως μετά. Θα κυκλοφορήσει αφίσα και προκήρυ-
ξη, ενώ τα μέλη του θα δώσουν τη μάχη να οργανωθούν σε
όλους τους χώρους Γενικές Συνελεύσεις που θα πάρουν
απεργιακές αποφάσεις για κλιμάκωση του αγώνα. 

Nεκ. Δ.    

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηράκλειο



Ν
έα κλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεων ενάντια στη διάλυση
της κοινωνικής ασφάλισης,

προγραμματίζουν το διήμερο 20-21
Γενάρη, μια σειρά συνδικάτα. 

Η επίθεση της κυβέρνησης στην
κοινωνική ασφάλιση είναι συνολική.
Τα ασφαλιστικά ταμεία διαλύονται
κι ενώνονται σε ένα “υπερταμείο”.
Για τους εργαζόμενους, στο νέο
νομοσχέδιο προβλέπονται μειώσεις
στις κύριες συντάξεις, αφού αυτές
θα επαναυπολογιστούν με χαμηλό-
τερα ποσοστά αναπλήρωσης. Σε
αυτές τις μειώσεις προστιθενται οι
επιπλέον μειώσεις από την αύξηση
των εισφορών ασθενείας, και προ-
φανώς τις τεράστιες μειώσεις για
όσους βγουν «πρόωρα σε σύντα-
ξη». Δραματικές μειώσεις από 8
έως 30% προβλέπονται στις επι-
κουρικές συντάξεις για όλους τους
ασφαλισμένους, μειώσεις στο εφά-
παξ, και το βαρέλι των περικοπών,
δεν έχει πάτο. Και βέβαια το όρια
ηλικίας πηγαίνουν στα 67 για
όλους ή στα 62 με 40 χρόνια ασφά-
λισης. Για τους «νέους» εργαζόμε-
νους, το μέλλον προδιαγράφεται
πρακτικά χωρίς σύνταξη ή στην κα-
λύτερη περίπτωση σύνταξη-επίδο-
μα 380 ευρώ μετά από 40 χρόνια
δουλειάς.

Κι αυτά είναι μερικά από τα μέ-
τρα που περιλαμβάνει το νέο
ασφαλιστικό-σφαγείο.

Πρώτοι στον απεργιακό χορό οι
ναυτεργάτες, οι οποίοι ήδη από την
προηγούμενη βδομάδα ανακοίνω-
σαν 48ωρη απεργία, προσανατολί-
ζοντας κι άλλα συνδικάτα εργαζομέ-
νων να εξαγγείλουν κινητοποιήσεις
για Τετάρτη 20 και Πέμπτη 21/1. 

Σχολεία, τρένα, δήμοι, νοσοκο-
μεία, δικηγόροι, μηχανικοί, φοιτη-
τές προκηρύσσουν τις δικές τους
απεργιακές κινητοποιήσεις για το
συγκεκριμένο διήμερο, με σημείο
συνάντησης την Πέμπτη 21/1 στη
1μμ, σε μια κοινή διαδήλωση έξω
από το υπ.Εργασίας, ταυτόχρονα
με το συλλαλητήριο των ναυτερ-
γατών στον Πειραιά.

Δήμοι
Παναττική στάση εργασίας στις

21/1, αποφάσισε και η ΠΟΕ ΟΤΑ,
με τους εργαζόμενους των δήμων
να απεργούν από τις 11πμ μέχρι τη
λήξη της βάρδιας και την συνδικα-
λιστική ομοσπονδία να προγραμμα-
τίζει  συγκέντρωση στις 12μες στα
γραφεία της στην πλ.Καραϊσκάκη
και μηχανοκίνητη πορεία στο κέν-
τρο της Αθήνας.

“Η αντίδραση των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλ
εται να είναι μαζική, ενωτική και συ-
νολική. Για μιά ακόμη φορά θα πρέ-
πει να βρεθούμε στην πρώτη γραμ-
μή του αγώνα απέναντι στην προτει-
νόμενη λαίλαπα μέτρων...

Όσο συνεχίζεται η εφαρμογή της
μνημονιακής πολιτικής και η απο-
πληρωμή του χρέους, τόσο τα δει-
νά, η δυστυχία και η εξαθλίωση θα
επεκτείνεται για το λαό μας. Σε πε-
ρίπτωση ψήφισης της «εκτρωματι-
κής» πρότασης της συγκυβέρνησης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. όχι μόνο δεν θα
«εξευμενιστούν» οι δανειστές αλλά

θα τους ανοίξει κι άλλο η όρεξη...
Αποφασιστικότητα και διεκδικητικό,
συγκρουσιακό πνεύμα πρέπει να
χαρακτηρίζουν και να διαπερνούν
κάθε μορφή πάλης. 

Η μαζική και ενωτική αντίδραση
και κινητοποίηση των εργαζομένων
είναι ο καταλύτης για την ανατροπή
των σχεδίων της συγκυβέρνησης
και των «θεσμών» για το συνταξιο-
δοτικό-ασφαλιστικό μέλλον της γε-
νιάς μας και των γενεών των παι-
διών μας” αναφέρει μεταξύ άλλων
σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΟΤΑ.

Εκπαιδευτικοί
Στάση εργασίας και απεργιακή

κινητοποίηση στο υπουργείο Εργα-
σίας θα πραγματοποιήσουν την
Πέμπτη 21/1, δάσκαλοι και καθηγη-
τές με απόφαση των ομοσπονδιών
τους (ΔΟΕ – ΟΛΜΕ).

Ήδη από την προηγούμενη ημέ-
ρα ξεκινάει γύρος γενικών συνε-
λεύσεων των τοπικών ΕΛΜΕ και
των συλλόγων δασκάλων, προκει-
μένου να συζητηθεί η οργάνωση
και η κλιμάκωση των κινητοποιήσε-
ων για το ασφαλιστικό. Οι τελικές
αποφάσεις αναμένεται να παρθούν
στις 29/1 στη Γενική Συνέλευση
Προέδρων των διδασκαλικών συλ-
λόγων και την επόμενη μέρα στην
αντίστοιχη των ΕΛΜΕ.

Υγεία
Κινητοποιήσεις πραγματοποιούν

και οι εργαζόμενοι στην Υγεία ξεκι-

νώντας με συγκέντρωση το από-
γευμα της Τετάρτης 20/1, στις
4.30μμ στο υπ. Εργασίας. 

Στις 21/1 θα πραγματοποιήσουν
στάση εργασίας (12μες - 3μμ) και
συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας
μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους
που θα απεργούν την ίδια ημέρα.
Στις κινητοποιήσεις καλούν το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων, πρω-
τοβάθμια σωματεία υγειονομικών,
η ΕΙΝΑΠ, ο Πανελλήνιος Ιατρικός
Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών. Ο ΙΣΑ έχει εξαγγείλει
24ωρη απεργία για τις 25/1 και πά-

λι με κινητοποίηση στο υπ. Εργα-
σίας. Σε συγκέντρωση στο υπ. Οι-
κονομικών την Τρίτη 26/1 στις
12μες καλεί η ΠΟΕΔΗΝ.

“Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
συμμετέχουμε στο απεργιακό διή-
μερο 20 και 21/1” τονίζει ο Χρίστος
Αργύρης, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννη-
ματάς και μέλος του Δ.Σ του σωμα-
τείου εργαζομένων. “Είναι το διή-
μερο που απεργούν οι ναυτεργά-
τες για το ασφαλιστικό και είναι η
καλύτερη ευκαιρία, όλοι οι κλάδοι
να συντονιστούν και να βγουν στο
δρόμο γιατί η αντιασφαλιστική με-

ταρρύθμιση μας πλήττει όλους.
Στο ΓΝΑ Γεννηματάς τη Δευτέρα
18/1, παρά τη γενική εφημερία κά-
ναμε συνέλευση κι αποφασίσαμε
στάση εργασίας την Πέμπτη 21/1
και συμμετοχή στη συγκέντρωση
στο υπουργείο. Με παρέμβαση των
συντρόφων από το Νυστέρι και το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων κα-
ταφέραμε να βγάλει απεργιακό
πρόγραμμα και η ΕΙΝΑΠ. Ξεσηκώ-
νουμε λοιπόν τα νοσοκομεία κι
ενώνουμε τη φωνή μας με τους συ-
ναδέλφους σε καράβια, δήμους,
τρένα και σχολεία”.
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Ν
έο ραντεβού στους καταπέλτες δίνουν οι
ναυτεργάτες την Τετάρτη 20 και την Πέμ-
πτη 21 Γενάρη στην πρώτη 48ωρη απεργία

της ΠΝΟ, ενάντια στη διάλυση του ΝΑΤ και συνο-
λικά της κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη η ναυτεργα-
τική ομοσπονδία έχει αποφασίσει να συνεχίσει με
νέα 48ωρη την επόμενη βδομάδα με προοπτική
κλιμάκωσης στη συνέχεια όταν το νομοσχέδιο έρ-
θει στη Βουλή. 

Απεργιακά συλλαλητήρια θα πραγματοποι-
ηθούν την Τετάρτη 20 Γενάρη στις 11πμ στο υπ.
Εργασίας και την Πέμπτη 21 Γενάρη στις 11πμ
στο Λιμάνι, στον Αγ. Διονύσιο απ’ όπου θα ακο-
λουθήσει πορεία στο υπ. Ναυτιλίας.

“Ξεκινάμε με μια πρώτη 48ωρη απεργία 20 - 21
Γενάρη, θα ακολουθήσει νέα 48ωρη απεργία στο
τέλος του μήνα με προοπτική κλιμάκωσης, κι
όταν το πολυνομοσχέδιο πάει στη βουλή για ψή-
φιση, θα τα δώσουμε όλα. Θα φτάσουμε σε μορ-
φές αγώνα που δεν θα κινείται τίποτα” δήλωσε
στην Ε.Α ο γενικός γραμματέας της ΠΕΝΕΝ, Νί-
κος Κροκίδης. 

“Πρέπει το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό να
αποσυρθεί πλήρως. Καταργεί το ναυτικό επάγ-
γελμα. Καταρχήν διαλύει το σπίτι μας που είναι το
ΝΑΤ. Το ενσωματώνει στον ενιαίο φορέα κοινωνι-
κής ασφάλισης και παύει να υπάρχει, το ίδιο συμ-
βαίνει και σε μια σειρά άλλα ταμεία. Δυστυχώς
για άλλη μια φορά η κυβέρνηση το παίζει πάρα
πολύ άσχημα. Είμαστε αποφασισμένοι και θα το
πάμε μέχρι τέλους. Μέχρι την απόσυρση αυτού
του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Έχουμε ξε-
κινήσει εδώ και μέρες την προετοιμασία, κάνουμε
συνεχώς ενημερώσεις στους συναδέλφους στα
καράβια και στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε
περιφερειακά λιμάνια. Είναι όλοι σύμφωνοι με την
απεργιακή μάχη κι εκτιμώ ότι θα υπάρχει 100%
συμμετοχή” τόνισε.

Την προσπάθεια να απλωθεί η απεργία και η
συμμετοχή στο συλλαλητήριο σε όλους τους ερ-
γατικούς χώρους του Πειραιά, έκανε ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια, που το απόγευμα
της Τρίτης 19/1 πραγματοποιούσε σύσκεψη για
αυτό το σκοπό.

“Αυτή η απεργία χρειάζεται να στηριχθεί από
όλα τα σωματεία του Πειραιά. γιατί μπορεί να γί-
νει η αιχμή του δόρατος για όλους τους εργαζό-
μενους. Να βγουν στην απεργία, μαζί οι λιμενερ-
γάτες, τα νοσοκομεία, οι δήμοι, όλοι οι χώροι του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα” λέει μεταξύ άλλων
ο Συντονισμός σε προκήρυξή του για τη στήριξη
της απεργίας.

Ήδη μαζί με τους ναυτεργάτες αποφάσισαν να
διαδηλώσουν οι απεργοί του ΝΑΤ και οι υπάλληλοι
του υπουργείου Ναυτιλίας, το συνδικαλιστικό όρ-
γανο των οποίων συνεδρίαζε το μεσημέρι της Τρί-
της 19/1, για να αποφασίσει τη συμμετοχή του με
στάση εργασίας στην κινητοποίηση της Πέμπτης. 

Συνεχίζουν οι απεργοί του ΝΑΤ

“Καλούμε όλους τους εν ενεργεία κι απόμα-
χους ναυτικούς να συμπαραταχθούν μαζί μας για
να διασφαλίσουμε την αυτοτέλεια του ΝΑΤ και
του ασφαλιστικού συστήματος των ναυτικών” επι-
σημαίνει η Ζωή Πεντότη, πρόεδρος της ΠΟΥΕΝ,
της ομοσπονδίας των υπαλλήλων του υπουργείου
εμπορικής ναυτιλίας. 

Πριν δύο μήνες, στις αρχές του Νοέμβρη, οι
δύο 48ωρες απεργίες της ΠΝΟ ενάντια στη διάλυ-
ση του ΝΑΤ άνοιξαν την μάχη μαζί με τους εργα-
ζόμενους του ταμείου. Τώρα, τη μάχη για να μην
διαλυθεί το ΝΑΤ, την έχουν ξεκινήσει με 48ωρες
επαναλαμβανόμενες εδώ και σχεδόν δέκα μέρες,
οι εργαζόμενοι του ΝΑΤ που βρίσκονται πρακτικά
σε απεργία διαρκείας. Τώρα με την απεργία της
ΠΝΟ, το μέτωπο απλώνεται και δυναμώνει. 

Οι εργαζόμενοι του ΝΑΤ σε συνέλευσή τους τη

Δευτέρα 18/1, αποφάσισαν ότι συνεχίζουν την
απεργία τους, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη 21/1,
όπου και θα δώσουν το παρών στο απεργιακό συλ-
λαλητήριο, ενώ την προηγούμενη μέρα θα πραγμα-
τοποιήσουν συγκέντρωση στο ΝΑΤ και πορεία στο
υπουργείο Εργασίας, μαζί με την ΠΕΝΕΝ, τους ερ-
γαζόμενους στην Εστία Ναυτικών και στην ΕΛΟΕΝ.

“Οι εργαζόμενοι στο ΝΑΤ είμαστε ήδη στην 8η
ημέρα απεργίας και δεν πρόκειται να υποχωρή-
σουμε αν δεν λυθεί το ζήτημα της αυτοτέλειας
και της αυτονομίας του ΝΑΤ, ενός Ταμείου με
ιστορία 150 ετών και προάγγελο της Κοινωνικής
Ασφάλισης στην Ελλάδα” λένε οι απεργοί στην
απόφαση της συνέλευσής τους. 

Νέα γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 21/1, στις 9πμ, πριν το συλλαλητήριο στο
Αγ.Διονύσιο.
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Τη συμμετοχή τους
στην κινητοποίηση της
Πέμπτης 21/1 προγραμ-
ματίζουν οι φοιτητές. Η Διοτίμα Χριστοπούλου, φοι-
τήτρια στην ΣΓΤΚΣ και αγωνίστρια της ΕΑΑΚ, δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

“Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό είναι μια μάχη
που αφορά πέρα από το σύνολο της εργατικής τά-
ξης και τη νεολαία. Σε μια εποχή όπου τα ποσοστά
ανεργίας στους νέους έχουν φτάσει στο 60% και
σαν μοναδική προοπτική μας παρουσιάζεται η μετα-
νάστευση. Κυβέρνηση και τρόικα έρχονται μ' ένα νο-
μοσχέδιο το οποίο μιλάει για την ουσιαστική κατάρ-
γηση της κοινωνικής ασφάλισης. Πέραν απ' την αύ-
ξηση του ορίου συνταξιοδότησης για τους νέους ερ-
γαζόμενους, το μέλλον προδιαγράφεται χωρίς σύν-
ταξη ή στην καλύτερη μια σύνταξη - επίδομα 380 ευ-
ρώ στα 40 χρόνια εργασίας. Επιπλέον, επειδή η κοι-
νωνική ασφάλιση αφορά και το ζήτημα παροχών
υγείας, η παροχή υπηρεσιών υγείας μετατρέπεται σ'

ένα ακριβό και ιδιωτικό προνόμιο
για λίγους κι εκλεκτούς. Συνε-
πώς χρειάζεται να σημάνει απερ-

γιακός ξεσηκωμός. Ήδη οι εργαζόμενοι στα λιμάνια
έχουν πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία, οι καθη-
γητές καλούν σε συλλαλητήρια, οι δικηγόροι ξεκίνη-
σαν αποχή διαρκείας. Οι φοιτητές μαζί με τους ερ-
γάτες είναι ώρα να κλιμακώσουν διεκδικώντας λεφτά
για τα ταμεία, για την Υγεία και την Παιδεία. Μόνη
λύση είναι η διαγραφή του χρέους, η ρήξη και έξο-
δος από Ε.Ε. και ευρώ. Καλώντας παντού Γενικές
Συνελεύσεις βάζουμε την προοπτική της συνέχειας.
Μετά το πανεργατικό συλλαλητήριο στις 16/1 πρέπει
να συνεχίσουμε με καταλήψεις κι απεργίες διαρ-
κείας. Βρισκόμαστε πλάι στην ΟΛΜΕ στις 21/1 στο
υπ. Εργασίας καλώντας και τους μαθητές και κλιμα-
κώνουμε με κομβική ημερομηνια την 4η Φλεβάρη,
ημέρα πανεργατικής απεργίας. Στις 28/1 οργανώ-
νουμε νέα γενική συνέλευση στη σχολή για να οργα-
νώσουμε την συνέχεια του αγώνα”. 

Και οι φοιτητές

Με στάσεις εργασίας 19-21/1 συνεχίζουν τις κινητοποι-
ήσεις και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Τα τρένα του ΟΣΕ κι ο
Προαστιακός δεν θα λειτουργήσουν τις ώρες 5πμ-8πμ,
1μμ-4μμ και 9μμ μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ανάλογες απεργιακές κινητοποιήσεις προηγήθηκαν τις προ-
ηγούμενες μέρες, ενώ την Πέμπτη 14/1, πραγματοποίησαν
συγκέντρωση στο υπουργείο Μεταφορών. Εκεί μιλήσαμε με
τον Κώστα Μαυρομιχάλη, εργαζόμενο στον ΟΣΕ: “Έχουμε
τρίωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας και σήμερα
είμαστε στο υπουργείο Μεταφορών διεκδικώντας συνάντηση
με τον υπουργό, ο οποίος για άλλη μια φορά απουσιάζει,
όπως γίνεται σε κάθε προσπάθειά μας εδώ κι ένα χρόνο. 

Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους κλάδους που αντιμε-
τωπίζουν το ξεπούλημα όπως τα λιμάνια, τα αεροδρόμια
κλπ και παλεύουν όπως κι εμείς. Συμπαραστεκόμαστε σε
κάθε έναν που αυτή τη στιγμή βγαίνει στο δρόμο με αφορ-
μή τη μάχη του ασφαλιστικού. Πρέπει να συντονιστούμε
όλοι μαζί. Ξέρουμε ότι οι ναυτεργάτες ήδη έχουν προκηρύ-
ξει 48ωρη απεργία και έχουμε προτείνει να συντονιστούμε
κι εμείς μαζί τους.

Παλεύουμε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και της ΕΕΣΣΤΥ και την απαξίωση του σιδηροδρόμου. Οι
εξελίξεις τρέχουν για μας, καθώς στις 15 Φλεβάρη – αν δεν
αλλάξει κάτι καθώς συνεχώς το αναβάλλουν - κατατίθενται
οι δεσμευτικές προσφορές για την ιδιωτικοποίηση. 

Το κυριότερο από τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης εί-
ναι ότι θα δημιουργηθούν τεράστια ελλείμματα λόγω των
εγγυήσεων που θα θέλει ο ιδιώτης, της τάξεως 50 εκατομ-
μυρίων το μήνα. Εννοείται ότι αυτά πάλι εμείς θα τα πλη-
ρώσουμε. Συν το ότι ιδιωτικοποίηση θα σημάνει αυξήσεις
στα εισιτήρια. Επίσης μπαίνει ζήτημα με την εταιρία συντή-
ρησης του σιδηροδρόμου της ΕΕΣΣΤΥ, που επίσης πάει για
πούλημα. Ο κίνδυνος εκεί είναι να την πάρουν και να την
κλείσουν. Το έχουν ξανακάνει π.χ με την τεχνική βάση της
Ολυμπιακής που την κλείσανε σε μια νύχτα. Εννοείται φυσι-
κά ότι όταν μιλάμε για συντήρηση που την παίρνει ιδιώτης
και μπαίνει στη μέση ο παράγοντας κέρδος, μιλάμε για κιν-
δύνους που δημιουργούνται αφού ο ιδιώτης θα κόψει αφε-
νός μισθούς εργαζομένων, αφετέρου δαπάνες για τη συν-
τήρηση και την ασφάλεια”. 

48ωρη ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΔΗΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΑΖΙΣιδηροδρομικοί

Συγκέντρωση 

Πέμπτη 21 Γενάρη

11πμ Αγ. Διονύσιος

Απεργούμε και βγαίνουμε στους δρόμους
Κείμενα: Στέλιος Μιχαηλίδης

Oι ναυτεργάτες στο πανεργατικό συλλαλητήριο της 16ης Γενάρη

16/1, Πανεργατικό συλλαλητήριο ενάντια στο ασφαλιστικό σφαγείο
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Έ
να σκίτσο της γνωστής γαλλικής εφημε-
ρίδας Charlie Hebdo ξεσήκωσε μεγάλη
συζήτηση την προηγούμενη βδομάδα. Το

σκίτσο – κάτω από τον τίτλο “Μετανάστες” – απει-
κονίζει τη γνωστή φιγούρα του άψυχου κορμιού
του μικρού Αϋλάν, του προσφυγόπουλου από το
Κουρδιστάν, και αμέσως μετά ανθρωπόμορφα
αρσενικά γουρούνια να κυνηγάνε γυναίκες, με την
υπόδειξη: “Τι θα γινόταν ο μικρός Αϋλάν, αν είχε
μεγαλώσει; Θα χούφτωνε γυναίκες στη Γερμα-
νία”. 

Πρόκειται για ένα ανοιχτά ρατσιστικό σκίτσο
που μετατρέπει σε καρτούν την προπαγάνδα της
ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς: οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες, που προβάλλονται ανθρωπιστικά ως
“θύματα”, είναι συλλήβδην υπεύθυνοι για τις σε-
ξουαλικές επιθέσεις στην Κολωνία. Το σκίτσο έτσι
νομιμοποιεί – με τον αέρα μάλιστα ενός “προ-
οδευτικού” περιοδικού – την επίθεση κατά των
προσφύγων που βρίσκεται σε εξέλιξη, ιδίως στη
Γερμανία και τη Γαλλία, και φτάνει μέχρι και σε
εμπρησμούς σε τζαμιά και ξενώνες. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η Χρυσή Αυγή αναδημοσίευσε πρόθυμα
στον ιστότοπό της το σκίτσο, χρησιμοποιώντας
ως τίτλο τη λεζάντα του.

Αντιστροφή

Απέναντι στην κατακραυγή για το ρατσιστικό
σκίτσο, υπάρχει μια εξωφρενική επιχείρηση εξ
αριστερών υπεράσπισής του (κυρίως από όσους
δηλώσανε πέρυσι “Charlie” μετά το τρομοκρατικό
χτύπημα εναντίον του): το σκίτσο είναι, λένε, σαρ-
καστικό, στρεφόμενο ενάντια στην ίδια την Ευρώ-
πη, που υποκριτικά συγκινήθηκε το καλοκαίρι με
τον μικρό Αϋλάν, ενώ τώρα αποδίδει ρατσιστικά
τις σεξουαλικές επιθέσεις στους μετανάστες.
Πρόκειται για απόλυτη αντιστροφή της πραγματι-
κότητας.

Καταρχάς, μέσα στο σκίτσο, δεν υπάρχει τίπο-
τα που να υπονοεί κάποιου τύπου σαρκασμό,
έστω κι αν κάτι τέτοιο θα ήταν εύκολο. Θα αρκού-
σε να αντικατασταθεί ο τίτλος “Μετανάστες” με
τον τίτλο “Ευρώπη” ή “Ρατσιστές” ή οτιδήποτε
άλλο θα επιθυμούσε να στοχοποιήσει ο σκιτσο-
γράφος. Αυτός θα ήταν ένας απλός τρόπος (και
υπάρχουν πολλοί άλλοι) που ένα “σαρκαστικό”
σκίτσο θα προσέφερε το κλειδί να αποκαλυφθεί ο
σαρκασμός του. Τέτοιος σαρκασμός όμως δεν
υπάρχει, γι' αυτό το λόγο και το σκίτσο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τη Χρυσή Αυγή. Όσοι σπεύ-
δουν να χαρακτηρίσουν το σκίτσο “αντιρατσιστι-
κό”, βάζουν τεράστιο αυτογκόλ. Ο αντιρατσισμός
είναι ενεργητική πολιτική στάση που κόβει σαν λε-
πίδι. Το σκίτσο του Charlie Hebdo προφανώς και
δεν ανήκει σ' αυτή την κατηγορία.

Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή ότι η αντιρατσιστι-
κή στόχευση του σκίτσου αποκαλύπτεται έξω από
αυτό, όταν τεθεί στο σωστό “πλαίσιο”, που δεν εί-
ναι άλλο από την ιστορία του περιοδικού. Όμως,
η πορεία του Hebdo είναι εξαιρετικά αμφισβητού-
μενη: ένα περιοδικό που ξεκίνησε με τον απελευ-
θερωτικό και εικονοκλαστικό αέρα του Μάη του
’68 έχει καταλήξει να αναπαράγει χοντροκομμέ-
νες ισλαμοφοβικές προκαταλήψεις στο όνομα της
“κοσμικότητας”. Το πρωτοσέλιδο σκίτσο του He-
bdo μετά το θέρισμα της διαδήλωσης στη Ράμ-

παα από τη χούντα της Αιγύπτου με τουλάχιστον
800 νεκρούς (απεικονίζοντας κλασσικές μουσουλ-
μανικές καρικατούρες να τρώνε σφαίρες που δεν
τις εμπόδιζε το Κοράνι που κρατούσαν, μιας και
αυτό είναι “φτιαγμένο από σκατά”) δείχνει το μέ-
γεθος της κατάντιας ενός τέως ριζοσπαστικού εν-
τύπου. Τα αντιεξουσιαστικά παράσημα του He-
bdo αξίζουν όσο και αυτά του Κον Μπεντίτ: δεν
πιάνουν δεκάρα.

Και, σε κάθε περίπτωση, η αναφορά στο “πλαί-
σιο” δεν μπορεί να περιοριστεί στην ιστορία του
περιοδικού. Το πλαίσιο που καθορίζει αυτή τη
στιγμή τον χαρακτήρα των πραγμάτων στη Γαλ-
λία είναι το κύμα ισλαμοφοβίας και κρατικού ρα-
τσισμού μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο
Παρίσι, που έχει εξελιχθεί σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Συρία,
άνοδο του Εθνικού Μετώπου στις εκλογές και αύ-
ξηση των ρατσιστικών επιθέσεων. Οποιοσδήποτε
υποδύεται ότι αυτό το πλαίσιο είναι άσχετο με τη
“σάτιρα” του Charlie Hebdo, απλά μετατρέπεται
σε “χρήσιμο ηλίθιο” του γαλλικού κράτους και της
οικογενειακής επιχείρησης των Λεπέν.

“Και τι θέλετε; Να απαγορεύσετε την ελευθερία
της σάτιρας;”. Αυτή είναι η τελευταία γραμμή
άμυνας των υποστηρικτών του Charlie. Ας μην
ανησυχούν οι φιλελεύθεροι υπερασπιστές της
“ελευθερίας του λόγου”. Ο Riss, ο σκιτσογράφος
του εμετικού αυτού σχεδίου και νέος μεγαλομέτο-
χος του Charlie, έχει πλέον τη δυνατότητα να
δουλεύει υπό την προστασία των όπλων του γαλ-
λικού ιμπεριαλισμού. Κανείς δεν απειλεί σήμερα
το “δικαίωμά” του να χύνει το ισλαμοφοβικό του
δηλητήριο. Αυτό που κρίνεται σήμερα είναι να
κερδίσουμε ένα πλατύ προοδευτικό ακροατήριο
στην κατανόηση ότι το Charlie Hebdo έχει οριστι-
κά και αμετάκλητα περάσει στην άλλη πλευρά. Το
τελευταίο σκίτσο του Hebdo είναι μια καλή ευκαι-
ρία να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αντιρατσιστές δεν
έχουμε κανέναν λόγο να “είμαστε Charlie”. 

Θανάσης Καμπαγιάννης

Οι αντιρατσιστές 
ΔΕΝ “είμαστε Charlie”

Τ
ην περασμένη βδομάδα, η καναδική
πολυεθνική Eldorado Gold ανακοί-
νωσε ότι «αδυνατεί στην παρούσα

φάση να ολοκληρώσει τα επενδυτικά της
σχέδια στη Χαλκιδική». Αφορμή γι’ αυτή
την ενέργεια στάθηκε η έγκριση από το
υπουργείο Περιβάλλοντος της εισήγησης
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλον-
τος για την επιβολή στην θυγατρική της
Eldorado Gold «Ελληνικός Χρυσός» προ-
στίμων συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ
για 21 παραβάσεις της νομοθεσίας από
το 2012 έως και τα μέσα του 2014 στα έρ-
γα των Σκουριών και της Ολυμπιάδας. 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας τόνισαν
στη συνέντευξη Τύπου ότι δεν εγκαταλεί-
πουν οριστικά την επένδυση, αλλά θέ-
λουν να δεσμευτεί η κυβέρνηση να αφή-
σει την εταιρεία σε καθεστώς πλήρους
ασυδοσίας όπως επικρατούσε με τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. Αμέσως μετά
συναντήθηκαν με τους πολιτικούς αρχη-
γούς, οι οποίοι έσπευσαν να δηλώσουν τη
συμπαράστασή τους, από το Μητσοτάκη
και τη Φώφη μέχρι το Λεβέντη και τον
Σταύρο Θεοδωράκη. 

Στην πραγματικότητα, η εταιρεία ακο-

λουθεί τη συνταγή των εκβιασμών που
εφάρμοσαν οι «ευρωπαίοι εταίροι» το κα-
λοκαίρι απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ελπίζοντας ότι αυτή θα συνθηκολο-
γήσει πλήρως. Η έκβαση αυτής της μά-
χης θα εξαρτηθεί όμως από την επιμονή
του κινήματος ενάντια στην εξόρυξη, που
κρατά το θέμα ανοιχτό παρά την τρομο-
κρατία της εταιρείας και έχει αναγκάσει
την κυβέρνηση σε διαρκή ζικ-ζακ από το
Γενάρη μέχρι σήμερα.

Η Ελληνικός Χρυσός, και μαζί της όλοι
οι μνημονιακοί πολιτικάντηδες και τα πα-
παγαλάκια τους στα ΜΜΕ, χύνουν τώρα
κροκοδείλια δάκρυα για τους εργαζόμε-
νους που κινδυνεύουν να χάσουν τις δου-
λειές τους. Η υποκρισία τους είναι τερά-
στια. Ο Μητσοτάκης που βγήκε πρόεδρος
της ΝΔ με σημαία του τις απολύσεις των
καθαριστριών είναι ο τελευταίος που δι-
καιούται να μιλάει για το ζήτημα της ανερ-
γίας. Λανθασμένη όμως ήταν και η τοποθέ-
τηση του Δ. Κουτσούμπα από το ΚΚΕ ότι
τώρα «το εργοστάσιο στις Σκουριές πρέ-
πει να ανοίξει», αφού «εμείς θέλουμε να
κοινωνικοποιηθεί η εταιρεία αλλά δεν γίνε-
ται τώρα». Αυτή η θέση δικαιώνει στο σή-
μερα τους εργαζόμενους στα μεταλλεία
που λειτουργούν σαν το μακρύ χέρι της
εταιρίας. 

Το κίνημα που παλεύει ενάντια στην εξό-
ρυξη δεν είναι αδιάφορο για την ανεργία,
ούτε είναι γενικά ενάντια στη μεταλλευτική
δραστηριότητα και τις εξορύξεις. Η εναλ-
λακτική λύση είναι αυτή που προτείνει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δηλαδή «να φύγουν οι σύγ-
χρονοι χρυσοθήρες από τη Β. Χαλκιδική,
αφού πρώτα αποκαταστήσουν την περιοχή
από τις ζημιές που έχει προκαλέσει η ανε-
ξέλεγκτη δράση τους, και να εθνικοποιηθεί
ο ορυκτός πλούτος με εργατικό και κοινω-
νικό έλεγχο». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο
κόσμος της περιοχής -εργαζόμενοι και κά-
τοικοι- λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις που επηρεάζουν και
τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οι-
κογένειές τους που ζουν στην περιοχή, θα
μπορούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι την μεταλ-
λευτική δραστηριότητα προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου, και των ίδιων και της
περιοχής και με γνώμονα την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος.  

Mπάμπης Κουρουνδής

Έξω η Eldorado

Στις 20 Ιανουαρίου θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των η προσφυγή των 42 μεταναστών εργατών γης από το Μπανγκλαντές που εργάζονταν
στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας. Τον Απρίλιο του 2013 οι μετανάστες είχαν δεχθεί
δολοφονική επίθεση από τους επιστάτες του Βαγγελάτου, όταν άνοιξαν πυρ εναντίον τους
με κυνηγετικό όπλο τραυματίζοντας οκτώ άτομα, επειδή διεκδικούσαν να πληρωθούν δε-
δουλευμένα. Έναν χρόνο μετά το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας έκρινε αθώους
τον Βαγγελάτο και τον έναν από τους επιστάτες, ενώ οι άλλοι δύο επιστάτες έπεσαν στα
μαλακά και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έφεση.

“Τα παιδιά που δέχτηκαν την επίθεση, όχι μόνο δεν δικαιώθηκαν, όχι μόνο δεν πληρώθη-
καν ούτε ένα σεντ από τα δεδουλευμένα τους, αλλά αναγκάστηκαν δεχόμενοι απειλές,
ακόμα και να φύγουν για άλλες χώρες» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αριφουραχ-
μάν από το Ελληνομπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο.

«Πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό δικαστήριο θα τους δικαιώσει. Η εκδίκαση της προσφυγής
στο ευρωπαϊκό δικαστήριο έγινε είδηση στα ΜΜΕ και εδώ αλλά και στο Μπαγκλαντές, και
έχει γεμίσει στα παιδιά που δέχτηκαν την επίθεση την ελπίδα ότι θα υπάρξει δικαίωση. Και
πρέπει να υπάρξει όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και γιατί δεν γίνεται μια φούχτα απατεώ-
νες να μαυρίζουν τον πολιτισμό στην Ελλάδα. Γιατί στον αγώνα για δικαίωση, δεν πάλεψαν
μόνο οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές, πάλεψε η πακιστανική κοινότητα, πολλές ελληνι-
κές οργανώσεις, η ΚΕΕΡΦΑ, η εφημερίδα σας η Εργατική Αλληλεγγύη. Ξέρουμε ότι δεν εί-
μαστε μόνοι».

H Μανωλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
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Μίλησέ μας για τον αγώνα 

που δίνει ο κλάδος των δικηγόρων.

Η αποχή έχει ως βασικό θέμα το ασφαλι-
στικό που είναι μία λαιμητόμος για τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των δικηγόρων. Για τους
πολύ νέους, για τους «μεσαίους», ακόμα και
για τους «μεγάλους» δικηγόρους. Έτσι όλα
τα διοικητικά συμβούλια, όλων των δικηγορι-
κών συλλόγων της χώρας ψηφίσανε υπέρ
μιας μαζικής απεργίας, μίας αποχής που πάει
να γίνει διαρκείας. Αυτή τη στιγμή είναι μέχρι
την Παρασκευή για τεχνικούς λόγους, με την
έννοια να μην προκηρυχθεί ως διαρκείας και
βρεθεί εκτεθειμένη στο κίνδυνο να προσφύ-
γει το υπουργείο στη δικαιοσύνη και να κρι-
θεί ως παράνομη και καταχρηστική…

Να σας πάει δηλαδή στα δικαστήρια;

Ναι! Τα έχουμε δει όλα και θα δούμε ακόμα
περισσότερα...  Έτσι αυτή τη στιγμή και οι μι-
σθωτοί δικηγόροι που βαφτίζονται συνεργάτες
στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία θίγονται και
άρα απέχουν μαζικά, αλλά και οι εργοδότες
τους (με ή χωρίς εισαγωγικά) επίσης θίγονται
και απέχουν κι αυτοί. Το θέμα βέβαια είναι πώς
θα μπορέσει το κομμάτι των πιο πληττόμενων
νέων και μισθωτών δικηγόρων να πάρει την
ηγεσία αυτού του αγώνα συνδέοντάς τον με
τον αγώνα των εργαζομένων συνολικά γιατί
αυτή είναι η προοπτική για να νικήσει. Αλλιώς

υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούν ενδεχόμενες
συμμαχίες και μερική υποχώρηση της κυβέρ-
νησης με τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία ελα-
φρύνοντάς τα και επιβαρύνοντας ακόμα περισ-
σότερο τους υπόλοιπους.

Η διεκδίκηση είναι για γενική συνέλευση
του συλλόγου ώστε να εκφραστεί το κομμάτι
των πιο νέων, μισθωτών δικηγόρων, καθώς
και για απεργιακή επιτροπή για να περάσει ο
έλεγχος στα χέρια τους και στην Αθήνα και
στον Πειραιά και σε όλη τη χώρα. Γιατί, αν
περάσει η επίθεση, ένα μεγάλο κομμάτι θα
πεταχτεί έξω από το κλάδο. Αυτό σημαίνει
ενίσχυση των μεγάλων γραφείων που θα
έχουν μισθωτούς με 500 ευρώ πια, οι οποίοι
δε θα μπορούν να πάρουν καν σύνταξη ή θα
πάρουν πολύ χαμηλή.

Υπάρχουν συνέπειες και για τους πολίτες 

σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης;

Ήδη η δικαιοσύνη έχει ακριβύνει πάρα πο-
λύ. Είναι πολύ δύσκολο για τους απλούς πο-
λίτες, για τους εργαζόμενους, να προσφύ-
γουν σε αυτή. Τα πολλαπλά παράβολα, για
να κάνεις οποιαδήποτε κίνηση, από την υπο-
βολή της μήνυσης μέχρι την έφεση ή μια
προσφυγή, όλα αυτά κοστίζουν. Το ασφαλι-
στικό νομοσχέδιο επιδεινώνει την κατάσταση.
Γιατί θα αναγκάζονται οι δικηγόροι να μετα-
κυλήσουν το βάρος στους πελάτες τους. Φυ-
σικά από αυτό ωφελούνται μόνο οι πλούσιοι,
πρακτικά μόνο οι πλούσιοι μπορεί να φτά-
σουν μια δίκη μέχρι τον Άρειο Πάγο.

Τι γίνεται με τη δίκη της Χρυσής Αυγής;

Καταρχάς, από την στιγμή που υπάρχει η
απόφαση του συλλογικού μας οργάνου για
την αποχή, πειθαρχούμε σε αυτή κι όχι μόνο,
θέλουμε την κλιμάκωση που λέγαμε πριν.
Από εκεί και πέρα, όταν άνοιξε το θέμα στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, η πολιτική αγωγή

της οικογένειας Φύσσα δήλωσε ότι ήθελε να
πάρει άδεια για να συνεχιστεί η διαδικασία,
και πράγματι την πήρε για τις δύο πρώτες μέ-
ρες της αποχής. Εμείς δηλώσαμε ότι αφού
ένα συλλογικό μας όργανο αποφάσισε ότι δί-
νει εξαίρεση πειθαρχούμε σε αυτή την από-
φαση. Αυτοί που ήταν σφόδρα αντίθετοι και
είπαν «όχι, δεν πειθαρχούμε» ήταν οι δικηγό-
ροι των χρυσαυγιτών. Σημειωτέον, οι περισ-
σότεροι ανήκουν σε αυτό που λέγαμε πριν το
μεσαίο και ανώτερο εισοδηματικά στρώμα
και δεν είναι από αυτούς που μέχρι τώρα
έχουν δείξει οποιαδήποτε προθυμία συμμε-
τοχής στις αποχές του συλλόγου. Οι περισ-
σότεροι μάλιστα, όπως και το ΔΣ του δικηγο-
ρικού συλλόγου, ήταν από αυτούς που ψήφι-
σαν Ναι στο δημοψήφισμα.

Τις επόμενες μέρες της αποχής, ο σύλλο-
γος απέρριψε την αίτηση άδειας κι εμείς πει-
θαρχούμε και σε αυτό. Η δίκη έχει προς το
παρόν διακοπεί αλλά υπάρχει ένας σημαντι-
κός λόγος γι’ αυτό. Το ασφαλιστικό είναι
εξαιρετικής σημασίας, θίγει όλη την εργατική
τάξη. Με αυτή την έννοια σταμάτησαν όλες
οι δίκες, «μικρές» και «μεγάλες», «σημαντι-
κές» και «ασήμαντες». Είναι στα πλαίσια της
μεγαλύτερης δυνατής πίεσης προς την κυ-
βέρνηση για να πάρει πίσω το ασφαλιστικό.
Αυτό το στόχο υπηρετεί η αποχή που λέει ότι
καμία δίκη δε θα γίνεται.

Ο αγώνας στα χέρια 
των απλών δικηγόρων

Σ
ε αποχή διαρκείας ενάντια
στην ασφαλιστική επίθεση της
κυβέρνησης βρίσκονται οι δι-

κηγόροι όλης της χώρας από την
περασμένη εβδομάδα. Είναι ο πρώ-
τος κλάδος που μετέτρεψε τον αγώ-
να του σε διαρκείας και ο πρώτος
που, την περασμένη Πέμπτη 14/1,
βγήκε μαζικά στο δρόμο πλημμυρί-
ζοντας το κέντρο της Αθήνας. Η δια-
δήλωσή τους μέτρησε πάνω από δέ-
κα χιλιάδες κόσμο συσπειρώνοντας
συμβολαιογράφους, δικαστικούς
επιμελητές, μηχανικούς, γιατρούς,
φυσικοθεραπευτές. Νέο συλλαλητή-
ριο όλων των παραπάνω κλάδων θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/1
στα Προπύλαια, 11.30πμ.

Ο αγώνας ξεκίνησε με απόφαση
της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας
για τριήμερη αποχή από την Τρίτη
12/1 έως την Πέμπτη 14/1. Η μαζικό-
τητα της διαδήλωσης εξασφάλισε
την κλιμάκωση. Η αποχή θα συνεχι-
στεί μέχρι την Παρασκευή 22/1 όταν
και θα συγκληθεί εκ νέου η Ολομέ-
λεια για να ανανεώσει την απόφαση.

Η διαδήλωση της περασμένης
Πέμπτης ξεκίνησε από τα γραφεία
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας
στην Ακαδημίας. Αν μπορεί να μιλή-
σει κανείς για ξεκίνημα αφού μπρο-
στά στα γραφεία του ΔΣΑ γινόταν το
αδιαχώρητο με αποτέλεσμα άλλος
κόσμος να απλώνεται στα γύρω στε-
νά, άλλος να περιμένει την πορεία
στην Πανεπιστημίου και άλλος στη
Σταδίου λίγο πριν το υπουργείο Ερ-
γασίας. Το μέγεθος φάνηκε αφού
συγκροτήθηκαν τα μπλοκ και άρχι-

σαν να βαδίζουν. Όταν η κεφαλή
έφτανε στη Βουλή, τα τελευταία πα-
νό δεν είχαν στρίψει ακόμα από τη
Πεσματζόγλου για το υπουργείο Ερ-
γασίας.

Η συμμετοχή των δικηγόρων ήταν
πανελλαδική. Εκτός από τα μαζικό-
τατα μπλοκ των Δικηγορικών Συλλό-
γων Αθήνας και Πειραιά, εντυπωσια-
κή ήταν η παρουσία των Συλλόγων
Θήβας, Χανίων, Καλαμάτας, Αιγίου,
Καβάλας, Κορίνθου, Τρίπολης κ.α.
Στα συνθήματά τους ζητούσαν την

απόσυρση του νομοσχεδίου και την
παραίτηση του Κατρούγκαλου, φω-
νάζοντάς του ειρωνικά να «γυρίσει
στη δικηγορία».

Με πανό συμμετείχαν επίσης η
Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων
Αθήνας και η Εναλλακτική Πρωτο-
βουλία Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
«Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο συνεχί-
ζει τους μνημονιακούς νόμους Λο-
βέρδου, Κουτρουμάνη και Βρού-
τση», μας είπε η Σοφία. «Νομιμοποι-
εί δηλαδή όλα αυτά που παλεύαμε

να καταργήσουμε και τα συνεχίζει.
Αν περάσει, προβλέπω στροφή στις
ιδιωτικές ασφαλίσεις γιατί οι νέοι
εργαζόμενοι αποκλείεται με τις πα-
ρούσες συνθήκες στην αγορά εργα-
σίας να καταφέρουν να συνταξιοδο-
τηθούν. Περιμέναμε από μια αριστε-
ρή κυβέρνηση ένα άλλο ασφαλιστι-
κό σύστημα. Η σύνταξη στήριξε
τους ανθρώπους την περίοδο της
κρίσης, τώρα ακόμα κι αυτό αντί να
το ενισχύσει, το διαλύει. Πρέπει να
αγωνιστούμε.

Οι δικηγόροι πλήττονται όπως και
οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες. Άρχισε με τους φαρμακοποι-
ούς που ήθελαν να τους εντάξουν
όλους στα Mall, ουσιαστικά αυτό
επιχειρεί τώρα και με το μέσο μάχι-
μο δικηγόρο που θα οδηγηθεί να ζη-
τά δουλειά σα μισθωτός υπάλληλος
στις μεγάλες δικηγορικές εταιρίες.
Σε αντίστοιχα δικηγορικά Μall, θα
έλεγα εγώ».

«Με το νέο νομοσχέδιο ανεβάζουν
το ύψος των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που, σε συνδυασμό με την αύ-
ξηση της φορολογίας, την αύξηση
των εξόδων και την μείωση της αγο-
ραστικής δύναμης του πολίτη, θα
οδηγήσει χιλιάδες δικηγόρους ή να
γίνουν φτηνό εργατικό δυναμικό σε
μεγάλες δικηγορικές εταιρίες ή να
απεμπλακούν από το επάγγελμα»,
μας είπε ο Θόδωρος Συμεωνίδης,
μέλος της Εναλλακτικής Παρέμβα-
σης. «Είμαστε σε αποχή διαρκείας
και πρέπει να συνεχίσουμε αλλά
πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε
γενική συνέλευση εντός συλλόγου.
Η ηγεσία του ΔΣΑ είχε πει ναι στο
δημοψήφισμα γνωρίζοντας ότι η
πρόταση Γιούνκερ τα περιλάμβανε
όλα αυτά, οπότε είναι υποκριτικό να
μιλάει στο όνομα των πολλών ενώ
στην πραγματικότητα μιλάει στο
όνομα των λίγων. Γι’ αυτό και φοβά-
ται τη συνέλευση και την αρνείται
πεισματικά. Υπάρχει συνεννόηση με
τους επιστημονικούς φορείς, θα
πρέπει να γίνει το ίδιο με όλους
τους εργαζόμενους, όλοι μαζί να
δώσουμε αυτό τον αγώνα».

Λ.Β.

24ωρη αποχή «ενάντια στους
οικονομικούς δολοφόνους της
κυβέρνησης και της τρόικας
που οδηγούν στην εξαθλίωση
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, με την εξοντωτική αύ-
ξηση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών που προβλέπεται στο νο-
μοσχέδιο-έκτρωμα του υπουρ-
γείου Εργασίας για το ασφαλι-
στικό» εξήγγειλε για τη Δευτέ-
ρα 25 Γενάρη ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθήνας. Την ίδια μέρα,
καλεί σε συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας έξω από το υπουργείο
Εργασίας στις 11.30πμ και πο-
ρεία στη Βουλή. Είναι ένα βήμα
κλιμάκωσης για έναν ακόμα
κλάδο, αποτέλεσμα της επιτυ-
χημένης διαδήλωσης της περα-
σμένης Πέμπτης 14/1. Χρειάζε-
ται να γίνει διαρκείας.Σταδίου, Πέμπτη 14/1

Συνέντευξη με 

τον Τάκη Ζώτο, από 

την Πολιτική Αγωγή στη

δίκη της Χρυσής Αυγής

Mαζί με τους εργαζόμενους
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Για δύο ακόμα βδομάδες, ως τις 31/1/16, παραμένει ανοιχτή
η έκθεση φωτογραφίας του Τάσου Βρεττού στο Μουσείο Μπε-
νάκη στην Πειραιώς. 

Οι φωτογραφίες του Βρεττού είναι τραβηγμένες κατά την
διάρκεια θρησκευτικών τελετών από μια εντυπωσιακά μεγάλη
γκάμα θρησκειών, δογμάτων καταγόμενων από ολόκληρο τον
κόσμο. Παρουσιάζονται με ιδιαίτερη αμεσότητα η ποικιλία της
έκφρασης, τα ενδυματολογικά στοιχεία αλλά κυρίως οι άνθρω-
ποι. Τα πρόσωπα φωτογραφίζονται συχνά σε κοντινά πλάνα
αφήνοντάς μας να παρατηρήσουμε το βλέμμα και την ψυχική
ένταση των συμμετεχόντων.  

Μπαίνοντας ανυποψίαστος στον χώρο της έκθεσης είναι εύ-
κολο να φανταστείς πως οι φωτογραφίες προέρχονται από τα-
ξίδια απ’�όλο τον κόσμο. Κι όμως, όλες προέρχονται από το λε-
κανοπέδιο της Αττικής. Και αυτό είναι το πραγματικό συγκλονι-
στικό στοιχείο της έκθεσης. Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι χώροι
λατρείας δίπλα μας; Πώς είναι δυνατό αυτοί οι άνθρωποι, με
τόσο διαφορετική προέλευση και κουλτούρα να ζουν στην ίδια

γεωγραφική περιοχή και να είναι τόσο δυσδιάκριτοι στην καθη-
μερινότητα, σχεδόν αόρατοι; Η καταγραφή, στέρεα με την κλί-
μακα και την ποιότητά της, δεν αφήνει περιθώρια. Η κρυφή, αλ-
λά αδιάσειστη αυτή πραγματικότητα συγκρούεται μετωπικά με
την εικόνα της πόλης που έχουμε κατά κανόνα οι περισσότεροι
από μας και θέτει ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα.

Πώς μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά χωρίς να τα αντιλαμβα-
νόμαστε κατοικώντας στον ίδιο τόπο; 

Το φωτογραφικό υλικό συλλέγεται από το 2012. Τα συνοδευ-
τικά σχόλια είναι αποκαλυπτικά. Ως χώροι λατρείας χρησι-
μεύουν υπόγεια, διαμερίσματα, γκαράζ, ακάλυπτοι χώροι, ακό-
μα και πλατείες κάποιες φορές. Ο ναός Χίντου Σέβα Σανγκ
Μαντίρ στο Δήλεσι στεγάζεται για παράδειγμα σε ένα παλιό ερ-
γοστάσιο μαρμάρων.  

Στο News247 (WE) λέει σε συνέντευξή του ο φωτογράφος: «Η
ελληνική κοινωνία αρνείται στο μέσο όρο της να αποδεχθεί ότι

αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα κομμάτι δικό μας. Πολλοί από αυ-
τούς ζουν είκοσι χρόνια στην Ελλάδα, τα παιδιά τους έχουν γεν-
νηθεί εδώ και δεν έχουν ακόμα ιθαγένεια και βεβαίως το ελληνι-
κό κράτος δεν επιτρέπει να έχουν τους λατρευτικούς χώρους
επίσημα. Αναγκάζονται λοιπόν και τους έχουν ανεπίσημα, όμως
αυτό δεν σημαίνει ότι τους έχουν κρυφούς… Δεν είχα υπόψη
μου ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι ναοί, τους γνώρισα ψάχνοντας,
αλλά είναι όλοι εδώ, είναι μέσα στην πόλη, είναι κομμάτι της πό-
λης πλέον και σίγουρα δεν ευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι που
είναι εκτοπισμένοι σε υπόγεια γκαράζ και διαμερίσματα. Με χα-
ρά μοιράζονται την εμπειρία τους μαζί σου και το εκτιμούν όταν
σε βλέπουν να γιορτάζεις μαζί τους τις λειτουργίες τους».

Η διεκδίκηση ενός δημόσιου χώρου, ενός χώρου για όλους,
είναι ένα αίτημα απέναντι σε κάθε περιθωριοποίηση που υπηρε-
τεί τις ρατσιστικές πολιτικές. 

Στην είσοδο μας είπαν πως τις Πέμπτες η έκθεση είναι δωρεάν.

Σύλβια Φεσσά 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τ(ρ)όποι Λατρείας
Τάσος Βρεττός 

Η τελευταία ταινία του Ταραντίνο μοιάζει με
κλειστοφοβικό θεατρικό έργο και εκτυλίσσεται σε
ένα σταθμό για άμαξες στο ορεινό Γουαϊόμινγκ λί-
γο μετά το τέλος του Αμερικανικού εμφυλίου. 

Εκεί καταλύουν οκτώ (τουλάχιστον) «μπουμ-
πούκια» της εποχής: Τυχοδιώκτες, κυνηγοί κε-
φαλών, σερίφηδες, ληστές, επικηρυγμένοι,
στρατιωτικοί και ό,τι κακό μπορεί κανείς να φαν-
ταστεί, μια μικρογραφία της Αμερικανικής κοι-
νωνίας και είναι δεδομένο με μαθηματική ακρί-
βεια ότι σύντομα θα αλληλοεξοντωθούν. Απλά ο
Ταραντίνο έχει την ικανότητα να μετατρέπει ένα
ποταπό συμβάν σε τρίωρο έπος μεταμοντέρνας
αφήγησης, εξαντλητικού διαλόγου και τελικά
αποδόμησης της αμερικάνικης ψυχής, αποτίον-
τας φόρο τιμής στην τέχνη του σινεμά, από τα
σπαγγέτι γουέστερν μέχρι τον μεγάλο Έννιο
Μορικόνε που υπογράφει τη μουσική.

Οι μισητοί οκτώ

Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, μεταφορά στο σινεμά του
ομώνυμου best-seller του Μάικλ Λιούις, το οποίο επιχειρεί
να ερμηνεύσει με όρους χρηματοπιστωτικού συστήματος
το πώς φτάσαμε στην οικονομική κατάρρευση του 2008.
Μια ταινία που δεν στρογγυλεύει τις λέξεις της ούτε ωραι-
οποιεί καταστάσεις, αντίθετα εκθέτει τον κυνισμό και την
αστάθεια που χαρακτηρίζουν τα χρηματιστήρια και τις τρά-
πεζες. Το μεγάλο σορτάρισμα δεν εστιάζει στους μεγιστά-
νες της Γουόλ Στριτ, αλλά σε «μικρά ψάρια», outsiders που
βρέθηκαν στη δίνη των γεγονότων με στόχο το κέρδος.

Κεντρική φιγούρα ο Μάικλ Μπάρι, ιδιόρρυθμος ιδιοφυής
μάνατζερ μιας επενδυτικής που διαπίστωσε πρώτος γύρω
στο 2005 ότι τα τότε ακμάζοντα στεγαστικά προγράμματα

δεν ήταν βιώσιμα. Έτσι αποφάσισε να «σορτάρει», δηλαδή να
στοιχηματίσει τις οικονομίες των πελατών του σε ένα τραπε-
ζικό στοίχημα δομημένο πάνω στην κατάρρευσή τους. Τρα-
πεζίτες και οίκοι αξιολόγησης, σίγουροι για τη σταθερότητα
του συστήματος μπήκαν στον χορό των δισεκατομμυρίων
που αποδείχτηκε μια μαύρη τρύπα με τελική κατάληξη την
κατάρρευση της Λίμαν Μπράδερς το φθινόπωρο του 2008
και τη γενική ομολογία ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός». Εν τω
μεταξύ, οι «παίχτες» θησαύρισαν για την επιτυχία τους, απλοί
άνθρωποι έχασαν τις δουλειές και τα σπίτια τους και το σύ-
στημα που περιέθαλψε όλη την κομπίνα συνεχίζει ατιμώρητο
την πορεία του. Ο σκηνοθέτης κωμωδιών Άνταμ Μακέι έφτια-
ξε μια ταινία όλο νεύρο, δύναμη και σαρκασμό, που επιχειρεί
να εκλαϊκεύσει τους στρυφνούς όρους, να ερευνήσει πίσω
από τα τραπεζικά καταστήματα και να ερμηνεύσει τον παρα-
λογισμό του καπιταλισμού. Και το πετυχαίνει.

Το μεγάλο σορτάρισμα

Όσοι συγκινήθηκαν από την προηγούμενη ταινία του Τάσου
Μπουλμέτη, «Πολίτικη κουζίνα», δεν θα απογοητευτούν από τον
«Νοτιά». Η καινούργια του ταινία είναι και αυτή φτιαγμένη με νο-
σταλγική διάθεση, ευαισθησία και με την πολιτική πανταχού παρού-
σα. Αυτή τη φορά ο Μπουλμέτης επέλεξε να αφηγηθεί την περίοδο
της μεταπολίτευσης και τον προπομπό της, τη χούντα. Αυτό είναι
το «μεγάλο» κάδρο, μέσα στο οποίο εξελίσσεται η «μικρή» ιστορία,
η ενηλικίωση του ήρωά του, του Σταύρου. 

Οι πρώτες ερωτικές ανησυχίες στον δεκάχρονο Σταύρο εμφανί-
ζονται απροειδοποίητα με αφορμή τη θέα της Άννας-Μαρίας Γλύξμ-
πουργκ στα επίκαιρα της δικτατορίας. Για να τις καταστείλει, φτιά-
χνει στο μυαλό του ιστορίες και αναπλάθει την ιστορία που μαθαίνει
στο σχολείο με την ανατρεπτική φαντασία του. Έτσι το φινάλε του
Τρωικού πολέμου μετατρέπεται στο «Τα γομάρια του ελληνικού
στρατού τα νίκησαν οι Τούρκοι», προκαλώντας την οργή του διευ-
θυντή του σχολείου αλλά και την ανησυχία των μικρομεσαίων γο-
νιών του. Όπως αποδεικνύεται αργότερα και οι γονείς του είχαν τα
δικά τους μυστικά και ψέμματα για να επιβιώσουν, ενώ πιο πολύ
από όλους φαίνεται να τον καταλαβαίνει μια καφετζού, η οποία βρί-
σκει τη λύση στο «σκοτεινό δωμάτιο». Είναι το φωτογραφικό εργα-
στήρι του οικογενειακού φίλου, που θα γίνει το πρώτο του καταφύ-
γιο.

Μεγαλώνοντας, έρχεται η μεταπολίτευση κι ο Σταύρος, φοιτητής
στο Πολυτεχνείο, περνάει ασφαλώς στην αριστερά και ρίχνεται με
τα μούτρα στη συναρπαστική πολιτική ζωή εκείνης της περιόδου. Ο
Μπουλμέτης επιχειρεί να αφηγηθεί την ιστορία των κομμουνιστικών
νεολαιών που τότε οργάνωσαν στις τάξεις τους τα καλύτερα κομ-
μάτια των νέων που αγωνίζονταν. Όχημά του η κινηματογραφική
λέσχη του Πανεπιστημιου, η αξέχαστη Ίριδα, που φιλοξένησε τις
καλλιτεχνικές αναζητήσεις χιλιάδων φοιτητών, μεταφέροντας μαζί
και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις μέσα στην οργανωμένη αριστερά.
Η ταινία εστιάζει σε ορισμένα στοιχεία αυτής της αντιπαλότητας,
άλλοτε εύστοχα (η αντίθεση ευρυγώνιου φακού – τηλεφακού) κι
άλλοτε σχηματικά (εμμονή σε ψηφοφορίες πάνω σε κάθε ζήτημα).
Εκεί που τα καταφέρνει άψογα είναι στην ανάπλαση της περιρρέ-
ουσας ατμόσφαιρας αυτών των χρόνων, της αριστερής ριζοσπα-
στικοποίησης, των αναζητήσεων και των προσδοκιών, της ανελέη-
της αποδόμησης των εθνικιστικών μύθων. Ο κύκλος του «Νοτιά»
κλείνει το 1981 με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, όμως οι
προσδοκίες αυτής της γενιάς παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Δήμητρα Κυρίλλου

Νοτιάς



20 Γενάρη 2016, Νο 1207Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Συνεδρίασε την Κυριακή 17 Γενάρη το Πανελλαδικό Συντο-
νιστικό Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σχετικά με το προσχέδιο θέ-
σεων για το οργανωτικό ενόψει της 3ης Συνδιάσκεψης που
πρόκειται να γίνει στις 5-6 Μάρτη.

Το ΠΣΟ αποφάσισε με οριακή πλειοψηφία να ανατρέψει
την προηγούμενη απόφασή του (29/11/2014, όπου οριζόταν
ότι ο «τρόπος και η διαδικασία εκλογής των οργάνων και των
αντιπροσώπων θα πρέπει να γίνεται στη βάση της απλής
αναλογικής μεθόδου μέσω συγκρότησης πολιτικών πλατφορ-
μών-εκλογικών λιστών») και να προχωρήσει στην διεξαγωγή
της Συνδιάσκεψης με εκλογή των αντιπροσώπων και των ορ-
γάνων με το σύστημα ενιαίας λίστας όπου θα μπορεί να
σταυρώνεται μέχρι το 15% των εκλέξιμων θέσεων. 

Η πρόταση για την απλή αναλογική (που στηρίχτηκε από
το ΣΕΚ, την ΟΚΔΕ και ανένταχτους) μειοψήφισε παίρνοντας
24 ψήφους, η πρόταση για ενιαία λίστα πήρε 30 ψήφους, ενώ
δεν υπήρχαν λευκά. Η πρόταση για αναλογική αντιπροσώ-
πευση των υποψήφιων στα όργανα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέσα από
διαδικασίες απλής αναλογικής είχε παρθεί στο ΠΣΟ του Νο-
έμβρη του 2014 μετά την εξουσιοδότηση που είχε λάβει από
τη Β’ Συνδιάσκεψη να αλλάξει τον τρόπο εκλογής από την
ανάδειξη των προβλημάτων που προέκυψαν μέσα από κυκλι-
κές σταυροδοσίες που επιτρέπει η ενιαία λίστα.

Στο μεταξύ σε μια σειρά γειτονιές συνεχίζονται οι συνελεύ-
σεις και εκδηλώσεις παρουσίασης των θέσεων των τοπικών
επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενόψει της 3ης Συνδιάσκεψης.

Μια βδομάδα πριν το ανέβασμα στον Έβρο οργανώσαμε στα Κάτω
Πετρα�λωνα την παρουσίαση του βιβλίου «Γκρεμίστε το φράχτη ανοίξτε τα

σύνορα» στο καφέ Τζένγκα. Συμμετείχαν στη κουβέντα 20 σύντροφοι και συν-
τρόφισσες. Ο Κώστας Πίττας μας παρουσίασε τις βασικές πτυχές του βιβλίου
και άνοιξε την πολιτική συζήτηση στο γιατί είναι αναγκαίο ο φράχτης να πέσει.

Ο Γιάννης Μ. έβαλε το απόσπασμα από το βιβλίο που περιγράφει πόσο θα-
νατηφόρος είναι ο φράχτης από την κατασκευή του και άρα το έγκλημα της
κυβέρνησης που δεν τον ρίχνει είναι μεγάλο. Η Σταυρούλα Ψ. από το ΥΠΠΟ
παρατήρησε το ρόλο που έπαιξε το εργατικό κίνημα για να μπορέσουμε να
κάνουμε αυτήν την αποστολή πραγματικότητα και ότι αυτή είναι η δύναμη
που μπορεί να επιβάλει να ανοίξουν τα σύνορα. Στο τέλος της συζήτησης
δόθηκαν 5 βιβλία.

Δημήτρης Τσώλης 

Συνελεύσεις για τις θέσεις
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-ΘΗΣΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Κρίκος 7μμ

Τ.Ε ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΑΡ.ΠΑ. 
(Νεαπόλεως 25, Βύρωνας) 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1 στέκι δασκάλων 6μμ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 Μαρκόπουλο 7μμ

ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 Βίλλα Στέλλα 5μμ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 6μμ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/2 
Πνευματικό Κέντρο Χαλκηδόνας 7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΚΕΠ Νέας Ιωνίας

ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Σύλλογος Δασκάλων 5μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΓΚΥΖΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 6μμ

“Το σωματείο εργαζομένων στη χημική βιομηχανία ΣΚΟΤ βρίσκεται σε απερ-
γία από την Τετάρτη 13/1/2016 (24ωρη προειδοποιητική) και από την Πέμπτη
14/1/2016 (24ωρες επαναλαμβανόμενες). Aπαιτούμε: Την επαναπρόσληψη του

συναδέλφου μας. Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας (εξόφληση Δεκεμβρίου 2015). Τη
σύσταση και στις δύο επόπτριες για την ανάρμοστη συμπεριφορά τους, παρουσία όλων των ερ-
γαζομένων. Τη διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων στην επόπτρια για όλα τα παραπτώματα
που έχει υποπέσει αλλά και για την ανάρμοστη συμπεριφορά της».

Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο εργαζομένων στην ΣΚΟΤ ΑΕ, που στην τελευταία
τους συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία αποφάσισαν με 30 ψήφους ΝΑΙ και 0 ψήφους ΟΧΙ τη «συνέ-
χιση των επαναλαμβανόμενων 24ωρων και τη μετατροπή τους σε διαρκείας από την Τρίτη
19/1/2016». Είχε προηγηθεί αποτυχημένη μεθόδευση της εργοδοσίας στις 13-14/1, υπό την προστα-
σία της αστυνομίας, να σπάσει την απεργία με μια ισχνή ομάδα απεργοσπαστών.

«Την Τρίτη 19 Γενάρη συγκαλείται το Γενικό
Συμβούλιο του Πανελλήνιου Σωματείου Εργα-
ζομένων στα ΕΛΠΕ με εισήγηση για απεργιακές
κινητοποιήσεις (δύο 48ωρες και μία 10ημερη
και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για παραπέρα κινη-
τοποιήσεις), η οποία έλαβε 20 ψήφους έναντι 1
της διαφοροποιημένης πρότασης του Αγωνιστι-
κού Μετώπου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
ΔΣ του Σωματείου.

“Είναι χρέος μας απέναντι στους συναδέλ-
φους μας που χάθηκαν τόσο άδικα, σε όλους
τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ καθώς και την
κοινωνία την ίδια, να μην επιτρέψουμε να ξανα-
ζήσει κανείς τις δραματικές μέρες του Μαΐου
του 2015. Με τη συσπείρωση όλων μας γύρω
από το Σωματείο μας όπως έχουμε δείξει στο
παρελθόν, έχουμε τη δύναμη και θα το πετύ-
χουμε” αναφέρει η ανακοίνωση.

Συνελεύσεις-εκδηλώσεις 
τοπικών επιτροπών ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ANTAΡΣΥΑ 
Συνεδρίασε το ΠΣΟ

Εκδηλώσεις
ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 Ταπητουργείο 7μμ
Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην πε-
ριοχή, ο ρόλος της Ελλάδας και η παρέμ-
βαση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς

Εκδηλώσεις παρουσίασης 
των θέσεων
ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Φώτης Μπιχάκης, Σεραφείμ Ρί-
ζος, Γ. Πιαγκαλάκης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 πολιτιστικό κέντρο
«Γιάννης Ρίτσος» 6μμ

Συνελεύσεις για ασφαλιστικό-
κινητοποίηση στον φράχτη
ΚΟΛΩΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 πολιτιστικό κέντρο 4ου
Διαμερίσματος (Λένορμαν) 6.30μμ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 
Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 6μμ

Kινητοποιήσεις στον ιδιωτικό τομέα “Για μια ακόμη φορά,
η εργοδοσία του ομί-

λου Μυτιληναίου εντείνει την εκμετάλλευση
και τη χειροτέρευση της θέσης των εργαζομέ-
νων, προχωρώντας, παραμονές Χριστουγέν-
νων, σε σειρά απολύσεων στη ΜΕΤΚΑ, με
αστείες προφάσεις περί αναδιάρθρωσης της
εταιρείας, περικοπές λόγω μείωσης κερδών
και περιορισμό του κύκλου εργασιών” καταγ-
γέλλει το Σωματείο των Μισθωτών Τεχνικών
που ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα σε κι-
νητοποιήσεις, καθώς και σε καταγγελία και
τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, «σε μια ακόμη
εταιρεία του ομίλου, το Αλουμίνιον της Ελλά-
δος, η εργοδοσία ανακοίνωσε νέες περικοπές
μισθών στους εργαζόμενους, ύψους έως και
15%, επικαλούμενη συρρίκνωση των εξαγω-
γών και αγνοώντας πλήρως τις συλλογικές
αποφάσεις και απαιτήσεις της συνέλευσης
των εργαζομένων για αυξήσεις στους μισθούς
και ανάκτηση των απωλειών που τους έχουν
επιβληθεί από το 2013». 

«Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. του Ομί-
λου Φιλίππου, με έδρα τη Θήβα, κ. Σηφάκης Αντώνιος ενώ απέ-

λυσε εργαζόμενους για να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι με την αιτιολογία αστοχία στο παρα-
γόμενο προϊόν, σήμερα παριστάνει την στρουθοκάμηλο. Ο κύριος αυτός εμφανίστηκε στη συγ-
κέντρωση των εργαζομένων στην είσοδο του εργοστασίου κατά την διάρκεια της απεργίας για τις
άδικες και καταχρηστικές απολύσεις, υβρίζοντας την Ομοσπονδία» καταγγέλλει σε ανακοίνωσή
της η Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας.

ΣΚΟΤ

ΜΕΤΚΑ

ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ

ΕΛΠΕ
Bιβλιοπαρουσίαση στα Πετράλωνα

Εισήγηση για δύο 48ωρες 
και 10ήμερη απεργία
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25 χρόνια από τη δολοφονία Τεμπονέρα
Οι μητέρες των ναυτών της φρεγάτας
«Λήμνος» στην κορυφή του
συλλαλητηρίου ενάντια στον πρώτο
πόλεμο στο Ιράκ το Γενάρη του 1991

Καταληψίες μαθητές
στην ταράτσα του
σχολείου τους

Το πανώ της ΑΣΚΤ διακωμωδεί τον Φουκουγιάμα και το «τέλος της ιστορίας».

Αθήνα 10 Γενάρη 1991

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας γράφει το πανώ του 2ου Λυκείου Αγίου Δημητρίου

Το μπλοκ των ΤΕΙ στο
Σύνταγμα, Δεκέμβρης 1990
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Το κίνημα που γκρέμισε τον Μητσοτάκη
Π

ολλά ανέκδοτα κυκλοφορούν
για τον μαθουσάλα της φαμί-
λιας Μητσοτάκη. Τώρα που ο

Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε αρχη-
γός της ΝΔ, αυτά τα ανέκδοτα γνώ-
ρισαν μια νέα άνθηση. Εικοσιπέντε
χρόνια πριν, όμως, ο Μητσοτάκης
και η ΝΔ δεν ήταν ανέκδοτο. Η κυ-
βέρνησή της είχε αναλάβει να υλο-
ποιήσει μια κατά μέτωπο επίθεση
στην εργατική τάξη και τις κατακτή-
σεις της. 

Ιδιωτικοποιήσεις, απολύσεις, επί-
θεση σε μισθούς και συντάξεις, ήταν
η μια πλευρά της επίθεσης. Η απα-
ραίτητη συνοδεία της ήταν η κατα-
στολή –το περίφημο «το κράτος εί-
στε εσείς» που είχε πει ο Μητσοτά-
κης απευθυνόμενος στην ΕΛ.ΑΣ που
έπρεπε να «λυθούν τα χέρια» της.
Και εκεί που δεν μπορούσε να φτά-
σει η αστυνομία και τα ΜΑΤ, αποπει-
ράθηκε να φτάσουν οι ομάδες κρού-
σης της δεξιάς, των ΟΝΝΕΔιτών
«Ρέηντζερ» και «Κένταυρων» που
απολάμβαναν την «υψηλή προστα-
σία» των μπάτσων, των δικαστών,
του «βαθέως» κι όχι τόσο βαθέως
κράτους. Στις 8 Γενάρη του 1991
αυτοί δολοφόνησαν τον καθηγητή
Νίκο Τεμπονέρα στην Πάτρα. 

Αντίσταση

Η επίθεση ξεκίνησε με το «καλη-
μέρα», το ίδιο όμως και η εργατική
αντίσταση. Στα τέλη του Αυγούστου
του 1990 η κυβέρνηση Μητσοτάκη
προχώρησε σε μαζικές απολύσεις
στις λεγόμενες «προβληματικές επι-
χειρήσεις» και κατέβασε ένα ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο-λαιμητόμο στις
ΔΕΚΟ και στο Δημόσιο τομέα. Το
αποτέλεσμα ήταν ένα απεργιακό
τσουνάμι με μια σειρά χώρους να
περνάνε σε απεργίες και καταλήψεις
διαρκείας.

H πιο δυνατή κατάληψη οργανώ-
νεται στην Πειραϊκή Πατραϊκή που
ξεσηκώνει με το ραδιοσταθμό της
ολόκληρη την Πάτρα. Στις 2 Οκτώ-
βρη αυτός ο ραδιοσταθμός κάλεσε
σε συμπαράσταση μπροστά στην
απειλή της εισβολής των ΜΑΤ στο
κατειλημμένο εργοστάσιο. Χιλιάδες
συμπαραστάτες, από εργοστάσια,
τράπεζες, γειτονιές ολόκληρες, κυ-
νήγησαν τα ΜΑΤ.  

Πολυνομοσχέδιο

Η δημόσια εκπαίδευση ήταν και
αυτή στόχος της νεοφιλελεύθερης
επίθεσης. Τον Νοέμβρη του 1990 ο
τότε υπουργός Παιδείας Κοντογιαν-
νόπουλος (που αργότερα έγινε βου-
λευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ
επί Σημίτη) αφήνει να διαρρεύσουν
ειδήσεις για το περιεχόμενο του
«πολυνομοσχεδίου» του που είχε
αρχίζει να ετοιμάζεται λίγο μετά την
νίκη της ΝΔ στις εκλογές του Απρί-

λη του 1990. 
Ήταν ένα υβρίδιο νεοφιλελευθερι-

σμού και «γνήσιων ελληνοχριστιανι-
κών αρχών». Για τα πανεπιστήμια
πρόβλεπε κατάργηση της δωρεάν
παροχής συγγραμμάτων και περικο-
πές στις υπόλοιπες παροχές προς
τους φοιτητές (σίτιση-στέγαση), πε-
ριορισμό της φοιτητικής συμμετοχής
στην ανάδειξη των πανεπιστημιακών
οργάνων, λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ…
ο κατάλογος δεν έχει τέλος. 

Καταλήψεις

Η κυβέρνηση πίστευε ότι θα μπο-
ρούσε να περάσει αυτές τις επιθέ-
σεις χωρίς πολλές-πολλές αντιδρά-
σεις –άλλωστε γι’ αυτό είχε αφήσει
την επίσημη κατάθεση του πολυνο-
μοσχέδιου για μετά την επέτειο του
Πολυτεχνείου. Έπεσε έξω. Οι κατα-
λήψεις, με πρωτοβουλία των αγωνι-
στών της επαναστατικής αριστεράς
στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, άρχι-
σαν να φουντώνουν. 

Την ίδια στιγμή την σκυτάλη την
παίρνουν οι μαθητές/τριες. Ο Κοντο-
γιαννόπουλος είχε ήδη δημοσιεύσει
τα δυο υπουργικά διατάγματα για τα
γυμνάσια και τα λύκεια. Η φιλελεύ-
θερη ΝΔ που παριστάνει ακόμα και
σήμερα το φάρο του ευρωπαϊκού
φωτός που σκορπάει τα σκοτάδια
του λαϊκισμού, με αυτά τα διατάγμα-
τα επέβαλε: επαναφορά της καθημε-
ρινής προσευχής, του ομαδικού εκ-
κλησιασμού και της έπαρσης της
σημαίας, ολοσχερής κατάργηση των
αδικαιολόγητων απουσιών, και επι-
βολή ενός point system ελέγχου και
ποινικοποίησης της συμπεριφοράς
των μαθητών. Αρχικά τα διατάγματα
πρόβλεπαν και επαναφορά της πο-

διάς στα γυμνάσια («ομοιόμορφη
εμφάνιση»). 

Οι καταλήψεις των σχολείων παίρ-
νουν τη μορφή χιονοστιβάδας τον
Δεκέμβρη. Στις 18 Δεκέμβρη, 50 χι-
λιάδες διαδηλώνουν στην Αθήνα. Το
σύνθημα που δίνει τον τόνο στη δια-
δήλωση είναι «Λιτότητα - ανεργία -
τρομοκρατία, κάτω η Νέα Δημοκρα-
τία». 

Η κυβέρνηση έκανε κάποιες ασή-
μαντες παραχωρήσεις για την
«υπερφαλάγγιση των καταλήψεων»
όπως έγραψε αργότερα ο ίδιος ο
Κοντογιαννόπουλος. Η αντιπολίτευ-
ση δεν είχε και ιδιαίτερη διάθεση να
της χαλάσει τα σχέδια. Τόσο το ΠΑ-
ΣΟΚ του Αντρέα Παπανδρέου όσο
και και ο ενιαίος Συνασπισμός του
Φλωράκη και του Κύρκου ήταν ενάν-
τια στις «ακρότητες» και τους «τυχο-
διωκτισμούς». «Τα σχολεία πρέπει
να λειτουργούν» δήλωσε για παρά-
δειγμα ο Φαράκος, τότε Γ.Γ της ΚΕ
του ΚΚΕ μετά από συνάντησή του
με τον Μητσοτάκη στις 12 Δεκέμ-
βρη. Η κυβέρνηση πίστευε ότι όλα
τα παραπάνω σε συνδυασμό με την
ανάπαυλα των διακοπών για τα Χρι-
στούγεννα θα έκαμπταν το κύμα των
καταλήψεων. 

Έπεσε πάλι έξω. Οι καταλήψεις
στις σχολές συνεχίστηκαν, το ίδιο
και στα σχολεία. 

Επιχείρηση «ανακατάληψη»

Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν
να κινητοποιήσει τους «αγανακτι-
σμένους γονείς» (αξιοποιώντας την
πείρα των «αγανακτισμένων πολι-
τών» των δεκαετιών του ’50 και του
’60). Σε πολλές περιοχές οι ίδιες οι
Νομαρχίες αναλαμβάνουν να καθο-

δηγήσουν την «επιχείρηση ανακατά-
ληψη» των σχολείων. Στην Πάτρα
αυτό το έργο το ανέλαβε ο νομάρ-
χης Τάγαρης, με την συνδρομή του
βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου –που
ως βουλευτής των ΑΝΕΛ ψήφισε
πριν μερικούς μήνες το τρίτο μνημό-
νιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Τη νύχτα 8 προς 9 Γενάρη γίνεται
η δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα
στην Πάτρα. Μία ομάδα ΟΝΝΕΔιτών
με επικεφαλής τον Γιάννη Καλαμπό-
κα, πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ και δημοτι-
κό σύμβουλο προσπαθεί να ανακα-
ταλάβει με τη βία το 3ο Γυμνάσιο-
Λύκειο Πάτρας. Ο Τεμπονέρας είναι
εκεί για να δώσει στήριξη στους μα-
θητές του. Οι τραμπούκοι επιτίθεν-
ται και ο Καλαμπόκας καρφώνει ένα
λοστό στο κεφάλι του αγωνιστή κα-
θηγητή.

Στις 9 Γενάρη η Πάτρα φλέγεται.
Πάνω από 20 χιλιάδες συγκρούονται
με την Αστυνομία μέχρι τα ξημερώ-
ματα έξω από τη Νομαρχία. Ζητούν
την παραδειγματική τιμωρία των δο-
λοφόνων. Η κυβέρνηση με κάθε τρό-
πο προσπαθεί να καλύψει φυσικούς
και ηθικούς αυτουργούς.

Στις 10 Γενάρη γίνεται η κηδεία
του Νίκου Τεμπονέρα που μετατρέ-
πεται σε μια οργισμένη διαδήλωση
από την οποία δεν λείπει κανείς. Από
τους μαθητές μέχρι τους εργάτες
της Πειραϊκής-Πατραϊκής.

Ο Κοντογιαννόπουλος έχει ήδη
παραιτηθεί και αναλαμβάνει ο Γιώρ-
γος Σουφλιάς. Η κατάσταση είναι
ίδια στην Αθήνα και σε πολλές πό-
λεις. Στις 9 Γενάρη διαδήλωσαν 40
χιλιάδες μετά από κάλεσμα της ΟΛ-
ΜΕ, ενώ την επόμενη μέρα η πρω-
τεύουσα κατακλύζεται από 150 χι-

λιάδες μαθητές, φοιτητές και εργα-
ζόμενους.

Το σύνθημα που ακούγεται από
παντού είναι: «Κάτω η κυβέρνηση
των δολοφόνων». Η Αστυνομία χτυ-
πάει βάναυσα την πορεία με δακρυ-
γόνα και ασφυξιογόνα. Ρίχνει ακόμα
και καπνογόνα. Ένα από αυτά προ-
καλεί πυρκαγιά στο κατάστημα «Κ.
Μαρούσης» και τέσσερις άνθρωποι
που βρίσκονται μέσα χάνουν τη ζωή
τους.

Αντιπολεμικό

Ο Σουφλιάς απέσυρε το «πολυνο-
μοσχέδιο» και τα «διατάγματα», αλ-
λά οι καταλήψεις στις σχολές συνε-
χίστηκαν. Έχει ξεσπάσει ο πόλεμος
στον Κόλπο και οι καταλήψεις απο-
κτούν και αντιπολεμικό περιεχόμενο.
Στις 17 και στις 24 Γενάρη διαδηλώ-
νουν δεκάδες χιλιάδες ενάντια στον
πόλεμο και στη συμμετοχή της Ελ-
λάδας με τις φρεγάτες «ΕΛΛΗ» και
«ΛΗΜΝΟΣ». Στο κεφάλι των διαδη-
λώσεων είναι οι μητέρες των ναυτών
από το «ΛΗΜΝΟΣ» και ακολουθούν
τα μπλοκ των καταλήψεων. Το αίτη-
μα να πέσει η κυβέρνηση των δολο-
φόνων ακουγόταν παντού. 

Η κυβέρνηση δεν έπεσε τον Γενά-
ρη του 1991, αλλά τίποτα δεν ήταν
ίδιο μετά. Η Νέα Δημοκρατία κατέρ-
ρευσε τον Σεπτέμβρη του 1993 κά-
τω από την πίεση των αγώνων των
εργατών με πρωτοπόρους τους ερ-
γαζόμενους στην ΕΑΣ (μπλε λεωφο-
ρεία) που έκαναν 18 μήνες απεργία.

Τότε, την οργή των εργατών και
της νεολαίας και την αυτοπεποίθηση
που τους έδωσαν οι αγώνες και οι
θυσίες τους μπόρεσε να την εισπρά-
ξει το ΠΑΣΟΚ. Εικοσιπέντε χρόνια
μετά, τιμάμε τη θυσία του Ν. Τεμπο-
νέρα και θυμόμαστε ότι η δύναμη εί-
ναι στους αγώνες μας, που αυτή τη
φορά μπορούν να φτάσουν μέχρι
την συνολική νίκη με μια δυνατή αν-
τικαπιταλιστική και επαναστατική
αριστερά στην καρδιά τους. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Σ
τις αρχές του καλοκαιριού του
73 π.Χ. μια ομάδα δούλων που
είχαν δραπετεύσει στα βουνά

της νότιας Ιταλίας κοντά στη σημε-
ρινή Νάπολη, κατάφεραν με επικε-
φαλής τον Σπάρτακο να νικήσουν το
ρωμαϊκό στρατό που τους καταδίω-
κε και να αρχίσουν να ξεσηκώνουν
τους δούλους που εργάζονταν στα
κτήματα και τις βίλες της περιοχής.
Ήταν το ξεκίνημα μιας εξέγερσης
που συγκλόνισε την ισχυρότερη δύ-
ναμη του αρχαίου κόσμου και έφτα-
σε στα πρόθυρα της κατάκτησης
της ίδιας της Ρώμης. Η αρχική ομά-
δα ήταν 75 περίπου σκληροτράχηλοι
μονομάχοι που δραπέτευσαν από
ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης σκλά-
βων, οι οποίοι προορίζονταν να προ-
σφέρουν θέαμα στις αρένες του ρω-
μαϊκού κόσμου.

Στο απώγειο της εξέγερσης,
όμως, έφτασαν να συγκροτήσουν
ένα στρατό εβδομήντα χιλιάδων που
νίκησε ξανά και ξανά τις λεγεώνες
της Ρώμης διασχίζοντας την Ιταλία
επί δυο χρόνια από το νότο ως το
βορρά και ξανά πίσω. Η καταστολή
της εξέγερσης ήρθε στα τέλη του
καλοκαιριού του 71 π.Χ. και ήταν θη-
ριώδης. Έξι χιλιάδες εξεγερμένοι
σταυρώθηκαν κατά μήκος της Απίας
οδού, ενώ τα θύματα της καταστο-
λής μπορεί να έφτασαν τις 100.000.
Ο ίδιος ο Σπάρτακος σκοτώθηκε στο
πεδίο της μάχης (και όχι πάνω στο
σταυρό, όπως παρουσιάζει η θρυλι-
κή ταινία του Κιούμπρικ).

Ο Σπάρτακος καταγόταν από τη
Θράκη, από ένα από τα θρακικά φύ-
λα που μάχονταν τους Ρωμαίους
στην περιοχή του ποταμού Έβρου.
Με την κατάκτηση της περιοχής, εν-
τάχθηκε στο ρωμαϊκό στρατό αλλά
αργότερα λιποτάκτησε. Όταν τον
έπιασαν, οδηγήθηκε σκλάβος πια
στο στρατόπεδο εκπαίδευσης μονο-
μάχων όπου αναδείχθηκε σε ηγέτη
της απόδρασης και στη συνέχεια
της εξέγερσης. Το ’73 ήταν περίπου
τριάντα χρονών.

Οι διαδρομές και οι μάχες της
εξέγερσης φανέρωσαν πολλές φο-
ρές τις στρατηγικές ικανότητες του
Σπάρτακου που ταπείνωσε τους
στρατιωτικούς ηγέτες της Ρώμης
επί δυο χρόνια. Άλλοτε με έξυπνους
ελιγμούς και άλλοτε με τολμηρούς
αιφνιδιασμούς κατόρθωνε συνεχώς
να οδηγεί το στρατό των εξεγερμέ-
νων σε νίκες απέναντι σε λεγεώνες
με πλουσιότερο εξοπλισμό.

Βοσκοί και μαγείρισσες

Πάνω απ’ όλα, όμως, οι απίστευ-
τες επιτυχίες του στρατού των επα-
ναστατημένων δούλων φανέρωσαν
το μεγαλείο μιας καταπιεσμένης τά-
ξης όταν ξεσηκώνεται. Χιλιάδες άν-
θρωποι της δουλειάς, άνδρες και
γυναίκες, βοσκοί και μαγείρισσες
παρατούσαν τα αφεντικά τους και
τον τόπο της σκλαβιάς τους για να
πυκνώσουν τις γραμμές των εξεγερ-
μένων και να εκπαιδευτούν να δί-

νουν μάχες, αρχικά με αυτοσχέδιο
οπλισμό. Χιλιάδες ακόμα τους ενί-
σχυσαν με εφόδια, τρόφιμα, εργα-
λεία, όπλα και άλογα, ώστε να φτά-
σουν να επιβιώνουν, να μάχονται και
να νικούν επί δυο χρόνια.

Κομμάτι αυτού του επαναστατικού
στρατού ήταν γυναίκες και παιδιά με
κρίσιμη συμβολή στις επιτυχίες του.
Μια από τις τελευταίες νίκες επι-
τεύχθηκε όταν δυο γυναίκες από την
κορυφή ενός λόφου εντόπισαν τις
κινήσεις των Ρωμαίων και ειδοποί-
ησαν έγκαιρα τον Σπάρτακο να τους
κόψει το δρόμο και να ακυρώσει τα
σχέδιά τους.

Κυριολεκτικά κρυμμένη από την
ιστορία μένει η συμβολή της συν-
τρόφισσας του Σπάρτακου που δεν
είναι γνωστό ούτε το πραγματικό
όνομά της. Ο Λιούις Γκράσικ Γκίμ-
πον στο κλασικό μυθιστόρημά του
για τον Σπάρτακο της δίνει το όνομα
Ελπινίκη. Σύμφωνα με τον Άλντο
Σκιαβόνε, καθηγητή του ρωμαϊκού
δικαίου στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αν-
θρωπιστικών Σπουδών, ήταν και αυ-
τή θρακικής καταγωγής, ιέρεια της
λατρείας του Διόνυσου.

Αυτή της η ιδιότητα πιθανά λει-
τούργησε ως σύνδεση ανάμεσα
στην εξέγερση των δούλων και την
αντίσταση των πληθυσμών της ιταλι-

κής χερσονήσου στην ρωμαϊκή κα-
ταστολή σε βάρος των βακχικών τε-
λετών. Εκατό χρόνια περίπου πριν
από την εξέγερση του Σπάρτακου,
μια τέτοια εκστρατεία καταστολής
είχε μετρήσει γύρω στα έξι χιλιάδες
θύματα. Η καταδίωξη των «βακχικών
οργίων» ήταν δεμένη με την χειροτέ-
ρευση της θέσης των γυναικών στη
Ρώμη όπως περιγράφει γλαφυρά ο
νομικός-ιστορικός Έρικ Μπέρκοβιτς
στο βιβλίο του «Σεξ και τιμωρία».

Η εξέγερση του 73 π.Χ. δεν ήταν η
πρώτη της αρχαιότητας. Είχαν προ-
ηγηθεί πολλές στο χώρο και του ελ-
ληνιστικού κόσμου και του ρωμαϊ-
κού. Ο Λεκατσάς στο βιβλίο του «Η
Πολιτεία του Ήλιου» δίνει την εικόνα
της εξέγερσης που συγκλόνισε την
Πέργαμο το 133-129 π.Χ. Τα μεταλ-
λεία του Λαυρίου ήταν το κέντρο
εξεγέρσεων επίσης στο δεύτερο μι-
σό του δεύτερου αιώνα. Σχεδόν ταυ-
τόχρονα με αυτές είχαν σημειωθεί
εξεγέρσεις των δούλων στη Σικελία
το 138-132 και το 104-101 π.Χ. Μέσα
στην Ιταλία, το 198, το 196 και το
185 π.Χ. η Ρώμη είχε επιδείξει την
αγριότητα της καταστολής της σφά-
ζοντας εξεγερμένους δούλους, πολ-
λοί από τους οποίους προέρχονταν
από αιχμαλωσία από τους πολέμους
της Καρχηδόνας.

Η εξέγερση του Σπάρτακου ήταν
η κορύφωση όλων εκείνων των αντι-
στάσεων μέσα στην καρδιά του δου-
λοκτητικού τρόπου παραγωγής.
Στην ιταλική χερσόνησο στα χρόνια
της ακμής της Ρώμης υπήρχε η με-
γαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού
δούλων. Είχαν προηγηθεί βήματα
προς την ανάπτυξη αυτού του τρό-
που παραγωγής και στα χρόνια του
«Χρυσού Αιώνα» της Αθήνας και στα
χρόνια του Μεγαλέξανδρου. Ο Σαιν
Κρουά στο βιβλίο του για τους «Τα-
ξικούς Αγώνες στην Αρχαιότητα»
υπογραμμίζει ότι η κυριαρχία του
Αλέξανδρου στον ελλαδικό χώρο
σήμαινε «τη ρητή απαγόρευση του
αναδασμού της γης, της διαγραφής
των χρεών, της απαλλοτρίωσης ιδιο-
κτησιών και της απελευθέρωσης
των δούλων με στόχο την επανάστα-
ση».

Ωστόσο η κορύφωση ήρθε με την
κυριαρχία της Ρώμης. Η εξάπλωση
των λεγεώνων της από το ένα άκρο
της Μεσογείου μέχρι το άλλο και
από την Αίγυπτο μέχρι τη Βρετανία
δημιούργησε μια φοβερή στρατιωτι-
κή και οικονομική μηχανή. Σύμφωνα
με τον Σκιαβόνε, στην Ιταλία συγ-
κεντρώθηκαν δυο με τρία εκατομμύ-
ρια σκλάβοι, περίπου το ένα τρίτο
του συνολικού πληθυσμού. Ο πλού-

τος που έβγαινε από τη δουλειά
τους στην αγροτική παραγωγή αλλά
και στο εμπόριο και τις γαλέρες που
διέσχιζαν τη Μεσόγειο ήταν φαντα-
στικός. Αλλά και η απειλή για την
ρωμαϊκή αριστοκρατία που τον καρ-
πωνόταν ήταν τεράστια και αντιμε-
τωπιζόταν με τις πιο απάνθρωπες
μεθόδους πειθάρχησης των δούλων.
Οι εξεγέρσεις και η σφαγή τους έγι-
ναν αναπόσπαστο τμήμα του ρωμαϊ-
κού πολιτισμού.

Τι έλλειπε;

Τι εμπόδισε τον Σπάρτακο να οδη-
γήσει το στρατό των εξεγερμένων
στην ίδια τη Ρώμη και να την κυριεύ-
σει; Κάποιοι ιστορικοί θεωρούν ότι
του έλειπαν οι πολιορκητικές μηχα-
νές για να μπορέσει να πάρει μια τό-
σο μεγάλη πόλη. Χρειαζόταν περισ-
σότερο χρόνο, αλλά χρόνος δεν
υπήρχε καθώς επέστρεφαν στην Ιτα-
λία οι στρατοί του Λούκουλου από
τη Ανατολή και του Πομπήιου από
τη Δύση. Ο Κρις Χάρμαν στην «Ιστο-
ρία των Λαών του Κόσμου» στέκεται
στις αδυναμίες της ίδιας της τάξης
των δούλων να μπορέσει να συγκρο-
τήσει εναλλακτική πρόταση για την
οργάνωση της κοινωνίας. Ίσως,
γράφει ο Χάρμαν, ο Σπάρτακος «δεν
μπορούσε να συλλάβει στη σκέψη
του πώς ήταν δυνατό να αναδιοργα-
νωθεί η ρωμαϊκή κοινωνία και δεν
ήθελε απλά να καταλήξει να κυβερ-
νάει την παλιά τάξη πραγμάτων».

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, ο
Σπάρτακος έμεινε στην ιστορία ως
σύμβολο των εξεγερμένων και έδω-
σε το όνομά του στην οργάνωση
των επαναστατών στην καρδιά της
Ευρώπης σχεδόν δυο χιλιάδες χρό-
νια αργότερα: στην οργάνωση της
Ρόζας Λούξεμπουργκ στη Γερμανική
Επανάσταση του 1918.

Πάνος Γκαργκάνας

Μπορείτε να διαβάσετε επίσης:

• Δημήτρη Κυρτάτα, «Δούλοι, δου-
λεία και δουλοκτητικός τρόπος πα-
ραγωγής».
• Παναγή Λεκατσά, «Η Πολιτεία του
Ήλιου».

Και για όσους διαβάζουν αγγλικά:

• Lewis Grassic Gibbon, «Spartacus».
• Aldo Schiavone, «Spartacus».

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

σελ.20 εργατικη αλληλεγγυη

Η εξέγερση των δούλων

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr 
τηλ. 2105247584

Τα βιβλία
που αναφέρονται 
σε αυτό το άρθρο
και πολλά άλλα 
θα τα βρείτε στο

Ο θάνατος του Σπάρτακου στην
τελευταία μάχη με τους Ρωμαίους.
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Εργατική τάξη και κινήματα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ White Rabbit 7.30μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 7μμ
Παγκόσμια οικονομία σε κρίση
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 7μμ
Γαλλία του ‘36
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Τα όρια της στρατηγικής του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 
η μάχη για τα ανοιχτά σύνορα
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ένα σύστημα σε κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης στην Ευ-
ρώπη-φρούριο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Ένα σύστημα σε κρίση χωρίς τέλος
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Βαβέλ 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός 
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Βαβέλ 7μμ
Ανοίξτε τα σύνορα – 
Γκρεμίστε τους φράχτες

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: ανοίξτε τα σύνορα-
γκρεμίστε τους φράχτες
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μέση Ανατολή – 
η αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις»
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 βιβλιοθήκη 
Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Σαράντος Κυβελος
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 βιβλιοθήκη 
Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης και η Αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 Θόλος 6μμ

Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Θόλος 6μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλήτρια: Ζωή Αποστολοπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Ποδέμος, Μπλόκο, Σιν Φέϊν – 
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Πικ-απ 7μμ
Ποδέμος, Μπλόκο, Σιν Φέϊν – 
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Πικ-απ 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Τσίου 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Μιχάλης Λελέκας
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Τσίου 6.30μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Τσίου 6.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Φράχτης και ασφαλιστικό – 

πώς οργανώνουμε
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπ. Κρήτης 7.30μμ
Οι σχέσεις των δύο φύλων και ο Μαρξισμός
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Όαση 7μμ
Το κίνημα αντίστασης στην Ευρώπη-
φρούριο 
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Όαση 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού 
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Munchies 7μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης στην 
Ευρώπη-φρούριο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Quiz 7μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Quiz 7μμ
Κράτος και επανάσταση

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισαβάκης
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ La Rose 7.30μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης στην 
Ευρώπη-φρούριο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ La Rose 7.30μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Ποδέμος, Μπλόκο, Σιν Φέϊν – Η αρι-
στερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 Goody’s 8μμ
Το κίνημα ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 Goody’s 8μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Mr. Coffee 
(Σισσύφου 4) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Mr. Coffee 
(Σισσύφου 4) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 στέκι δασκάλων 6μμ
Ομοφυλοφιλία, ομοφοβία 
και σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 στέκι δασκάλων 6μμ
Λένιν και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 21/1 στέκι Δράσης 7μμ
Διαρκής επανάσταση
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 στέκι Δράσης 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος και Τριπόλεως 61) 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 στέκι ΕΑΑΚ (ισόγειο,
γυάλινο κτίριο) 3μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 5μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθν. Αντί-

στασης 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 5μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Πλακεντίας 4μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σκλαβενίτης Πανόρμου 6μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 6μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ

ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ

ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Α.Πατήσια 6μμ

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 6μμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρμος Μ. Ασίας 5μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6μμ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 6μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 6μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΤΡΟ Ανθούπολη 12μ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 6.30μμ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6.30μμ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6μμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6μμ
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Σ
το καράβι της επιστροφής από
τη διεθνή αντικαπιταλιστική
διαδήλωση στη Γένοβα το

2001, έγινε μία θυελλώδης συζήτηση
στο καραβάνι που είχε συμμετάσχει
από την Ελλάδα. Ήταν επιτυχημένη η
διαδήλωση ενάντια στους G8 ή η κα-
ταστολή του Μπερλουσκόνι που είχε
δολοφονήσει τον Κάρλο Τζουλιάνι εί-
χε αποδείξει ότι οι ηγέτες του κό-
σμου ήταν πιο δυνατοί; Άξιζε η ταλαι-
πωρία του τριήμερου ταξιδιού ή τελι-
κά σωστά μας χαρακτήριζαν “γραφι-
κούς” που προχωρούσαμε σε “επα-
ναστατικό τουρισμό”;

Η απάντηση ήρθε από εκεί που
δεν το περίμενε κανείς. Την ογδον-
ταπεντάχρονη τότε Κατίνα Σηφακά-
κη, αγωνίστρια της Αντίστασης, που,
παρά την ηλικία της, είχε κάνει αυτό
το μακρύ, κοπιαστικό ταξίδι μαζί
μας. Μιλώντας με ενθουσιασμό για
την έμπνευση που πήρε από αυτή
την εμπειρία και τη σημασία της
στον αγώνα ενάντια στην εκμετάλ-
λευση και την καταπίεση, έπεισε μέ-
χρι και τον τελευταίο διαδηλωτή για
την επιτυχία της κινητοποίησης των
τριακοσίων χιλιάδων στη Γένοβα.

Όπως έχει δηλώσει ξανά και ξανά
η ίδια από τότε “Πιστεύω και σήμε-
ρα ότι αν σμίξουν οι λαοί θ’ αλλά-
ξουνε τον κόσμο... Δεν έπαψα από
τα χρόνια της Κατοχής και της εξο-
ρίας μου, να πιστεύω στον σοσιαλι-
σμό ούτε μια μέρα”. Την Τετάρτη 20
Γενάρη, αυτή η αγωνίστρια θα γιορ-
τάσει τα εκατοστά της γενέθλια. 

Η διαδήλωση στη Γένοβα δεν
ήταν η πρώτη διεθνής κινητοποίηση
στην οποία συμμετείχε η Κατίνα. Λί-
γους μήνες πριν, το Σεπτέμβρη του
2000, χιλιάδες άνθρωποι από όλη
την Ευρώπη διαδηλώνουν ενάντια
στη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου και της Παγκόσμιας
Τράπεζας στην Πράγα. Το αντικαπι-
ταλιστικό κίνημα που είχε ξεκινήσει
ένα χρόνο πριν από το Σιάτλ πέρασε
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
με κεντρικό σύνθημα “Οι άνθρωποι
πάνω από τα κέρδη”. Μία μεγάλη
αντιπροσωπεία εκατοντάδων διαδη-
λωτών ξεκίνησε με την “Πρωτοβου-
λία Πράγα 2000” και από την Ελλά-
δα. Ανάμεσά τους είναι η Κατίνα
όπως μάθαμε τότε να τη φωνάζουμε
όλοι. Η παρουσία της εντυπωσιάζει
και η φωτογραφία της με τις πικέτες
ενάντια σε ΔΝΤ-ΠΤ γίνεται σύμβολο
εκείνης της αποστολής.

Από τότε είναι πανταχού παρού-
σα, σε όλες τις πορείες και τις κινη-
τοποιήσεις. Το 2002 βρίσκεται στο
καραβάνι της Συμμαχίας Σταματή-
στε τον Πόλεμο για τη Φλωρεντία,
παίρνοντας μέρος στην αντιπολεμι-
κή διαδήλωση του ενός εκατομμυρί-
ου ενάντια στην εισβολή του Ιράκ.

Ενώ, εκτός από τις διεθνείς διαδη-
λώσεις, δε θα λείψει ποτέ από τις
εδώ πορείες και εκδηλώσεις: τα
συλλαλητήρια για την Παλαιστίνη,
τα τετραήμερα του “Μαρξισμού”
που οργανώνει το Σοσιαλιστικό Ερ-
γατικό Κόμμα, τα απεργιακά συλλα-
λητήρια, τις αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές μάχες. Πάντα χαμογε-
λαστή, ακούραστη αλλά και ατρόμη-
τη αφού ποτέ της δεν έφυγε από
πορεία, ούτε στα δακρυγόνα και την
άγρια καταστολή.

Η ίδια δε σταματά ποτέ να μιλά
για “τη γενιά του ’40, τη γενιά την
ανεπανάληπτη που μαζί με την συν-
τριβή του ξένου και του ντόπιου κα-
τακτητή, θέλαμε να συντρίψουμε και
το σύστημα εκείνο που σκοτώνει την
ανθρωπότητα. Να χτίσουμε μια κοι-
νωνία πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, ει-
ρηνική, να ζούνε οι άνθρωποι μέσα
στη λευτεριά και την ειρήνη. Αυτό
δεν το καταφέραμε γιατί η γενιά
μου, όπως ξέρετε, κυνηγήθηκε”. Συ-
νεχίζει όμως ακράδαντα να πιστεύει
ότι αυτή η μάχη δεν ηττήθηκε, είναι
μπροστά: “Είμαι πολύ τυχερή που
επέζησα από τα βασανιστήρια και
μπορώ σήμερα να ακολουθώ τους
αγωνιστές του 21ου αιώνα στους
καινούργιους πανευρωπαϊκούς αγώ-
νες που είναι διεθνιστικοί”.

«Ακολουθώ τη νέα γενιά»

Τα τελευταία επτά χρόνια τη βλέ-
πουμε να διαδηλώνει στα πανό της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την οποία και έχει στη-
ρίξει σε κάθε εκλογική μάχη. Όπως
είχε δηλώσει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη παραμονές των βουλευτικών
εκλογών το Μάη του 2012: “Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι το κίνημα εκείνο που
αγκαλιάζει όλους τους αγωνιστές
του κόσμου σε μια δύναμη. Είναι, με
λίγα λόγια, τα παιδιά και τα εγγόνια
των αγωνιστών της Αντίστασης, εί-
ναι οι συνεχιστές των οραμάτων της
γενιάς μου. Τα οράματα των λαών
δεν πεθαίνουν ούτε εξαφανίζονται.
Ζούνε και είμαι τυχερή που μπορώ
στα 97 μου χρόνια να ακολουθώ τη
νέα γενιά σε όλα τα συλλαλητήρια:
Πράγα, Γένοβα, Φλωρεντία, Εβιάν,
Αγγλία και οπουδήποτε αλλού. Για
να γκρεμίσουμε τους μηχανισμούς
των ισχυρών της γης που μας εκμε-
ταλλεύονται. Για να χτιστεί η κοινω-
νία που οραματίστηκαν εκατομμύρια
άνθρωποι μέχρι σήμερα”.

Το 2010 η ζωή της έγινε βιβλίο με
τίτλο “Το Κατινάκι η μαμή - Η Αμαζό-
να της Αντίστασης και της Εξορίας”.
Εκεί μαθαίνουμε την πορεία της και
μαζί, των εκατοντάδων χιλιάδων
“ανώνυμων” αγωνιστών και αγωνι-
στριών του ΕΑΜ που γνώρισαν εξο-
ρίες, φυλακές, παρανομία. Γεννημέ-
νη το 1916 στην Κρήτη, σπούδασε

μαμή στην Αθήνα. Ο πόλεμος την
βρήκε να εργάζεται σε κλινική στο
Ρέθυμνο. Στη διάρκεια της κατοχής
οργανώθηκε στο ΕΑΜ. Από εκείνη
τη στιγμή ξεκίνησε να oργώνει τα
χωριά του Ρεθύμνου, εργαζόμενη
ως μαία, αλλά και στρατολογώντας
κόσμο στον αγώνα. “Πουτάνα” τη
φώναζαν οι δεξιοί που φοβόντουσαν
μην η “μαμή”, που γυρίζει τα χωριά,
ξεμυαλίσει τις γυναίκες και τις κό-
ρες τους με τις αριστερές ιδέες.
Γρήγορα στοχοποιήθηκε και βγήκε
στο Βουνό. Ακολούθησε η σύλληψη
και η εξορία, πρώτα στη Χίο, μετά
στο γυναικείο στρατόπεδο στο Τρί-
κερι, ένα νησάκι στην είσοδο του
Παγασητικού, και μετά στη Μακρό-
νησο. Συνολικά δέκα χρόνια.

Μέχρι σήμερα και παρότι έχει χά-

σει κατά πολύ την ακοή της,
θα τη βρει κανείς να κάθεται
στα μπροστινά έδρανα των
εκδηλώσεων του ΣΕΚ, να
κρατά σημειώσεις ή να δια-
βάζει την Εργατική Αλληλεγ-
γύη. Βαθιά αντικαπιταλί-
στρια και προσηλωμένη στον
αγώνα, μας είπε στην τελευ-
ταία επίσκεψή της στα γρα-
φεία μας πριν λίγες μέρες:
“Με την οικογένειά μου και
τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες θέλω να γιορ-
τάσω τα γενέθλιά μου. Αλλά
δε θέλω έξοδα, καλύτερα
όλοι να ενισχύσουμε την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη”.

Λένα Βερδέ

Το “Κατινάκι, η μαμή” στα 100

Η Κατίνα Σηφακάκη πάντα με ψηλά τη γροθιά

Στη διαδήλωση της Πράγας
τον Σεπτέμβρη του 2000

Στο βήμα της εκδήλωσης του Σοσιαλισμός από τα Κάτω το 2014 για τα 70 χρόνια από τον Οκτώβρη του '44
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Τ
α βλέμματα όλων όσον αφορά τα μέτωπα της Μέσης
Ανατολής είναι στραμένα στη Συρία. Όμως την ίδια στιγ-
μή πυκνώνουν οι πιέσεις και οι προετοιμασίες για μια νέα

επέμβαση στη Λιβύη. Έχουν ήδη σταλεί βρετανικές ειδικές δυ-
νάμεις για να προετοιμάσουν την αποστολή έξι χιλιάδων στρα-
τιωτών από ΗΠΑ και Αγγλία. Βασικός στόχος τους είναι να
προστατεύσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που όλο και
περισσότερο βρίσκονται κάτω από την απειλή δυνάμεων του
ISIS. 

Τις τελευταίες βδομάδες ένα βρετανικό αντιτορπιλικό κινεί-
ται στα ανοιχτά της Λιβύης ενώ από τη βρετανική αεροπορία
έχει ήδη ζητηθεί να παρουσιάσει σχέδιο στόχων για βομβαρδι-
σμούς. Ήδη από το Ακρωτήρι της Κύπρου απογειώνονται αε-
ροσκάφη που χτυπάνε “επιλεγμένους” στόχους του ISIS. Αντί-
στοιχους “επιλεκτικούς” βομβαρδισμούς δεν έχουν πάψει να
κάνουν και οι ΗΠΑ.

Οι ανησυχίες των Βρετανών πρόερχονται από το γεγονός ότι
πέντε χρόνια μετά την επέμβαση των Δυτικών στη Λιβύη, η κα-
τάσταση βρίσκεται πολύ μακριά από την οποιαδήποτε σταθε-
ρότητα. Η Λιβύη διαθέτει τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσμα-
τα σε ολόκληρη την Αφρική και δεν είναι μικρή η πιθανότητα
σύντομα κάποια από αυτά να περάσουν στα χέρια του ISIS.

Η Λιβύη από το καλοκαίρι του 2014 ως σήμερα συνεχίζει να
έχει δύο αντιμαχόμενες κυβερνήσεις, μια με έδρα στην Τρίπο-
λη και άλλη με έδρα το Τομπρούκ στα ανατολικά. Στις 17 Δε-
κέμβρη με μια συμφωνία που υπογράφτηκε στο Μαρόκο, κάτω
από την πίεση των μεγάλων δυνάμεων, οι δύο πλευρές δε-
σμεύτηκαν να σχηματίσουν κοινή κυβέρνηση ως τις 17 Γενάρη. 

Μοιρασιά

Η ημερομηνία πέρασε. Ακόμη κι αν τις επόμενες μέρες ανα-
κοινωθεί η νέα κυβέρνηση, δεν θα λυθούν τα προβλήματα ανά-
μεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Κάθε πλευρά ελέγχει τις
δικές της ένοπλες πολιτοφυλακές που πολεμάνε μεταξύ τους,
καμιά δεν έχει στα χέρια της έναν “εθνικό” στρατό. Το πιο ση-
μαντικό είναι ότι κάθε μια από τις πλευρές θέλει να διασφαλί-
σει ότι θα έχει λόγο στην μοιρασιά των πετρελαίων.

Το ISIS προς το παρόν ελέγχει την Σύρτη, στο κέντρο της λι-
βυκής ακτής, και μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων ανατολικά και δυ-
τικά. Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε στις αρχές του Γενάρη ήταν
μια επίδειξη δύναμης. 65 αστυνομικοί νεκροί σε κέντρο εκπαί-
δευσης, και δυο από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια, στη Σίδρα και
το Ρας Λανούφ, τυλίχτηκαν στις φλόγες. Όμως το πρόβλημα
για τις ΗΠΑ και τους Βρετανούς δεν είναι μόνο το ISIS, είναι
ότι δεν έχουν καμιά αξιόπιστη δύναμη να πατήσουν. Από το
2011 και μετά προσπάθησαν με διάφορους συμμάχους και το
μόνο που κατάφεραν είναι να οξύνουν τον εμφύλιο πόλεμο. 

Οι Τάιμς της Νέας Υόρκης περιέγραφαν την απόγνωση την
περασμένη βδομάδα δημοσιεύοντας ένα περιστατικό του Δε-
κέμβρη “Οι Αμερικάνικες ειδικές δυνάμεις περίμεναν θερμή
υποδοχή όταν προσγειώθηκαν σε μια λιβυκή στρατιωτική βάση
όπου εδρεύει μια φιλική τους πολιτοφυλακή. Αντί γι’αυτό άν-
τρες από μια άλλη πολιτοφυλακή που βρισκόταν στη βάση
απείλησε να συλλάβει τους Αμερικανούς κομάντος, αναγκάζον-
τάς τους τελικά να εγκαταλείψουν το χώρο”.

Όλο αυτό το χάος είναι αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων. Μια ακόμη επέμβαση δεν θα λύσει το πρόβλημα,
θα το κάνει ακόμη χειρότερο.

Νίκος Λούντος

Ιμπεριαλιστικό χάος στη Μέση Ανατολή

Ετοιμάζουν 
νέα επέμβαση

Τ
ο καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας περνάει δύσκολες
ώρες και αυτό είναι καλά νέα για το κίνημα σε ολόκλη-
ρη τη Μέση Ανατολή. Το χρηματιστήριο πέρασε ένα μί-

νι κραχ στις 17 του Γενάρη, μαζί με χρηματιστήρια των υπό-
λοιπων χωρών του Κόλπου. Ήταν η μέρα που επισημοποι-
ήθηκε η επανένταξη του Ιράν στις διεθνείς αγορές, μετά την
κατάργηση των κυρώσεων. Τα τεράστια αποθέματα πετρε-
λαίου του Ιράν (500 χιλιάδες βαρέλια τη μέρα) έρχονται να
κυκλοφορήσουν διεθνώς πιέζοντας προς τα κάτω την τιμή
του πετρελαίου που ήδη κινείται σε χαμηλό δεκαετίας.
Όμως, η είσοδος του Ιράν στις αγορές ήταν αναμενόμενη
και οι χρηματιστές την είχαν ήδη προεξοφλήσει. Η κρίση στη
Σαουδική Αραβία πηγαίνει βαθύτερα.

Η κυβέρνηση του νέου (στο θρόνο) βασιλιά Σαλμάν βάζει
μπρος το πρώτο πρόγραμμα λιτότητας μετά από δεκαετίες.
Κόβει κατά 14% τις δημόσιες δαπάνες το 2016. Επιχειρεί να
αλλάξει το φορολογικό σύστημα, επιβάλλοντας για πρώτη
φορά ΦΠΑ στην κατανάλωση. Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, που
δοξάζεται από το περιοδικό Εκόνομιστ ως ο πρώτος Θατσε-
ρικός ισχυρός άντρας της Σαουδικής Αραβίας, βάζει μπρος
και την ιδιωτικοποίηση ενός μέρους της Αράμκο, μια από τις
μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου. Στα τέλη
του μήνα αναμένεται η επίσημη διακήρυξη των μεταρρυθμί-
σεων. Τέτοιες κινήσεις σε μια οικονομία όπως η Σαουδική
Αραβία που στηρίζεται στις κρατικές επενδύσεις και στο πε-
τρέλαιο προμηνύουν αναταράξεις. Η Σαουδική Αραβία που
συσσώρευε ρευστό τα τελευταία χρόνια, από τα μέσα του
2014 έχει αρχίσει να καταναλώνει τα αποθεματικά της με τα-
χύτατους ρυθμούς. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι μπορεί να αν-
τέξει τέσσερα ακόμη χρόνια.

Η βασιλική οικογένεια υποστήριξε όλων των ειδών τις αντι-
δραστικές δυνάμεις στη Συρία, και τώρα βλέπει τον κίνδυνο
του Ισλαμικού Κράτους να γυρνάει καταπάνω της, ενώ την
ίδια στιγμή το Ιράν ανταμείβεται με διεθνή αναγνώριση. Η
Σαουδική Αραβία βρίσκεται ταυτόχρονα βαθιά χωμένη στην
Υεμένη με μια επέμβαση που κοντεύει να κλείσει 10 μήνες. 

Έξοδος

Μόλις την περασμένη βδομάδα βομβάρδισαν ένα εργο-
στάσιο φαρμάκων, ενώ συνεχίζουν με καθημερινούς βομ-
βαρδισμούς, ισοπεδώνοντας κτίρια προσπαθώντας να κάνει
επίδειξη ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Υεμένη έχει κοπεί
σε κομματάκια, ελεγχόμενα από τους Χουθίτες αντάρτες,
τους Σαουδάραβες, την Αλ-Κάιντα, ακόμη και από το ISIS.
Δεν υπάρχει στον ορίζοντα ούτε νίκη, ούτε εύκολη έξοδος.

Τα πετροδολάρια της Σαουδικής Αραβίας χρηματοδότη-
σαν τον πνιγμό της Αραβικής Άνοιξης, από την Αίγυπτο και
τη Λιβύη, ως τη Συρία και το Μπαχρέιν. Με σαουδικό χρήμα
οργανώθηκε η καμπάνια του Σίσι στην Αίγυπτο, οι αιγυπτια-
κοί βομβαρδισμοί στη Λιβύη, τα σαουδαραβικά τανκς μακέ-
λεψαν τους επαναστάτες στο Μπαχρέιν και οπλίστηκαν τα
χέρια των πιο μισαλλόδοξων δυνάμεων στη Συρία. Αντί να
βγει κερδισμένη από όλη αυτή την καταστολή, βγαίνει πλη-
γωμένη και απομονωμένη.

Η εκτέλεση του αντιπολιτευόμενου κληρικού Νιμρ αλ-Νιμρ
πριν από δυο βδομάδες από το καθεστώς, δίνει ένα μήνυμα
ότι η βασιλική οικογένεια φοβάται πως όλες αυτές οι συσσω-
ρευμένες εντάσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να εκφρα-
στούν στο εσωτερικό της χώρας. 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ

ΑΡΑΒΙΑ

Σε κρίση το κέντρο 
της αντεπανάστασης 

Ε
νώ οι ασταμάτητοι βομβαρδι-
σμοί δεν αλλάζουν εύκολα
την ισορροπία δυνάμεων στη

Συρία, η πείνα εξελίσσεται σε βασι-
κό όπλο όλων των πλευρών. Ανθρω-
πιστικές οργανώσεις το τελευταίο
διάστημα έκαναν πιο γνωστή την
τραγική κατάσταση. Σύμφωνα με
την SiegeWatch ένα εκατομμύριο
άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι
σε περιοχές υπό πολιορκία. Ο ΟΗΕ
λέει πως αν αθροιστούν και οι πλη-
θυσμοί που βρίσκονται σε περιοχές
αντικειμενικά αποκλεισμένες από
τις μάχες, ο αριθμός φτάνει τα 4,5
εκατομμύρια.

Οι άνθρωποι κυριολεκτικά λιμο-
κτονούν, δεν υπάρχουν τα απαραί-
τητα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν
χρήματα, αλλά γιατί οι εμπόλεμες
πλευρές ελέγχουν τα αγαθά και τα
χρησιμοποιούν είτε για να πλουτί-
σουν και να εξασφαλίσουν οπλισμό,
είτε για να εκβιάσουν στην πολεμική
σκακιέρα. Μαυραγορίτες και εκβια-

στές ελέγχουν τα περάσματα προς
τις πόλεις και “φορολογούν” την εί-
σοδο και την έξοδο προϊόντων και
ανθρώπων. Όσοι είχαν παραμείνει
με κάποια περιουσιακά στοιχεία,
σπίτι, αυτοκίνητο, κοσμήματα αναγ-
κάζονται να τα πουλήσουν για να
πάρουν σε αντάλλαγμα λάδι, αλεύρι
και ζάχαρη.

Άγριος κλοιός

Με την ισοτιμία της συριακής λί-
ρας, πριν από τον πόλεμο ένα κιλό
κοτόπουλο έκανε 70 λεπτά. Τώρα,
ένα κιλό ζάχαρη κάνει 9 ευρώ σε
περιοχές όπως το Ντέιρ αλ-Ζορ που
την προηγούμενη βδομάδα δέχθηκε
την επιδρομή του ISIS. Στη Μαντά-
για που βρέθηκε κάτω από τον πιο
άγριο κλοιό, ένα κιλό ρύζι έφτασε

να κάνει 410 ευρώ.

Πού καταλήγει όλος αυτός ο
πλούτος; Μια ιδέα μάς δίνουν οι
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Μιλάνε για έναν
“επιχειρηματία” που ελέγχει την πα-
ροχή κονσερβών στις πολιορκημέ-
νες περιοχές, ο οποίος έχει κερδί-
σει 2 εκατομμύρια δολάρια το τε-
λευταίο τρίμηνο και ένας “συνάδελ-
φός” του λέει: “Αν πας στα μπαρ
και τα ρεστοράν γύρω από το Φορ
Σίζονς στη Δαμασκό, δεν έχει θέση
για παρκάρισμα. Ένα σωρό κόσμος
που οδηγεί καινούργιες Πόρσε,
Ρέιντζ Ρόβερ, Μαζεράτι. Οι νεό-
πλουτοί μας βγάζουν λεφτά από
την εξαθλίωση”. Την ίδια στιγμή ο
Μοχάμεντ αλ-Σάμι που πούλησε
όλα του τα υπάρχοντα, επιβιώνον-
τας με ρύζι και νερόσουπα με μπα-
χαρικά, ώστε να μείνει με τη γυναί-
κα του και το γιο του 7 μηνών και να
βοηθήσει στο ιατρικό κέντρο της
Μαντάγια, λέει: “Ακόμη και τώρα
που έχει αρχίσει να έρχεται ανθρω-
πιστική βοήθεια, δεν τρώμε μέχρι
να χορτάσουμε. Κανείς δεν ξέρει
πότε η πολιορκία θα ξαναστενέψει
και μέχρι πότε θα έρχεται βοήθεια”.

ΣΥΡΙΑ Το όπλο 
της 
πείνας

ΛΙΒΥΗ



ΚΡΙΣΗ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ίποτα δεν μοιάζει ικανό να
σταματήσει τον κατήφορο της
τιμής του πετρελαίου. Την πε-

ρασμένη εβδομάδα έσπασε το
“φράγμα” των 30 δολαρίων ανά βα-
ρέλι. Το πρωί της Δευτέρας έπεσε
κάτω από τα 28. Ενάμιση χρόνο
πριν, τον Ιούνη του 2014 η τιμή του
ξεπερνούσε τα 110 δολάρια το βα-
ρέλι. Μέσα σε δεκαοχτώ μήνες έχει
χάσει το 75% . 

Φυσιολογικά η πτώση της τιμής
της ενέργειας θα έπρεπε να είναι
καλό νέο -ειδικά για τους φτωχούς
που υποφέρουν από το κρύο τον
χειμώνα. Ο καπιταλισμός, όμως, δεν
έχει τίποτα το φυσιολογικό επάνω
του: η πτώση της τιμής του πετρε-
λαίου απειλεί τώρα να σπρώξει τη
παγκόσμια οικονομία ένα ακόμα
σκαλοπάτι πιο βαθιά στην κρίση.

Την περασμένη εβδομάδα, η BP
ανακοίνωσε την κατάργηση 4000  θέ-
σεων εργασίας στις ΗΠΑ. Και το ίδιο
ακριβώς ετοιμάζονται να κάνουν και
οι υπόλοιπες “αδελφές” της. Και από
τις εταιρείες της ενέργειας η “ανατα-
ραχή” απλώνεται σαν φωτιά από τον
ένα κλάδο στον άλλο: στις κατα-
σκευαστικές εταιρίες, τους εφοπλι-
στές, τα ναυπηγεία, τις τράπεζες. 

Που οφείλεται η κατακρήμνιση της

τιμής του πετρελαίου;

Τα ΜΜΕ προσπαθούν να παρου-
σιάσουν τη πτώση της τιμής της
ενέργειας σαν αποτέλεσμα της πο-
λιτικής των χωρών του ΟΠΕΚ (του
συνδέσμου των μεγάλων πετρελαι-
οπαραγωγών χωρών του πλανήτη)
και ειδικά της ισχυρότερης από αυ-
τές, της Σαουδικής Αραβίας, που
συνεχίζει να αυξάνει την παραγωγή
της, πέρα από κάθε “λογικό” όριο. 

Η αύξηση, κατ' αρχήν, είναι πραγ-
ματική: τον Ιούνη του 2015 η παρα-
γωγή αργού πετρελαίου της Σαου-
δικής Αραβίας έσπασε όλα τα προ-
ηγούμενα ρεκόρ φτάνοντας στα
10,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέ-
ρα - περίπου 25% πάνω από τον μέ-
σο όρο της παραγωγής της την πε-
ρίοδο 1973-2015. Η Σαουδική Αρα-
βία, όμως, είναι υπεύθυνη μόνο για
ένα μικρό κομμάτι της αύξησης της
“παγκόσμιας υπερπροσφοράς”. Το
2011 οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου
6,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο
την ημέρα. Το 2015 είχαν φτάσει
στα 9,5 εκατομμύρια βαρέλια - μια
αύξηση 45% σε λιγότερο από μια
πενταετία. Οι ΗΠΑ είναι σήμερα ο
μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας
στον κόσμο -η Σαουδική Αραβία βρί-
σκεται στη δεύτερη θέση. Ύστερα
είναι η Ρωσία -η τρίτη μεγαλύτερη
πετρελαιοπαραγωγός χώρα του
πλανήτη. Οι τρεις "μεγάλοι" παρά-

γουν αθροισμένα μαζί περίπου 30
εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου
την ημέρα -δηλαδή το ένα τρίτο πε-
ρίπου της παγκόσμιας παραγωγής.

Αυτό που ώθησε τις πολυεθνικές
της ενέργειας στη ραγδαία αυτή αύ-
ξηση της παραγωγικής τους δυνα-
τότητας ήταν η εκτίναξη της τιμής
του πετρελαίου στα ουράνια τα
προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν
απλά και μόνο η τιμή ρεκόρ των 110
δολαρίων ανά βαρέλι: οι "ειδικοί"
προέβλεπαν εκείνη την εποχή ότι η
αύξηση θα συνεχιζόταν -ακόμα και
μέχρι τα 150 δολάρια το βαρέλι. Η
αιτία; Η οικονομική άνθηση της Κί-
νας και η τεράστια ζήτηση που δημι-
ουργούσε -όχι μόνο για τους υδρο-
γονάνθρακες αλλά και για όλες τις
πρώτες ύλες (το σίδερο, τον χαλκό,
τα αγροτικά προϊόντα κλπ).  Το απο-
τέλεσμα αυτών των εκτιμήσεων
ήταν αυτό που συμβαίνει πάντα στο
"σύστημα της ελεύθερης αγοράς":
οι καπιταλιστές έπεσαν με τα μού-
τρα στην "ευκαιρία" -όπως πέφτουν
τα γουρούνια στο φαγητό τους (για
να θυμηθούμε  τη γνωστή παρομοί-
ωση), όλα μαζί χώνοντας όχι μόνο
τις μουσούδες τους αλλά και τα πό-
δια τους και τον κώλο τους και την
ουρά τους, μέχρις ότου "βεβαι-
ωθούν" ότι η ευκαιρία έχει μετατρα-
πεί σε ένα σιχαμερό μείγμα από λά-
σπη, βρώμα και σκατά. 

Πίσω από την κατάρρευση της τι-
μής του πετρελαίου βρίσκεται πρώ-
τα και κύρια η ύφεση της Κίνας -που
έχει ζήσει ήδη δύο μεγάλα κραχ μέ-
σα στο τελευταίο εξάμηνο. Τα "κακά
νέα" από το χρηματιστήριο της Σαγ-
κάης έσκασαν τη φούσκα του πε-
τρελαίου -για να το πούμε με διαφο-
ρετικά λόγια. Και οι επενδυτές που
λίγους μόνο μήνες πριν έτρεχαν να
αρπάξουν και αυτοί ένα κομμάτι
από την πίτα, τρέχουν τώρα, πανικό-
βλητοι, στην αντίθετη κατεύθυνση -

προσπαθώντας να βγούνε όσο πιο
γρήγορα γίνεται από τον βούρκο
που οι ίδιοι έφτιαξαν.

Η πολιτική της Σαουδικής Αραβίας

δεν παίζει κάποιο ρόλο;

Παίζει. Και η άρση του εμπάργκο
σε βάρος του Ιράν συνέβαλε στην
πτώση της τιμής του Brent στα επί-
πεδα των 28 δολαρίων ανά βαρέλι
τη Δευτέρα.

Η εξόρυξη πετρελαίου, με τις πα-
ραδοσιακές μεθόδους, από τα κοι-
τάσματα της Σαουδικής Αραβίας,
του Ιράν, του Κουβέιτ κλπ είναι πο-
λύ φθηνότερη από ό,τι με τις νέες
μεθόδους των ΗΠΑ -της υδραυλικής
ρωγμάτωσης ή της άντλησης από
τον θαλάσσιο πυθμένα. Οι οικονο-
μολόγοι υπολογίζουν ότι για να
έχουν νόημα (δηλαδή να αφήνουν
κέρδος) οι νέες αυτές μέθοδοι θα
πρέπει η τιμή του πετρελαίου να ξε-
περνάει τα 60 δολάρια ανά βαρέλι.
Με την απόφασή του να κρατήσει
σταθερούς τους ρυθμούς παραγω-
γής ο ΟΠΕΚ σπρώχνει τους ανταγω-
νιστές του στη χρεοκοπία. 

Αλλά αυτή είναι η μισή μόνο αλή-
θεια. Κατ' αρχήν η Σαουδική Αραβία
δεν διατηρεί τα επίπεδα παραγωγής
της από επιλογή αλλά από ανάγκη.
Φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία
η κυβέρνησή της συνέταξε έναν
προϋπολογισμό λιτότητας: το κρά-
τος στηρίζεται στα έσοδα από το
πετρέλαιο. Η πτώση της τιμής είναι
ήδη ένα πλήγμα -και το τελευταίο
πράγμα που θέλει είναι να το κάνει
ακόμα μεγαλύτερο μειώνοντας και
την παραγωγή από πάνω.

Οι χώρες του ΟΠΕΚ δεν έχουν
πλέον τη δύναμη που είχαν τη δεκαε-
τία του 1970. Ακόμα και αν αποφάσι-
ζαν να μειώσουν την παραγωγή τους
κατά πχ 10% ο αντίκτυπος θα ήταν
μικρός για την παγκόσμια παραγω-

γή. Η Σαουδική Αραβία διαμηνύει ότι
είναι πρόθυμη να μειώσει την παρα-
γωγή αλλά μόνο υπό τον όρο ότι θα
μειώσουν αντίστοιχα τις ποσότητες
τους και οι πετρελαιοπαραγωγές χώ-
ρες που δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ -
δηλαδή η Ρωσία. Η Ρωσική οικονο-
μία, όμως, στηρίζεται και αυτή σε με-
γάλο βαθμό στα έσοδα από το πε-
τρέλαιο -και έχει ήδη μεγάλα προ-
βλήματα από την καθίζηση των τι-
μών. Η μείωση της παραγωγής δεν
είναι ρεαλιστική εναλλακτική λύση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

έσπερναν τον πανικό λίγα χρόνια

πριν για τις καταστροφικές επιπτώ-

σεις που θα είχε η άνοδος της τιμής

της ενέργειας. Τώρα κάνουν ακρι-

βώς το ίδιο επειδή οι τιμές πέφτουν.

Παραλογίζονται;

Ο καπιταλισμός είναι η "οικονομία
του τρελοκομείου".  Η παγκόσμια οι-
κονομία βαδίζει τις τελευταίες δε-
καετίες από φούσκα σε φούσκα. Οι
φούσκες αυτές δεν περιορίζονται
απλά και μόνο στο χρηματοοικονο-
μικό επίπεδο. Και όταν τελικά σκάνε
δεν αφήνουν πίσω τους μόνο χρέη
αλλά και κουφάρια -μισοτελειωμένα
έργα, άδεια, ερειπωμένα κτήρια, εγ-
καταλελειμμένες εξέδρες εξόρυξης,
τάνκερ φαντάσματα. Η σπατάλη εί-
ναι ασύλληπτη -και η περιβαλλοντο-
λογική καταστροφή ακόμα μεγαλύ-
τερη. Σύμφωνα με την εφημερίδα
Financial Times (14.01.2016):

"Οι πολυεθνικές της ενέργειας
έχουν περικόψει δαπάνες σχεδόν
400 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
νέα έργα εξόρυξης πετρελαίου και
φυσικού αερίου από τότε που κα-
τέρρευσε η τιμή του αργού πετρε-
λαίου...

Σε μια  επίσημη μελέτη που δημο-
σιεύθηκε την Πέμπτη (14.01)  ο
ενεργειακός σύμβουλος Wood Mac-

kenzie αναφέρει ότι περίπου 68 με-
γάλα πρότζεκτ, με αποθέματα 27 δι-
σεκατομμύρια βαρέλια (ή το αντί-
στοιχο για την περίπτωση του φυσι-
κού αερίου) αναβλήθηκαν καθώς οι
επιχειρήσεις παλεύουν να αντιμετω-
πίσουν τα έξοδα και να προστατεύ-
σουν τα μερίσματα των μετόχων..."

Αλλά δεν είναι μόνο τα έργα εξό-
ρυξης: η ύφεση (που ολοκληρώνεται
τώρα με την πτώση των ρυθμών ανά-
πτυξης της Κίνας) έχει αρνητική επί-
δραση όχι μόνο στις τιμές των πρώ-
των υλών αλλά και στις τιμές των με-
ταφορών -που ακολουθούν την πο-
ρεία του διεθνούς εμπορίου. Η πα-
ρακάτω είδηση από το πρακτορείο
MarEx (που ειδικεύεται στα ναυτιλια-
κά νέα) είναι χαρακτηριστική:

"Στις 12 Νοέμβρη το ανώτατο δι-
καστήριο της Σιγκαπούρης διέταξε
την κατάσχεση του γιγαντιαίου φορ-
τηγού πλοίου Σπάρτη. Η αγωγή της
κατάσχεσης είχε κατατεθεί από την
Deutsche Bank η οποία διεκδικεί κα-
θυστερούμενες καταβολές 80 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.

Το πλοίο... κατασκευάστηκε το
2010 και αξίζει σήμερα, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις, 24 εκατομμύρια δο-
λάρια. Ιδιοκτήτης της είναι η Mariti-
me Equity Partners (MEP), μια ιδιωτι-
κή εταιρεία επενδύσεων που διοικεί-
ται από τον Πέτρο Γεωργιόπουλο...
Η MEP σχεδιάστηκε για να αγοράζει
πλοία σε χαμηλές τιμές... και να τα
ξαναπουλάει όταν η αγορά ανακάμ-
πτει... Σήμερα έχει στην ιδιοκτησία
της 12 πλοία, συνολικής αξίας 150
εκατομμυρίων δολαρίων... Το Σπάρ-
τη είναι το έκτο φορτηγό πλοίο που
έχει συλληφθεί στη Σιγκαπούρη από
τις αρχές του Οκτώβρη..."

Η κατάρρευση των ναύλων είναι
ακόμα μεγαλύτερη από την κατάρ-
ρευση της τιμής του πετρελαίου.
Όπως γράφει η Financial Times, o
"οικονομικός δείκτης" που παρακο-
λουθεί την πορεία των ναύλων έπε-
σε την περασμένη εβδομάδα για
πρώτη φορά από το 1985 (που άρχι-
σαν να τον παρακολουθούν) κάτω
από τις 400 μονάδες. Το περασμένο
καλοκαίρι ήταν στις 1000. Το 2010
γύρω στις 4000. Πτώση 90%, με άλ-
λα λόγια.

Το 2008 η κρίση χτύπησε τις τρά-
πεζες. Το 2010 τις υπερχρεωμένες
οικονομίες της "νότιας" Ευρώπης.
Τώρα ακουμπάει τους εφοπλιστές:
τα πλοία μένουν αγκυροβολημένα
και τα μέχρι πριν από λίγο σίγουρα
δάνεια των εφοπλιστών "κοκκινί-
ζουν". Από τους εφοπλιστές η κρίση
γυρίζει τώρα πίσω στις τράπεζες -
και ο φαύλος κύκλος αρχίζει πάλι
από την αρχή. Η οικονομία του τρε-
λοκομείου σε δράση. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η οικονομία του τρελοκομείου


