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Απεργία στα καράβια
27-28 Γενάρη
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Αθήνα, Πέμπτη 21 Γενάρη.
Συλλαλητήριο ενάντια στο ασφαλιστικό
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Α
πό την αρχή της χρονιάς τα χρηματιστήρια
έχουν τρελαθεί. Κάποια στιγμή οι τιμές των με-
τοχών, σε παγκόσμια κλίμακα, βρίσκονταν 20%

κάτω από το περσινό ανώτατο σημείο. Τέσσερα τρι-
σεκατομμύρια δολάρια είχαν χαθεί από τις αξίες των
μετοχών. 

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας οι αγορές
επανέκαμψαν. Πώς ερμηνεύεται αυτό; Πρόκειται μή-
πως, απλά και μόνο για ένα από αυτά τα περιοδικά
σκαμπανεβάσματα που επηρεάζουν καμιά φορά τις
αγορές των τίτλων χωρίς να έχουν κάποια ευρύτερη
σημασία; Η μονολεκτική απάντηση είναι, Όχι.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Το κύμα της ρευστο-
ποίησης αντανακλά την
πορεία των δυο βασικών
δυνάμεων που ανέσυ-
ραν την παγκόσμια οικο-
νομία από την Μεγάλη
Ύφεση του 2008-9. Η
πρώτη ήταν η δράση
των κεντρικών τραπε-
ζών, που έτρεξαν να πά-
ρουν πρωτοφανή μέτρα
-για παράδειγμα κατέβα-

σαν τα επιτόκια σε μηδενικά ή σχεδόν μηδενικά επί-
πεδα και "έσπρωξαν" δισεκατομμύρια στο τραπεζικό
σύστημα μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης.

Το αν ήταν πραγματικά η ποσοτική χαλάρωση αυτή
που εμπόδισε τη Μεγάλη Ύφεση να εξελιχθεί σε μια
κρίση ανάλογη με αυτή της δεκαετίας του 1930 αμφι-
σβητείται από πάρα πολλούς. Παρόλα αυτά, όμως, η
πιο ισχυρή από αυτές τις κεντρικές τράπεζες -η Fede-
ral Reserve Board (Fed) των Ηνωμένων Πολιτειών-
βρίσκεται κάτω από μια ολοένα και μεγαλύτερη πίεση
από τους οπαδούς της ελεύθερης αγοράς να αρχίσει
να αυξάνει τα επιτόκια. Η συνέχιση της ποσοτικής χα-
λάρωσης, υποστηρίζουν, θα οδηγήσει στον υπερπλη-
θωρισμό.

"Ομαλοποιείται";

Τον περασμένο Δεκέμβρη η Fed υποχώρησε. Η
Τζέιν Γέλεν, η πρόεδρος της Fed ανακοίνωσε μια αύ-
ξηση του βασικού επιτοκίου κατά 0.25%. Δικαιολόγη-
σε την κίνηση αυτή λέγοντας ότι η ανάκαμψη στις
ΗΠΑ ήταν αρκετά ισχυρή πράγμα που σημαίνει ότι η
οικονομία "ομαλοποιείται".  

Πολλοί, ακόμα και μετριοπαθείς, οικονομολόγοι αμ-
φισβητούν αυτές τις εκτιμήσεις. Όπως σημειώνουν, οι
ρυθμοί ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, παρα-
μένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της πε-
ριόδου πριν από την οικονομική κρίση του 2007-8. Τό-
σο η Ιαπωνία όσο και η Ευρωζώνη έχουν θέσει σε
εφαρμογή σημαντικά προγράμματα ποσοτικής χαλά-
ρωσης μέσα στα προηγούμενα χρόνια. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, η ποσοτική χαλάρωση και τα χαμηλά
επιτόκια έχουν κάνει τις χρηματαγορές σήμερα εξαρ-
τημένες από το πολύ φθηνό χρήμα. Η αύξηση των επι-
τοκίων της Fed -που υποδηλώνει την πρόθεση να κλεί-
σουν οι κρουνοί του χρήματος- λειτούργησε, όπως
ήταν αναμενόμενο, αποσταθεροποιητικά.

Ο επικεφαλής του τμήματος επενδύσεων της Ti-
mes Warner Cable έγραφε την περασμένη εβδομά-
δα: "Η Fed αγνοούσε τον κύριο Αγορά για πάρα πολύ
μεγάλο διάστημα και αυτός αισθάνθηκε παραμελη-

μένος και υποτιμημένος. Κανένας δεν πρέπει να εκ-
πλαγεί αν ο θυμός του αυτός ανατρέψει ακόμα και
τα πιο καλομελετημένα σχέδια των ποντικών και της
Fed". Αυτή η παρατήρηση που αντιμετωπίζει τις αγο-
ρές σαν ζωντανό πρόσωπο αποτελεί μια θαυμάσια
μεταφορά της θέσης του Μαρξ που έλεγε ότι στις
χρηματοπίστωτικές αγορές "οι καπιταλιστικές σχέ-
σεις φτάνουν στην πιο εξωτερικευμένη και φετιχιστι-
κή τους μορφή".

Η δεύτερη δύναμη πίσω από την αναχαίτιση της
Μεγάλης Ύφεσης ήταν η Κίνα. Η Κινεζική κυβέρνηση
διέταξε τις τράπεζες να προχωρήσουν σε έναν δανει-
σμό μεγάλης κλίμακας, ο οποίος τροφοδότησε ένα
επενδυτικό όργιο που απλώθηκε αναπόφευκτα στις
φούσκες της αγοράς ακινήτων και των χρηματιστη-
ρίων.

Τώρα το Πεκίνο προσπαθεί να απογαλακτίσει την
Κινεζική οικονομία από την εξάρτησή της από μεγά-
λες επενδύσεις στους εξαγωγικούς τομείς και να
την προσανατολίσει περισσότερο προς της εσωτερι-
κή αγορά. Αυτό το σχέδιο, όμως, δεν πηγαίνει καλά,
εν μέρει λόγω της ίδιας της τσαπατσουλιάς των οι-
κονομικών αρχών που συνέβαλαν στα δυο χρηματι-
στηριακά κραχ, το πρώτο τον Αύγουστο και το δεύ-
τερο τον Γενάρη.

Φυγή κεφαλαίων
Η κυβέρνηση έχει επιβάλλει ελέγχους με στόχο να

σταματήσει την φυγή των κεφαλαίων προς το εξωτερι-
κό -πέρσι έφυγαν σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολά-
ρια από την Κίνα. Το κεφάλαιο, μιλώντας γενικότερα,
αποφεύγει τώρα τις "αναδυόμενες αγορές" που έχουν
βυθιστεί στα χρέη του φτηνού χρήματος της Fed. 

Εκτός από αυτά είναι και η κατάρρευση της τιμής
του πετρελαίου που έπεσε για λίγο κάτω από τα 30
δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα. Αυτή η
πτώση οφείλεται εν�μέρει στην επιβράδυνση της Κί-
νας, η οποία μειώνει την παγκόσμια ζήτηση διαφό-
ρων πρώτων υλών -συμπεριλαμβανομένου του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά αντανακλά
ταυτόχρονα και την άρνηση της Σαουδικής Αραβίας
να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου για να διατη-
ρήσει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. 

Ο υπουργός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας
έχει πει ξεκάθαρα ότι ο στόχος του είναι να "στύψει"
την αμερικανική βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαί-
ου και αερίου η οποία αναπτύχθηκε ραγδαία στο
άμεσο παρελθόν αλλά είναι, λόγω του μεγάλου της
κόστος εξόρυξης, ευάλωτη στην πτώση της τιμής
του πετρελαίου.

Όταν άρχισαν να πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου
οι οικονομικοί σχολιαστές θριαμβολογούσαν: η πτώση
της τιμής της ενέργειας, έλεγαν, θα ενθάρρυνε τους
καταναλωτές να αρχίσουν να ξοδεύουν. Οι περικοπές,
όμως, των επενδύσεων των -συχνά υπερχρεωμένων-
εταιρειών πετρελαίου και αερίου και οι απολύσεις των
εργατών τους έχουν αρνητικές συνέπειες για την υπό-
λοιπη οικονομία. Οι φόβοι για την τιμή του πετρελαίου
συνέβαλαν στο κύμα της ρευστοποίησης που έριξε τα
χρηματιστήρια. 

Η ανάκαμψη των τιμών των μετοχών οφείλεται κύ-
ρια στις δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι, του διοικητή
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT), που άφη-
σε να εννοηθεί ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να πάρει και άλ-
λα μέτρα τόνωσης της οικονομίας της Ευρωζώνης.
Έτσι λοιπόν ο "κύριος Αγορά" μπορεί να συνεχίσει να
στηρίζεται στο δεκανίκι των κεντρικών τραπεζών. Κα-
λώς ήλθατε στη νέα κανονικότητα. 

Οι αγορές ανησυχούν 
για τα δεκανίκια τους

"Έ
ξω πάμε καλά" είχε πει κά-
ποτε, σε μια φράση που
έγινε "ιστορική" ο Κων-

σταντίνος Καραμανλής (όλες οι ασυ-
ναρτησίες του "εθνάρχη" είναι, άλλω-
στε, "ιστορικές"). Ο Καραμανλής είχε
επιστρέψει μόλις από ένα ταξίδι στην
Ευρώπη με στόχο την ένταξη της Ελ-
λάδας στην ΕΟΚ. Οι διαπραγματεύ-
σεις δεν είχαν πάει στην πραγματικό-
τητα καθόλου καλά. Αλλά τα πράγμα-
τα ήταν πολύ χειρότερα και για την
άρχουσα τάξη και για το κόμμα της,
τη Νέα Δημοκρατία, στο εσωτερικό:
ήταν η εποχή της μεταπολίτευσης με
τις μεγάλες απεργιακές συγκρούσεις
και την άνοδο του "λαϊκισμού" του
ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση βρισκόταν αν-
τιμέτωπη με μια "ανεύθυνην αντιπολί-
τευσιν" όπως παραπονιόταν ο ίδιος ο
Καραμανλής στους δημοσιογρά-
φους.

Στο Νταβός το "πάμε καλά" δεν το
είπε ο Τσίπρας. Το είπε ο ίδιος ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην κατ' ιδίαν
συνάντηση τους, μισή ώρα πριν την
εκδήλωση για "Το μέλλον της Ευρώ-
πης" με τον Μανουέλ Βαλς (τον πρω-
θυπουργό της Γαλλίας) και τον Μαρκ
Ρούτε  (τον πρωθυπουργό της Ολ-
λανδίας): "Πάμε καλά. Είμαστε αισιό-
δοξοι για την πορεία των διαπραγμα-
τεύσεων και την πρώτη αξιολόγηση
του ελληνικού προγράμματος. Έχου-
με αποκτήσει πλήρη και πολύ θετική
εικόνα για την προσπάθεια και τη
συμβολή υπέρ της λύσης των προ-
βλημάτων από τον νυν συνάδελφό
μου, Έλληνα υπουργό οικονομικών,
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Εύχομαι
και ελπίζω ότι όλα θα πορευτούν χω-
ρίς αρνητικά πισωγυρίσματα".

Ο Τσίπρας δεν αποκάλεσε την αντι-
πολίτευση "ανεύθυνη". Ούτε θα μπο-
ρούσε άλλωστε: η Νέα Δημοκρατία
του Κυριάκου Μητσοτάκη μόνο για
"ανευθυνότητα" απέναντι στα προ-
βλήματα του τόπου (της άρχουσας
τάξης, δηλαδή) δεν θα μπορούσε να
κατηγορηθεί. Αλλά τα έβαλε με τον
κόσμο που αντιδράει στους δρό-
μους: "Στο εσωτερικό μας σκληραίνει
το μέτωπο των αντιδράσεων" απάντη-
σε στα εγκωμιαστικά λόγια του Σόιμ-
πλε. "Γι' αυτό παρακολουθούμε κάθε
λεπτό των εξελίξεων, έχοντας τη
βούληση να πείσουμε τους πολίτες
για την αναγκαιότητα να καταστεί πχ
βιώσιμο το ασφαλιστικό...". Μέσα δεν
πάμε καθόλου καλά, με άλλα λόγια:
οι αγρότες είναι στα μπλόκα, τα συν-
δικάτα έχουν κηρύξει γενική απεργία,
τα δικαστήρια είναι κλειστά από την
αποχή των δικηγόρων... 

Όσοι περίμεναν ένα "μπρα-ντε-
φερ" ανάμεσα στον Σόιμπλε και τον
Τσίπρα στο Νταβός έμειναν απογοη-
τευμένοι. "Δεν ακούγεται και πολύ
μαρξιστής" ήταν το πρώτο σχόλιο
του ανταποκριτή της εφημερίδας Fi-
nancial Times από την ομιλία του Τσί-
πρα. Ο Τσίπρας αναφέρθηκε στην
ομιλία του στα δυο μεγάλα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,
την οικονομική κρίση και το προσφυ-
γικό. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεν-
τρο και των δυο. Ο στόχος μας είναι
να την κάνουμε και στα δυο "μέρος
της λύσης" και όχι μέρος του προ-
βλήματος, είπε. Να την κάνουμε, με
άλλα λόγια, ένα από τα ισχυρά προ-
πύργια της Ευρώπης Φρούριο, αν μι-
λάμε για την προσφυγική κρίση, και
όχι τον αδύναμο της κρίκο. Ποιο είναι
το πρόβλημα; Μα η ανεξέλεγκτη
δράση των διακινητών. Αυτοί ευθύ-
νονται για τους χιλιάδες πνιγμένους,
όχι ο φράχτης ή η Frontex. Το πρό-
βλημα είναι η ελλειπής αστυνόμευση
του Αιγαίου και όχι η αυστηρή του
αστυνόμευση. 

Πώς είναι δυνατόν;

Πώς είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε ο
Τσίπρας, δυο χώρες (η Ελλάδα και η
Τουρκία) που έχουν επενδύσει δισε-
κατομμύρια σε εξοπλισμούς να μην
μπορούν να ελέγξουν τις προσφυγι-
κές ροές;  Όσο για την οικονομία, το
παράδειγμα της έλλειψης "ευρωπαϊ-
κής αλληλεγγύης" ήταν η διαφορά
στο χρηματοδοτικό κόστος των επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα και τη Βό-
ρεια Ευρώπη -που υπονομεύει την
ανταγωνιστικότητά τους...

Λίγες μέρες μετά τη συνάντηση με
τις ελίτ του πλανήτη ήρθε η εκδήλω-
ση στο Ταε Κβο Ντο για τον ένα χρό-
νο από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλο-
γές του περασμένου Γενάρη. Εδώ ο
τόνος του Τσίπρα ήταν διαφορετικός:
μίλησε για τις "σκληρές διαπραγμα-
τεύσεις", το "όχι", την "σύγκρουση με
το συντηρητικό κατεστημένο", τη "μά-
χη ενάντια στην ολιγαρχία" και τις
"συνταγές της λιτότητας". 

"Στη Ρώμη", έλεγε ένα αρχαίο ρη-
τό, "κάνε ότι κάνουν και οι Ρωμαίοι".
Στο Νταβός είμαστε  "κομμάτι της λύ-
σης". Ανταλλάσσουμε φιλοφρονήσεις
με τον Μπάιντεν (τον αντιπρόεδρο
των ΗΠΑ), χαμόγελα με την Λαγ-
κάρντ, χειραψίες με τον Σόιμπλε και
τον Βαλς. Στο Φάληρο, την Καισαρια-
νή και το Περιστέρι, όμως, κηρύσ-
σουμε τον  πόλεμο στο "κατεστημέ-
νο".

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ο Τσίπρας πολεμάει 
το κατεστημένο 
στο ... Νταβός
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Διαγραφή του χρέους

Καστανιές, Έβρος, Κυριακή 24/1

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Έ
κλεισε ένας χρόνος από τις εκλογές
της 25 Γενάρη 2015 και ο Αλέξης Τσί-
πρας προσπάθησε να αξιοποιήσει την

επέτειο για να συσπειρώσει τον κόσμο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που βλέπει την κυβέρνησή του να ποδο-
πατάει όλες τις υποσχέσεις της.

Η βασική δικαιολογία της ηγεσίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι ότι οι συμβιβασμοί που κάνει η κυβέρ-
νηση είναι αναγκαίοι και προσωρινοί, άρα μα-
κροπρόθεσμα οι υποσχέσεις θα τηρηθούν.
Στην πραγματικότητα, όμως, ισχύει το αντίθε-
το. Με κάθε νέο συμβιβασμό, η κυβέρνηση δε-
σμεύεται ακόμη πιο βαθιά στο πλέγμα των εκ-
βιασμών από τη μεριά του κεφάλαιου, της ΕΕ
και του ΔΝΤ. Ισχύει ατόφιο το παλιό σύνθημα
του Μάη ’68 ότι «ceder un peu, c’est capituler
beaucoup» - «μια μικρή υποχώρηση φέρνει μια
μεγάλη συνθηκολόγηση».

Όλη η διαδρομή της χρονιάς που πέρασε το

επιβεβαιώνει. Η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έβγαλε από το τραπέζι το αίτημα για δια-
γραφή του χρέους ελπίζοντας σε μια λογική
διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς». Αυτό που
εισέπραξε ήταν η κλιμάκωση των εκβιασμών με
το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή του
τρίτου μνημόνιου. 

Και βέβαια η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Η
δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δέχτηκε να
κατεβάσει ένα Ασφαλιστικό-σφαγείο ελπίζοντας
ότι έτσι θα κλείσει γρήγορα την «αξιολόγηση»
και θα μπει στη διαπραγμάτευση για «ρύθμιση»
του χρέους. Τώρα αποδεικνύεται ότι οι «εταί-
ροι» βάζουν κι άλλο προαπαιτούμενο: τη μετα-
τροπή της Ελλάδας σε ένα απέραντο στρατόπε-
δο συγκέντρωσης για τους πρόσφυγες.

“Eξορία της Ευρώπης”

Ένα άρθρο του Γεδεών Ραχμάν στους Φαϊ-
νάνσιαλ Τάιμς της Τρίτης 26 Γενάρη έβγαλε το
σχέδιο στην επιφάνεια. Η πρόταση έχει ως
εξής: «Η Ελλάδα συμφωνεί να σφραγίσει τα
βόρεια σύνορα της με την βοήθεια της ΕΕ, δια-
κόπτοντας την ροή μεταναστών στην βόρεια
Ευρώπη. Σε αντάλλαγμα, η Γερμανία συμφωνεί
σε μεγάλη διαγραφή του ελληνικού χρέους,
καθώς και σε άμεση οικονομική βοήθεια για την
διαχείριση της τρέχουσας κρίσης. Οι πρόσφυ-
γες που φτάνουν στην Ελλάδα θα φιλοξενούν-
ται στα ελληνικά νησιά, σε καταυλισμούς προ-
σφύγων υπό την διαχείριση της ΕΕ και θα γυρί-
ζουν στη Συρία, ή από όπου αλλού διαφεύ-
γουν, όταν αποκατασταθεί η ειρήνη».

Σύμφωνα με το in.gr, σχολιάζοντας το δημο-
σίευμα ο κ. Μουζάλας τόνισε: «Είναι εξωφρενι-
κό να γίνουμε η φυλακή και η εξορία της Ευρώ-

πης έναντι αμοιβής». Ωστόσο, ο ίδιος ο υπουρ-
γός επιβεβαίωσε ότι ο Βέλγος συνάδελφός του
πρότεινε τη δημιουργία στρατόπεδων συγκέν-
τρωσης επίσημα στη Σύνοδο της ΕΕ για το
προσφυγικό στην Ολλανδία τη Δευτέρα. Και
βέβαια ο Μουζάλας δεν θεωρεί εξωφρενικό το
να γίνει η Τουρκία «φυλακή και η εξορία της
Ευρώπης έναντι αμοιβής» αφού αυτός και ο
Τσίπρας πρότειναν αυτό το σχέδιο στην Μέρ-
κελ και τον Ερντογάν.

Η απάντηση σε αυτά τα όντως εξωφρενικά
σχέδια δεν θα έρθει από τους υπουργούς του
Τσίπρα. Θα έρθει από το κίνημα που βρίσκεται
στους δρόμους ενάντια και στο Ασφαλιστικό
και στους Φράχτες και σε όλο το μνημονιακό
πακέτο της ΕΕ. 

Το Σαββατοκύριακο διαδηλώσαμε μαζικά στην
Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα, στους Κή-
πους και στις Καστανιές του Έβρου ενάντια στο
σφαγείο των προσφύγων. Τετάρτη και Πέμπτη
απεργούν οι εργαζόμενοι στα καράβια, στα
ΜΜΕ και στους Δήμους ενάντια στο σφαγείο
των συντάξεων, ενώ την άλλη βδομάδα πάμε για
Πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη. Και ξεκι-
νάμε την καμπάνια για την πανευρωπαϊκή μέρα
δράσης ενάντια στο ρατσισμό στις 19 Μάρτη.

Η εργατική διέξοδος βρίσκεται στην προοπτι-
κή να ενώσουμε το απεργιακό και το αντιρατσι-
στικό κίνημα και να βάλουμε στην κοινή σημαία
μας το αντικαπιταλιστικό αίτημα για μονομερή
και οριστική διαγραφή του χρέους. Δεν θα με-
τατρέψουμε την Ελλάδα σε Καιάδα των συντα-
ξιούχων και των προσφύγων για χάρη των τρα-
πεζιτών. Προτιμάμε να ρίξουμε το χρέος στη
θάλασσα και να σώσουμε τα προσφυγόπουλα
που πνίγονται στο Αιγαίο.

Άλλα 6.820 ευρώ συγκεντρώθη-
καν τη βδομάδα που πέρασε ανε-
βάζοντας τον δείκτη της οικονομι-
κής εξόρμησης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης στα 101.230 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέν-
τρωσαν 85 ευρώ στο διήμερο κινη-
τοποιήσεων στον Έβρο.  

Ευχαριστούμε επιπλέον τους Σε-
ραφείμ Ρ. και Δώρα Κ. που πρό-
σφεραν από 15 ευρώ, τους Βάσυ
Μ. και Γιάννη Θ. από 10 ευρώ κα-
θώς και τις Ελένη Π., Αγγελική Σ.
και Κατερίνα Δ. που γράφτηκαν
συνδρομήτριες στην εφημερίδα. 

Ευχαριστούμε τέλος τα συνδικά-
τα που ανανέωσαν την συνδρομή
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη
την ΑΔΕΔΥ, την ΟΜΥΛΕ, την ΠΟΣ,
το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

και ανοιχτά σύνορα είναι η απάντηση στους

εκβιασμούς Σένγκεν και “αξιολόγησης”

«Συγχαρητήρια για τον τρόπο
που οργανώνετε» - αυτή ήταν
μια φράση που ακούστηκε από
πολλά χείλη στο διήμερο των κι-
νητοποιήσεων ενάντια στον φρά-
χτη στον Έβρο. «Ανοιχτά, ενωτι-
κά, αλλά και ξεκάθαρα και απο-
τελεσματικά».
Δικαιολογημένα όλοι κι όλες
που συνέβαλαν στην εντυπωσια-
κή συνεργασία από πολλές πό-
λεις στην Ελλάδα αλλά και από
το εξωτερικό για την επιτυχία
της διήμερης κινητοποίησης στον
Έβρο αισθάνονται περήφανοι.
Σε αυτή την περηφάνια σάς προ-
σκαλούμε να δώσετε συνέχεια
και δύναμη μέσα από τις γραμ-
μές του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος. Ελάτε να συνεχί-
σουμε να οργανώνουμε τις μάχες
του κινήματος αποτελεσματικά
μαζί!
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Το σκάνδαλο του ξεπουλήματος του Λιμανιού του
Πειραιά στην Cosco καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
στον ΟΛΠ. Σε κοινή ανακοίνωσή τους η ΟΜΥΛΕ και η
Ένωση Λιμενεργατών τονίζουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ «χωρίς ίχνος ντροπής και ενοχής ολοκληρώ-
νουν την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ που είχαν εγκαινιά-
σει οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ».

Οι εργαζόμενοι θυμίζουν το «σκοτεινό παρασκήνιο»
που υπήρξε τους τελευταίους μήνες. Το ΤΑΙΠΕΔ υπο-
τίθεται διενεργούσε διαγωνισμό για τον ΟΛΠ, στον
οποίο τελικά ανταποκρίθηκε μόνο η κινέζικη πολυεθνι-
κή και έτσι αποκτά το 67% του ΟΛΠ. 

Σημειώνουν ότι πέρα από τη γενική διαφωνία που
έχουν με την ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού, η συμφω-
νία με την Cosco είναι πραγματικά οικονομικό σκάν-
δαλο πρώτου μεγέθους. 
Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: 

«Συγκεκριμένα: 1. Γίνεται σύνδεση της πώλησης
του ΟΛΠ με την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής,
σε μια περίοδο όπου το Χ.Α, αλλά και άλλα χρηματι-
στήρια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Αυτό αποτελεί
οικονομικό έγκλημα σε βάρος του ΟΛΠ.

2. Μεταβιβάζεται ολόκληρος ο Δημόσιος ΟΛΠ έναν-
τι 280,5 εκ. στον ξένο μονοπωλιακό όμιλο της CO-
SCO, σύμφωνα με την αποτίμηση του κρίσιμου 51%
των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ. 

1. Πώς πωλείται ολόκληρος ο ΟΛΠ έναντι �280,5
εκ., όταν, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, η
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) της παραχώρησης του
Προβλήτα ΙΙ και εν συνεχεία του Προβλήτα ΙΙΙ
ήταν�1,05 δις; Η COSCO θα αγοράσει το πλειοψηφικό
πακέτο των μετοχών (51%) έναντι �280,5 εκ., ενώ θα
εισπράττει από την θυγατρική της ΣΕΠ το ενοίκιο της
παραχώρησης των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, το οποίο το
2015 ήταν �38 εκ.. Έτσι, χωρίς να υπολογίζουμε την
αύξηση του ανωτέρω ενοικίου, που το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ
έχει προϋπολογίσει και η οποία προβλέπεται από την
Σύμβαση Παραχώρησης, θα έχουμε κατ’ ελάχιστο και
με σημερινές τιμές, το εξής αποτέλεσμα : 40 έτη Χ �38
εκ. = �1,520 δις. Αν από αυτό αφαιρέσουμε το τίμημα
που δίνει σήμερα η COSCO για την αγορά του 51%
με πλήρη έλεγχο του Λιμανιού απομένει καθαρό κέρ-
δος για την COSCO 1.239,5 δις. 

2. Τι γίνεται με τις παράνομες φοροαπαλλαγές της
COSCO, τις οποίες οφείλει στο Ελληνικό Δημόσιο,
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού της ΕΕ;». 

Επίσης, σε δημόσια τοποθέτησή του ο Αντώνης
Νταλακογεώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και γραμμα-
τέας του Εργατικού Κέντρου Πειραιά επιβεβαιώνει τα
παραπάνω και προσθέτει πως: «Το εργατικό κίνημα, οι
δυνάμεις της συνεπούς και ριζοσπαστικής αριστεράς
και εκατοντάδες κοινωνικοί φορείς της πόλης μας δεν
πρόκειται να αποδεχτούν το ντε φάκτο ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας και του δημόσιου παραγωγικού
πλούτου». 

Στην ίδια τοποθέτηση επισημαίνει την ανεπάρκεια
των συνδικαλιστικών ηγεσιών που δεν έχουν κινηθεί
σε γραμμή σύγκρουσης με την κυβέρνηση και τονίζει
την ανάγκη για συνέχιση του αγώνα.

Πράγματι, μπορεί η Cosco να κατάφερε να πάρει
τον διαγωνισμό, αλλά η κλιμάκωση των αγώνων με
συγκεκριμένα απεργιακά βήματα μπορεί να ακυρώσει
την ιδιωτικοποίηση στην πράξη.

Νέκ. Δ.

ΟΛΠ

Να ακυρώσουμε 
το ξεπούλημα

Νέα 48ωρη απεργία 
στα καράβια
Σ

ε νέα 48ωρη απεργία στις 27-28
Γενάρη προχωράει η Πανελλήνια
Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) με

προοπτική κλιμάκωσης ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα μετά από
πρόταση των αντιπροσώπων της ΠΕΝΕΝ
στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομο-
σπονδίας. Απεργιακή συγκέντρωση θα
γίνει την Πέμπτη 28/1 στις 11πμ στον Αγ.
Διονύσιο στον Πειραιά. 

Μαζική συγκέντρωση εργαζόμενων
από όλα τα ναυτεργατικά σωματεία έγινε
και την Πέμπτη 21/1 στο Λιμάνι του Πει-
ραιά, τη δεύτερη μέρα της 48ωρης
απεργίας που είχε κηρύξει η ΠΝΟ στις
20-21/1.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με τα
πανό τους η ΠΕΝΕΝ, ο Σύλλογος Εργα-
ζόμενων στο ΝΑΤ, η Ένωση Λιμενεργα-
τών ΟΛΠ, η ΟΜΥΛΕ και ο Συντονισμός
Ενάντια στα μνημόνια. 

«Τα μηνύματα που μας έρχονται από
όλα τα λιμάνια της χώρας είναι ότι η
απεργία αγγίζει το 100%», είπε ο Αντώ-
νης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ στο χαιρετισμό του στη συγκέντρω-
ση. «Οι ναυτεργάτες και με τη σημερινή
απεργία στέλνουν ένα βροντερό μήνυμα
ότι είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν
μέχρι το τέλος ενάντια στο σχέδιο νόμου
τερατούργημα της κυβέρνησης, που δί-
νει τη χαριστική βολή στο σύστημα κοι-
νωνικής ασφάλισης της χώρας μας και
στα εναπομείναντα συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων και των συνταξιούχων. Πρέπει να
αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις
να μην περάσει αυτό το τερατούργημα.
Είναι στο χέρι μας, έχουμε τη δύναμη να
αντισταθούμε και να το αποτρέψουμε.
Αυτός ο αγώνας πρέπει να έχει διάρκεια,
ένταση και αποφασιστικότητα. Μην έχου-
με αυταπάτες ότι η κυβέρνηση ή οι αρ-

μόδιοι υπουργοί θα αφουγκραστούν το
πρόβλημα το δικό μας. Διάφορες δηλώ-
σεις αρμοδίων ή μη ότι το θέμα του ΝΑΤ
είναι υπό συζήτηση είναι κουραφέξαλα
και επικοινωνιακά τεχνάσματα. Δεν έχου-
με περιθώρια για καμία αναμονή. Σας κα-
λώ να κλιμακώσουμε την πάλη μας, να
διευρύνουμε τις συμμαχίες μας και ενω-
μένοι να δώσουμε έναν νικηφόροι και
αποτελεσματικό αγώνα».   

«Αυτό το μνημείο που λέγεται ΝΑΤ εί-
ναι σπίτι δικό μας», είπε στο χαιρετισμό
του ο Γεράσιμος Βενέτης, εκπρόσωπος
του Σωματείου Κατωτέρων Πληρωμάτων
ΝΑΤ. “Η ελληνική εμπορική ναυτιλία ανα-
πτύχθηκε παίρνοντας δάνεια την 20ετία
'53-'73 από το ΝΑΤ για την αγορά των
Λίμπερτις. Και εμείς που είμαστε οι αιμο-
δότες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας
έχουμε υποστεί τις μεγαλύτερες μει-
ώσεις στις συντάξεις μας. Αυτό το μνη-
μείο-ΝΑΤ είναι δικό μας και δεν μπορεί
κανείς να μας το πάρει. Δώσαμε αγώνες
με αίμα και θυσία, με χιλιάδες νεκρούς
ναυτικούς. Από μας εξαρτάται αν θα πε-
ράσει αυτό το νομοσχέδιο-ταφόπλακα.
Πρέπει να αγωνιστούμε ενωμένοι και οι
απεργίες δεν πρέπει να έχουν ημερομη-
νία λήξης, πρέπει να νεκρώσουμε όλη τη
χώρα”. 

«Η σημερινή κυβέρνηση όταν βγήκε εί-
χε δεσμευτεί ότι δεν θα πουλήσει το λι-
μάνι και δεύτερο ότι θα γυρίσει το ΝΑΤ
στο υπουργείο Ναυτιλίας», είπε η Ζωή
Πεντότη, πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής

Ναυτιλίας. «Σήμερα το Λιμάνι ήδη πωλεί-
ται. Το ΝΑΤ καταστρέφεται. Εχτές στη
συνάντηση στο υπ. Εργασίας μας είπαν
ότι είναι ανυποχώρητοι. Το ΝΑΤ διαλύε-
ται και θα γίνει απλά μία διεύθυνση στον
ενιαίο φορέα ασφάλισης. Οι υπάλληλοι
του ΝΑΤ το Νοέμβριο σήκωσαν μία
απεργία μόνοι τους για δύο εβδομάδες.
Τώρα από την αρχή του χρόνου βρίσκον-
ται σε απεργία. Θέλουμε όλους τους
ναυτικούς στο πλάι μας. 

Όλοι μαζί θα πρέπει να συστρατευτού-
με. Μόνο μαζικά μπορούμε να κρατήσου-
με τη ναυτική ασφάλιση ακέραια και τα
δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με
αγώνες χρόνων. Αυτό που θέλει η πολιτι-
κή ηγεσία σήμερα είναι τη διαίρεση του
συνδικαλιστικού κινήματος. Στόχος μας
είναι να φτιάξουμε μία ισχυρή λαϊκή βά-
ση, ενάντια στα σχέδιά τους και αυτό θα
το καταφέρουμε όλοι μαζί, ας μην αφή-
σουμε την κυβέρνηση να μας διαιρέσει”.  

Απεργίες διαρκείας

Αμέσως μετά τις ομιλίες ξεκίνησε η
πορεία προς το υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας. Στις συζητήσεις στα πηγάδά-
κια μία φράση άκουγες: “δεν πάει άλλο
πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μαζί εν ενερ-
γεία και συνταξιούχοι με απεργίες διαρ-
κείας”. 

«Τόσα χρόνια όλοι οι ναυτικοί ζούσαμε
μακριά από τις οικογένειές μας κάτω από
δύσκολες συνθήκες και ευελπιστούσαμε
ότι τουλάχιστον θα πάρουμε μία καλή
σύνταξη για τα γεράματά μας”, μας είπε ο
Αντώνης συνταξιούχος ναυτικός. “Το
επάγγελμά μας ακολούθησαν και τα παι-
διά μας. Και μια ωραία μέρα μας είπανε
δεν υπάρχουν λεφτά. Με το νέο σχέδιο το
ΝΑΤ διαλύεται για να συγχωνευτεί στο
ΕΦΚΑ. Το ίδιο θα γίνει και με το ταμείο
προνοίας. Διαλύουν την Εστία Ναυτικών
που στηρίζεται στις εισφορές των ασφα-
λισμένων ναυτεργατών χωρίς κρατική επι-
χορήγηση. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε,
πρέπει να συνεχίσουμε με απεργία διαρ-
κείας για να καταλάβουν τη δύναμή μας».  

Ο Θανάσης και ο Γιώργος που δου-
λεύουν στο πλοίο Βενιζέλος που μεταφέ-
ρει τους πρόσφυγες από τα νησιά μας
είπαν: «Όλους αυτούς τους μήνες βλέ-
πουμε από κοντά τι σημαίνει προσφυγιά.
Είναι όλοι τους εξαιρετικοί άνθρωποι και
ομορφόκοσμος. Ακούμε που λένε ότι οι
πρόσφυγες είναι μεγάλο πρόβλημα και
σκεφτόμαστε ότι κάποιοι κερδίζουν από
αυτούς. Κάθε καράβι που έρχεται από τη
Μυτιλήνη γεμάτο πρόσφυγες έχει κέρ-
δος για τον εφοπλιστή 200.000 ευρώ.
Και η Hellenic και η Blue Star έβγαλαν
εκατομμύρια». 

Κατερίνα Θωίδου

Nα σώσουμε
το Λιμάνι 
και το ΝΑΤ

Πειραιάς, Πέμπτη 21/1
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Σ
ε ένα νέο πολύ μαζικό συλλαλητήριο ενάντια
στο ασφαλιστικό-σφαγείο ενώθηκαν οι τρεις
συγκεντρώσεις που είχαν καλεστεί την Πέμ-

πτη 21/1 στο κέντρο της Αθήνας. Οι δικηγόροι, οι
μηχανικοί και οι υπόλοιποι επιστήμονες ξεκίνησαν
από τα Προπύλαια, η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ διαδήλωσαν
από το υπουργείο Εργασίας, ενώ μηχανοκίνητη πο-
ρεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ ξεκίνησε από την πλατεία Κα-
ραϊσκάκη. 

Χιλιάδες δικηγόροι, τεχνικοί, γιατροί είχαν συγ-
κεντρωθεί στα Προπύλαια. Με πανό βρίσκονταν
εκεί: το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, η Ανοιχτή
Συνέλευση Μηχανικών, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων,
η Επιτροπή Αγώνα Τεχνικών ΜΑΣ, η Επιτροπή Αγώ-
να Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, η Επιτροπή
Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Μηχα-
νικών, η Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελεύθερων
Επαγγελματιών Αττικής. 

Ο Δημήτρης Τζαμουράνης από το ΣΜΤ δήλωσε
στην ΕΑ: «Είμαστε εδώ με εργατικά σωματεία και
επαγγελματικούς φορείς προκειμένου να καταγγεί-
λουμε την ασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης.
Γκρεμίζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, φορ-
τώνει τα βάρη στην εργατική τάξη και το λαό και
οδηγεί νέους συναδέλφους στη μετανάστευση.
Εξαθλιώνει τους συνταξιούχους και όσους πλησιά-
ζουν στη σύνταξη. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι
να πάρουν πίσω το νομοσχέδιο. Το σωματείο μας
θα κάνει συνέλευση στις 28/1 έτσι ώστε να πάρου-
με απόφαση για συμμετοχή στη γενική απεργία
στις 4/2. Πρέπει να γίνει πανεργατικός σεισμός». 

Πανό ακόμα είχαν τα Τεχνικά Επιμελητήρια από τη
Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την
Αιτωλοακαρνανία, την Εύβοια, την Ανατολική Στε-
ρεά, καθώς και ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο ΤΕΕ. 

Επίσης, με πανό συμμετείχαν η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων, οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί, οι μη-
χανικοί και συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ κ.ά.

Όταν το μαζικό μπλοκ των δικηγόρων έφτασε
στο ύψος του υπουργείου Εργασίας, δεκάδες κρα-
τούσαν ψηλά και κουνούσαν τις γραβάτες τους για
να κοροϊδέψουν όσους τους βάφτισαν «αστική τά-
ξη» και φώναζαν σύνθημα που θύμισε τις καταλή-
ψεις των σχολείων επί Αρσένη: «Κάτσε καλά Κα-
τρούγκαλε». 

Πανό είχαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, η
πρωτοεμφανιζόμενη Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων, ο
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, οι Δικηγορικοί Σύλ-
λογοι Πάτρας, Τρίπολης και Κορίνθου, η Ομοσπον-
δία Δικαστικών Επιμελητών και ο Σύλλογος Δικαστι-
κών Επιμελητών Αθήνας, η Ένωση Φοροτεχνικών
Αττικής, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κ.ά.

Ο Γιώργος Κριτισώπης από την Επιτροπή Αγώνα
Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
Πειραιά μας είπε: «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για το
ασφαλιστικό, αλλά το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί
συνέχεια της πολιτικής που το προηγούμενο διά-
στημα μέσω της φορολογίας έχει πιέσει την κατά-
σταση στα άκρα για τον κλάδο μας. Τα εξοντωτικά
μέτρα (ΦΠΑ, εισφορές, κλπ) σημαίνουν ότι πολλοί
από τους νέους συναδέλφους αδυνατούν πλήρως
να καλύψουν τα έξοδα και οδηγούνται εκτός επαγ-
γέλματος. Ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλι-
σης πρέπει να μπει στην αιχμή των διεκδικήσεων
μας, αυτή βάλλεται με πρόσχημα την κρίση. Δεν
πρέπει για μια ακόμη φορά να πληρώσουν οι μι-
σθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι τα σπασμένα.

Υπάρχουν κάποιοι που περιγράφουν τους δικηγό-
ρους σαν πλούσιους αστούς, ξεχνώντας ότι ένα πο-
λύ μεγάλο κομμάτι δουλεύει για 400, 500, 600 ευρώ
το μήνα από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Αυτό
το κομμάτι του κλάδου δεν έχει κανένα συμφέρον
να μπει στη διαπραγμάτευση για την αλλοίωση του
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης παρά να
συμπορευτεί με τα ταξικά συνδικάτα και το εργατι-
κό κίνημα για να μπλοκάρει στην πράξη το σχεδια-
ζόμενο από την συγκυβέρνηση και την ΕΕ έγκλημα
κατά των δικαιωμάτων μας».

Ο Δημήτρης Κάσσης από το Σύλλογο Εργαζομέ-
νων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών μας
δήλωσε: «Ο κλάδος των ερευνητών είναι στον αέ-
ρα, πολύς κόσμος δουλεύει εδώ και χρόνια με συμ-
βάσεις έργου ή υποτροφίες, τώρα πλέον η έρευνα
έχει παραλύσει, δεν μπορούν να τελειώσουν τα δι-
δακτορικά τους. Υπολογίζουμε τον αριθμό των συ-
ναδέλφων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήμα-
τα σε πάνω από 1500. Περίπου οι μισοί δουλεύουμε
με 3μηνες συμβάσεις, ενώ οι συμβασιούχοι είμαστε
περισσότεροι από τους μόνιμους, αντιπροσωπεύον-
τας περίπου το 60%».

Προοπτική κλιμάκωσης

Όπως  τόνισε ο ίδιος, «έχουμε φτιάξει συντονισμό
με εργαζόμενους από 15 και πλέον ερευνητικά κέν-
τρα. Παλεύουμε να σταματήσουν τα μπλοκάκια και
να έχουμε μισθωτή σχέση εργασίας με ασφάλιση.
Μέχρι τις 4/2 θα κάνουμε συνελεύσεις, οι οποίες ανα-
μένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή και θα πάρουμε
αγωνιστικές αποφάσεις με προοπτική κλιμάκωσης».

Με στάσεις εργασίας είχαν κατέβει υγειονομικοί
από τα δημόσια νοσοκομεία με πρωτοβουλία του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων. Οργανωμένα εί-
χαν κατέβει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος,
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, η Επιτροπή Αγώνα
Ελεύθερων Επαγγελματιών Υγειονομικών, ο Οδον-
τιατρικός Σύλλογος.  

Πανό είχαν ακόμα οι Συμβολαιογράφοι Ελλάδας,
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και
Φοιτητικοί Σύλλογοι. Την κινητοποίηση στήριξαν με
την παρουσία τους: η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, το ΠΑΜΕ
και η Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία. 

Στο υπουργείο Εργασίας δάσκαλοι και καθηγη-
τές είχαν αποκλείσει την είσοδο, ενώ μέλη του ΠΑ-
ΜΕ στην εκπαίδευση οργάνωσαν σκετς όπου έκα-
ψαν μια χάρτινη λαιμητόμο, παρομοιάζοντάς την με
το νέο ασφαλιστικό. 

Από τους εργαζόμενους στους Δήμους και τους
πενταμηνίτες ακουγόταν το σύνθημα: «Σήμερα κη-
δεύουμε το συνάδελφό μας, το αίμα του που χύθη-
κε είναι και δικό μας», προς τιμή του Γιώργου Στα-
μέλου, του 35χρονου πενταμηνίτη που μετά από τε-
τράμηνη μάχη στην Εντατική πέθανε. Θυμίζουμε ότι
εργαζόταν παράνομα σε εργολάβο της καθαριότη-
τας στο Δήμο Μεγάρων, έπεσε από το απορριμμα-
τοφόρο και τραυματίστηκε θανάσιμα.  

Στο υπουργείο είχαν συγκεντρωθεί η ΟΛΜΕ, η
ΔΟΕ, η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υγειονο-
μικών, ο Σύλλογος Δασκάλων Αριστοτέλης, η ΕΛΜΕ
Πειραιά, οι μαθητές Anticapitalista και το ΠΑΜΕ εκ-
παιδευτικών. 

Η πορεία κατέληξε με πολλά συνθήματα και παλ-
μό στη Βουλή. Πλούσιο φωτορεπορτάζ μπορείτε να
βρείτε στο sekonline.gr. 

Nεκτάριος Δαργάκης

Μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί
μαζί με τους εργάτες
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Στη μάχη ενάντια στο νέο ασφαλιστικό μπαίνουν και οι εργαζόμε-
νοι στα ΜΜΕ, με πρώτο βήμα την 24ωρη απεργία που προκήρυξε η
ΠΟΕΣΥ για τις 28/1. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί
στις 11πμ στην ΕΣΗΕΑ.

Στην προσπάθεια για την επιτυχία της απεργίας έχουν μπει οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες που συσπειρώνονται στο αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο των Financial Crimes στα ΜΜΕ, οι οποίοι από τα μέσα
Γενάρη έχουν προτείνει απεργιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει
προειδοποιητική 48ωρη απεργία σε όλα τα ΜΜΕ, γενική συνέλευση
όλων των Ενώσεων του κλάδου των ΜΜΕ την επόμενη μέρα, κλιμά-
κωση με τριήμερη απεργία αμέσως μετά και απεργία διαρκείας τις
μέρες που θα πηγαίνει για ψήφιση στη βουλή το ασφαλιστικό. 

Όπως καταγγέλουν οι FC σε ανακοίνωσή τους, εκτός των γενικότε-
ρων περικοπών, για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ το σχέδιο της κυ-
βέρνησης προβλέπει την ενσωμάτωση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ στο μεγάλο
ενιαίο ασφαλιστικό Ταμείο με μοναδικό σκοπό και στόχο την απαλλο-
τρίωση των αποθεματικών του, την σιωπηρή συρρίκνωση και μετα-
τροπή του ΕΔΟΕΑΠ σε ένα επαγγελματικό ταμείο μόνο για την υγεία
και αποκλειστικά για τους εργοδότες και όσους ελάχιστους εργάζον-
ται με συμβάσεις, εξοστρακίζοντας συνταξιούχους κι άνεργους. Οι
επικουρικές μεταφέρονται στο ενιαίο επικουρικό ταμείο και η υγεία
στον ΕΟΠΥΥ, ενώ νομιμοποιείται σαν βασική μορφή εργασίας αυτή
με το μπλοκάκι και περιθωριοποιούνται έμμεσα οι συλλογικές συμβά-
σεις, στέλνοντας στον καιάδα τους άνεργους συναδέλφους.

“Παζάρια”
Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη είναι τα “παζάρια” του υφυπουργού

Πετρόπουλου με αρχισυνδικαλιστές των ΜΜΕ (άτυπη συζήτηση τη
χαρακτηρίζει το υπουργείο). Σε non paper που διέρρευσε τις τελευ-
ταίες μέρες, με την υπογραφή του υφυπουργού, η κυβέρνηση στρι-
μωγμένη από τις κινητοποιήσεις μιας σειράς κλάδων προσπαθεί να
προλάβει το άπλωμα των αντιδράσεων στον κλάδο των ΜΜΕ, υπό-
σχόμενη υποτίθεται αλλαγές που θα κάνουν το σφαγείο του ασφα-
λιστικού πιο “λάιτ”. Οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ πρέπει να επιμείνουν
στο δρόμο της απεργιακής σύγκρουσης, μαζί με όλη την εργατική
τάξη για την οριστική απόσυρση του αντιασφαλιστικού σχεδίου της
κυβέρνησης και να μην τσιμπήσουν σε ελιγμούς τέτοιου είδους. 

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Μετώπου για την Ανατροπή,
της αντικαπιταλιστικής παράταξης στην ΠΟΕΣΥ: “Πολλά από αυτά
που τώρα εμφανίζονται από κυβερνητικής πλευράς ως “παραχωρή-
σεις”, στο τέλος θα απαλειφθούν από το σχέδιο ως αποτέλεσμα (!)
των απαιτήσεων της τρόικα. Κατά συνέπεια, το Μαξίμου και το αρ-
μόδιο υπουργείο δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εντάξουν τώρα
στο σχέδιο “προτάσεις” και “ιδέες” που μετά θα πεταχτούν στα
σκουπίδια. Στην λογική αυτή, Πετρόπουλος και Κατρούγκαλος...
προτείνουν μία φόρμουλα για την οποία ισχυρίζονται ότι ναι μεν
συνιστά υποχώρηση από τα κεκτημένα του κλάδου, αλλά ταυτό-
χρονα πολλά από αυτά διαφυλάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτε-
ρων αλλαγών...  Επειδή πριν μπει στην τελική φάση της “διαπραγ-
μάτευσης” με την τρόικα, η κυβέρνηση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με
κλάδους όπως οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι φαρμακοποιοί, το
υπουργείο Εργασίας και το Μαξίμου έκριναν ότι δεν έχουν κανένα
λόγο να “σπρώξουν” αυτή τη στιγμή και τους δημοσιογράφους και
τους άλλους εργαζόμενους στα ΜΜΕ σε μία μακράς διάρκειας
απεργιακή δράση, στο πλευρό των άλλων κλάδων... Επί της ου-
σίας, όλα αυτά συνιστούν ένα φτηνό ελιγμό και μια απάτη, προκει-
μένου να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κλάδου και μάλιστα, με την
βοήθεια όσων (πολλών…) μέσα από την συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία θέλουν να γίνουν συνένοχοι στην κατάλυση κάθε ασφαλι-
στικού δικαιώματος και κεκτημένου... Όσοι μέσα στις διοικήσεις
των Ενώσεων δεν θέλουν να γίνουν συνένοχοι αυτής της απάτης
και της νέας κλοπής σε βάρος του κλάδου οφείλουν εδώ και τώρα
να πουν την αλήθεια. Και αντί για ψευδεπίγραφους διαλόγους, να
κάνουν ό,τι είναι αναγκαίο για να βγουν οι εργαζόμενοι στον δρόμο
του αγώνα για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμά-
των, μαζί με τους άλλους κλάδους που έχουν αρχίσει να ξεσηκώ-
νονται” (διαβάστε την ολόκληρη πληκτρολογώντας tinyurl.com/
zgx6k4l).

ΜΜΕ: Απεργία 
στις 28 Γενάρη

Σε συγκέντρωση στο υπουργείο Υγεί-
ας προχώρησαν οι εργαζόμενοι του Ευ-
γενίδειου Θεραπευτηρίου την Τρίτη 26
Γενάρη. Απαιτούν να τους καταβληθούν
τα δεδουλευμένα έως και έξι μηνών. 

Είχε προγραμματιστεί να γίνει συνάν-
τηση εκπροσώπων του υπουργείου, των
εργαζόμενων και της Διοίκησης του Θε-
ραπευτηρίου. Στις 15/1 πραγματοποι-
ήθηκε αντίστοιχη συνάντηση στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, η οποία κατέληξε σε ένα
πόρισμα που δικαιώνει τους εργαζόμε-
νους απέναντι στις παράνομες και αυ-
θαίρετες πρακτικές που ακολουθεί η Δι-
οίκηση ενάντια στον αγώνα τους. 

Ψηφίσματα συμπαράστασης έχουν
κυκλοφορήσει ήδη από το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας και από το Σύλλογο Δι-
οικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ.   

Το ψήφισμα των εργαζόμενων στο Πα-
νεπιστήμιο αναφέρει: «στηρίζουμε τον
αγώνα των συναδέλφων μας του Ευγενί-
δειου και απαιτούμε: Άμεση καταβολή
των δεδουλευμένων. Απόλυτο σεβασμό
των εργασιακών και μισθολογικών δι-
καιωμάτων τους. Να παραμείνει το Ευγε-
νίδειο Θεραπευτήριο στο Πανεπιστήμιο,
παρέχοντας τις υπηρεσίες του στην πα-
νεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία.

Καλούμε εργαζόμενους, μέλη ΔΕΠ και
φοιτητές του ΕΚΠΑ να συμπαρασταθούν
και να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζο-
μένων στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο».

Εκδήλωση-συζήτηση στην Κο-
μοτηνή διοργάνωσε την Παρα-
σκευή 22/1 η Κίνηση Χειραφέτη-
σης ΑμεΑ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
στο σύλλογο ΑμεΑ ΠΕΡΠΑΤΩ, στα
πλαίσια του πανελλαδικού διήμε-
ρου εκδηλώσεων στον Έβρο στις
23-24 Γενάρη με θέμα “Διαχρονι-
κοί φράκτες και Αναπηρία” 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβο-
λή του ντοκουμέντο από την κατά-
ληψη του παραρτήματος ΑμεΑ Λε-
χαινών «Από το άσυλο στην κοινω-

νία» διάρκειας 19 λεπτών με υπότιτ-
λους για Κωφούς και στη συνέχεια
ακολούθησε συζήτηση με θέμα
πρόσφυγες με αναπηρία, κλειστά
ιδρύματα και αποϊδρυματοποίηση,
καθημερινός αποκλεισμός. Στη  συ-
ζήτηση συμμετείχαν ο Αλέξανδρος
Ταξιλδάρης, πρόεδρος του συλλό-
γου ΑμεΑ "ΠΕΡΠΑΤΩ, η Έρη Σαμι-
κού, κοινωνική ανθρωπολόγος, μέ-
λος της Κ.Χ.ΑμεΑ: M.A, ο Χρήστος
Κωσταντακόπουλος, εργαζόμενος
του «18 ΑΝΩ», μέλος της Κ.Χ.ΑμεΑ:
M.A, ο Αντώνης Ρέλλας, Σκηνοθέ-
της, μέλος της Κ.Χ.ΑμεΑ: M.A, ο
Θανάσης Παπαντωνόπουλος, παρα-
γωγός προσβάσιμου περιεχομένου
– Ακουστικός περιγραφέας, μέλος
της Κ.Χ.ΑμεΑ: M.A, ενώ χαιρετισμό
απεύθυνε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. 

KOMOTHNH

Διαχρονικοί
φράκτες 
και αναπηρία

Kαταλήψεις στα Δημαρχεία
Σε καταλήψεις των δημαρχείων

προχωρούν οι εργαζόμενοι των δή-
μων όλης της χώρας, την Πέμπτη
28/1, από τις 10πμ – 2μμ, στα πλαίσια
των κινητοποιήσεων για το ασφαλιστι-
κό. Στα κατειλημμένα δημαρχεία πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν συνε-
λεύσεις των εργαζομένων προκειμέ-
νου να συζητηθούν τα νέα μέτρα της
κυβέρνησης και να οργανωθούν τα
επόμενα βήματα αντίστασης, εν όψει
και της γενικής απεργίας στις 4/2.

“Αντιστεκόμαστε στο σχέδιο της
κυβέρνησης για το ασφαλιστικό που
ρημάζει τις ζωές μας” τονίζει στην
Ε.Α, ο Γιώργος Ορταντζόγλου, πρό-
εδρος του Σωματείου Εργαζομένων
στο δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδό-
νας. “Δεν γίνεται να μας μιλάνε για
σύνταξη στα 67 και 40 χρόνια δουλει-
άς. Πρώτα φάγανε τα δικά μας λε-
φτά, τα λεφτά από τα ταμεία, με το
PSI, με το χρηματιστήριο και με τα
δομημένα ομόλογα και τώρα έρχον-
ται να μας επιβάλλουν τις καταστρο-
φικές πολιτικές των μνημονίων. Πρέ-
πει να υπάρξει επίμονη ενημέρωση σε
όλους τους συναδέλφους μέσα
στους εργασιακούς χώρους, για να
πείσουμε να συμμετέχουν στις κινη-
τοποιήσεις για το ασφαλιστικό και να
τις απλώσουμε ώστε να έχουμε νικη-

φόρα αποτελέσματα. Σε αυτό θα βοη-
θήσει και η 28η Γενάρη που έχει ορι-
στεί ως μέρα καταλήψεων των δη-
μαρχείων. Ακολουθεί η γενική απερ-
γία στις 4/2, αλλά θεωρώ ότι πρέπει
να πάμε ακόμα πιο δυναμικά από την
24ωρη απεργία αν θέλουμε να είμα-
στε αποτελεσματικοί. Χρειάζεται συ-

νέχεια με 48ωρη γενική
απεργία και κλιμάκωση αμέ-
σως μετά, αλλά και να ξανα-
θυμηθούμε τρόπους οργά-
νωσης των απεργιών που
κάναμε παλιότερα, με απερ-
γιακά ταμεία, απεργιακές
φρουρές κλπ”.  

Σύμφωνα με την ΠΟΕ
ΟΤΑ, το κάλεσμα δεν περι-
λαμβάνει καταλήψεις μόνο
στα δημαρχεία, αλλά και
στα αμαξοστάσια, τα ΚΑΠΗ,
τους παιδικούς σταθμούς
και κάθε δημοτική υπηρεσία.
Ανάλογη κινητοποίηση είχε
πραγματοποιηθεί στις 4 Νο-
έμβρη, στο δρόμο για την
γενική απεργία της 12ης Νο-
έμβρη, με χαρακτηριστική
επιτυχία αν κρίνει κανείς την
εντυπωσιακή εικόνα της πα-
νεργατικής απεργίας λίγες
μέρες μετά.

Νέα συνέλευση πραγμα-
τοποιεί και το Συντονιστικό των εργα-
ζομένων στα 5μηνα, την Τετάρτη
27/1, στις 6μμ στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας, προκειμένου να αποφασι-
στούν τα επόμενα βήματα του πολύ-
μηνου αγώνα για μόνιμη και σταθερή
εργασία με δικαιώματα.

EYΓΕΝΙΔΕΙΟ

Κομοτηνή, 22/1



27 Γενάρη 2016, Νο 1208στο Ασφαλιστικό-σφαγείο εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Συνεχίζεται η απεργία στη ΣΚΟΤ Α.Ε
στη Μάνδρα Αττικής παρά τις συνεχείς
προκλήσεις τις εργοδοσίας. Οι εργά-
τες της ΣΚΟΤ, απεργούν από τις 13/1
με αίτημα την επαναπρόσληψη συνα-
δέλφου τους και περιφρουρούν καθη-
μερινά την απεργία έχοντας ήδη αντι-
μετωπίσει την επίθεση των ΜΑΤ. 

Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους απεργούς
την περασμένη Τετάρτη προκειμένου
να βάλουν 7 απεργοσπάστες, ενώ
όπως καταγγέλουν σε ανακοίνωσή
τους οι απεργοί “φήμες λένε ότι στην
προσπάθεια του εργοδότη να αποδυ-
ναμώσει το σωματείο μας, πραγματο-
ποιούνται κατ οίκον επισκέψεις σε πρό-
σφατα εγγεγραμμένα μέλη του σωμα-
τείου” προκειμένουν να τους “πείσουν”
να γίνουν απεργοσπάστες.

Mέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρίσκονται στο
πλευρό των απεργών στις περιφρουρή-
σεις εκφράζοντας την αλληλεγγύη
τους. Σε ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Δυτικής Αττικής αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων: 

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει τον δίκαιο
αγώνα των εργαζόμενων στην SKOT
Α.Ε., για να ανακληθεί η απόλυση του
εργαζόμενου στην εταιρεία και συνολι-
κότερα για δημοκρατία και αξιοπρεπείς
συνθήκες δουλειάς. Η εργοδοσία αξιο-
ποιεί όλο το αντεργατικό, φιλοεργοδο-
τικό θεσμικό πλαίσιο των μνημονίων,
που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις ΠΑΣΟΚ ΝΔ και εφαρμόζει κάνο-
ντάς το ακόμα χειρότερο η συγκυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, για να αφαιρέσει
κατακτήσεις και δικαιώματα δεκαετιών. 

Η άθλια αυτή κατάσταση μπορεί να αλ-
λάξει. 'Ηδη οι αγώνες που αναπτύσσονται
για το ασφαλιστικό - και όχι μόνο - δεί-
χνουν ότι η εργαζόμενη πλειοψηφία δεν
θα σκύψει εύκολα το κεφάλι. 

Νίκη στον αγώνα των απεργών της
SKOT!”

ΣΚΟΤ Α.Ε.

Συνεχίζουν

Το Σάββατο το απόγευμα, στις 9/1/2016, ο
σύντροφός μας Μιχάλης Δρίτσας έφυγε από
κοντά μας, στα 41 του, αφήνοντας πίσω του
δυσαναπλήρωτο κενό.

Τροχαίο στη Λ. Μαραθώνος… Ο πρόωρος,
άδικος χαμός του συντρόφου και φίλου, μας
άφησε όλους άφωνους.

Πρότυπο αγωνιστή, ταυτισμένος από τα
παιδικά του χρόνια με την αριστερά, παρακο-
λουθούσε βήμα-βήμα τις πολιτικές εξελίξεις.
Συμμετείχε σε ότι κίνημα ήταν αριστερό και
ανατρεπτικό, από το χώρο διαλόγου του Συ-
νασπισμού, από τη Νίκαια ως τις Αχαρνές.

Αλληλέγγυος, με κοινωνική ευαισθησία,

στεκόταν διπλά σε κάθε πρόβλημα. Η καθα-
ρή του ματιά, το γνήσιο χαμόγελό του και το
ήθος του, μαρτυρούσαν το μεγαλείο της ψυ-
χής του.

Εξέφραζε πάντα με σαφήνεια τις σκέψεις
του και τις απόψεις του για την πορεία και τις
αξίες της αριστεράς, και είτε συμφωνούσες
είτε διαφωνούσες μαζί του, πάντα υπήρχε
σεβασμός. Η φιλία και η συντροφικότητα για
το Μιχάλη, πάντα, έμπαιναν μπροστά. Ο αγώ-
νας του για κοινωνική δικαιοσύνη, ήταν διαρ-

κής. 
Η αγάπη και η εκτίμηση όλων μας ας είναι

η ελάχιστη παρηγοριά για το γιο και τη γυ-
ναίκα σου, τους γονείς σου και τον αδερφό
σου, τους συγγενείς, τους συντρόφους, τους
φίλους σου.

Την τελευταία πορεία κάναμε μαζί σου, την
Τετάρτη το μεσημέρι, στις 13/1/2015, για το
στερνό αντίο…

Καλό ταξίδι σύντροφε Μιχάλη

Νίκος Σοφός

Kαλό ταξίδι σύντροφε Μιχάλη

Το πρωί της Τρίτης, 26/1 ερ-
γαζόμενοι της κλινικής σε επί-
σχεση και εν ενεργεία, πραγμα-
τοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας με πανό και συνθήματα μπροστά
στο κτήριο. Στο σύνολο των 110 εργαζομένων, οι 40 βρίσκονται σε επί-
σχεση, διεκδικώντας δεδουλευμένα, που φτάνουν 5 χρόνια πίσω. 

Έχει προηγηθεί τριμερής συνάντηση με την εργοδοσία και το Υπουρ-
γείο Εργασίας, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής που μπήκε όμως, δεν
τηρήθηκε ποτέ, με διάφορες γνωστές δικαιολογίες. Οι εργαζόμενοι σε
μια αυθόρμητη συνέλευση, όρισαν ένα δικό τους χρονοδιάγραμμα, που

κλιμακώνει στα μέσα Φλεβάρη. H
μορφή του όμως είναι κάτι που θα
γίνει συγκεκριμένο σε σύσκεψη

την Πέμπτη 28 Γενάρη στις 2μμ στο Αθήναιον με στόχο να συμμετέχουν
όλοι στην Πανεργατική 4/2. Μπήκαν προτάσεις για ψηφίσματα από τα
γύρω νοσοκομεία και κλινικές, για σύνδεση με τη Βιοϊατρική στη Μιχα-
λακοπούλου και παρέμβαση στη σύσκεψη του ΕΚΑ. Στην παράσταση
συμμετείχε το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το ΠΑΜΕ. 3 εργαζόμενοι πήραν Εργατική Αλληλεγγύη.

Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΛΙΝΙΚΗ “ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ”

ΑΓΡΟΤΕΣ

Πυκνώνουν 
τα μπλόκα
Μέχρι στιγμής πολλές χιλιάδες είναι τα τρακτέρ στα μπλό-

κα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα από τη Θεσσαλία
μέχρι την Κρήτη και από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο. 

Στη βόρεια Ελλάδα σχεδόν κάθε σημαντικός κόμβος έχει
παρουσία αγροτικών δυνάμεων που είναι σε θέση πραγματικά
να παραλύσουν κάθε κίνηση. 

Ακόμα μια φορά βρισκόμαστε εδώ στα μπλόκα. Την αγροτιά
δεν έχουν χτυπήσει απλά, την έχουν αφανίσει. Η φορολογία εί-
ναι πολύ βαριά, ενώ έχει αυξηθεί δραματικά το κόστος παρα-
γωγής. Έχουμε κάποια πάγια αιτήματα έχουμε και κάποια και-
νούργια που αφορούν στο ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αν
δεν δοθεί λύση δεν θα φύγουμε σύντομα από τα μπλόκα, θα
διαδηλώσουμε με άλλες κοινωνικές ομάδες, με τους εργαζό-
μενους και τους φοιτητές που έχουν και αυτοί θα προβλήματα
τους» δήλωσε στην Ε.Α. ο Κώστας Δαλάτσης, πρόεδρος του
αγροτικού συλλόγου «η ενότητα» του δήμου Τοπείρου το Σάβ-
βατο 23/1 στο μπλόκο στην γέφυρα του ποταμού Νέστου
όπου τα πούλμαν της ΚΕΕΡΦΑ συναντήθηκαν με τα αγροτικά
μπλόκα. 

Στην Κρήτη, οι αγρότες έχουν ήδη αποφασίσει ότι θα συμ-
μετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις στην πανεργατική
απεργία στις 4 Φλεβάρη. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να
γενικευτεί για να φτάσουμε στην ανατροπή της κυβερνητικής
πολιτικής. Η Γενική Απεργία στις 4/2 αποτελεί ευκαιρία που
μπορεί να γίνει ημερομηνία σταθμός με ένα πλατύ εργατικό
αγροτικό μέτωπο που θα ορθώνει το ανάστημα του ενάντια
στις πολιτικές της λιτότητας και θα διεκδικεί οι δικές του ανάγ-
κες να ιεραρχηθούν ως σημαντικότερες από τις απαιτήσεις
των δανειστών και των «εταίρων».

Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ «καλεί σε πραγματικά
μπλόκα αγώνα, σε παλλαϊκό ξεσηκωμό και τους φτωχομεσαί-
ους αγρότες σε κοινό μέτωπο με τους εργαζόμενους, τους
ανέργους και την νεολαία για την ανατροπή της ΚΑΠ της ΕΕ».

Όσο πληθαίνουν τα σημεία στα
οποία στήνονται αγροτικά μπλό-

κα και όσο οι γραμμές των αγροτών
πυκνώνουν τόσο ξεδιπλώνεται και η
προπαγάνδα εναντίον τους. Γνωστή η
συνταγή της λασπολογίας, «αυτοί εί-
ναι προνομιούχοι» κλπ. Την προηγού-
μενη εβδομάδα είχαμε την «εξέγερση
της γραβάτας» όπως αποκάλεσαν τις
κινητοποιήσεις των επιστημόνων, τώ-
ρα έχουμε τα «μπλόκα της πρέφας»
όπως υποτιμητικά αποκαλούν τις κι-
νητοποιήσεις των αγροτών. Σύμφωνα
με αυτήν την προπαγάνδα, οι αγρό-
τες είναι απλά πλούσιοι αργόσχολοι
που εισπράττουν τις επιδοτήσεις και
τεμπελιάζουν στα καφενεία χωρίς να
παράγουν. 

Αν στην Ελλάδα υπήρχαν τόσοι
πλούσιοι αγρότες όσοι αυτοί που εί-
ναι στα μπλόκα μάλλον η οικονομία
δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση.
Στην πραγματικότητα, αυτά τα ψέμα-
τα έχουν στόχο από τη μια να περιο-
ρίσουν τη δυναμική των κινητοποι-
ήσεων και από την άλλη να αποτρέ-
ψουν τη σύνδεση των αγροτών με την
εργατική τάξη και το κίνημα της. 

Δύναμη

Η κυβέρνηση ξέρει ότι αν ο κόσμος
που αντιστέκεται στην εφαρμογή του
μνημονίου ενωθεί, είτε πρόκειται για
την αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις,
είτε για την αντίσταση στο ασφαλιστι-
κό, είτε για την αντίσταση στην αύξη-
ση της φορολογίας, έχει τη δύναμη να
σταματήσει την επίθεση.

Το επιχείρημα ότι οι αγρότες είναι
υποκινούμενοι από τη δεξιά για να
υπονομεύσουν την κυβέρνηση της
αριστεράς είναι ακόμα πιο γελοίο αλ-
λά και επικίνδυνο. Είναι υποκινούμε-
νοι, όσο ήταν όταν η ΝΔ κατηγορού-
σε το ΣΥΡΙΖΑ ότι υποκινούσε τις

απεργίες, καταλήψεις και διαδηλώ-
σεις όσο ήταν αντιπολίτευση. 

Οι αγρότες αυτή τη στιγμή βρί-
σκονται στους δρόμους γιατί έρχον-
ται αντιμέτωποι με τη μνημονιακή
βαρβαρότητα. Η πολιτική που για να
δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες του
ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζει καιροσκοπικά τα
μπλόκα με τη δεξιά είναι άκρως επι-
κίνδυνη γιατί έτσι κινδυνεύει να χαρί-
σει τους αγρότες στον Μητσοτάκη
και ακόμα δεξιότερα. Η μόνη απάντη-
ση είναι ο κοινός αγώνας των εργα-
τών και των φτωχών αγροτών ενάντια
στη λιτότητα και τα μνημόνια. 

Μανώλης Σπαθής

Η ΚΕΕΡΦΑ συμπαραστέκεται στα
μπλόκα των αγροτών και τα μπλόκα
άνοιγαν για να περάσουν τα πούλμαν
που ανέβαιναν στον Έβρο

Φωτό, Ιάννης Δελατόλας
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4 ΦΛΕΒΑΡΗ: Στο δρόμο των Πανεργατικών 2010-16

“Δ
εν θα μπορούσαμε να περάσουμε
το ασφαλιστικό από τη Βουλή έξι
μήνες αργότερα”, ομολογούσε το

καλοκαίρι του 2010 ο Γιώργος Παπακωνσταν-
τίνου, “τσάρος” τότε της ελληνικής οικονομίας
επί κυβέρνησης Παπανδρέου, στους Φαινάν-
σιαλ Τάιμς (30/7/10). Δεν ήταν μια ατυχής δή-
λωση από τον σήμερα εκτός πολιτικής σκηνής
και καταδικασμένο για το σκάνδαλο της λίστας
Λαγκάρντ πρώην υπουργό. Ήταν οι πανεργα-
τικές απεργίες που είχαν προηγηθεί που οδη-
γούσαν την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να μην ξέρει
αν θα μπορεί καν να ψηφίζει τα μνημονιακά μέ-
τρα, πόσο μάλλον να τα εφαρμόσει.

Όπως σήμερα η πρώτη κεντρική επιλογή
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να υλοποι-
ήσει το τρίτο μνημόνιο είναι η επίθεση στο
ασφαλιστικό, έτσι και τότε οι συντάξεις και τα
ταμεία ήταν τα πρώτα που έμπαιναν στο στό-
χαστρο. Το νομοσχέδιο Λοβέρδου-Κουτρου-
μάνη, αμέσως μετά την υπογραφή του πρώτου
μνημονίου το Μάη του 2010, γκρεμίζοντας ό,τι
κατάκτηση είχε παραμείνει όρθια από τους νό-
μους του Σιούφα, Ρέππα και Μαγγίνα-Πετρα-
λιά, τα είχε όλα: μειώσεις συντάξεων και ανα-
τροπές στον τρόπο υπολογισμού τους, αύξη-
ση ορίων ηλικίας, τσάκισμα και συγχωνεύσεις
των ταμείων, περικοπές πρόωρων συνταξιοδο-
τήσεων, χτύπημα των γυναικών εργαζόμενων.
Ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η περικοπή της
13ης και της 14ης σύνταξης και η υποκατά-
στασή τους με κάποια επιδόματα.

Η απάντηση του εργατικού κινήματος στη
γενικευμένη αυτή επίθεση ήταν τρεις γενικές
απεργίες σε διάστημα ενός μήνα. Η -ιστορική
πια- πανεργατική της 5ης Μάη με τα εκατομμύ-
ρια των απεργών και τους εκατοντάδες χιλιά-
δες διαδηλωτές σε όλη τη χώρα ενάντια στη
ψήφιση του μνημονίου, είχε δημιουργήσει τις
συνθήκες για την άμεση κλιμάκωση. Έτσι εκεί
που η κυβέρνηση υπολόγιζε σε ένα γρήγορο
ξέσπασμα, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πανερ-
γατικό ξεσηκωμό, η συχνότητα του οποίου ξε-
πέρασε τότε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην
ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος.

Μαζικά

Στις 20 Μάη, με την ασφαλιστική επίθεση να
βρίσκεται στα σκαριά, οι εργαζόμενοι όχι μόνο
συμμετείχαν μαζικά στην πανεργατική απερ-
γία, αλλά και -παρά την απουσία Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς- πλημμύρισαν ξανά την Αθήνα
από το Πεδίο του Αρεως ως το Σύνταγμα και
το ίδιο έγινε σε όλες τις πόλεις της χώρας. Σε
μια σειρά χώρους οι εργαζόμενοι οργάνωσαν
την απεργία από τα κάτω με γενικές συνελεύ-
σεις, περιοδείες και περιφρουρήσεις. Και πα-
ρότι ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ δεν φαίνονταν διατεθει-
μένες να δώσουν συνέχεια και περιορίζονταν
σε σαββατιάτικα συλλαλητήρια, αναγκάστηκαν
να κηρύξουν νέα πανεργατική στις 29 Ιούνη.

Εκείνη τη μέρα, σε εργοστάσια, υπηρεσίες
του δημοσίου και ΔΕΚΟ, η απεργία κυμάνθηκε
από 80% μέχρι 100%. Παρότι η ηγεσία της ΠΝΟ
είχε κινηθεί απεργοσπαστικά και δε συμμετείχε,
από τα 80 προγραμματισμένα δρομολόγια των
πλοίων τα 70 είτε δεν έγιναν είτε τα πλοία έφυ-
γαν νωρίτερα και χωρίς επιβάτες, χάρη στην
απεργία που προκήρυξαν τα δύο πρωτοβάθμια
σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ. Τα τρένα

δεν κινήθηκαν, οι περισσότερες πτήσεις ακυρώ-
θηκαν, ενώ οι συγκοινωνίες της Αθήνας κινήθη-
καν μόνο τις ώρες της απεργιακής συγκέντρω-
σης για να μεταφέρουν τους απεργούς.

Οι κόντρες μέσα στην κυβέρνηση οξύνθη-
καν. Μετά την καταψήφιση του πρώτου μνημό-
νιου από τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που οδή-
γησε και στη διαγραφή τους, άλλοι δεκατέσσε-
ρις κατέθεσαν ερώτηση στην οποία επέκριναν
την πλήρη ευθυγράμμιση με τις πιέσεις της
τρόικας στο ασφαλιστικό. Η κοινωνική πίεση
που δημιουργούσαν οι πανεργατικές αύξαναν
τις τριβές εντός της κυβέρνησης αναγκάζον-
τάς την να ταλαντεύεται βδομάδες ως προς το
πότε θα κατεβάσει και τι τελικά θα περιλαμβά-
νει το νομοσχέδιο. Το ίδιο ρόλο έπαιζαν οι
απεργίες που άρχισαν να μεταφέρονται σε διά-
φορους κλάδους όπως στον ΟΣΕ, το ΜΕΤΡΟ,
τα ΕΛΤΑ, τα νοσοκομεία, τους δικηγόρους.

Αποτέλεσμα αυτών των αγώνων ήταν η κήρυ-
ξη της τρίτης πανεργατικής απεργίας μία βδο-
μάδα μετά, στις 8 Ιούλη, την ημέρα που θα ψη-
φιζόταν το νομοσχέδιο. Παρότι κατακαλόκαιρο,
η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που είχε δώσει η ΓΣΕΕ:
“Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 100%, Διυλιστήρια
100%, Πλοία - Λιμάνια 100%, Κατασκευαστικές
Εταιρείες - Οικοδομή 90%, Τράπεζες - ΔΕΗ -
ΟΤΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΕΥΔΑΠ 95%, Βιομηχανία-
Βιοτεχνίες 80%, Εμπορικά Καταστήματα 80%”. 

Η Αθήνα νέκρωσε από συγκοινωνίες λόγω
της απόφασης των συνδικάτων στα ΜΜΜ να
συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, ενώ όλη η
χώρα έμεινε χωρίς ειδήσεις και εφημερίδες
λόγω της απεργίας των δημοσιογράφων και

των εργαζόμενων στα ΜΜΕ -η ηγεσία της
ΕΣΗΕΑ που στις 20 Μάη δεν συμμετείχε, είχε
αναγκαστεί να αλλάξει στάση. Χιλιάδες βγή-
καν ξανά στους δρόμους όλης της χώρας, ενώ
η κυβέρνηση βρέθηκε να μη ξέρει καν αν θα
μπορέσει να προχωρήσει στην ψηφοφορία
αφού ακόμα και οι εργαζόμενοι της Βουλής
αποφάσισαν να κηρύξουν στάση εργασίας και
συμμετοχή στη συγκέντρωση.

Στον Αέρα

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κατάφερε τελικά να
μαντρώσει τους βουλευτές του, η κατάληξη
όμως δεν ήταν ενθαρρύντικη για την κυβέρνη-
ση. Το ασφαλιστικό πέρασε με την ψήφο μόλις
159 βουλευτών με βοήθεια της Ντόρας Μπα-
κογιάννη. Έτσι αναγκαζόταν ο Παπακωνσταν-
τίνου να κάνει την παραπάνω δήλωση, προει-
δοποιώντας στην πραγματικότητα την τρόικα
ότι όλα τα μέτρα και η εφαρμογή τους βρί-
σκονταν στον αέρα.

Εκείνες οι γενικές απεργίες άνοιξαν το δρό-
μο για όλα όσα ακολούθησαν τον επόμενο
ενάμιση χρόνο: τις 48ωρες πανεργατικές, τις
απεργίες διαρκείας, τις πλατείες, τις καταλή-
ψεις χώρων δουλειάς που κορυφώθηκαν τον
Οκτώβρη του 2011 οδηγώντας την κυβέρνηση
Παπανδρέου στην κατάρρευση. Την ίδια όμως
τύχη είχαν και οι επόμενοι που προσπάθησαν
να τσακίσουν ταμεία και συντάξεις.

Η συγκυβέρνηση Παπαδήμου που πήρε τη
σκυτάλη με τη στήριξη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ
τότε, προχώρησε, μαζί με τα άλλα σκληρά
μνημονιακά μέτρα του δεύτερου μνημόνιου,
στη μεγαλύτερη λεηλασία των ασφαλιστικών

ταμείων. Το περίφημο PSI, που παρουσιάστη-
κε ως κομμάτι κουρέματος του χρέους, στέρη-
σε 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλι-
στικά ταμεία και τα αποθεματικά τους.

Αυτή η μαζική κλοπή ήταν το κέντρο της
τριήμερης πανεργατικής απεργίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 7, 10 και 11 Φλεβάρη του
2012 και κλιμακώθηκε στα οργισμένα συλλα-
λητήρια της Κυριακής 12 Φλεβάρη κάνοντας
αμέσως μετά και αυτή την κυβέρνηση παρελ-
θόν. Ποτέ άλλοτε δεν είχαν γίνει τρεις μέρες
πανεργατικής απεργίας μέσα σε μια βδομάδα,
ενώ ακόμα και σήμερα είναι αδύνατον να υπο-
λογιστούν πόσες ακριβώς ήταν οι εκατοντά-
δες χιλιάδες που κατέβηκαν στις διαδηλώσεις
εκείνης της Κυριακής σε όλη τη χώρα.

Μόνο στην Αθήνα, την ώρα που ψηφίζονταν
τα μέτρα, όλο το κέντρο από την Πειραιώς μέ-
χρι τη Συγγρού και από τα Εξάρχεια μέχρι το
Μοναστηράκι είχε πλημμυρίσει από κόσμο. Η
τριήμερη πανεργατική που είχε προηγηθεί
ήταν η βασική προϋπόθεση για να γίνει εκείνη
η διαδήλωση και να αντέξει ατέλειωτες ώρες
κόντρα στην επέλαση των ΜΑΤ, τις επιθέσεις
και τα χημικά τους.

Αυτές τις μάχες βρήκαν απέναντί τους όλα
τα κυβερνητικά σχήματα που ακολούθησαν -η
τρικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
που προέκυψε από τις εκλογές του 2012 αλλά
και η δικομματική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μετά την αποχώ-
ρηση της ΔΗΜΑΡ τον Ιούνη του 2013. Οι επιθέ-
σεις που προσπάθησαν να περάσουν, όπως οι
νέες περικοπές συντάξεων ή οι διοικητικές ενο-
ποιήσεις ταμείων του Βρούτση, έγιναν κομμάτι
των λόγων που τους έκανε να καταρρεύσουν.

Η ασφαλιστική “μεταρρύθμιση” που ετοιμάζει
σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι η συ-
νέχεια αυτών των μνημονιακών νόμων ό,τι κι αν
λέει ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας περί “δια-
σφάλισης του συστήματος για τις επόμενες γε-
νιές”. Μπορεί οι δυο τους να ξεχνούν πού κατέ-
ληξαν οι προκάτοχοί τους -όχι μόνο οι παλιότε-
ροι, Σιούφας, Γιαννίτσης, Ρέππας και Μαγγίνας
αλλά και οι πιο πρόσφατοι, Λοβέρδος, Κου-
τρουμάνης και Βρούτσης. Εμείς όχι. Και θα
έχουμε την ευκαιρία να το εκφράσουμε μαζικά
στην πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη.

Λένα Βερδέ
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Οι απεργίες διαρκείας 
µπορούν να νικάνε

Οι απεργίες σε 
ΟΣΕ, Συγκοινωνίες, 
Νοσοκοµεία, ΕΡΤ
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Πανεργατική, 
29 Ιούνη 2010.
Επάνω δεξιά, το 
τότε πρωτοσέλιδο
της Εργατικής
Αλληλεγγύης
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4 ΦΛΕΒΑΡΗ Όλοι στη μάχη της Πανεργατικής 

Σε συνελεύσεις σε όλα τα νο-
σοκομεία καλεί η ΠΟΕΔΗΝ

εν όψει της Πανεργατικής
Απεργίας στις 4/2. Η προσυγ-
κέντρωση των υγειονομικών θα
είναι στις 10πμ στο υπουργείο
Υγείας. 

Επίσης, την Τρίτη 26/1 η ΠΟ-
ΕΔΗΝ προχώρησε σε συγκέν-
τρωση στο υπουργείο Οικονο-
μικών ενάντια στη διάλυσης της
κοινωνικής ασφάλισης, ενάντια
στις μισθολογικές περικοπές
και για την ένταξη στα ΒΑΕ. 

Νέα συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Ομο-
σπονδίας θα γίνει στις 5/2 «για
την  οργάνωση μεταξύ 15 – 20
Φεβρουαρίου Πανελλαδικής
Σύσκεψης Διοικητικών Συμβου-
λίων των Σωματείων στο Novo-
tel. Την επόμενη ημέρα της Σύ-
σκεψης των Δ.Σ. Σωματείων θα
γίνει συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας, με παν-αττική στάση ερ-
γασίας 10πμ-3μμ έξω από το
Υπουργείο Υγείας».

Στη μάχη του ασφαλιστικού
μπαίνουν και οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ Αθήνας, οι οποίοι θα
συμμετέχουν στην Γενική Απερ-
γία. Γενική Συνέλευση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 27/1
στις 9πμ. Από αυτή την ώρα και
μέχρι το τέλος ης βάρδιας θα
υπάρχει στάση εργασίας.  

Το Εργασιακό Σωματείο
ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας
αποφάσισε ότι θα απέχει από
όλες τις δευτερογενείς μεταφο-
ρές (εξιτήρια, επανεξετάσεις
κ.ά.) από τις 27/1 έως τις 3/2. 

Σε γύρο Γενικών Συνελεύσεων προχω-
ρούν οι ΕΛΜΕ πανελλαδικά εν όψει της

Γενικής Απεργίας στις 4 Φλεβάρη. Η Συνέ-
λευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει
το Σάββατο 30/1 στο ξενοδοχείο Τιτάνια
από τις 10πμ. 

Το πρόγραμμα δράσης που προτείνει το
ΔΣ της Ομοσπονδίας έχει ως εξής: «Συμμε-
τέχουμε όλοι στη Γενική Απεργία στις 4
Φλεβάρη. Στην κατεύθυνση συνέχισης των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων να οργανω-
θούν από τις ΕΛΜΕ την επόμενη βδομάδα
(9-11 Φλεβάρη) παραστάσεις διαμαρτυρίας
στις περιφέρειες ή όπου αλλού κρίνουν
προσφορότερο. Πολύμορφη κλιμάκωση

του γενικού απεργιακού αγώνα με την κα-
τάθεση του νομοσχεδίου και κατά τη διάρ-
κεια ψήφισής του.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, όταν απαιτεί
να μην ψηφιστεί ο αντιασφαλιστικός νόμος,
πρέπει να πείσει ότι το εννοεί. Αυτό προ-
ϋποθέτει την παν-κινητοποίηση δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, και η απόδειξη θα είναι
οι καθημερινές παρεμβάσεις σε δήμους,
γειτονιές και σχολεία, με οργάνωση τοπι-
κών κινήσεων, αλλά και με καταλήψεις,
αποκλεισμούς σε υπουργεία και Ταμεία. Η

κορύφωση των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων θα πρέπει να είναι ο αποκλεισμός της
Βουλής».

Συλλαλητήριο 

Eπίσης, ΕΛΜΕ παίρνουν πρωτοβουλίες να
ανοίξουν το ζήτημα του ασφαλιστικού στις
περιοχές που καλύπτουν. Η Α’ ΕΛΜΕ Δυτι-
κής Αττικής καλούσε στο συλλαλητήριο
ενάντια στο ασφαλιστικό-σφαγείο που διορ-
γανωνόταν από σωματεία στην Ελευσίνα
την Τρίτη 26 Γενάρη, την ώρα που η ΕΑ

έφευγε για το τυπογραφείο. Στο συλλαλη-
τήριο καλούσαν ακόμα: οι Σύλλογοι Εργα-
ζομένων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσί-
νας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, το Συνδικάτο Με-
τάλλου Αττικής – Παράρτημα Ελευσίνας, το
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπο-
ροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας, το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, το Σωμα-
τείο Εργαζομένων στο Θριάσιο νοσοκομείο
και ο Σύλλογος Δασκάλων Δυτικής Αττικής. 

Η Δ’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής καλεί σε
κοινή σύσκεψη τα σωματεία και τους φο-
ρείς της Νέας Ιωνίας στο 1ο ΓΕΛ (Πευκά-
κια) την Πέμπτη 28/1 στις 5μμ.

Σ
τη μάχη της οργάνωσης της Γενικής
Απεργίας στις 4 Φλεβάρη έχει μπει με
όλες του τις δυνάμεις ο Συντονισμός

ενάντια στα Μνημόνια. Κυκλοφόρησε ήδη αφί-
σα, πικέτα και προκήρυξη για την επιτυχία της
απεργίας, ενώ αυξάνονται οι περιοδείες και οι
εξορμήσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς. 

Στην ανακοίνωση - κάλεσμα του στην απεργία
ο Συντονισμός αναφέρει: «Η απεργία στις 4
Φλεβάρη είναι η μαζική εργατική απάντηση,
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό που φέρνει η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα ενωθούν όλα τα
ρυάκια της σύγκρουσης, που έχουν ήδη ξεκινή-
σει σε δεκάδες χώρους και κλάδους… Όλοι οι
εργαζόμενοι είναι στους δρόμους, γιατί καταλα-
βαίνουν ότι πίσω από τα ψέματα ότι δεν θα μει-
ωθούν οι κύριες συντάξεις, η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να διαλύσει συνολικά την κοινωνική
ασφάλιση, υλοποιώντας όλους τους προηγού-
μενους μνημονιακούς νόμους και προσθέτον-
τας σε αυτούς τις δικές της επιθέσεις… Η διά-
λυση του ασφαλιστικού, είναι σταθερή επιδίωξη
όλων των κυβερνήσεων εδώ και τρεις δεκαε-
τίες. Από τον Μητσοτάκη στις αρχές του ’90,
στον Σημίτη στη συνέχεια, με τον Γιαννίτση,
στον Καραμανλή και τον Μαγγίνα, μέχρι τα τε-
λευταία χρόνια των μνημονίων. Καμία κυβέρνη-
ση δεν τα κατάφερε να επιβάλλει αυτά που θέ-
λανε οι καπιταλιστές. Τους σταμάτησε κάθε φο-
ρά ένα δυνατό εργατικό κίνημα που τίναξε στον
αέρα όλες τις επιθέσεις τους. Το ίδιο μπορούμε
να κάνουμε και τώρα. Η κυβέρνηση φοβάται τις
εργατικές αντιδράσεις που έχουν αρχίσει να ξε-
διπλώνονται και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει
συναίνεση στα μνημονιακά κόμματα. 

Η απεργία στις 4 Φλεβάρη χρειάζεται να έχει
τη μεγαλύτερη επιτυχία από όλες τις πανεργα-
τικές που έχουμε κάνει τα τελευταία έξι χρόνια.
Να είναι πιο μαζική και πιο μαχητική από κάθε
άλλη πανεργατική. Χρειάζεται όμως να βρει συ-
νέχεια  και κλιμάκωση, με επόμενες πανεργατι-
κές απεργίες, άμεσα και όχι να περιμένουν οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες τις ημέρες ψήφισης
του νομοσχεδίου. 

Να διεκδικήσουμε ότι μετά τις 4 Φλεβάρη θα
συνεχίσουμε με απεργίες διαρκείας σε όλους
τους κλάδους και όλους τους χώρους. Δημι-
ουργώντας ένα πανεργατικό κύμα που θα
αναγκάσει την κυβέρνηση να μην καταθέσει
καν το νομοσχέδιο, πόσο μάλλον να το ψηφί-
σει. Γι’ αυτό χρειάζεται να οργανώσουμε τους
χώρους μας. Συγκροτώντας παντού επιτροπές
αγώνα για να πάρουν στα χέρια τους οι εργα-

ζόμενοι της βάσης, την οργάνωση των κινητο-
ποιήσεων. Στις συνελεύσεις μας αποφασίζου-
με απεργιακή κλιμάκωση και απαιτούμε από
τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώ-
σεις να προχωρήσουν σε απεργίες διαρκείας.
Αυτή τη μάχη δίνει με όλες του τις δυνάμεις ο
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια και σε κα-
λεί να τη δώσουμε μαζί».

Γενικές
Συνελεύσεις

Σε 
νοσοκομεία...

...και σχολεία

Σε σύσκεψη καλεί τα σωματεία-μέλη του το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας την Πέμπτη 28 Γενάρη στις
5μμ. Η σύσκεψη θα γίνει στη μεγάλη αίθουσα του
2ου ορόφου του κτιρίου του ΕΚΑ με θέμα την ορ-
γάνωση της Γενικής Απεργίας στις 4 Φλεβάρη. 

Σύσκεψη στο ΕΚΑ

Αθήνα, Πέμπτη 21/1



Μ
ε μια συγκλονιστική διαδή-
λωση στην Αλεξανδρούπο-
λη ξεκίνησε το πανελλαδικό

διήμερο ενάντια στο φράχτη, το με-
σημέρι του Σαββάτου 23 Γενάρη. Οι
δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν από
τα συνθήματα για ανοιχτά σύνορα,
ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο.

Έξω από το δημαρχείο, στο κέν-
τρο της πόλης, πραγματοποιήθηκε η
συγκέντρωση. Εκεί τα τοπικά συνδι-
κάτα και οι φορείς είχαν στήσει εξέ-
δρα και μικροφωνική για να υποδε-
χτούν, πραγματικά με το πιο θερμό
τρόπο, τους διαδηλωτές από όλη
την Ελλάδα. Ανακοινώσεις, συνθή-
ματα και τραγούδια ακούγονταν κα-
θώς το καραβάνι των αντιρατσιστών
έφτανε στο χώρο.

Το κλίμα ήταν σε όλη τη διάρκεια
της κινητοποίησης φορτισμένο. Από
τη μία, κυριαρχούσε η οργή για τους
πνιγμούς στο Αιγαίο, για το έγκλημα
που φέρνει η πολιτική των κλειστών
συνόρων και του φράχτη. Από την
άλλη, διάχυτη ήταν η αυτοπεποίθη-
ση ότι το κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες εί-
ναι πιο δυνατό, ότι μπορεί να γκρεμί-
σει φράχτες και σύνορα. Αυτό απο-
τυπώθηκε σε όλες τις ομιλίες.

“Από τη γη του Έβρου, τόπο των
προσφύγων γονιών μας, που ένιωσε
την προσφυγιά, που είδε πτώματα
να επιπλέουν και διαμελισμένους αν-
θρώπους στα ναρκοπέδια, από αυτό
τον τόπο ήρθε η ώρα να ακουστεί η
φωνή συμπαράστασης για τους κα-
τατρεγμένους από τους πολέμους,
την πείνα, την οικολογική καταστρο-
φή”, είπε ο Κώστας Πανταζίδης, από
την οργανωτική επιτροπή φορέων
Αλεξανδρούπολης που στήριξαν το
διήμερο, “Ήρθε η ώρα: να φωνάξου-
με όχι άλλα πνιγμένα παιδιά στα πα-
γωμένα νερά του Αιγαίου. Να καταγ-
γείλουμε τις πολυδιαφημισμένες αν-
θρωπιστικές κοινές ευρωπαϊκές
αξίες της δήθεν πολιτισμένης Ευρώ-
πης. Να απαιτήσουμε ανοιχτά σύνο-
ρα ώστε να μπει τέλος στο δράμα
των χιλιάδων προσφύγων. Να κα-
ταγγείλουμε όλους αυτούς που
σπέρνουν το θάνατο και δημιουρ-
γουν τις στρατιές των προσφύγων.
Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες
και μετανάστες έχουν δικαίωμα για
ζωή αρκεί η Ευρώπη να σταματήσει
να είναι ένα απροσπέλαστο, αφιλό-
ξενο φρούριο. Η Αλεξανδρούπολη
σας καλοδέχεται και σας χαιρετίζει”.

Τη μάχη για να πέσει ο φράχτης
με την αντίσταση στα μνημόνια συνέ-
δεσε ο Γιώργος Μποτσίδης από το
Εργατικό Κέντρο Έβρου. “Το Εργα-
τικό Κέντρο χαιρετίζει τη σημερινή
συγκέντρωση και συμμετέχει. Είμα-
στε αλληλέγγυοι με τους πρόσφυ-
γες. Απαιτούμε όχι άλλος πνιγμένος

κόσμος, όχι άλλη πνιγμένη εργατιά.
Είμαστε μαζί σας και ας ετοιμαστού-
με όλοι μαζί για την απεργία στις 4
Φλεβάρη. Δε θα αφήσουμε να περά-
σουν τα αντεργατικά μέτρα” είπε για
να ακολουθήσει το σύνθημα “Ανοίξτε
τα εργοστάσια τα κλειστά, κλείστε
τα στρατόπεδα τα ρατσιστικά”.

“Χαίρομαι πολύ που αφήσατε τις
εργασίες, τις σπουδές, τις υποχρεώ-
σεις και τις οικογένειές σας και επι-
λέξατε να βρεθείτε εδώ, να ενωθείτε
μαζί μας για να δώσουμε ένα μήνυμα
στην Ευρώπη ότι την ώρα που κάποι-
οι απαντάνε με φράχτες, εμείς απαν-
τάμε με αλληλεγγύη, βοήθεια, συμ-
παράσταση, ανθρωπιά”, είπε ο Σάκης
Καραγεωργίου, από την Αγωνιστική
Συσπείρωση Αλεξανδρούπολης.

ΟΧΙ στους φράχτες

“Εδώ στο Έβρο έχουμε βιώσει αυ-
τό που λέγεται μετανάστης και πρό-
σφυγας. Ο νομός μας ήταν πρώτος
σε ποσοστό μετανάστευσης στη δυ-
τική Γερμανία το ‘60, το ‘70, το ‘80
αλλά και σήμερα. Οι γονείς μας, οι
παππούδες μας είναι οι περισσότε-
ροι πρόσφυγες. Χρόνια τώρα έχου-
με αναπτύξει ιδιαίτερη ευαισθησία
στο θέμα της προσφυγιάς. Χρόνια
τώρα περνάνε τον ποταμό μας άν-
θρωποι κατατρεγμένοι. Καλούμαστε
τώρα να πούμε ένα μεγάλο όχι
στους φράχτες”.

“Σας καλωσορίζω εγώ και ο Σύλ-
λογος Δασκάλων Αλεξανδρούπο-
λης”, συνέχισε ο Κώστας Ασλάνο-
γλου, πρόεδρος του Συλλόγου. “Η
σημερινή κινητοποίηση είναι μια ελ-
πίδα, μια αίσθηση ότι κι εμείς κάτι
κάνουμε. Πώς να μείνουμε αδιάφο-
ροι στο δράμα των ανθρώπων αυ-
τών που καθημερινά πνίγονται, των
παιδιών που χάνονται στα νερά του
Αιγαίου. Εμείς που βιώσαμε την
προσφυγιά, τη μετανάστευση, το ξε-
ριζωμό, την πείνα”. Δίπλα του, αγω-
νιστής παρουσίαζε πίνακα με αντι-
ρατσιστικό μήνυμα από τη ζωγράφο
Αθανασία από την Αλεξανδρούπολη

Δυνατό ήταν το χειροκρότημα
όταν στην εξέδρα ανέβηκε με το πα-
νό της η αντιπροσωπεία από τη Μυ-
τιλήνη φορώντας τα πορτοκαλί σωσί-
βια και κρατώντας συμβολικά αυτο-
σχέδιους χάρτινους κόφτες. “Ευχα-
ριστούμε πολύ για τη θερμή υποδο-

χή σε αυτό το αγωνιστικό πανηγύρι”,
είπε ο Μιχάλης Τσορμπατζόγλου,
“Αυτό που συμβαίνει στη Λέσβο είναι
πράξη διεθνούς αλληλεγγύης. Έχει
έρθει κόσμος από παντού και βιώ-
νουμε ψήγματα διεθνούς σοσιαλιστι-
κής αλληλεγγύης. Δεν είναι υπερβο-
λή. Η Λέσβος δέχτηκε από τα μεγα-
λύτερα κύματα προσφύγων. Ας είναι
σήμερα η αρχή για να να πάμε το κί-
νημα εκεί που του ανήκει”.

Ο χαιρετισμός του Αρίφου Ραχμάν
από την Ένωση Μεταναστών Εργα-
τών συγκίνησε. “Από τους εργάτες
γης της Μανωλάδας, ευχαριστούμε
για την σημερινή εκδήλωση. Να στα-
ματήσουν οι βομβαρδισμοί, να ανοί-
ξει ο φράχτης, να ελευθερώσουμε
όλους τους πρόσφυγες, ποτέ ξανά
φασισμός”.

Τους δεκάδες φοιτητικούς συλλό-
γους που πήραν αποφάσεις συμμετο-
χής στην κινητοποίηση εκπροσώπησε
η Ελίζα Κρικώνη από την Καλών Τε-
χνών Αθήνας. 

25 Σύλλογοι

“Είμαστε εδώ με αποφάσεις εικο-
σιπέντε συλλόγων από όλη τη χώρα.
Οι φοιτητές ήταν από την πρώτη
στιγμή στο πλευρό των προσφύγων.
Μαζέψαμε τρόφιμα και είδη πρώτης
ανάγκης, οργανώσαμε και συμμετεί-
χαμε σε όλα τα συλλαλητήρια σε
όλες τις πόλεις. Απέναντι στις πολι-
τικές που θέλουν να κλείσουν σχο-
λές αλλά να ανοίξουν στρατόπεδα
συγκέντρωσης απαντάμε ότι θα εί-
μαστε στους δρόμους”.

Τη συγκέντρωση είχε ανοίξει η Νίκη
Αργύρη από το κεντρικό συντονιστικό
της ΚΕΕΡΦΑ μιλώντας για την επιτυ-
χία της καμπάνιας που προηγήθηκε
σε όλη τη χώρα στέλνοντας το μήνυ-
μα ότι “οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι, οι φράχτες θα πέσουν”..

"Φράχτης σημαίνει, πρόσφυγες
πνιγμένοι”, “Πες το δυνατά, πες το
καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την
προσφυγιά” και “Τους φράχτες ρίξ-
τε, τα σύνορα ανοίξτε” ήταν κάποια
από τα συνθήματα που ακούστηκαν
στη μαζική διαδήλωση που ακολού-
θησε . Το μεγάλο σεντόνι της ΚΕΕΡ-
ΦΑ “Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχού-
μενοι” μαζί με τα πανό των τοπικών
επιτροπών της Κίνησης από όλη τη
χώρα (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά,
Ξάνθη κα) άνοιγαν την πορεία και
ακολουθούσαν ο Συντονισμός ενάν-
τια στα Μνημόνια και το Συντονιστι-
κό των Νοσοκομείων με τα συνδικά-
τα (ΕΛΜΕ Λέσβου, Εργατικό Κέντρο
Έβρου, ν.τ. ΑΔΕΔΥ Έβρου και Ξάν-
θης, ΠΕΝΕΝ, ΣΕΛΜΑ-ΜΕΤΡΟ, Σωμα-
τείο ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Γ ΕΛΜΕ Αθήνας,
Σύλλογος Δασκάλων Χανίων και Α.
Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, εργαζόμε-
νοι ΨΝΘ και ΥΠ.ΠΟ), το ΣΕΚ, οι μα-
θητές Anticapitalista, τα μπλοκ των
μεταναστών, το μπλοκ των φοιτητι-
κών συλλόγων (από Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη και
Βόλο), η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ομάδα
LGBTQI ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Συντονισμός
Σωματείων για το προσφυγικό/μετα-
ναστευτικό, η ΟΚΔΕ Σπάρτακος, το
ΕΕΚ. Την πορεία έκλεινε το πανό της
νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που, κόντρα με την
πολιτική της κυβέρνησης, συμμετεί-
χε στην κινητοποίηση.

“Ήρθαμε σήμερα για να διατρανά-
σουμε ότι πρέπει να πέσει ο φρά-
χτης του αίσχους, ενάντια στην ευ-
ρώπη φρούριο, όχι άλλο φόρο αίμα-
τος αθώνων ανθρώπων”, μας είπε ο
Κώστας από το νοσοκομείο Γεννη-
ματά, “Είμαστε ενάντια στις πολιτι-

κές που δημιουργούν φτωχούς, με-
τανάστες και πρόσφυγες. Οι απερ-
γίες πρέπει να κλιμακωθούν και να
πιεστεί η κυβέρνηση να ανοίξει χώ-
ρους για τους πρόσφυγες”.

Από την άλλη άκρη της χώρας, τα
Χανιά, ξεκίνησε η Μαρία Καλογερά-
κη, αναπληρώτρια εκπαιδευτικός,
μαζί με άλλους συναδέλφους της
και μέλη της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ. “Απο-
φασίσαμε, αναπληρωτές και μόνιμοι,
να στηρίξουμε το διήμερο γιατί η
κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
Προσωπικά κατάγομαι και από την
περιοχή, είμαι από την Κομοτήνη.
Θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυ-
τές τις πολιτικές ειδικά όταν τα θύ-
ματα είναι μικρά παιδιά. Να συνεχί-
σουμε, να ενωθούμε”.

Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει νω-
ρίτερα, από το σιδηροδρομικό σταθ-
μό όπου έφτασαν τα λεωφορεία με
τους διαδηλωτές. Αμέσως στήθηκαν
τα πανό και τα μπλοκ που βάδισαν
προς το δημαρχείο. “Ήρθαμε γιατί
ζούμε τη φρίκη του θανάτου ενός
ολόκληρου λαού, του λαού της Συ-
ρίας”, μας είπε τότε η Αργυρώ Μαυ-
ροπούλου Καραγκίκα από την ΕΛΜΕ
Λέσβου. “Η Μυτιλήνη είναι μια δεύτε-
ρη Συρία αυτή τη στιγμή. Τα παιδά-
κια πεθαίνουν καθημερινά από το πό-
λεμο και μετά από τα βάρβαρα μέτρα
που τα οδηγούν να πνίγονται στο Αι-
γαίο. Κι όχι μόνο τα παιδιά, και οι γο-
νείς τους. Πρέπει να ανοίξει το ση-
μείο όπου εγκλωβίζονται αυτοί οι άν-
θρωποι, στη στεριά, εδώ δηλαδή στο
Έβρο. Θα συνεχίζουμε με αγώνες μέ-
χρι να το πετύχουμε. Δε μπορούμε
να ζούμε άλλο αυτή την κατάπτυστη
πολιτική. Δε μπορεί να συλλαμβάνε-
ται κόσμος επειδή βοήθησε”.

Η διαδήλωση τελείωσε έξω από
το δημαρχείο, όπου λίγο αργότερα
θα ξεκινούσε η μαζικότατη αντιρα-
τσιστική εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ και
των τοπικών φορέων.

Λένα Βερδέ

Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Καστανιές   - στους δρόμους ενάντια στο φράχτη
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Ο Γιώργος Μποτσίδης μιλάει στη συγκέντρωση εκ μέρους του ΕΚ Έβρου



Σ
ωματεία και κινήσεις από την Ορε-
στιάδα διοργάνωσαν τη συγκέν-
τρωση και υποδέχθηκαν με μικρο-

φωνική τους διαδηλωτές που άρχισαν
να καταφθάνουν στην κεντρική πλατεία
της πόλης από νωρίς το πρωί της Κυ-
ριακής 24 Γενάρη.

Οι εκπαιδευτικοί της Β’ ΕΛΜΕ Έβρου
έφτασαν στο χώρο της συγκέντρωσης
με το πανό τους που έγραφε: «Όχι
στους φράχτες, Ναι στην αλληλεγγύη
των λαών». Νωρίτερα είχαν βρεθεί μαζί
με εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση για να συμπαρασταθούν
στο κοντινό μπλόκο των αγροτών.

Στη συγκέντρωση με τα πανό τους
συμμετείχαν η Β’ ΕΛΜΕ Έβρου, η ΕΛΜΕ
Λέσβου, η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Χανίων, η ΠΕΝΕΝ, εργαζόμενοι του
ΥΠΠΟ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, μετανάστες από το Μπαγκλαντές ,
αλληλέγγυοι από τη Λέσβο, η ΚΕΕΡΦΑ, ο
Συντονισμός Σωματείων και συλλογικο-
τήτων για το προσφυγικό, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το ΣΕΚ, η ΟΚΔΕ Σπάρτακος, το ΕΕΚ.

Τις ομιλίες άνοιξε η Κατερίνα Θωίδου
από την ΚΕΕΡΦΑ και αμέσως μετά το
λόγο πήρε ο Γιώργος Δεμερδεσλής,
πρόεδρος της Β΄ ΕΛΜΕ Έβρου που τό-
νισε: «Οι καθηγητές της Β’ ΕΛΜΕ
Έβρου σας καλωσορίζουν στην πόλη
μας την Ορεστιάδα. Συμμετέχουν και
στηρίζουν το διήμερο των κινητοποιήσε-
ων ενάντια στον φράχτη στον Έβρο, σε
αυτήν την πολύ πετυχημένη διοργάνω-
ση που σε λίγο θα ολοκληρωθεί. Λέμε
όχι στους φράχτες, καταδικάζουμε τους
πολέμους, λέμε όχι στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις Αμερικάνων, Γάλλων, Ρώ-
σων και Τούρκων στη Συρία. 

Αιτίες
Είναι αυτές οι αιτίες που δημιουργούν

τους πρόσφυγες, την οικονομική εξα-
θλίωση, που γεννούν τους μετανάστες.
Ζητάμε ανοιχτά σύνορα, λέμε ΝΑΙ στην
αλληλεγγύη των λαών. Στηρίζουμε και
στέλνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στις
κινητοποιήσεις των αγροτών. Οι εργαζό-
μενοι όλης της χώρας πρέπει να υψώ-
σουμε το ανάστημά μας ενάντια στις

πολιτικές της λιτότητας, ενάντια στην
εφαρμογή του 3ου μνημονίου και όλων
των μνημονίων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ».

Ο Θοδωρής Περεντίδης από την Ανοι-
χτή Συνέλευση Ορεστιάδας τόνισε ανά-
μεσα σε άλλα: «Ένα αγωνιστικό καλω-
σόρισμα στη δίκη μας πόλη έχει πάντα
τρομερό ενδιαφέρον και σημασία λόγω
των κοινωνικών και πολιτικών χαρακτη-
ριστικών που έχει αυτή η περιοχή. Είναι
σημαντικό από αυτήν την περιοχή να
δείξουμε την αντίθεση μας σε αυτό το
άθλιο κατασκεύασμα που δεν έχει μόνο
συμβολικούς λόγους αλλά και άκρως
πολιτικούς. Εξαιτίας αυτού του φράχτη
πάνω από 3000 άτομα έχουν χάσει τη
ζωή τους. Ο φράχτης συμβολίζει ουσια-
στικά το θάνατο. Δεν θα συνηθίσουμε
το θάνατο. Οι κάτοικοι των Καστανιών
και της Βύσσας και πριν από το φράχτη
έδειξαν τρομερά αντανακλαστικά βοη-
θώντας πρόσφυγες και μετανάστες, ου-
σιαστικά, με το λόγο τους, τη φροντίδα
τους, το καλωσόρισμά τους. Εχουν απο-
δείξει ότι ούτε και αυτοί συμφιλιώνονται
με την ιδέα του φράχτη και των λεπιδο-
φόρων συρμάτων».

Εκ μέρους της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας η Ντί-
να Γκαρανέ τόνισε: «Είμαστε ενάντια
στην ΕΕ φρούριο ενάντια σε αυτούς
που με τη Φρόντεξ και τα τείχη τους πνί-
γουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε άλλο φό-
ρο αίματος για τους πρόσφυγες, δεν
θέλουμε άλλα πνιγμένα παιδιά στο Αι-
γαίο, είναι παιδιά μας, είμαστε εκπαι-
δευτικοί, παλεύουμε χρόνια στα σχολεία
για να έχουν τα παιδιά των μεταναστών
όλα τα δικαιώματα, να είναι μέσα στα
σχολεία, να έχουν την ιθαγένεια».

«Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ομό-
φωνα σε όλες τις διασκέψεις, μαζί και οι
Έλληνες, είναι στο ίδιο μήκος κύματος,
λένε ‘δεν χωράνε άλλοι’, που σημαίνει
κλείσιμο συνόρων, δυνάμωμα της Φρόν-

τεξ, επαναπροωθήσεις και πολλοί περισ-
σότεροι πνιγμένοι» μας είπε ο Γιάννης
Φελέκης από το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
κρατώντας το πανό της ΟΚΔΕ Σπάρτα-
κος. «Η λύση είναι ανοιχτά σύνορα, αλλά
θέλει πολύ δυνατό κίνημα, γιατί οι αντίπα-
λοι μας δείχνουν και είναι αποφασισμέ-
νοι. Βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης να
μεγαλώνει ένα ξενοφοβικό κύμα αλλά
βλέπουμε και το κίνημα αλληλεγγύης να
μεγαλώνει. Οι σημερινές κινητοποιήσεις
στο Καλαί και τον Έβρο είναι ένα βήμα,
αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας
για να το επιβάλλουμε, χρειάζεται λαός
και επαναστατικό κίνημα».

Οι προσπάθειες κάποιων λίγων στημέ-
νων υπερηλίκων να προβοκάρουν τη
συγκέντρωση έπεσε στο κενό. Αγωνι-
στές από την Ορεστιάδα και τη γύρω
περιοχή συμμετείχαν στη συγκέντρωση,
ενώ ο περισσότερος κόσμος ήταν ανοι-
χτός στη συζήτηση, σταματούσε, ενημε-
ρωνόταν και άνοιγε την κουβέντα με
τους ακτιβιστές της ΚΕΕΡΦΑ, τα συνερ-
γεία της Εργατικής Αλληλεγγύης που
πουλούσαν εφημερίδα.

Κατεδάφιση
«Εγώ είμαι ντόπιος εδώ στον Έβρο.

Άμα η κατεδάφιση του φράχτη συμβάλ-
λει στο να σωθεί ένας άνθρωπος, τότε
να πέσει σήμερα. Αυτό και τίποτε άλλο»
τόνισε χαρακτηριστικά στην εργατική
αλληλεγγύη ο Κώστας, πυροσβέστης.

Τη συγκέντρωση έκλεισε με την ομι-
λία του ο Κώστας Παπαδάκης, από την
πολιτική αγωγή του αντιφασιστικού κι-
νήματος στη δίκη της Χ.Α, που τόνισε
ανάμεσα σε άλλα: «Την κρίση δεν την
δημιουργούν οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες. Δεν φέρνουν οι πρόσφυγες την
κρίση. Η κρίση φέρνει τους πρόσφυγες.
Την κρίση την δημιουργούν οι καπιταλι-
στές που γεμίζουν τον κόσμο με πολέ-
μους και φτώχεια, αδικίες και εκμετάλ-
λευση, μνημόνια και ανεργία. Οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες είναι όπως
και οι άνεργοι και οι φτωχοί τα θύματα
της κρίσης σε όλο τον κόσμο. Απέναντι
στην κρίση αντιτάσσουμε την αλληλεγ-
γύη των λαών, των εργαζόμενων, των
νέων και όλων όσων αρνούνται την υπο-
ταγή σε ένα σύστημα ολοένα αυξανόμε-
νης εκμετάλλευσης και καταστολής…

Ελάτε μαζί μας μετά τη λήξη της συγ-
κέντρωσης αυτής στις Καστανιές για να
απαιτήσουμε την ασφαλή διέλευση,
άσυλο, στέγη και πρόνοια για πρόσφυ-
γες και μετανάστες. Να καταγγείλουμε
τις πολιτικές που προκαλούν εκμετάλ-
λευση, πολέμους, βομβαρδισμούς προ-
σφυγιά, φτώχεια. Ελάτε να αγωνιστούμε
για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς αυτά.Το
δικαιούμαστε και το αξίζουμε».

Αμέσως μετά ακολούθησε μαζική πο-
ρεία που βάδισε στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης της Ορεστιάδας.

Γιώργος Πίττας

Ο συνοριακός σταθμός στο τέλος του χωριού των Κα-
στανιών, στο βόρειο τμήμα όπου είναι χτισμένος ο φρά-
χτης του Έβρου ήταν ο επόμενος και μεγάλος τελευταίος
σταθμός των διαδηλωτών στις 24 Γενάρη.

Οι διαδηλωτές έφτασαν στις Καστανιές με πούλμαν και
αυτοκίνητα νωρίς το μεσημέρι και αφού ξεδίπλωσαν τα πα-
νό και τις σημαίες στην πλατεία του χωριού, άρχισαν να
ενημερώνουν τους κατοίκους του χωριού, που χωρίς κανέ-
να φόβο στέκονταν στα πεζοδρόμια, στα μπαλκόνια τους.

Στη συνέχεια με παλμό και συνθήματα ξεκίνησε η διαδήλω-
ση μέσα από τους δρόμους του χωριού προς το συνοριακό
πέρασμα και το φράχτη. Η πορεία, όπως είχε συμβεί ξανά σε
άλλη κινητοποίηση ενάντια στο φράχτη, ανακόπηκε από οπλι-
σμένους με κράνη, κλομπ και δακρυγόνα αστυνομικούς ενώ
πιο πίσω το δρόμο έκλεινε κάθετα τοποθετημένη μια κλούβα.

Στην κορυφή της διαδήλωσης εκπρόσωποι των σωματεί-
ων και όλων των συλλογικοτήτων κατήγγειλαν τη στάση
της αστυνομίας που αρχικά ανακοίνωσε ότι δεν θα περάσει
κανένας, ούτε καν δημοσιογράφοι με τη δικαιολογία ότι σε
λίγο ξεκινάει η στρατιωτική ζώνη και δεν επιτρέπονται οι
διαδηλώσεις.

Κάτω από την αποφασιστικότητα και την πίεση των δια-
δηλωτών, η αστυνομία αποφάσισε να περάσει μια αντιπρο-
σωπεία που τελικά σήκωσε το πανό, φώναξε συνθήματα
και ενημέρωσε σε σύντομη συνέντευξη τύπου στα ελληνι-
κά και στα αγγλικά τα ντόπια και διεθνή μέσα που είχαν έρ-
θει για να καλύψουν το γεγονός. Στη συνέχεια γύρισε πίσω
κάτω από επευφημίες, συνθήματα.

Ενθουσιασμός
Ο ενθουσιασμός ήταν έντονος ανάμεσα στους διαδηλω-

τές. «Πριν από λίγες μέρες συμμετείχαμε στην απεργία ενάν-
τια στο νέο ασφαλιστικό και την ιδιωτικοποίηση του λιμανι-
ού» δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη ο Γιάννης, ναυτεργά-
της κρατώντας το πανό του σωματείου του, της ΠΕΝΕΝ. 

«Εδώ στον Έβρο, δύο μέρες τώρα βλέπουμε μεγάλο πά-
θος από όλους τους διαδηλωτές. Το σωματείο έβγαλε
απόφαση να στείλει αντιπροσώπους και να θυμίσω ότι ανά-
λογα έχουμε συμμετάσχει και στην πορεία για τον Παύλο
Φύσσα, τη δίκη της Χ.Α στoν Κορυδαλλό, την κινητοποίηση
στον Πειραιά. Έτσι το αποφασίσαμε και ήρθαμε. Με δύο
λέξεις, Κάτω ο φράχτης του Έβρου»!

“Η διαδήλωση στις Καστανιές προς το φράχτη έστειλε
αντιπροσωπεία που πέρασε πέρα από το μπλόκο των ΜΑΤ
και έβαλε πανό με σύνθημα «Μέσα οι πρόσφυγες». Ήταν η
πρώτη φορά που το μήνυμά μας μπήκε στην απαγορευμέ-
νη ζώνη” αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. «Το πετύ-
χαμε στηριγμένοι στη δύναμη του κινήματος, στα συνδικά-
τα που βρίσκονταν στο πλευρό μας, από το Εργατικό Κέν-
τρο Έβρου και τα τοπικά σωματεία όπως οι δυο ΕΛΜΕ του
Έβρου μέχρι την ΠΕΝΕΝ και την ΑΔΕΔΥ μαζί με κόσμο του
κινήματος από την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα και
τις Καστανιές. Ήταν συγκινητική η εικόνα κόσμου που βγή-
κε από τα σπίτια του για να συνοδέψει τους διαδηλωτές
στην πορεία. Μπροστά στο φράχτη του Έβρου απευθύνα-
με το κάλεσμα για άμεση συνέχιση της δράσης με διεθνή
μέρα δράσης στις 19 Μάρτη. Τότε η ΕΕ στη σύνοδο κορυ-
φής της θα επικυρώνει την στρατικοποίηση της FRONTEX
ανοίγοντας το δρόμο στην ακροδεξιά της Λεπέν και τους
φασίστες. Καλούμε όλους τους φορείς, τις συλλογικότη-
τες, τα συνδικάτα που στήριξαν την κινητοποίηση στις 23-
24 Γενάρη να οργανώσουμε μαζί την διεθνή μέρα στις 19
Μάρτη”.

Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Καστανιές   - στους δρόμους ενάντια στο φράχτη
Με τη δύναμη
του κινήματος

“Δεν θα
συνηθίσουμε
το θάνατο”
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Το πανό των εργαζομένων στο Βυζαντινό Μουσείο στην Ορεστιάδα



Έβρος
23-24 Γενάρη

ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

Στους Κήπους

Στο τελωνείο λίγο πριν το Φράχτη Στο Δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης

Στις Καστανιές

“Σταματήστε τους πνιγμούς”

Στις Καστανιές

Στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης

Από τα Χανιά στην Αλεξανδρούπολη

Ορεστιάδα, στην Κεντρική πλατεία

Κοινότητα Μπανγκλαντές

Τα συνδικάτα του Έβρου μαζί μας

Κοινωνική κουζίνα “Ο Άλλος Άνθρωπος” Στις Καστανιές

Στα Ύψαλα

ΕΛΜΕ Γ Αθήνας και Λέσβου μαζί

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης, Λένα Βερδέ, Γιώργος Πίττας, Κυριάκος Μπάνος
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Μ
ία συγκλονιστική εκδήλωση
έγινε το απόγευμα του Σαβ-
βάτο στο Δημοτικό Θέατρο

Αλεξαδρούπολης στα πλαίσια του
πανελλαδικού διήμερου στον Έβρο,
που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. Το
πλούσιο πάνελ των ομιλητών από
Βρετανία, Τουρκία και Ελλάδα έδω-
σε ένα καταπληκτικό δείγμα της δύ-
ναμης του παγκόσμιου κινήματος
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
αναδεικνύοντας την πραγματική ελ-
πίδα που μπορεί να βάλει τέλος
στους πνιγμούς των προσφύγων και
τους πολέμους: Τη Διεθνιστική Αλ-
ληλεγγύη των εργατών!

Εκατοντάδες άτομα –μέλη των αν-
τιπροσωπειών από όλη την Ελλάδα
αλλά και κάτοικοι της Αλεξανδρού-
πολης, γέμισαν από τις 6 το απόγευ-
μα του Σαββάτου τόσο την πλατεία
όσο και τον εξώστη του Θεάτρου.
Τα πανώ των σωματείων και των
συλλόγων από όλη την Ελλάδα που
ήταν αναρτημένα μέσα στο θέατρο
έδιναν από την αρχή την εικόνα της
δύναμης του αντιρατσιστικού κινή-
ματος να γκρεμίσει τους φράχτες
και τα μνημόνια. 

Την εκδήλωση συντόνισαν η Ζα-
νέττα Λυσικάτου γιατρός στο Αγλαϊα
Κυριακού και η Κική Γιαννάτου μέ-
λος του ΔΣ της ΟΛΜΕ και της τοπι-
κής ΕΛΜΕ στον Έβρο, η οποία υπο-
δέχτηκε θερμά τον κόσμο διαβάζον-
τας τον χαιρετισμό της ΟΛΜΕ. Στη
συνέχεια το λόγο πήρε ο Μπράιαν

Ρίτσαρντσον από το UAF και τo
Stand up against Racism της Βρετα-
νίας. Στη συνέχεια ο Γιώργος Τσιά-
καλος καθηγητής Παιδαγωγικής του
ΑΠΘ καθήλωσε με τη συγκλονιστική
του ομιλία ξεδιπλώνοντας με γλαφυ-
ρό τρόπο το τι σημαίνει αλληλεγγύη
των απλών ανθρώπων που κατάφερε
να θρέψει, να ντύσει και να υποδε-
χτεί 850.000 ανθρώπους κόντρα σε
μία αποτυχημένη πολιτική της κυ-
βέρνησης και της ΕΕ που οδήγησε
χιλιάδες ανθρώπους στον πάτο της
θάλασσας. Στη συνέχεια ο Εμίρ Σα-
κίρ από την Αντιρατσιστική Πλατ-
φόρμα της Τουρκίας έδωσε την ει-
κόνα της πλήρους σύμπλευσης της
κυβέρνησης Ερντογκάν με την πολι-
τική των πνιγμών. 

Συγκλονιστική

Συγκλονιστική ήταν στη συνέχεια
η ομιλία της Έφης Λατσούδη από
την Πρωτοβουλία «το χωριό του
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» της Μυτιλήνης που πε-
ριέγραψε πώς οι αλληλέγγυοι της
Μυτιλήνης παλεύουν να σώσουν τον
κόσμο μπαίνοντας εμπόδιο στην
πρακτική επαναπροωθήσεων της
Frontex. 

Η Φατιμέ Καμπάκ, πρόεδρος του
Σωματείου των Υγειονομικών Υπαλ-
λήλων της Τουρκίας κατήγγειλε την
ιμπεριαλιστική πολιτική της Τουρ-
κίας καλώντας σε άνοιγμα των συνό-
ρων για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες και αμέσως μετά ο Γρη-
γόρης Καλομοίρης από την ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ παρουσίασε τις θέσεις και
τις δράσεις των συνδικάτων της Ελ-
λάδας υπέρ των προσφύγων και κά-
λεσε στα συλλαλητήρια ενάντια
στην επίθεση στο Ασφαλιστικό στις
4 του Φλεβάρη και σε στήριξη των
αγροτικών μπλόκων. Η Ντίνα Ρέππα
εκ μέρους του Συντονισμού για το
Προσφυγικό/Μεταναστευτικό, Σω-

ματείων, Φοιτητικών Συλλόγων, Συλ-
λογικοτήτων ανέδειξε ότι η μάχη
στήριξης των προσφύγων και μετα-
ναστών είναι μία μάχη ταξική ενάν-
τια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και
τον καπιταλισμό που γεννάει πολέ-
μους ενώ η Τζεμαλί Μιλιαζίμ, Δάσκα-
λος από την Ξάνθη κάλεσε να «γκρε-
μίσουμε τους φράχτες και να χτί-
σουμε γέφυρες για τους λαούς». 

Αμέσως μετά ακολούθησαν σύντο-
μες παρεμβάσεις και χαιρετισμοί. Το
λόγο πήραν ο Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, η
Λία Δαμιανάκη από το ΔΣ της ΕΛΜΕ
Ξάνθης, ο Αντώνης Ρέλλας από την
Κίνηση Χειραφέτησής Ατόμων με
Αναπηρία «Μηδενική Ανοχή», ο Κων-
σταντίνος Πολυχρονόπουλος από
την Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος Άν-
θρωπος», η Ελεάνα Ιωαννίδου δημο-
τική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης και
πρόεδρος του ΣΕΜ, ο Βλαδίμηρος
Στρεβλός από τον Φοιτητικό Σύλλο-
γο Μεταλλειολόγων, η Ιωάννα Κατ-
λαμούση Φοιτήτρια της Αγγλικής Φι-
λολογίας Θεσσαλονίκης, ενώ την εκ-
δήλωση έκλεισε ο Γιασάρ Μιράτ,
ποιητής από το κίνημα ειρήνης της
Τουρκίας  που κάλεσε τους λαούς
της Ελλάδας και της Τουρκίας να
βγάλουν από τις σημαίες τους τα
σύμβολα που τους χωρίζουν -το
σταυρό και την ημισέληνο- και να
υιοθετήσουν τις σημαίες της ελευθε-
ρίας της δικαιοσύνης και της ειρήνης
και της εργατιάς. Η αίθουσα σείστη-
κε από τα συνθήματα «εργάτες ενω-
μένοι ποτέ νικημένοι», ενώ όλοι ανα-
νέωσαν το ραντεβού τους στις δια-
δηλώσεις της επόμενης μέρας στους
Κήπους του Έβρου και στις Καστα-
νιές αλλά και στις 4 Φλεβάρη στην
πανεργατική ενάντια στην διάλυση
του Ασφαλιστικού.

Κατερίνα Θωίδου

Στην τελευταία έκθεση της
UNICEF με τίτλο «Εκπαίδευ-

ση υπό πυρά» αναφέρεται ότι
λόγω των πολέμων στη Μέση
ανατολή και τη βόρεια Αφρική
13 εκατομμύρια παιδιά είναι χω-
ρίς πρόσβαση στην εκπαίδευ-
ση, 9.000 σχολεία στις χώρες
αυτές δε λειτουργούν και περί-
που 700.000 προσφυγόπουλα
δεν πάνε σχολείο επειδή οι εκ-
παιδευτικές υποδομές δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν ένα τό-
σο μεγάλο αριθμό μαθητών.

Η ΟΛΜΕ, οι ΕΛΜΕ  της χώ-
ρας και το σύνολο των εκπαι-
δευτικών πάντα πρωτοστατού-
σαν στο αντιπολεμικό κίνημα,
στην αλληλεγγύη των λαών για
ειρήνη, στην υπεράσπιση των
κατατρεγμένων  σε θέματα δια-
κρίσεων ξενοφοβίας και ρατσι-
σμού, ανθρώπινων δικαιωμά-
των και ισότιμης πρόσβασης
στην εκπαίδευση και στην ευαι-
σθητοποίηση της κοινωνίας με
δράσεις και παρεμβάσεις. 

Τοπική κοινωνία

Οι ΕΛΜΕ της χώρας σε συ-
νεργασία με την ΟΛΜΕ αλλά
και την τοπική κοινωνία όλο αυ-
τό το διάστημα εκφράζουν έμ-
πρακτα την αλληλεγγύη τους
προς τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, οργανώνοντας ή
συμμετέχοντας σε δράσεις για
την εξασφάλιση κάθε είδους
υλικής βοήθειας και στήριξης
των προσφύγων. Παράλληλα
οργανώνονται σχετικές συζητή-
σεις στη σχολική κοινότητα για
να ευαισθητοποιήσουμε τους
νέους, τα παιδιά τους μαθητές
μας σε θέματα προσφύγων και
μεταναστών. Οι ρατσιστικές αν-
τιλήψεις και οι αρνητικές δια-
κρίσεις σε βάρος των προσφύ-
γων και των μεταναστών δεν
έχουν θέση ούτε στην εκπαί-
δευση αλλά ούτε στην ελληνική
κοινωνία. Στηρίζουμε λοιπόν κά-
θε κινητοποίηση με όλο το υπό-
λοιπο λαϊκό κίνημα, κάθε προ-
σπάθεια τόσο στο χώρο του
σχολείου όσο και στην ευρύτε-
ρη κοινωνία. Αυτό που θέλουμε
είναι να συνεχίσουμε τη πάλη
ούτως ώστε να εδραιωθεί μία
κοινωνία ελευθερίας, ισότητας,
αλληλεγγυης και σεβασμού των
δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

Κική Γιαννάτου
μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

ΗΔιεθνής μέρα δράσης
στις 19 Μάρτη είναι ακό-

μα πιο σημαντική από όλες
τις προηγούμενες λόγω της
προσφυγικής κρίσης. Οι κυ-
βερνήσεις αντί να καλωσορί-
σουν αυτόν τον κόσμο που
προσπαθεί να ξεφύγει από
το θάνατο, την καταστροφή,
τις διώξεις, στήνουν φρά-
χτες για να τους εμποδίσουν
και τους πνίγουν. 

Μόλις χθες ο Πρωθυπουρ-
γός της Γαλλίας αποκάλεσε
τους πρόσφυγες  που έρχον-
ται στην Ευρώπη απειλή. Μία
στάση που είναι αντήχηση
αυτών που λένε αυτή τη
στιγμή οι φασίστες,  

Η κυβέρνηση της Βρετα-
νίας όταν ξέσπασε η προ-
σφυγική κρίση είπε ότι δεν
θα δεχτεί ούτε έναν πρόσφυ-
γα. Όταν είδαμε αυτές τις
φριχτές φωτογραφίες του
Αϊλάν να κείτεται νεκρός στις
ακτές της Τουρκίας και μόνο
όταν υπήρξε ένα τεράστιο κί-
νημα κατακραυγής σε όλη τη
Βρετανία που εκφράστηκε
με κινητοποιήσεις στις κοινό-
τητες των μεταναστών, μέσα
στους εργατικούς χώρους,
στα συνδικάτα, στα πανεπι-
στήμια, αναγκάστηκε η κυ-
βέρνηση να αλλάξει στάση
και να πει ότι θα δεχθεί ένα
μικρό αριθμό προσφύγων.
Τότε είπαν ότι θα δεχθούν
20.000 πρόσφυγες για τα
υπόλοιπα 5 χρόνια, κάτι το
οποίο σημαίνει 4.000 πρό-
σφυγες το χρόνο, τη στιγμή
που έχουμε εκατομμύρια αν-
θρώπους να προσπαθούν να
ξεφύγουν από το θάνατο και
τον πόλεμο. Είναι μία απαρά-
δεκτη συμπεριφορά που
αφήνει χιλιάδες ανθρώπους
να ζουν σε άθλιες συνθήκες
σαν αυτές που υπάρχουν
στους προσφυγικούς καταυ-
λισμούς του Καλαί.  

Γι' αυτό το λόγο πρεπει να
διπλασιάσουμε τις προσπά-
θειές μας για να οργανώσου-
με μία μεγάλη κινητοποίηση
στις 19 Μάρτη, έτσι ώστε να
βαδίσουμε εκείνη την ημέρα
κατά δεκάδες χιλιάδες ενάν-
τια στο ρατσισμό και σε όλα
αυτά τα εγκλήματα. 

Μπράιαν Ρίτσαρτσον,
Stand up Against Racism –

United Against Fascism,
Βρετανία

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μια συγκλονιστική εκδήλωση

Μπράιαν Ρίτσαρντσον

Το πάνελ της εκδήλωσης
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Αποφασιστική πολιτική μάχη
για να σωθούν ζωές

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι, ανάμε-
σα τους 17 παιδιά πνίγηκαν την περα-
σμένη Παρασκευή 22/1 στο Αιγαίο
όταν δύο βάρκες βυθίστηκαν έξω από
τις ελληνικές ακτές. Το σύνολο των
χαμένων ζωών το 2015 στα νερά ανά-
μεσα σε Ελλάδα και Τουρκία ήταν
τουλάχιστον 700, φέτος ο αριθμός
αυτός αναμένεται να είναι μεγαλύτε-
ρος.

Έχει υπάρξει μια σημαντική εξέλι-
ξη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, Οι
Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία –
επιτέλους!- απέκτησαν το δικαίωμα
να εργάζονται νόμιμα. Μέχρι τώρα
αναγκάζονταν να δουλέψουν 16
ώρες για το μισό από τον κατώτατο
μισθό. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση
υπάρχουν ακόμα προβληματικές
διατάξεις: ο αριθμός των Σύρων
προσφύγων σε κάθε εργατικό χώρο
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%,
ενώ οι Σύριοι θα πρέπει να περιμέ-
νουν έξι μήνες από την καταγραφή
τους ώστε να βρεθούν σε «καθε-
στώς προσωρινής προστασίας»
(πρόκειται για μια επινόηση του AKP
που αποτελεί κόλπο ώστε να αποφύ-
γει η κυβέρνηση να τους χαρακτηρί-
σει επίσημα πρόσφυγες). Παρόλα
αυτά ακόμα και αυτή η αλλαγή απο-
τελεί σημαντική πρόοδο. Εδώ και
τέσσερα χρόνια οι Σύριοι πρόσφυ-
γες παλεύουν να ζήσουν και να δου-
λέψουν στην Τουρκία ενάντια στην

υποκρισία της κυβέρνησης του AKP.
Μόνον αφού ο Ερντογάν κατάφερε
να κλείσει την βρώμικη συμφωνία
του με τους ηγέτες της Ε.Ε. για τον
περιορισμό της ροής τον προσφύ-
γων έκανε αυτή την αλλαγή.

Ανάγκη για μαζικό κίνημα
Αυτές ήταν οι πρόσφατες εξελί-

ξεις στο προσφυγικό που προηγή-
θηκαν του διημέρου δράσης στις 23
& 24 Γενάρη. Έτσι το απόγευμα του
Σαββάτου ξεκίνησε η συγκέντρωση
μας στην πλατεία Ταξίμ. Ο Χακάν
Αταμάν που είναι συντονιστής σε
ΜΚΟ που ασχολείται με τα δικαιώ-
ματα των προσφύγων, μίλησε για
τον ιστορικό πλαίσιο της πολιτικής
ασύλου στην Τουρκία. Σύμφωνα με
τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπο-
γράψει η Τουρκία δίνει τη δυνατότη-
τα χαρακτηρισμού ως πρόσφυγες
μόνο σε ανθρώπους που εγκαταλεί-
πουν τις εστίες τους «εξαιτίας γεγο-
νότων που συμβαίνουν στην Ευρώ-
πη».

Επόμενος το λόγο πήρα εγώ, σε
μια προσπάθεια να σκιαγραφήσω
την στροφή του AKP στο προσφυγι-
κό αλλά και τα πολιτικά κίνητρα πίσω
από αυτή. Η τελευταία ομιλήτρια
ήταν η Μάισα Σάλεχ, σκηνοθέτης

από τη Συρία και ακτιβίστρια, κατό-
πιν πολλοί Σύριοι πρόσφυγες πήραν
το λόγο από το ακροατήριο τονίζον-
τας την ανάγκη για την οικοδόμηση
μαζικού κινήματος στην Τουρκία. 

Μετά οι αντικαπιταλιστές ξεκίνη-
σαν τις προετοιμασίες για την πο-
ρεία στην πλατεία Ιστικλάλ παρά τη
σφοδρή χιονόπτωση. Το πανό μας
έγραφε «Όχι στο ρατσισμό! Το άσυ-
λο είναι ανθρώπινο δικαίωμα!» και
«ανοιχτά σύνορα» σε Τούρκικα, Αρα-
βικά και Αγγλικά. Τα βασικά συνθή-
ματα ήταν «πες όχι στο ρατσισμό»,
«ανοίξτε τα σύνορα – λευτεριά
στους πρόσφυγες» και «οι Σύριοι
δεν είναι μόνοι». 

Η Ηδίλ Ουγούτ, φοιτήτρια πήρε το
λόγο και επεσήμανε ότι αιτία της μα-
ζικής προσφυγιάς είναι οι ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις, κυρίως της Δύ-
σης, και στηλίτευσε την συμπεριφο-
ρά του κυβερνώντος AKP προς τους
Σύριους ενώ πρόσθεσε ότι η εγκύ-
κλιος για «την προσωρινή προστα-
σία» των «φιλοξενούμενων» μας εί-
ναι ανοησίες και ότι απαιτούμε ένα
πραγματικό νόμο για τα δικαιώματα
των προσφύγων. 

Υπήρξε μεγάλη κάλυψη από ΜΜΕ,
τόσο τούρκικα και κουρδικά αλλά
και ευρωπαϊκά παίρνοντας συνεν-

τεύξεις και δηλώσεις από τους δια-
δηλωτές.

Η συνάντηση στα σύνορα

Την επόμενη μέρα φτάσαμε στα
Ύψαλα μετά από τρίωρο ταξίδι από
την Κωνσταντινούπολη. Στη συνέ-
χεια συναντηθήκαμε με του συντρό-
φους από την Ελλάδα που διέσχισαν
τα σύνορα μετά τη δική τους πο-
ρεία. 

Έτσι ανοίξαμε μαζί τα πανό μας οι
αντιρατσιστές από  Τουρκία και Ελ-
λάδα και αποδείξαμε τη διεθνή αλ-
ληλεγγύη. Ο Κώστας Πίττας από την
ΚΕΕΡΦΑ υπογράμμισε την αποφασι-
στικότητά μας να συνεχίσουμε τον
αγώνα για να αναγκάσει τις κυβερ-
νήσεις μας να ανοίξουν τα σύνορα,
να γκρεμίσουμε την Ευρώπη-φρού-
ριο και να σταματήσουμε τη Φρόν-
τεξ. Κι άλλοι Έλληνες αντιρατσιστές
πήραν τον λόγο καθώς και ένας ακα-
δημαϊκός. Όλοι μαζί φωνάξαμε στα
Τουρκικά και τα Ελληνικά: «Ανοίξτε
τα σύνορα για τους μετανάστες ερ-
γάτες», «Σώστε ζωές» και «οι Σύριοι
δεν είναι μόνοι».

Ο Χασάν Φεμί Οζέρ από το DSIP
διάβασε την ανακοίνωση της οργά-
νωσης η οποία κατέληγε «Το AKP
που αρχικά αποκαλούσε τους Σύρι-

ους πρόσφυγες αδέρφια δεν διστά-
ζει να είναι ο επί πληρωμή δεσμοφύ-
λακας των προσφύγων για λογαρια-
σμό της ΕΕ καθώς τα σχέδια του για
τη Μέση Ανατολή αλλάζουν. Είναι
γνωστό ότι χιλιάδες Σύριοι έχουν
συλληφθεί μετά την υπογραφή της
συνθήκης με την ΕΕ. Οι πρόσφυγες
αυτοί μεταφέρονται σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης και απειλούνται με
απέλαση. Αυτές οι κρατικές πολιτι-
κές είναι που θρέφουν το ρατσισμό
στην Τουρκία και την Ευρώπη.

Οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα,
όροι όπως «χπροσωρινή προστασία»
και «επισκέπτης» είναι απλά κενές πε-
ριεχομένου πρόκειται για μισόλογα.
Αυτοί που εξαπέλυσαν, συνεχίζουν και
βαθαίνουν τον πόλεμο πρέπει να ανα-
λάβουν και τις ευθύνες τους και να νο-
μιμοποιήσουν τους ανθρώπους τους
οποίους εξανάγκασαν σε φυγή από τις
πατρίδες τους. Πρέπει να κλείσουμε
τα στρατόπεδα, και να ανοίξουμε τα
σύνορα! Απαιτούμε νόμο για τους
πρόσφυγες εδώ και τώρα!».

Ακτιβιστές επιχείρησαν να διαδη-
λώσουν και στη Σμύρνη αλλά η αστυ-
νομία τους εμπόδισε, έτσι πραγματο-
ποίησαν συγκέντρωση και διάβασαν
το ψήφισμά τους.

Οζάν Τεκίν

Eλληνοτουρκική αλληλεγγύη

Η
επιτυχία της διαδήλωσης που έγινε στο
Καλαί της Γαλλίας το περασμένο Σάβ-
βατο 23/1 ξάφνιασε ακόμα και τους

διοργανωτές. Η λεγόμενη ζούγκλα του Καλαί, ο
χώρος κατασκήνωσης των προσφύγων που πε-
ριμένουν να περάσουν απέναντι στην Αγγλία
έγινε χώρος αντίστασης, αλληλεγγύης και αντι-
ρατσισμού. 

Την τελευταία βδομάδα οι οργανώσεις που
καλούσαν τον κόσμο να γεμίσει τα πούλμαν
απο το Παρίσι αναγκάστηκαν σχεδόν να τα δι-
πλασιάσουν ώστε να μπορέσουν να μετακινη-
θούν όσοι ήθελαν να ανέβουν στο Καλαί. Κα-
τά τη διάρκεια του ταξιδιού η συζήτηση για το
πως θα ήταν τα πράγματα στο Καλαί αλλά και
για τις 30 Γενάρη, μέρα διαδηλώσεων σε όλη
τη Γαλλία ενάντια στο καθεστώς έκτακτης
ανάγκης δεν σταμάτησε εκτός απ όταν τα
πούλμαν βρέθηκαν αντιμέτωπα με μπλόκα της
αστυνομίας, τα οποία και χρειάστηκε να πα-
ρακάμψουν. 

Ωστόσο η συμμετοχή των αντιρατσιστών και
των αντιρατσιστριών δεν περιορίστηκε εκεί.
Εκατοντάδες έφτασαν στο Καλαί απο άλλες
πόλεις με τα αυτοκίνητα τους, αλλά και απο
την Αγγλία. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η πα-
ρουσία των μεταναστών οι οποίο δεν δίστασαν
να ενωθούν με τους αλληλέγγυους και να δια-
δηλώσουν στους δρόμους της πόλης. 

Πάνω από τρεις χιλιάδες διαδηλωτές βρον-
τοφώναξαν συνθήματα στα αγγλικά, στα γαλ-
λικά αλλά και σε διάφορες απο τις γλώσσες
των μεταναστών. Τα συνθήματα «όχι στη
ζούγκλα», «αέρα αέρα να ανοίξουν τα σύνο-

ρα» και «οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
εδώ» κυριάρχούσαν καθόλη τη διάρκεια της
πορείας. 

Σχεδόν είκοσι οργανώσεις της γαλλικής αρι-
στεράς, αναρχικοί και κινήσεις μεταναστών,
εμπνευσμένοι απο το Σαββατοκύριακο αντιρα-

τσιστικής δράσης που διοργάνωνε η ΚΕΕΡΦΑ
στον Έβρο μαζί με τους Τούρκους αγωνιστές,
αποφάσισαν σιγά σιγά να ενώσουν τη φωνή
τους με αυτή των μεταναστών απο τη Μέση
Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική που βρίσκονται
«φυλακισμένοι» στο Καλαί. Μέλη του Σοσιαλι-

στικού Εργατικού Κόμματος της Βρεττανίας,
του Νέου αντικαπιταλιστικού Κόμματος της
Γαλλίας, αλλά και σύντροφοι απο το Βέλγιο,
βρέθηκαν όλοι μαζί για πρώτη φορά να διαδη-
λωνουν μαζί ενάντια στα κλειστά σύνορα. 

Η διαδήλωση που έκανε το γύρω της πό-
λης, παρά της διάφορες ανακοινώσεις ακρο-
δεξιών οργανώσεων γέμισε τη πόλη με τον
διεθνιστικό της παλμό και ανάγκασε ακόμα
και τους λίγους φασίστες που ξετρύπωσαν
απο τα σπίτια στους να κρυφτούν σύντομα. 

Τα γαλλικά ΜΜΕ προβάλουν διαρκώς απο χθές
ένα άγαλμα του Ντε Γκολ που οι διαδηλωτές «βε-
βήλωσαν» με σπρέυ και την ίδια στιγμή περνάνε
ένα φασίστα ο οποίος έβγαλε καραμπίνα ενάντια
στους διαδηλωτές σαν κάτι το όχι και τόσο σημαν-
τικό. 

Παρόλα αυτά η μαζική αυτή διαδήλωση που
αντιμετώπισε τη σφοδρή επίθεση των γαλλικών
ΜΜΕ γέμισε τους πρόσφυγες με τόση αυτοπε-
ποίθηση ώστε αργότερα να εισβάλλουν με ορ-
γανωμένη πορεία σε ένα απο τα φέρρυ που
εκτελούν τα δρομολόγια προς την Αγγλία και να
το καταλάβουν. Η κίνηση αυτή των προσφύγων
και των μεταναστών, να διεκδικήσουν το δικαίω-
μα τους στο να ταξιδέψουν ελέυθερα σε μια άλ-
λη χώρα, συνάντησε τη βίαιη καταστολή της
αστυνομίας, οι οποία χτύπησε άγρια πάνω απο
πενήντα διαδηλωτές, συνέλαβε μερικές δεκάδες
και τελικά προχώρησε σε 11 προσαγωγές. Τρείς
απο τους προσαχθέντες απειλούνται τώρα με
επαναπροώθηση προς την Ιταλία.

Ανταπόκριση από τον 
Δημήτρη Δασκαλάκη

Ενωμένοι στο Καλαί
Καλαί, 23/1
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Οκόσμος δεν είχε ξαναδεί τέτοιο πράγμα
στον Εβρο, ένα μεγάλο μαχητικό, πολύ-

χρωμο  κίνημα. Την πρώτη μέρα με τη μεγάλη
διαδήλωση στην Αλεξανδρούπολη και την
συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο που κυ-
ριολεκτικά ξεχείλισε στο δρόμο, τη δεύτερη
μέρα με πολλαπλές κινητοποιήσεις στους Κή-
πους, την Ορεστιάδα, τις Καστανιές. Είναι μια
πολύτιμη παρακαταθήκη για τη συνέχεια για
όλο τον κόσμο του κινήματος, τα σωματεία,
την αριστερά της περιοχής που έδωσε συγ-
χαρητήρια για την οργάνωση αυτής της εκδή-
λωσης. Επόμενο βήμα, η απεργία στις  4 Φλε-
βάρη.  

Γιώργος Μποτσίδης, Αλεξανδρούπολη

Το διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ ήταν μια εμπειρία
που γέμισε τους πάντες με ενθουσιασμό.

Στην Ξάνθη, ήταν η κορύφωση μιας καμπά-
νιας ενάντια στους φράχτες που κράτησε πά-
νω από 100 μέρες με εκδηλώσεις, συναυλίες,
διαρκή κινηματική παρουσία, πλήθος εξορμή-
σεων. Τις τελευταίες μέρες καταβάλαμε μια
μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε άτομο το
άτομο τον κόσμο που δουλέψαμε μαζί το τε-
λευταίο διάστημα. Τελικά όμως η συμμετοχή
ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Περισσότεροι

από 70 αντιρατσιστές/-ριες, κυρίως εκπαιδευ-
τικοί (και από την Καβάλα) και φοιτητές/-τριες
(και από την Κομοτηνή) πέρασαν από τα λεω-
φορεία μας στη διάρκεια του διημέρου και
δεκάδες ακόμη επέλεξαν να μετακινηθούν με
άλλο μέσο. 

Το Σάββατο στη διαδήλωση της Αλεξαν-
δρούπολης το πανό της ΑΔΕΔΥ Ξάνθης συ-
σπείρωσε αρκετό κόσμο. Το βράδυ μετά την
εκδήλωση στο δημοτικό αμφιθέατρο ο κό-
σμος βγήκε ακόμα πιο πεισμένος για την επι-
τακτική ανάγκη να γκρεμίσουμε το φράχτη.
Την Κυριακή το πρωί βρεθήκαμε στους Κή-
πους, όπου προχωρήσαμε σε συμβολικό απο-
κλεισμό των συνόρων. Στη συνέχεια, παρά τη
σημαντική καθυστέρηση λόγω βλάβης κατα-
φέραμε να φτάσουμε στις Καστανιές χάρη
στην υπομονή και το πείσμα του κόσμου για
να ενώσουμε τις φωνές μας με τους εκατον-

τάδες διαδηλωτές απ' όλη την Ελλάδα.
Η είσοδος μας στο χωριό με συνθήματα

ήταν από τις πιο έντονες στιγμές. Πρέπει να
τονιστεί ότι χωρίς την οικονομική ενίσχυση
των εκπαιδευτικών σωματείων (του Διδασκα-
λικού Συλλόγου, της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου
Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων ΕΠΑΘ) αυ-
τή η κινητοποίηση δεν θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιηθεί. Συνεχίζουμε μαζί με όλο αυτό
τον κόσμο στην απεργία στις 4 Φλεβάρη και
μετά στη μάχη για να κόψουμε τους φράχτες
και όχι τις συντάξεις, κουβαλώντας την εμπει-
ρία του πόσο μεγάλη είναι αυτή η σύγκρουση
με τη ρατσιστική Ευρώπη φρούριο που σκο-
τώνει εργάτες και γεννάει φασίστες στο δρό-
μο για τη Διεθνή Μέρα Ενάντια στο Ρατσισμό
και το Φασισμό στις 19 Μάρτη.

Παντελής Αποστολίδης, Ξάνθη

Η επιτυχία του διημέρου στον Έβρο στηρίχτηκε πάνω στην τοπική κινητοποίηση που
έγινε σε όλη τη Θράκη, όπως μεταφέρουν οι εικόνες από τους αγωνιστές-τριες που
πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις.

Μεγάλη τοπική κινητοποίηση

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί καταφέ-
ραμε σήμερα να έρθουμε εδώ πολλοί άν-
θρωποι, πολλά νέα παιδιά και απ ‘όλο τον
κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι ότι αρχίσα-
με και μιλάμε μεταξύ μας και να λέμε ότι
τα σύνορα και οι φράχτες έχουν γεμίσει
νεκρά παιδιά το Αιγαίο Πέλαγος. Σήμερα
καταφέραμε να μιλάμε μεταξύ μας και να
ξέρουμε ότι δεν μας χωρίζει τίποτα».

Αυτά δήλωσε στον Κυριάκo Μπάνο ο
Κώστας Πολυχρονόπουλος από την Κοι-
νωνική Κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»,
που μετά τη Λέσβο βρέθηκε και στον
Εβρο προκειμένου να υποστηρίξει τις κι-
νητοποιήσεις προσφέροντας στους δια-
δηλωτές ζεστό φαγητό μετά το τέλος της
πορείας στην παγωμένη Αλεξανδρούπολη
αλλά και τη νύχτα του Σαββάτου στο χώ-
ρο διαμονής, λίγο έξω από την πόλη,
όπου πέρασαν το βράδυ όπου έφαγαν,
ήπιαν, τραγούδησαν και πήραν δυνάμεις
για την επόμενη μέρα εκατοντάδες διαδη-
λωτές. 

Στον ίδιο χώρο κατέφθασε το βράδυ
του Σαββάτου και μια ομάδα από γερμα-
νούς ακτιβιστές  από την Ειδομένη, που
την επόμενη μέρα ανέβηκε στη διαδήλω-
ση στο φράχτη. Στην Αλεξανδρούπολη,
όχι μόνο δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο,
αλλά οι ντόπιοι, στα στέκια της νεολαίας
και όχι μόνο, υποδέχτηκαν φιλόξενα τους
διαδηλωτές-τριες που επισκέφθηκαν τα
μαγαζιά της πόλης που για δύο μέρες
έζησε στους ρυθμούς της κινητοποίησης. 

Πάνω από 160 φύλλα της εργατικής αλ-
ληλεγγύης και 50 τεύχη του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω πουλήθηκαν
στη διάρκεια της κινητοποίησης.

Kαλωσόρισαν
τους διαδηλωτές

Ε
κατοντάδες διαδηλωτές
από όλη την Ελλάδα αψή-
φησαν το πολύωρο ταξίδι,

το τσουχτερό κρύο και  όλα τα
“εμπόδια” για να συμμετέχουν
στις διήμερες κινητοποιήσεις που
οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ ενάντια
στον φράχτη του Έβρου.

Το καραβάνι γέμισε τέσσερα βα-
γόνια του τρένου που ξεκίνησε
από το σταθμό Λαρίσης τα μεσά-
νυχτα της Παρασκευής 22/1. Μαζί
με τους διαδηλωτές από την Αθή-
να, στο αντιρατσιστικό τρένο επιβι-
βάστηκαν σύντροφοι και συντρό-
φισσες από την Πάτρα, το Ρέθυ-
μνο, το Ηράκλειο. Ενώ στη διαδρο-
μή η αποστολή μεγάλωσε κι άλλο
καθώς προστέθηκαν οι διαδηλω-
τές από το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη,
τα Γιάννενα, τη Λέσβο, τα Χανιά.

Ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος
σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Τα συνθήματα ξεκίνησαν από την
αποβάθρα και συνεχίστηκαν μέ-
σα στο τρένο, όπου προστέθηκαν
τραγούδια, διάβασμα και πολλή
πολιτική συζήτηση. Η Εργατική
Αλληλεγγύη, το περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα Κάτω καθώς και
το νέο βιβλίο του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείο “Γκρεμίστε τους φρά-
χτες, ανοίξτε τα σύνορα” αγορά-
στηκαν μαζικά.

“Ξεκινήσαμε σήμερα και από
την Πάτρα και μάλιστα κατευθεί-
αν από διαδήλωση ενάντια στη
διάλυση του ασφαλιστικού”, μας
ενημέρωσε η Ράνια. “Είμαστε αλ-
ληλέγγυοι με τους πρόσφυγες
και ανεβαίνουμε για να το βρον-

τοφωνάξουμε”.
“Η αποστολή του Ρεθύμνου

μπορεί να μην είναι μεγάλη, αλλά
πάρα πολύς κόσμος όλη την δια-
δικασία που υπήρχε πριν τη στή-
ριξε”, μας είπε η Μαριλήδα.
“Έχουμε από όλους τους φοιτη-
τικούς συλλόγους αποφάσεις
στήριξης και από σωματεία της
πόλης και όλοι περιμένουν τα νέα
όταν γυρίσουμε”.

Χωράμε όλοι

“Πάμε να πούμε ότι χωράμε
όλοι, να στηρίξουμε την ανθρώπι-
νη ζωή αυτή τη δύσκολη εποχή,
μας αγγίζει η προσφυγιά”, μας
είπε η Γιώτα. “Πάμε να ρίξουμε
το φράχτη της ντροπής” συμπλή-
ρωσε η Ιωάννα. 

Η συμμετοχή των μεταναστών
ήταν εντυπωσιακή. “Είμαστε Αρ-
μένιοι και Κούρδοι. Κάθε μέρα
πεθαίνουν άνθρωποι, πρέπει να
ανοίξουν τα σύνορα. Γι αυτό πά-
με πάνω. Στη Μέση Ανατολή
έχουν φωτιά, στη Συρία, το Ιράν,
την Τουρκία. Πρέπει να φέρουμε
τη φωτιά στην Ελλάδα”, μας είπε

ο Μάνου. “Πάμε να ρίξουμε το
φράχτη. Πάμε για μάχη. Έχουμε
τη δύναμη να το πετύχουμε”, δή-
λωσε ο Αρχάτ.

“Θέλουμε να ανοίξουμε σύνο-
ρα. Πάμε πρώτα Αλεξανδρούπο-
λη, μετά Έβρο, να πούμε ότι ο
Θεός δεν έχει σύνορα, όλοι πρέ-
πει να είναι λεύτεροι”, μας είπε ο
Ματζίντ Μαλίκ πρόεδρος της Πα-
κιστανικής Κοινότητας. “Πάμε να
ρίξουμε φράχτη, όχι άλλοι πνιγ-
μένοι”, συμπλήρωσε ο Ασίφ, μέ-
λος της Κοινότητας, ενώ το μι-
κρότερο μέλος της αποστολής, ο

Ζισάν, δεκατεσσάτων ετών μας
χαιρέτισε με ένα χαμόγελο: “Εί-
μαι μαθητής και πάω στην Αλε-
ξανδρούπολη με αίτημα να ανοί-
ξουμε τα σύνορα”.

“Πάμε να διαδηλώσουμε ενάν-
τια στον εγκληματικό φράχτη
που πνίγει ανθρώπους κάθε μέρα
στο Αιγαίο”, μας είπε ο Σπύρος
από το ΜΕΤΡΟ. “Να ανοίξει, να
περνάει ο κόσμος που φεύγει
από τον πόλεμο για να βρει μια
καλύτερη ζωή”.

“Να ανοίξουν τα σύνορα σε όλη
την Ευρώπη, είναι απαράδεκτο να
σταματάνε τους πρόσφυγες πνί-
γοντάς τους. Δεν είναι ατυχήματα
όσα συμβαίνουν”, μας είπε ο Δά-
νος, “Η κυβέρνηση να τσακιστεί
να ανοίξει τα σύνορα, αυτό το μή-
νυμα στέλνουμε” τόνισε ο Βαγγέ-
λης από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ.

Το ίδιο αγωνιστικό κλίμα επι-
κρατούσε στα λεωφορεία από τη
Θεσσαλονίκη προς την Αλεξαν-
δρούπολη. Σε όλη τη διαδρομή
γίνονταν ανακοινώσεις και ενημε-
ρώσεις για το πρόγραμμα των κι-
νητοποιήσεων, ενώ όταν το κα-
ραβάνι συνάντησε μπλόκο των
αγροτών, όλοι κατέβηκαν από τα
λεωφορεία για να εκφράσουν την
αλληλεγγύη τους φωνάζοντας
μαζί με τους αγρότες “εργάτες,
αγρότες, φοιτητές - όλοι μαζί θα
βγούμε νικητές”. Αμέσως το
μπλόκο άνοιξε για να συνεχιστεί
το ταξίδι για τον Έβρο.

Η επιτυχία των κινητοποιήσεων
και η συνέχεια του αγώνα ήταν
το βασικό θέμα συζήτησης στο
ταξίδι της επιστροφής. Το αντι-
ρατσιστικό κίνημα έγινε πιο δυνα-
τό αυτό το Σαββατοκύριακο.

Λ.Β.

Στο δρόμο για τον Έβρο

Είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχου-
με κάνει τα τελευταία εφτά χρόνια που

ασχολούμαστε με το ζήτημα. Ευχαριστούμε
όλους όσοι ήρθανε σήμερα εδώ να συμπαρα-
σταθούν σε αυτόν τον αγώνα. Το διήμερο και
οι κινητοποιήσεις είναι η δύναμη που μπορούμε
να ρίξουμε το φράχτη. 

Ο φράχτης δεν πέφτει μόνο με τις φαγάνες,
αλλά και με τα λόγια και κυρίως με τις κινήσεις
που μπορεί να κάνει ο κόσμος και η νεολαία. Η
Ανοιχτή Συνέλευση δημιουργήθηκε με αυτό το
σκεπτικό όταν είχαν πάρει την απόφαση επί
Παπουτσή να φτιαχτεί ο φράχτης. Ξεκινήσαμε
αυτή τη δράση ενώθηκε ο κόσμος, κυρίως οι
νεολαίοι της πόλης και κάναμε κινητοποιήσεις
για να μη φτιαχτεί, μετά για να πέσει ο φρά-
χτης. Διοργανώνουμε εδώ και πέντε χρόνια αν-
τιρατσιστικό φεστιβάλ, κάτι που για την πόλη
μας μοιάζει λίγο απίστευτο, γιατί είναι μια συν-
τηρητική πόλη, μόλις δεκαεπτά χιλιάδων κατοί-
κων, που το ένα τρίο της είτε εργάζεται είτε ζει
από το στρατό, την αστυνομία κλπ. Κάπως έτσι
ξεκινήσαμε και σήμερα είναι η μεγαλύτερη δια-
δήλωση που έχουμε δει ποτέ στην πόλη της
Ορεστιάδας. 

Ηλίας Αγγελακούδης, Ορεστιάδα

Σταθμός Λαρίσης, βράδυ 22/1
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Οι δρόμοι όλο και πιο βρώμικοι, η καταπίεση και η
καταστολή αυξανόμενη, η αλλοτρίωση και εγκλωβι-
σμός καραδοκούν, αλλά οι Αδέσποτες Σκύλες τρα-
γουδάν ακόμα. Φτάσαμε στο 5ο βαλς σε αυτό το
κονσέρτο της  κρίσης και όμως το μόνο που δεν δια-
φαίνεται είναι η κούραση. Μπορεί πλέον η εμπειρία
της σκληρής επιβίωσης να είναι ορατή σε όλα τα
επίπεδα, αλλά όχι στην έλλειψη δημιουργικότητας. 

Απίστευτες σε ενέργεια, και οι έξι Σκύλες χο-
ρεύουν, τραγουδούν, υποκρίνονται 10-15 ρόλους η
καθεμία. Πιο δεμένες τεχνικά, συντονισμένες όσο
ποτέ άλλοτε, και με την άλλοτε παιχνιδιάρικη και άλ-
λοτε επιβλητική μουσική του Άγγελου Αγγελίδη να
ερμηνεύεται live στην σκηνή του ΕΜΠΡΟΣ την Πα-
ρασκευή 15/1 στην πρεμιέρα του “Βαλς των Βρόμι-
κων Δρόμων Νο5”, οι Αδέσποτες Σκύλες απέδειξαν
πως παραμένουν μια από τις πιο σημαντικές αυτοορ-
γανωμένες θεατρικές ομάδες δρόμου της Αθήνας.

Ωστόσο αυτό που καθιέρωσε της Σκύλες και τις
έκανε αγαπητές στον κινηματικό κόσμο της Αθήνας
είναι η πολιτική διάσταση της παρουσίας τους. Από
τα κείμενα που επιλέγουν για να ανεβάσουν και τις
σκηνικές και μουσικές επιλογές τους, μέχρι τον τρό-
πο που πληρώνονται (με καπέλο - ελεύθερη συνει-
σφορά- “υποστηρίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση
στην τέχνη”) και φυσικά την κινηματική τους παρου-
σία (στέκια, πεζόδρομοι, κατειλημμένοι χώροι, αντι-
φασιστικά-αντιρατσιστικά συλλαλητήρια, κλπ), η κρι-
τική στις κοινωνικές φόρμες είναι συνεχής. Άλλες
φορές επιθετικά άλλες φορές δεικτικά και άλλες πα-
θητικά, αναδεικνύουν μέσα από μια ξεκάθαρα γυναι-
κεία ματιά και με άπειρες ποσότητες χιούμορ, από
κεντρικά πολιτικά ζητήματα μέχρι τη σκληρή  πραγ-
ματικότητα της καθημερινότητας μέσα στην κρίση.

Το Βαλς των Βρώμικων Δρόμων

Από το 2008 που πρωτοεμφανίστηκαν με “Το Βαλς
των Βρώμικων Δρόμων” την “παραστάσιμη φόρμα
που χρησιμοποιούν ως όχημα για να μιλήσουν για
την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα”, όπως εξη-
γούν οι ίδιες, “εμπνέονται από όλους εκείνους που
σε οποιαδήποτε εποχή και τόπο, με οποιονδήποτε
τρόπο απάντησαν σε αυτό που τους καταπίεζε δημι-
ουργώντας χίλιες ερωτήσεις”.

Και σε αυτή την παράσταση όλα τους τα νούμερα
είναι πολιτικά. Είτε πιάνουν τον Μπρεχτ και τον Γκα-
λεάνο, είτε τον Μπέκετ, τον Καμύ και τον Πεσσόα,
αναδεικνύουν μια ξεκάθαρα αντισεξιστική, αντιρα-
τσιστική και αντιφασιστική, αντιπολεμική και εν τέλει
ταξική αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότη-
τας στην Αθήνα της κρίσης. Παραμένουν ξεσηκωτι-
κές και εμπνευστικές, παρόλο που περισσότερο από
ποτέ στο Βαλς Νο5 αποπνέουν μια παθητική στωικό-
τητα, μια διάθεση ρομαντικής απογοήτευσης για κά-
τι που θα έπρεπε να συμβεί και δεν συμβαίνει. “Για
όλους εκείνους που έστω για μια στιγμή αμφισβήτη-
σαν τα δεδομένα ακόμα και τις μεγαλύτερες βεβαι-
ότητές τους και έπειτα ξαναγύρισαν στο καβούκι
τους”, γράφουν στην ανακοίνωσή τους. 

Ακόμα και όταν ανοίγουν ερωτήματα χωρίς να τα
απαντάνε, οι Αδέσποτες Σκύλες παραμένουν άγρια
απολαυστικές και το Βαλς Νο5 μια παράσταση που
συνεχίζει να γαυγίζει αντισυμβατικά στα αυτιά του
θεατρικού κατεστημένου.

Κυριάκος Μπάνος

INFO

Κάθε Παρασκευή&Σάββατο ως 06/02, στο Αυτοδια-
χειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ (Ρήγα Παλαμήδη
2,Ψυρρή, Αθήνα). Ώρα έναρξης 21:00

Αδέσποτες Σκύλες Ο
Έτορε Σκόλα που έφυγε στις 19
Γενάρη υπήρξε ένας από τους τε-
λευταίους «μεγάλους» Ιταλούς κι-

νηματογραφιστές. Γύρισε πάνω από 40
ταινίες που παρακολουθούν την πορεία
της μεταπολεμικής Ιταλίας. Υπήρξε πάν-
τα στρατευμένος στην αριστερά.

Το 1947, δεκαέξι χρονών, ο Σκόλα
άφησε τη γενέτειρά του, το επαρχιακό
Τρεβίκο για να σπουδάσει νομικά στη Ρώ-
μη, σύντομα όμως κατάληξε στο σατιρικό
περιοδικό «Marc Aurelio», που φιλοξενού-
σε με έμμεσο τρόπο την κριτική απέναντι
στο δεξιό μεταπολεμικό σκηνικό της Ιτα-
λίας. Εκεί θα συναντήσει τον Φεντερίκο
Φελίνι που έφτιαχνε σκίτσα. Τη γνωριμία
τους και την όλη πορεία του Φελίνι θα
ανακαλέσει 65 χρόνια αργότερα, όταν
γύρισε το ντοκιμαντέρ «Τι παράξενο να
σε λένε Φεντερίκο», φόρο-τιμής στον με-
γάλο κινηματογραφιστή.

Όπως και ο μέντοράς του, ο Σκόλα πέ-
ρασε στο σενάριο και από κει στη σκηνο-
θεσία, το 1964. Το κινηματογραφικό εί-
δος που μεσουρανούσε τότε ήταν η Κο-
μέντια αλ Ιταλιάνα, ένα ιδιαίτερο ρεύμα
που συνδύαζε την καλλιτεχνική παράδο-
ση της Ιταλίας με την κληρονομιά του Νε-
ορεαλισμού και του τέλους του Β’ Παγ-
κόσμιου Πολέμου. Ασχολείται κύρια με
τις ζωές των φτωχών και καταφρονεμέ-
νων, αυτών που πολέμησαν τον φασισμό
και βρέθηκαν τελικά στο περιθώριο.
Όμως αντί για τον ρεαλισμό, η Κομέντια

χρησιμοποιεί τη φάρσα και τη σάτιρα. Συ-
χνά η ιστορία αφορά τον ανταγωνισμό
μιας ομάδας κομπιναδόρων και μαφιόζων
με μια άλλη αντίστοιχη, για να εκθέσει
την άγνοια, τη διαφθορά, την ανηθικότη-
τα, με σαφείς υπαινιγμούς για την Ιταλική
κοινωνία. 

Ο Σκόλα δούλεψε μέσα σ’αυτή τη σχο-
λή που είχαν εγκαινιάσει μεγάλοι δημι-
ουργοί όπως ο Μάριο Μονιτσέλι και ο
Ντίνο Ρίζι και την εμπλούτισε με την ιδιαί-
τερη κοινωνική ματιά του στρατευμένου
αριστερού. Το 1976 βραβεύτηκε στις
Κάννες για το «Βίαιοι, βρώμικοι, κακοί»,
τον βίο μιας λούμπεν πολυμελούς οικογέ-
νειας σε μια παραγκούπολη στις παρυ-
φές της Ρώμης. Ένα χρόνο μετά γύρισε
την πιο δημοφιλή ταινία του, «Μια ξεχω-
ριστή μέρα». Πρόκειται για την 8η Μάη
1938, τη μέρα που ο Χίτλερ επισκέφτηκε
τη Ρώμη και οι φασίστες είχαν οργανώσει
θριαμβευτική υποδοχή. Η Σοφία Λόρεν,
μια καταπιεσμένη νοικοκυρά συναντά και
συνευρίσκεται με τον γείτονά της (Μ. Μα-
στρογιάννι) που αναχωρεί για τη Σαρδη-
νία, όπου εκτοπίζεται ως κομμουνιστής
και ομοφυλόφιλος. 

Λίγα χρόνια πριν έχει γυρίσει το «Κι
αγαπιόμαστε τόσο πολύ». Εκεί παρακο-

λουθεί την πορεία τριών συντρόφων της
αντίστασης στον Μουσολίνι, που μετά
τον πόλεμο τράβηξαν διαφορετικούς
δρόμους για να συναντηθούν πολλά χρό-
νια αργότερα. Ο Σκόλα κάνει σκληρή κρι-
τική στους αριστερούς που πήγαν δεξιά,
που έγιναν φίλοι και κόλακες της αστικής
ιδεολογίας, είτε το έκαναν για το χρήμα,
είτε για τη δόξα. Στην πικρή αυτή ταινία,
δικαιώνει τον μοναδικό της παρέας που
παρέμεινε πιστός στην ιδεολογία του.

Μέλος του Κ.Κ.Ι.

Ο Σκόλα ήταν μέλος του Κ.Κ. Ιταλίας.
Δεν το έκρυβε. Κινηματογραφούσε τακτι-
κά τα φεστιβάλ της «Unita» της εφημερί-
δας του Κ.Κ.Ι και το 1989 συμμετείχε
στην «σκιώδη» κυβέρνηση του Κ.Κ. σαν
υπεύθυνος για τα θέματα πολιτισμού. Το
ΚΚΙ, παρά τη μαζικότητα και μεγάλη επιρ-
ροή του στην Ιταλική εργατική τάξη, ακο-
λούθησε μια διαρκή τροχιά προς τα δεξιά
και από τον Ευρωκομμουνισμό κατέληξε
μέσω του «Ιστορικού συμβιβασμού» στην
μετατροπή σε ένα σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα. Ο Σκόλα αν και εντός του κόμμα-
τος, έβλεπε την κατάντια και δεν έχανε
ευκαιρία να την καυτηριάζει. 

Περισσότερο από κάθε έργο του το εκ-
φράζει στην «Ταράτσα» (1980), όταν ο
ίδιος βρίσκεται σε δημιουργικό απόγειο
ενώ το Κ.Κ.Ι στη μέση του κατήφορου
προς την σοσιαλδημοκρατικοποίηση. Δεί-
χνει μια παρέα αριστερών διανοούμενων
που κατέχουν σημαντικά πόστα στον τύ-
πο, το σινεμά και την τηλεόραση της επο-
χής και συντρώγουν τακτικά στην ταρά-
τσα του σπιτιού του πλουσιότερου. Ο
Σκόλα εκθέτει την κενότητα, την υπερο-
ψία, τη δεξιά κατάντια αυτών που υποτί-
θεται ότι είναι η πρωτοπορία της ιντελιγ-
κέντσιας και ανάμεσα στις συναντήσεις
παρακολουθεί τη ζωή κάθε ενός να ακρο-
βατούν μέσα στους αστικούς θεσμούς,
με υποκρισία, ασυνέπεια και υπαρξιακά
αδιέξοδα, για τα οποία ασφαλώς «φταίνε
οι συνθήκες», ο κόσμος «που δεν καταλα-
βαίνει», η επανάσταση «που δεν έρχεται»
κ.ο.κ. Κι όλα αυτά μόλις το 1980, πριν
ακόμα γευτούμε τα έργα και ημέρες του
ΚΚΙ στην κυβέρνηση.

Σε αντίθεση με αυτούς, ο Σκόλα παρέ-
μεινε στην αριστερά. Το 2001 συμμετείχε
στο συλλογικό ντοκιμαντέρ «Ένας άλλος
κόσμος είναι εφικτός» που αναφερόταν
στη μεγάλη διαδήλωση της Γένοβας, το
2002 συνυπέγραψε το «Γράμματα από
την Παλαιστίνη». Για το θάνατό του ο Μα-
τέο Ρέντσι έσπευσε να εξάρει την «κο-
φτερή του ματιά στην κατανόηση της Ιτα-
λίας και των αλλαγών που συνέβησαν…».
Πρόκειται για ύβρη για τον δημιουργό
που επειδή είχε κοφτερή ματιά και διαί-
σθηση, προειδοποιούσε για τις αλλαγές
που έφερναν τύποι σαν τον Ρέντσι, τον
Πρόντι και οι όμοιοί τους διεθνώς (και
στην Ελλάδα ασφαλώς)! 

Δήμητρα Κυρίλλου

Αντίο Έτορε

“Η ταράτσα”, 1980
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Π
ρόταση για συνάντηση, κοινή δράση και συντονισμό μέ-
σα στο κίνημα ενόψει του ασφαλιστικού απηύθυνε η
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με επιστολή που απέστειλε σε μια

σειρά από δυνάμεις της αριστεράς ζητώντας συνάντηση. 

Στην επιστολή αφού τονίζεται ότι «κεφάλαιο, κυβέρνηση, ΕΕ,
ΔΝΤ, τα κόμματά τους, οι εργοδοτικές ενώσεις, τα καθεστωτι-
κά ΜΜΕ, συνασπίζονται στην κατεύθυνση της επιβολής της αν-
τιδραστικής μεταρρύθμισης», η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκτιμά ότι:

«Κάτω από προϋποθέσεις, το εργατικό και λαϊκό κίνημα έχει
τη δύναμη να μπλοκάρει αυτήν την επίθεση (όπως το έχει κατα-
φέρει και στο παρελθόν) και να την ανατρέψει: Με στήριξη των
αγώνων που ξεσπούν και ξεπερνούν τον «εθιμοτυπικό» χαρα-
κτήρα και τη γραφειοκρατία. Με άμεση πολύμορφη κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων, ξεκινώντας από απεργίες με στόχο να μην
τολμήσει η κυβέρνηση να το καταθέσει. Με αγώνα και απεργίες
διαρκείας ακόμα κι αν το φέρει ή το περάσει στη Βουλή, για να
αναγκαστεί να το αποσύρει υποχωρώντας στον πανεργατικό-
παλλαϊκό ξεσηκωμό».

Σε απάντηση της η ΚΕ του ΚΚΕ στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως δημο-
σιεύθηκε στο Ριζοσπάστη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η πο-
ρεία ανασύνταξης του κινήματος, η αλλαγή συσχετισμών κι η
αναμέτρηση με την ταξική αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - κε-
φαλαίου, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό δεν υπη-
ρετείται μέσα από επαφές, συναντήσεις και συζητήσεις "κορυ-

φών", πολιτικών κομμάτων κ.λπ., που ουσιαστικά υποκαθιστούν
το εργατικό - λαϊκό κίνημα, τα όργανα και τις διαδικασίες του».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται: «Μέσα στο κίνημα, στις οργανώ-
σεις της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, της φτω-
χής αγροτιάς, των οργανώσεων φοιτητών, σπουδαστών, μαθη-
τών, γυναικών, υπάρχει και μπορεί να υπάρξει συζήτηση, δια-
πάλη για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα και του συντονι-
σμού, τα αιτήματα, τις μορφές πάλης κ.λπ….Εκεί μπορούν να
συναντηθούν εργάτες κι υπάλληλοι του δημόσιου κι ιδιωτικού
τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, νέοι και γυναί-
κες των λαϊκών στρωμάτων, ανεξάρτητα αν είναι μέλη ή φίλοι
του ΚΚΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ή άλλων κομμάτων».

Αντίκρισμα

Η τοποθέτηση ότι «θα συναντηθούμε στο κίνημα» εκ μέρους
της ηγεσίας του ΚΚΕ είναι ευπρόσδεκτη καθώς απαντάει  στην
ουσία της πρότασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενόψει μάλιστα της νέας
επίθεσης του ασφαλιστικού. Το ζήτημα, βέβαια είναι αυτή η το-
ποθέτηση να είναι ειλικρινής και να έχει αντίκρισμα στην πράξη.

Για παράδειγμα, στο πρόσφατο πρώτη μεγάλο συλλαλητήριο
που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ για το ασφαλιστικό το Σάββατο16 Γε-
νάρη στην Αθήνα, το ΚΚΕ ψήφισε υπέρ μαζί με τις άλλες δυνά-
μεις και στη σύσκεψη Ομοσπονδιών και Σωματείων της ΑΔΕΔΥ
που καλέστηκε για να την οργανώσει, οι συνδικαλιστές του δια-

βεβαίωσαν ότι το ΠΑΜΕ θα είναι παρών. Τελικά στην Ομόνοια
ήρθαν λίγα μέλη του ΚΚΕ μόνο να μοιράσουν κάλεσμα για άλλη
συγκέντρωση. 

Το δεύτερο αφορά το ζήτημα της κλιμάκωσης του αγώνα και
τους συμβιβασμούς των ηγεσιών. Πρόσφατα στην ΠΝΟ, οι συν-
δικαλιστές του ΚΚΕ αρνήθηκαν μέχρι τέλους, σε απανωτές ψη-
φοφορίες λόγω ισοψηφίας, να υποστηρίξουν την πρόταση που
μπήκε από την ΠΕΝΕΝ, το σωματείο των ναυτεργατών, για
48ωρη απεργία, μετά 4ημερη απεργία και μετά κλιμάκωση, αν-
τιπροτείνοντας μια 48ωρη. 

Το τρίτο ζήτημα βέβαια είναι η επιλεκτική αντιμετώπιση της
ηγεσίας του ΚΚΕ όσον αφορά τις συναντήσεις με αντιπροσωπεί-
ες κομμάτων. Μπορεί η ηγεσία του ΚΚΕ να μην θεωρεί απαραί-
τητες συναντήσεις με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά ο Δ. Κουτσούμπας
δεν είχε κανένα πρόβλημα να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις
«κορυφής» του Τσίπρα για συνάντηση στις 15 Γενάρη και του
Μητσοτάκη για συνάντηση στις 22 Γενάρη.

Η μόνη δικαιολογία την οποία θα μπορούσε να επικαλεστεί η
ηγεσία του ΚΚΕ γι’ αυτήν την επιλεκτική αντιμετώπιση είναι ο
«θεσμικός χαρακτήρας» των προσκλήσεων του πρωθυπουργού
και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι η
πρώτη φορά άλλωστε, που η ηγεσία του ΚΚΕ δείχνει το σεβα-
σμό της στους θεσμούς. 

Γ.Π.

Το ΚΚΕ και η πρόταση κοινής δράσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

χ
Την Παρασκευή και το Σάββατο
15-16 Γενάρη έγινε πανελλαδι-
κό διήμερο των σχημάτων της

ΕΑΑΚ. Η επιλογή να γίνει  το διήμε-
ρο χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς
το παραμικρό διάλογο στα σχήματα,
χωρίς θεματολογία, στην πραγματι-
κότητα αποδυνάμωσε και υποτίμησε
τη μεγαλύτερη διαδικασία που σχε-
δόν πάντα γίνεται με τη συμμετοχή
δεκάδων σχημάτων και εκατοντάδων
φοιτητων  που συνδιαμορφώνουν το
προσανατολισμό  της ΕΑΑΚ.

Ακόμα χειρότερα αυτή η διαδικα-
σία έγινε παρόλο που ανοιχτά δια-
φώνησαν ως προς την ημερομηνία,
όχι μόνο οργανώσεις που συμμετέ-
χουν στην ΕΑΑΚ αλλά και δεκάδες
σχήματα. Ειδικά σχήματα απο την
επαρχία που δεν κατάφεραν καν να
ανέβουν όπως απο τη Κρήτη, απο τα
Γιάννενα, απο τα σχήματα στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλα. Τα μπρός πί-
σω για το πότε θα γίνει η πανελλαδι-
κή διαδικασία κατέληξαν την προ-
ηγούμενη Τρίτη και την Παρασκευή
ξεκίνησε το διήμερο.

Ήταν η πρώτη φορά που το διήμε-
ρο έγινε 3 μέρες μετά απο τη στιγμή
που αποφασίστηκε. Η ανάγκη να συ-
ζητήσουμε μέσα στις σχολές και
συγκεκριμένα το πιο πρωτοπόρο
κομμάτι φοιτητών που έχει να δώσει
τόσο μεγάλες μάχες σε μια τέτοια
περίοδο δεν μπορεί να υποκαταστα-
θεί με μια τόσο βιαστική διαδικασία.
Αυτό φάνηκε και απο τη συμμετοχή,
το διήμερο έμοιαζε με διαδικασία
συντονιστικού ΕΑΑΚ Αθήνας παρά
με πανελλαδικό διήμερο αλλά και με
τη στάση πολλών σχημάτων που δεν
τοποθετήθηκαν.

Οι διαφωνίες πέρα απο το πώς

οργανώθηκε  είχαν να κάνουν με την
ουσία. Όπως γράφει και η ανακοίνω-
ση απο τα ΕΑΑΚ στο Ιόνιο πανεπι-
στήμιο δεν μπορεί να γίνει γεγονός
το διήμερο και να αναπτύξει δυναμι-
κή όταν το Σάββατο 16/1 υπήρχε ερ-
γατικό συλλαλητήριο ενάντια στο
ασφαλιστικό και υποτιμήθηκε εμφα-
νώς με τη μικρή συμμετοχή φοιτη-
τών στη διαδήλωση και όταν ακο-
λουθούσε η πανελλαδική κινητοποί-

ηση 23-24 Γενάρη στον Έβρο. 

Με τη συμμετοχή όλων

Σαν σχήμα ΑΡΚΑΣ ΕΑΑΚ στην
ΑΣΚΤ τοποθετηθήκαμε στο διήμερο
και εκφράσαμε αυτές τις διαφωνίες,
ζητήσαμε τη διεξαγωγή νέου διημέ-
ρου οργανωμένου με τη συμμετοχή
όλων αμέσως μετά το τέλος της εξε-
ταστικής. 

Αυτή η επιλογή είναι καθοριστικής

σημασίας για να προετοιμαστούν
όλα τα σχήματα για τη μεγάλη μάχη
ενάντια στο νέο νόμο Φίλη για τη
παιδεία,για να οργανώσουμε τη σύγ-
κρουση με τις επιλογές της κυβέρ-
νησης να επιβάλει απο τη μία το πα-
νεπιστήμιο-επιχείρηση του μνημονί-
ου και ενάντια στα κλεισίματα και
συγχωνεύσεις που ετοιμάζει για τις
σχολές που δεν μορούν να παρά-
γουν κέρδος για τα αφεντικά.

Στη συζήτηση που άνοιξε για το
αν τα ΕΑΑΚ είναι η αντικαπιταλιστική
αριστερά στις σχολές ή χρειάζεται
απλως η συμμετοχή τους στους
αγώνες και στο κίνημα, για το αν
χρειάζονται μια διακήρυξη που να
καθορίζει την ταυτότητα τους, ξεκα-
θαρίζουμε ότι αυτή η συζήτηση δεν
μπορεί να ξεδιπλώθει έξω απο τις
υπαρκτές μάχες που έχουμε μπρο-
στά μας, τη μάχη ενάντια στο ασφα-
λιστικό, τη μάχη ενάντια στη ρατσι-
στική εκστρατεία κυβέρν ησης και
Ευρώπης φρούριο όσον αφορά το
προσφυγικό.

Καλέσαμε στη κινητοποίηση στον
Εβρο μαζί με άλλους 25 φοιτητικούς
συλλόγους και στη νέα κινητοποί-
ηση που ξεκινάει απο τώρα για τις
19 Μάρτη.Τη στιγμή που κομμάτια
της αριστεράς που φεύγουν απο το
ΣΥΡΙΖΑ όπως έγινε με τα σχήματα
της ΑΡΕΝ και κοιτάνε προς την αντι-
καπιταλιστική αριστερά η συζήτηση
πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο σοβα-
ρά, όχι με οργανωτικούς όρους αλ-
λά με βαθειά πολιτική συζήτηση για
τον αντικαπιταλιστικό προσανατολι-
σμό των ΕΑΑΚ και την ίδια στιγμή με
την κοινή δράση και ενότητα στις
μάχες που έχουμε μπροστά μας.
Επόμενος σταθμός η προσπάθεια να
συμμετέχουν οι φοιτητικοί σύλλογοι
σε κάθε πόλη στην πανεργατική
απεργία στις 4 Φλεβάρη μαζί με
τους εργάτες ενάντια στη διάλυση
της κοινωνικής ασφάλισης.

Ελίζα Κρικώνη, 
ΑΡΚΑΣ-ΕΑΑΚ Καλών Τεχνών

Το πανό των Φοιτητικών Συλλόγων στην πορεία ενάντια στον Φράχτη στις Καστανιές του Έβρου

Πανελλαδικό διήμερο ΕΑΑΚ



“Εκείνη τη μέρα και τη νύχτα της
9ης προς 10 Μαΐου και   την επόμε-
νη 11 Μαΐου δεν υπάρχει καμιά επί-
σημη εξουσία στη Θεσσαλονίκη.
Στην πραγματικότητα εξουσία είναι
η απεργιακή επιτροπή. Η Κεντρική
Απεργιακή Επιτροπή εξελέγη από
τις εργοστασιακές, σωματειακές και
τοπικές απεργιακές επιτροπές όλης
της Θεσσαλονίκης. Αποτελέσθηκε
τελικά από σαράντα περίπου πρό-
σωπα τα οποία συνεδρίαζαν συνε-
χώς… Στις 10 Μαϊου κόλλησε ανα-
κοινώσεις σε όλη την πόλη ότι την
επόμενη θα κηρυχτεί πανελλαδική
απεργία για την υποστήριξη της
Θεσσαλονίκης. Συγκρότησε απερ-
γιακή φρουρά για την άμυνα των
διαδηλώσεων”.

Δ. Λιβιεράτος, Οι Κοινωνικοί
Αγώνες στην Ελλάδα (1932-1936)

Ογδόντα χρόνια συμπληρώνον-
ται φέτος από τη μεγάλη εργα-

τική εξέγερση το Μάη του 1936
στην Θεσσαλονίκη. Ήταν το κορυ-
φαίο σημείο μιας διαδικασίας αγώ-
νων, πολιτικών κι οικονομικών μα-
χών, που είχε ξεκινήσει από το
1932, στο σημείο δηλαδή που η
παγκόσμια οικονομική κρίση είχε τις
πιο σκληρές επιπτώσεις στην εργα-
τική τάξη στην Ελλάδα και που το
κίνημα έμοιαζε να βρίσκεται στη
χειρότερη φάση του. Το 1936 ήταν,
επίσης, και το σημείο που αυτό το
κύμα «έσπασε» και αποτραβήχτηκε
προσωρινά –τρεις μήνες μετά ο Με-
ταξάς και το Παλάτι, επέβαλαν τη
δικτατορία τους, της «4ης Αυγού-
στου». 

Οι «μέρες του 1936» έγιναν ταινία
του Αγγελόπουλου και «Επιτάφιος»
του Ρίτσου. Όμως, η ίδια η εξέγερ-
ση, η γενική απεργία που την γέννη-
σε και οι ρίζες της –για να μη μιλή-
σουμε για τα αίτια της ήττας της-
στριμωχνόταν για πολλά χρόνια σε
κάποια επετειακά αφιερώματα στις

εφημερίδες. Γι’ αυτό το λόγο το βι-
βλίο του Δημήτρη Λιβιεράτου Κοινω-
νικοί Αγώνες στην Ελλάδα (1932-36)
είναι τόσο πολύτιμο. Κυκλοφόρησε
το 1994, αλλά το υλικό που περιλαμ-
βάνει είχε ετοιμαστεί καιρό πριν.
Ήταν συνέχεια της προσπάθειας του
Δημήτρη Λιβιεράτου που είχε ξεκινή-
σει με το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα
(1918-1923) το 1976 και συνεχίστηκε
με τους δυο επόμενους τόμους των
Κοινωνικών Αγώνων, για τις περιό-
δους 1923-1927 και 1927-1931.

Ήταν μια κοπιαστική, υπομονετική
δουλειά για να ολοκληρωθεί, αν ολο-
κληρώνεται ποτέ, αυτό το ψηφιδωτό.
Αυτό που ξετυλίγεται στο νου μας δια-
βάζοντας αυτά τα βιβλία είναι το πανό-
ραμα της ταξικής πάλης στην Ελλάδα
εκείνα τα χρόνια. Πρωταγωνιστές δεν
είναι οι «μεγάλες προσωπικότητες»,
αλλά οι «ανώνυμοι» εργάτριες και ερ-
γάτες, οι αγωνιστές που οι αγώνες
τους καθόρισαν την πορεία των εξελί-
ξεων εξίσου με την κρίση και τους
καυγάδες των «από πάνω» και τις επι-
λογές των ηγεσιών της Αριστεράς. 

«Εκείνη την εποχή (το 1932) ως
αποτέλεσμα της πάλης των εργα-
τών γίνονται στα καράβια οι ‘επιτρο-
πές καραβιών’. Είναι μια κατάκτηση,
ένα βήμα, που σχεδόν καμιά άλλη
ναυτιλία δεν το κατάφερε. Οι έλλη-
νες ναυτεργάτες αρχίζουν να βρί-
σκονται στην πρωτοπορία των αγώ-
νων. Οι επιτροπές φρόντιζαν για τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
της τροφοδοσίας, των σχέσεων με-
ταξύ εργαζομένων για τους μι-
σθούς κλπ. 

Μόλις το καράβι έπιανε σ’ ένα λι-
μάνι, έρχονταν σ’ επαφή με τις άλ-
λες επιτροπές των άλλων ελληνικών
καραβιών που βρίσκονταν εκεί. Έκα-
ναν κοινές συνελεύσεις και μετέδι-
δαν την πείρα τους. Έτσι κάθε επι-
τυχία σε ένα καράβι, εκτός της με-
ταδόσεώς της από τον ασύρματο
και τα γράμματα, γινόταν και άμεσα

γνωστή με τις τοπικές συνελεύσεις». 
Όταν τον Ιούνη του 1932 η ηγεσία

της ΠΝΟ κάλεσε μια συγκέντρωση
ανέργων στον Πειραιά, οι αγωνιστές
της Ναυτεργατικής Ένωσης (που
ελέγχονταν από το ΚΚΕ) δεν απεί-
χαν, αλλά ξεσήκωσαν τους συγκεν-
τρωμένους για να κάνουν πορεία
στην Αθήνα.   Η αστυνομία τους χτύ-
πησε, αλλά οι διαδηλωτές έφτασαν
στο υπουργείο Ναυτικών και κέρδι-
σαν μια σειρά σημαντικά αιτήματα,
το σπουδαιότερο από αυτά ήταν η
λειτουργία γραφείου ναυτικής εργα-
σίας έτσι ώστε οι μισοί ναυτεργάτες
να προσλαμβάνονται από αυτό και οι
άλλοι μισοί από τον εφοπλιστή και
τον πλοίαρχο. 

Από τις σελίδες των βιβλίων του Δ.
Λιβιεράτου δεν ζωντανεύουν βέβαια
μόνο οι εργατικοί αγώνες. Οι εργάτες
και οι εργάτριες δεν παλεύουν σε συν-
θήκες που επέλεξαν. Στη δεκαετία του
’30 για παράδειγμα, ο συνδυασμός
της πορείας της οικονομίας, των διε-
θνών εξελίξεων και των κοινωνικών
αγώνων, προκάλεσε μια βαθιά πολιτι-
κή κρίση που έφτασε στο επίπεδο της
στρατιωτικής αναμέτρησης ανάμεσα
στα δυο μεγάλα αστικά πολιτικά στρα-
τόπεδα, τους Λαϊκούς και τους Φιλε-
λεύθερους.

Στρατηγική 
Το τι κάνουν και με ποια στρατη-

γική οι ηγεσίες της Αριστεράς παί-
ζει κρίσιμο ρόλο. Η στρατηγική των
«σταδίων» και της συμμαχίας με την
«δημοκρατική» αστική τάξη, έπαιξε
αποφασιστικό ρόλο στην ήττα του
Μάη του 1936. Ο Δ. Λιβιεράτος ανα-
σύρει λεπτομέρειες αλλά «κρίσι-
μες»: πως για παράδειγμα η ηγεσία
του ΚΚΕ προτίμησε τη «μεσολάβη-
ση» Φιλελευθέρων βουλευτών της
Θεσσαλονίκης αντί την κλιμάκωση
της απεργίας μέχρι την ανατροπή
της κυβέρνησης Μεταξά. 

Χωρίς τα βιβλία του Δ. Λιβιεράτου

οι νέες γενιές των αγωνιστών/τριών
με πολύ δυσκολία θα έβρισκαν πρό-
σβαση σε όλο αυτό τον πλούτο της
ιστορίας των αγώνων της τάξης μας.
Και αυτό δεν αφορά μόνο τους τέσ-
σερις τόμους των Κοινωνικών Αγώ-
νων. Πολλοί ερευνητές και διανοού-
μενοι σήμερα εκτιμούν το έργο του
Παντελή Πουλιόπουλου, του πρώτου
γραμματέα του ΚΚΕ που συγκρού-
στηκε με τον σταλινισμό και τάχτηκε
στο πλευρό του Τρότσκι. Όμως, η
βιογραφία που έγραψε ο Δ. Λιβιερά-
τος (Παντελής Πουλιόπουλος Ένας
διανοούμενος Επαναστάτης) ζωντα-
νεύει τον Πουλιόπουλο. 

Δεν ήταν «μόνο» ο   σημαντικότερος
μαρξιστής θεωρητικός –το βιβλίο του
Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάστα-
ση στην Ελλάδα είναι ότι καλύτερο έχει
γραφτεί για τον ελληνικό καπιταλισμό
γραμμένο για να καταρρίψει την στρατη-
γική των «σταδίων» που υιοθέτησε το
ΚΚΕ από το 1934 και μετά. Στις σελίδες
του βιβλίου βλέπουμε τον νεαρό Που-
λιόπουλο να οργανώνει αντιπολεμικούς
ομίλους φαντάρων στη Μικρασία, να
υπερασπίζεται απεργούς εργάτες στα
δικαστήρια και να στέκεται αλύγιστος
διεθνιστής επαναστάτης μπροστά στο
εκτελεστικό απόσπασμα τον Ιούνη του
1943 καλώντας τους ιταλούς φαντά-
ρους, στη γλώσσα τους,   να στρέψουν
τα όπλα ενάντια στους φασίστες αξιω-
ματικούς τους. 

Ο Δ. Λιβιεράτος μπόρεσε να μας δώ-
σει αυτή την «πολύτιμη» γέφυρα, γιατί
είναι ο ίδιος κομμάτι της. Από τα νεανι-
κά του χρόνια αγωνιστής κάτω από την
σημαία του Τρότσκι, αξιωματικός του
ΕΛΑΣ, εθελοντής στην Αλγερινή Επανά-
σταση, μέχρι πρόσφατα στους «μι-
κρούς» και μεγάλους αγώνες δίνει το
παρών. Όχι μόνο από το βήμα του Μαρ-
ξισμού που οργανώνει κάθε χρόνο το
ΣΕΚ, αλλά και στις συνεδριάσεις και τις
δραστηριότητες των συντρόφων στην
αγαπημένη του γειτονιά, τα Πετράλωνα.

Λέανδρος Μπόλαρης
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80 χρόνια από τον Μάη του ’36
Θ

εσσαλονίκη, Μάιος 1936. Μια
μεγάλη εξέγερση. Κορυφαία
στιγμή του Μεσοπολέμου. Από

το 1918 και περισσότερο μετά το 1922
που ολοκληρώθηκε το μεγάλο κύμα
προσέλευσης των προσφύγων στην
Ελλάδα, η εργατική τάξη δίνει κάθε μέ-
ρα αγώνες για επιβίωση. Αλλά και βελ-
τίωση της θέσης των εργαζομένων, αν-
τιμετωπίζοντας ένα άγριο αντεργατικό
καθεστώς.

Δεν υπάρχει απεργία, διαδήλωση,
οποιαδήποτε εκδήλωση, χωρίς θύμα-
τα. Νεκρούς τραυματίες, φυλακισμέ-
νους, εξόριστους. Αυτή η περίοδος,
κατά τη γνώμη μου, ήταν η πιο ση-
μαντική στην ιστορία της χώρας μας.
Με πληθυσμό περίπου τότε εξήμισι
εκατομμύρια. Σ’ αυτόν είχε ενσωμα-
τωθεί το προσφυγικό κύμα των περί-
που ενάμισι εκατομμυρίου ανθρώ-
πων.

Εποχή όπου η εργατική τάξη πολ-
λαπλασιάζεται με μια άνοδο της βιο-
μηχανίας, τη μεγαλύτερη συμμετοχή
της αγροτιάς στην παραγωγική αγο-
ρά. Οι πρόσφυγες σιγά-σιγά καταλα-
βαίνουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή
στις χαμένες πατρίδες. Ενσωματώ-
νονται στην εργατική τάξη, στο προ-
χωρημένο αγροτικό κίνημα. Θα απο-
τελέσουν τη στέρεη βάση του Κινή-
ματος Αντίστασης τα χρόνια της Κα-
τοχής 1941-44. 

Το 1936 δεν ήταν μόνο η εξέγερση
της Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν μόνο η
τριήμερη εξουσία της εκλεγμένης
Επιτροπής. Ολόκληρη η Βόρεια Ελ-
λάδα εξεγείρεται. Μακεδονία, Θράκη
ουσιαστικά ακολουθούν το παρά-
δειγμα της Θεσσαλονίκης. Η μεταξι-
κή κυβέρνηση αντιμετωπίζει το συμ-
βιβασμό σαν ήττα της εργατικής τά-
ξης. Τρομοκρατία, σκλήρυνση του
καθεστώτος των ανακτόρων και τελι-
κά θα κηρύξει τη Δικτατορία της 4ης
Αυγούστου.

Τρεις μέρες η Θεσσαλονίκη ήταν
σε εξέγερση. Στην εξουσία των
απεργιακών επιτροπών. Αυτές ήταν
η πραγματική εξουσία. Όμως, το τό-
τε κόμμα της εργατικής τάξης, το
ΚΚΕ, δεν έστειλε κανένα στέλεχος
να καθοδηγήσει. Δεν κοινοποίησε
μια ριζοσπαστική γραμμή που θα
ανέτρεπε το καθεστώς Μεταξά.
Προσκολημένο στη γραμμή της συ-
νεργασίας με ένα μέρος της αστικής
τάξης και το κόμμα των Φιλελευθέ-
ρων. Άφησε την ευκαιρία της Θεσ-
σαλονίκης να διαλυθεί. Αυτή η γραμ-
μή που είχε σαν συνέχεια τους συμ-
βιβασμούς και συνεργασίες της Κα-
τοχής που οδήγησαν στην παράδο-
ση του Λαϊκού Κράτους που είχε δη-
μιουργηθεί στα Βουνά. Εκεί που κυ-
ριαρχούσε ο ΕΛΑΣ, ο Λαϊκός Στρα-
τός με ηγέτη τον Άρη Βελουχιώτη.

Δημήτρης Λιβιεράτος. 

To κίνημα έχει τον ιστορικό του



Νο 1208, 27 Γενάρη 2016 Δραστηριότητες

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 σο-
σια 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 αν-
θρώ 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 χω-
ρίς 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,
ρατσι 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 παρεμ 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
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ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2, Βιβλιοπωλείο Ιδιώνυμο, 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης
(Καλογερά 18), 6.30μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, Πουρναρούσα, 7μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, καφέ Κρίκος 
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 49), 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, Σύλλογος Ιμβρίων, 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, θεατράκι White Rabbit 
(Σολωμού 12), 6.30μμ

ΙΛΙΟΝ –ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2, Πολιτιστικό Κέντρο 
Πετρούπολης (Εθν. Αντιστάσεως 61), 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΡΙΤΗ 16/2,
Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» 
(Κουντουριώτη 26), 7μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Πολιτιστικό Κέντρο 
(1ος όροφος) 7μμ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ  18/2, Στέκι «Δράσης για μια άλλη
πόλη» (Πίνδου και Μαραθώνος), 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, καφέ Βαβέλ 
(Βασιλίσσης Σοφίας87), 7μμ

Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ 
και βιντεοπροβολή 
από το διήμερο στον Έβρο:
‘’Από την κινητοποίηση στον Έβρο στη
διεθνή μέρα δράσης στις 19 Μάρτη’’

Συνελεύσεις για τις θέσεις

Τ.Ε ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

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

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1 στέκι δασκάλων 6μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Πνευματικό Κέντρο (Ανακρέοντος 60)
7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ–  NEOY

KOΣΜΟΥ– ΘΗΣΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Κρίκος 6.30μμ

Τ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 Μαρκόπουλο 7μμ

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 Βίλλα Στέλλα 5μμ

Τ.Ε. ΚΟΛΩΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 6μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

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

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Σύλλογος Δασκάλων 5μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΓΚΥΖΗ

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

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Εκδηλώσεις παρουσίασης των

θέσεων

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Φώτης Μπιχάκης, Σεραφείμ Ρίζος, Γ. Πιαγ-
καλάκης

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

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

Εκδήλωση

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 Ταπητουργείο 7μμ
Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή, ο
ρόλος της Ελλάδας και η παρέμβαση της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Oνο μα ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

Διεύ θυν ση..............................................................................................................

....... .........................................................................................................................................

Πό λη .............................................................................................................................

Tη λέ φω νο ............................................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος...........................................................................

................................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Τα βιβλία είναι όπλα

Θα τα 
βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 

(πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr 
τηλ. 2105247584
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ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 δημαρχείο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 κοινωνικός χώρος (Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,  7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,  7μμ
Γαλλία του ‘36
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Γκαζόζα 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Γκαζόζα 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Μαγαζί 6μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Μιχάλης Οικονομάκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Βαβέλ 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ανοίξτε τα σύνορα 
- Γκρεμίστε τους φράχτες
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 στέκι Εκτός Σχεδίου  7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μέση Ανατολή 
– η αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις»
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Σπάρτακος: η εξέγερση των δούλων
Ομιλητής: Παναγιώτης Πόλκας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Κρίκος 7μμ

Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Θόλος 6μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Θόλος 6μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλήτρια: Ζωή Αποστολοπούλου

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Eργατικό Κέντρο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  27/1 καφέ τσίου 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΤΕΤΑΡΤΗ  3/2 καφέ τσίου 7.30μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Κώστας Λαζαρίδης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Η Αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Τσίου 8μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Ρετρό 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Ποέτα 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Ωραία Καλαμαριά 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Όαση 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Όαση 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού 
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΠΕΜΠΤΗ 3/2 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Mr. Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Mr. Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 στέκι δασκάλων 6μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 στέκι δασκάλων 6μμ
Λένιν και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Γιώτης 8μμ

Το νέο κίνημα αντίστασης στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Quiz 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Quiz 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Munchies 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Ζανέττα Λυσικάτου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ La Rose 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 White Rabbit 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 Goody’s 8μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Goody’s 8μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο 
και η συνέχεια της μάχης
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Τζέγκα 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο στον Έβρο και η συνέχεια
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/1
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/1
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/1
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος 
Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρoμος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ τραμ 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ

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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“Η ελπίδα είναι ακόμη ζωντανή στην Αίγυπτο”
Ο μικροπωλητής Μοχάμεντ Μπουα-

ζίζι αυτοπυρπολήθηκε στην Τυνησία

τον Ιανουάριο του 2011 μετά από

παρενόχληση που είχε δεχτεί από

την αστυνομία επειδή δεν διέθετε την

σχετική άδεια. Πώς μετατράπηκε αυ-

τό στην θρυαλλίδα της επαναστατι-

κής διαδικασίας στην Αίγυπτο;

Οι διαδηλώσεις στην Τυνησία
φούσκωσαν με τέτοιο τρόπο που
δεν είχαμε δει ανάλογο του στις
αραβικές περιοχές για δεκαετίες. 

Οι πάντες ήταν σε θέση να παρα-
κολουθήσουν την εξέλιξη των γεγο-
νότων στη δορυφορική τηλεόραση.
Ήταν συνταρακτικό, ιδιαίτερα όταν
εμφανίστηκε το σύνθημα «ο λαός
θέλει να γκρεμίσει το καθεστώς»..

Όταν ο πρόεδρος της Τυνησίας,
Μπεν Αλί, αναγκάστηκε να εγκατα-
λείψει τη χώρα,  η επίδραση στη νε-
ολαία και τους ακτιβιστές της Αιγύ-
πτου ήταν τεράστια.

Στην Αίγυπτο προετοιμαζόμασταν
για αντικατασταλτικές διαδηλώσεις
στις 25 Ιανουαρίου. 

Υπήρχε η σκέψη ότι λόγω των γε-
γονότων στην Τυνησία οι κινητοποι-
ήσεις αυτές μπορεί να ήταν μαζικό-
τερες από το συνηθισμένο.  

Πότε συνειδητοποιήσατε ότι αυτές οι

διαδηλώσεις ήταν εντελώς διαφορε-

τικές από ό,τι είχε συμβεί στο παρελ-

θόν;

Το είδαμε πολύ γρήγορα. Οι δια-
δηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα.
Αλλά η ταχύτητα με την οποία μαζι-
κοποιούνταν ο κόσμος σόκαρε τους
ακτιβιστές αλλά και την αστυνομία. .

Η αστυνομία δεν ήταν προετοιμα-
σμένη. Για πρώτη φορά μετά από
δεκαετίες ήταν μια μικρή μειοψηφία
μπροστά στο τεράστιο κύμα των αν-
θρώπων.

Η φυσική τάση του πλήθους ήταν
να κατευθυνθεί στην πλατεία Τα-
χρίρ. Κανένας δεν περίμενε ότι θα
τα καταφέρναμε.

Όταν η αστυνομία άρχισε να χάνει
τη μάχη φτάσαμε στην πλατεία
εξουθενωμένοι. Εκτός από την κού-
ραση υπήρχε και ενθουσιασμός, μα-
ζέματα και συζητήσεις για τη συνέ-
χεια. 

Ποιες ήταν οι σημαντικότερες στιγμές

τις 18 πρώτες ημέρες της Επανάστα-

σης στην Αίγυπτο;

Μέσα σε δυο μέρες το καθεστώς
του Χόσνι Μουμπάρακ έκλεισε το ίν-
τερνετ και την κινητή τηλεφωνία.
Ήθελε να αποτρέψει την περαιτέρω
μαζικοποίηση των διαδηλώσεων την
Παρασκευή 28/1.

Εκείνη τη μέρα ξεκίνησε η πραγ-
ματική επανάσταση . Κάηκαν όλα τα
αστυνομικά τμήματα του Καΐρου και
η αστυνομία συνολικά ως δύναμη

αποσυντέθηκε.
Η σκηνή στην πλατεία Ταχρίρ ήταν

σχεδόν σουρεαλιστική. Μπορούσες
να δεις τα κεντρικά γραφεία του κυ-
βερνώντος κόμματος να καίγονται και
να μην εμφανίζεται η αστυνομία που-
θενά.  

Το πλήθος του κόσμου που ήρθε
εκείνη τη μέρα στην Ταχρίρ ήταν κάτι
που δεν είχα ξαναδεί. 

Το δεύτερο σημαντικό γεγονός
ήταν στις 2/2 όταν αστυνομικοί και
τραμπούκοι προσπάθησαν να σπά-
σουν το πλήθος και να μπουν στην
πλατεία. Όλη τη νύχτα οι συγκρού-
σεις συνεχίζονταν με μεγάλη έντα-
ση. 

Διαφορετικές πολιτικές τάσεις ορ-
γάνωσαν δομές για να υπερασπι-
στούν μαζί την πλατεία. Πολλοί άν-
θρωποι πέθαναν.

Η τρίτη κορύφωση ήταν η στιγμή
που ο Χόσνι Μουμπάρακ έβγαλε τον
τελευταίο του λόγο στην τηλεόραση
λέγοντας ότι δεν πρόκειται να φύγει.

Ο κόσμος ετοιμάστηκε να βαδίσει
προς το προεδρικό παλάτι και να το
καταλάβει.

Το να βλέπεις αυτή την αντίδραση
του κόσμου στο διάγγελμα του
Μουμπάρακ ήταν κάτι το καταπλη-
κτικό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που
κουνούσαν στον αέρα τα παπούτσια
τους φωνάζοντας οργισμένοι προς
τις οθόνες. 

Το επίπεδο της οργής ήταν τέτοιο
που συγκρίνεται μόνο με το επίπεδο
της αγαλλίασης όταν ο αντιπρό-
εδρος ανακοίνωσε τελικά ότι ο
Μουμπάρακ φεύγει.

Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν όλο
το βράδυ.

Κοιτώντας εκ των υστέρων τα γεγο-

νότα, ποιες ήταν οι αδυναμίες του

επαναστατικού κινήματος;

Οι βασικοί μαζικοί πολιτικοί οργα-
νισμοί της αντιπολίτευσης, όπως η
Μουσουλμανική Αδελφότητα, συμ-
μάχησαν με τη χούντα των στρατη-
γών που πήραν την εξουσία όταν
έπεσε ο Μουμπάρακ. .

Ήθελαν να προωθήσουν την δημι-
ουργία μιας τύποις δημοκρατίας και
να ανακόψουν τα επαναστατικά κύ-
ματα. Αυτά τα κύματα έφερναν συνε-
χώς στον αγώνα νέα τμήματα κατα-
πιεσμένων, ενώ πυροδοτούσαν νέες
απεργίες. 

Η ριζοσπαστική αριστερά δεν διέ-
θετε την μαζική οργάνωση που θα
μπορούσε να βαθύνει την επανάστα-
ση.

Ήμασταν πολύ αδύναμοι σε σύγ-
κρισή με τις βασικές ρεφορμιστικές
οργανώσεις και κύριο ρεύμα στην
αριστερά ήταν ο Σταλινισμός. Οι δυ-
νάμεις αυτές προσπαθούσαν να πε-
ριορίσουν την επανάσταση. 

Η κληρονομιά αυτή δυσκόλεψε πο-
λύ την ριζοσπαστική αριστερά να χρί-
σει οργανώσεις που θα ήταν σε θέση
να ανταγωνιστούν την Αδελφότητα
και τα άλλα ρεφορμιστικά ρεύματα. 

Η άρχουσα τάξη εξαπέλυσε αποτε-

λεσματική αντεπανάσταση. Πώς έγι-

νε αυτό;

Η Αδελφότητα συνέχισε τις παρα-
χωρήσεις προς τους στρατιωτικούς,
πριν ακόμη βρεθεί στην εξουσία.
Προσπαθούσαν να χτίσουν το προ-
φίλ της υπεύθυνης δύναμης. Ήθε-
λαν να δείξουν ότι μπορούν να ελέγ-
ξουν τις μάζες και να ανακόψουν την
εξέγερση στους δρόμους. 

Αυτοί με τη σειρά τους έσπειραν
τον φόβο μέσα από την κινητοποί-
ηση τους εναντίον της Αδελφότη-
τας. 

Ισχυρίστηκαν ότι η Αδελφότητα
θα μετέτρεπε την Αίγυπτο σε θεο-
κρατική δικτατορία και θα οδηγούσε
τη χώρα στο χάος. 

Όσο κυβερνούσε ο Μοχάμετη
Μόρσι, υποστηρικτής της Αδελφότη-
τας, το κράτος τροφοδοτούσε την
αίσθηση της ανασφάλειας στις με-

σαίες τάξεις. Αυξήθηκαν οι κλοπές,
οι ληστείες και οι απαγωγές.  

Οι στρατός έλεγε ότι μπορούσε
να επαναφέρει την σταθερότητα, τις
δουλειές και την κανονικότητα. 

Αυτό είχε απήχηση σε μεγάλα
τμήματα της μεσαίας τάξης, ειδικά
όσο ο Μόρσι δεν είχε και τίποτα το
επαναστατικό να επιδείξει.

Οι πολιτικές του συνέχισαν τον νε-
οφιλελευθερισμό και άνοιξαν το
δρόμο στην αντεπανάσταση.

Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι

είναι η προσωποποίηση της αντεπα-

νάστασης. Έχει καταφέρει να τσακίσει

ολοκληρωτικά την αντίσταση;

Παρά την άνευ προηγουμένου κα-
ταστολή υπάρχουν ακόμα απεργίες
και διαδηλώσεις με το πνεύμα και τα
συνθήματα της επανάστασης.

Αμφιβάλω ότι το καθεστώς Σίσι
έχει τη δυνατότητα να το τσακίσει
αυτό εντελώς.

Ο Σίσι δεν διαθέτει νέο πολιτικό
μηχανισμό, βασίζεται στους ίδιους
διεφθαρμένους επιχειρηματίες,
στρατηγούς και γραφειοκράτες του
παλιού κυβερνώντος κόμματος
εναντίον των οποίων στράφηκε η
επανάσταση εξ αρχής

Δεν υπάρχει ούτε νέο οικονομικό
πρόγραμμα ή πολιτικό κόμμα και η
καταστολή επέστρεψε.

Μόνο το Νοέμβρη 13 άνθρωποι
βασανίστηκαν μέχρι θανάτου σε
αστυνομικά τμήματα.

Η αστυνομία για ακόμα μια φορά
υιοθετεί ακραίες μορφές κατάχρη-
σης εξουσίας. Αυτό ήταν ακόμα
ένας παράγοντας που είχε πυροδο-
τήσει την επανάσταση. 

Οι απλοί άνθρωποι που πήραν μέ-
ρος στην επανάσταση εξακολουθούν
να κουβαλάνε τις εμπειρίες του προ-
ηγούμενου διαστήματος ενώ το καθε-
στώς δεν έχει να τους προσφέρει τί-
ποτα. 

Οι σοσιαλιστές αντιμετωπίζουν τις

επαναστάσεις ως διαδικασίες, και όχι

ως στιγμές. Ποιες είναι οι ελπίδες για

το μέλλον;

Είμαι πολύ προσεκτικός στο να
μην υποτιμήσω την ήττα. Αλλά η Αί-
γυπτος μετά την επανάσταση δεν θα
είναι ποτέ ξανά ίδια με το πώς ήταν
πριν από αυτην.

Άλλαξε τις ελπίδες, τις φιλοδοξίες
και προσδοκίες των ανθρώπων, έχει
αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο μιας
δεύτερης επανάστασης.  

Αυτό το ξέρει και η άλλη πλευρά,
για αυτό το λόγο είναι ακόμα πιο κα-
ταπιεστική από το Μουμπάρακ.

Η άρχουσα τάξη φοβάται και προ-
σπαθεί να συντρίψει το πνεύμα της
επανάστασης. Η ζωή με το καθε-
στώς του Σίσι είναι ανυπόφορη και
αβίωτη και δεν θα συνεχιστεί.

Έχουμε να ελπίζουμε σε πολλά
για τα επόμενα χρόνια,

Πρέπει να χτίσουμε εκ νέου το
επαναστατικό κίνημα μέσα από την
εμπειρία της προσωρινής νίκης και
της ήττας. 

Η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη και

σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Τι

αντίκτυπο έχει ο εκεί αγώνας για την

ευρύτερη περιοχή;.

Ο θετικός αντίκτυπος της επιτυ-
χίας της αιγυπτιακής επανάστασης
στην περιοχή ήταν τεράστιος. Είδα-
τε τις εξεγέρσεις στο Μπαχρέιν, τη
Συρία, τη Λιβύη και την Υεμένη με τα
ίδια συνθήματα και τις ίδιες μορφές
οργάνωσης. 

Η παρούσα επιτυχία της αντεπα-
νάστασης στην Αίγυπτο έχει και τον
αντίστοιχο αντίκτυπο. Αλλά ο θετι-
κός αντίκτυπος της επαναστατικής
περιόδου για εκατομμύρια Αιγύπτι-
ους δεν θα πεθάνει εύκολα.

Τι μπορεί να γίνει για να αποκαλυ-

φθεί το πραγματικό πρόσωπο του

καθεστώτος Σίσι όσο χαριεντίζεται με

του ηγέτες της Δύσης;

Η διεθνής συμπαράσταση είναι
κεντρική. Ο βαθμός της αλληλεγ-
γύης στη Δύση για το κίνημα ενάντια
στον Σίσι είναι μικρότερη από ότι θα
έπρεπε. Το Νοέμβριο 40 άνθρωποι
εξαφανίστηκαν και αγνοούνται ακό-
μη. 

Δεκάδες έχουν βιαστεί ή βασανι-
στεί σε αστυνομικά τμήματα και φυ-
λακές. Οι κρατούμενοι μένουν χωρίς
φαγητό, κουβέρτες και ιατρική
φροντίδα. Η ισλαμοφοβία και η στά-
ση απέναντι στην Μουσουλμανική
Αδελφότητα είναι μέρος της αιτίας
που δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλλη-
λεγγύη. 

Χρειαζόμαστε δυνατότερη καμπά-
νια ενάντια στο καθεστώς. Η αλλη-
λεγγύη μετράει.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα Socialist Worker

του Λονδίνου. 
Μετάφραση: Μανώλης Σπαθής

Συνέντευξη με τον 
Σαμέ Ναγκίμπ 
από τους 
Επαναστάτες
Σοσιαλιστές

Απεργοί στη χαλυβουργία Helwan
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Ε
να εκατομμύριο κόσμος
διαδήλωσε το περασμέ-
νο Σάββατο σε ολόκλη-

ρη την Ιταλία για το δικαίωμα
σε ισότιμο γάμο για τα ομόφυ-
λα ζευγάρια, σύμφωνα με
τους οργανωτές. 

Από τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη
Φλωρεντία, τη Νάπολη, το Πα-
λέρμο μέχρι 85 ακόμη πόλεις,
οι διαδηλωτές βγήκαν στις

πλατείες με τις πολύχρωμες
σημαίες του κινήματος
LGBTQ, με ξυπνητήρια και το
σύνθημα “Ξύπνα”. Το Δημο-
κρατικό Κόμμα το οποίο πλα-
σάρει την κυβέρνησή του ως
υπερ-μοντέρνα και αντι-λαϊκι-
στική, βρίσκεται ανίκανο να

υποστηρίξει την ίδια του τη νο-
μοθετική πρωτοβουλία. 

Ο Ρέντσι αφήνει τους βου-
λευτές και τους γερουσιαστές
να ψηφίσουν “κατά συνείδη-
ση”. Την ίδια στιγμή, οι δεξιοί
σύμμαχοι του Ρέντσι, που προ-
έρχονται από το κόμμα του

Μπερλουσκόνι, κάνουν ανοι-
χτή καμπάνια κατά του νομο-
σχεδίου και ιδιαίτερα κατά της
δυνατότητας τεκνοθεσίας. Ο
“σύμμαχος” Αντελίνο Ανφάνο
δηλώνει ότι όσοι -γκέι ή
στρέιτ- χρησιμοποιούν παρέν-
θετη μήτρα θα πρέπει να διώ-

κονται. Στις 30 Γενάρη η Δεξιά
προετοιμάζει κινητοποίηση
ενάντια στο νόμο. Στην Πορτο-
γαλία και την Ιρλανδία πρό-
σφατα άνοιξε ο δρόμος για
γάμους ομόφυλων. Σε χώρες
που το Βατικανό έχει την τε-
λευταία λέξη, αποδεικνύεται
ότι το πεζοδρόμιο μπορεί να
έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη
από καρδινάλιους, δεσπότες
και ρατσιστές.

ΙΤΑΛΙΑ Μάχη κατά της ομοφοβίας

Τ
ο πολιτικό αδιέξοδο συνεχίζεται στην
Ισπανία ενώ έχουν περάσει πάνω από 35
μέρες μετά τις εκλογές της 20ης Δεκέμ-

βρη. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ραχόι
αρνήθηκε να παραλάβει την εντολή σχηματι-
σμού κυβέρνησης που του έδωσε ο βασιλιάς
Φελίπε την περασμένη βδομάδα. Αυτό σημαί-
νει ότι ο βασιλιάς θα πρέπει τώρα να ξαναρχί-
σει επαφές με τους επικεφαλής όλων των σχη-
ματισμών που έχουν μπει στη Βουλή, από τον
μικρότερο ως το μεγαλύτερο, για να δώσει εν-
τολή σε άλλον πιθανό πρωθυπουργό που θα
μπορέσει να κερδίσει τη συναίνεση της πλει-
οψηφίας των βουλευτών. Το Σύνταγμα ορίζει
περιθώριο δύο μηνών για διαπραγματεύσεις
από τη στιγμή που θα γίνει η πρώτη ψηφοφο-
ρία εμπιστοσύνης. Με την άρνηση του Ραχόι
όμως προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα όριο.
Ο φόβος του κατεστημένου είναι ότι μπορεί να
φτάσει μέχρι και το καλοκαίρι -αν μεσολαβή-
σουν άλλες εκλογές- για να υπάρξει κυβέρνη-
ση.

Η είδηση της βδομάδας δόθηκε από τον
Πάμπλο Ιγκλέσιας, τον ηγέτη του Ποδέμος.
Ξαφνικά, στη συνάντηση με το βασιλιά, ανα-
κοίνωσε πως πετάει στο καλάθι των αχρήστων
τις ρητές του δεσμεύσεις ότι δεν θα δεχόταν
να μπει σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό από
το Λαϊκό ή το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE).
Πρότεινε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον
Σάντσεθ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αντι-
πρόεδρο τον ίδιο, και τα μισά υπουργεία για
το Ποδέμος. Υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλο-
λογία, αν αυτή η πρόταση είναι επί της ουσίας,
ή είναι ένας ακόμη από τους τακτικούς ελιγ-
μούς του Ιγκλέσιας. Στο PSOE επικρατεί άγρια
φαγωμάρα, με την παλιά φρουρά να δηλώνει
ανοιχτά ότι προτιμάει μια συμφωνία με τη Δε-
ξιά, ενώ ο Σάντσεθ κάνει λόγο για “προοδευτι-
κή κυβέρνηση”. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι σε πιθανές νέες εκλογές το PSOE θα είναι
το κόμμα που θα βγει περισσότερο χαμένο. Η
πρόταση Ιγκλέσιας έβαλε ακόμη μεγαλύτερη
φωτιά στο PSOE. Το σενάριο δεν είναι μόνο
πολιτικά δύσκολο, αλλά και αριθμητικά. Αθροί-
ζοντας PSOΕ, Ποδέμος, τους δυο βουλευτές
της Ενωμένης Αριστεράς, ακόμη και την βα-
σκική δεξιά που φημολογείται ότι θα έδινε τη
συγκατάθεσή της, δεν φτάνουν τους 176 βου-
λευτές της πλειοψηφίας.

Ακόμη κι αν τηλεοπτικά η κίνηση του Ιγκλέ-
σιας φαίνεται έξυπνη, στην πραγματικότητα
ήταν ένα ακόμη βήμα δεξιάς μετατόπισης.
Εκτός των άλλων, ο Ιγκλέσιας επέλεξε να ενι-

σχύσει το ρόλο του βασιλιά, κάνοντάς τον
συμμέτοχο στο πολιτικό παιχνίδι, χωρίς να έχει
προηγηθεί ούτε καν μια σύσκεψη στο Ποδέ-
μος για να αλλάξει η γραμμή που έλεγε “Ποτέ
σε κυβέρνηση του PSOE”. Τόσο το Ποδέμος,
όσο και η Ενωμένη Αριστερά θέλουν να εμφα-
νιστούν ως υπεύθυνα κόμματα που δεν επιδιώ-
κουν να προκαλέσουν αστάθεια.

“Δημοσιονομική προσαρμογή”

Σε κάθε περίπτωση, η προοπτική της εισό-
δου του Ποδέμος στην κυβέρνηση αντιμετωπί-
ζεται με φόβο από την άρχουσα τάξη. Η Κομι-
σιόν, διά του Γιούνκερ, ζήτησε σταθερή κυ-
βέρνηση το γρηγορότερο δυνατόν. Η εφημερί-
δας Ελ Παΐς δημοσίευσε την Δευτέρα στοιχεία
από το προσχέδιο της έκθεσης “Ισπανία 2016”
που προετοιμάζει η Κομισιόν για τις προοπτι-
κές της χώρας. Τόνιζει ότι παρά τη φαινομενι-
κή “ανάκαμψη”, η ισπανική οικονομία, με δη-
μόσιο χρέος πάνω από 100% του ΑΕΠ και
180% ιδιωτικό χρέος, είναι εύθραυστη και θα
χρειαστεί “δημοσιονομική προσαρμογή”. Είναι
προφανές ότι αυτά τα στοιχεία υπήρχαν από
πριν, αλλά στον Ραχόι έκαναν τη χάρη να τα
κρατάνε στο συρτάρι. 

Τώρα, η Ελ Παΐς, διαλέγει να τονίσει ότι το
χειρότερο σενάριο για την ισπανική οικονομία
θα είναι μια κυβέρνηση που θα αμφισβητήσει
τις αντιμεταρρυθμίσεις του εργατικού νόμου
που πέρασαν το 2010 και το 2012. Οι δύο αυ-

τοί νόμοι που πέρασαν με κυβερνήσεις PSOE
και Δεξιάς αντίστοιχα, είναι από τις μεγαλύτε-
ρες επιθέσεις που δέχτηκε η εργατική τάξη
στην Ισπανία στη διάρκεια της κρίσης. Διεύρυ-
ναν τις συμβάσεις ενός και δυο μηνών, διευκό-
λυναν τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών και
τα ελαστικά ωράρια.

Τα αφεντικά μπορεί να μη θέλουν το Ποδέ-
μος στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν και κά-
ποια εύκολη λύση να προτείνουν. Οι εκπρόσω-
ποι των εργοδοτικών οργανώσεων τάσσονται
είτε υπέρ μιας κυβέρνησης μειοψηφίας του
Λαϊκού Κόμματος, είτε ενός μεγάλου σχηματι-
σμού μεταξύ Δεξιάς, του PSOE και του νέου
δεξιού κόμματος Θιουδαδάνος. Κάποιοι όμως,
όπως ο επικεφαλής του “Κύκλου Επιχειρημα-
τιών”, λένε πως και ένα τέτοιο σενάριο είναι
ασταθές γιατί αφήνει την Αριστερά ως μοναδι-
κή αντιπολίτευση.

Πίσω από όλες αυτές τις ανησυχίες βρίσκε-
ται ένας ενιαίος φόβος του ισπανικού κατεστη-
μένου. Οτι το κίνημα τα τελευταία χρόνια έχει
συσσωρεύσει μαχητικότητα αλλά και προσδο-
κίες που θα επιχειρήσει να τις επιβάλει σε
οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όσους συμβιβα-
σμούς κι αν κάνει η ηγεσία του Ποδέμος, δεν
αναιρεί ότι στην εργατική τάξη και την νεολαία
έχει χαραχτεί η αίσθηση ενός μεγάλου “Μπο-
ρούμε”. Οι αντεργατικοί νόμοι του ‘10 και του
‘12 δεν προβάλλονται τυχαία από την Ελ Παΐς.
Η κατάργησή τους θεωρείται αλφα-βήτα από

τον περισσότερο κόσμο, όταν ακούει τους
ισχυρισμούς για “κυβέρνηση αλλαγής”. Το ίδιο
ισχύει για τους κατασταλτικούς νόμους-φίμω-
τρα του Ραχόι, όπως και για τους νόμους για
τις εξώσεις.

Με τον ίδιο τρόπο, εκρηκτικές προσδοκίες
έχουν συσσωρευτεί και στην Καταλωνία στον
κόσμο που ζητάει αυτοδιάθεση και ανεξαρτη-
σία. Οι βαρόνοι του PSOE χρησιμοποιούν την
Καταλωνία ως κώδωνα του κινδύνου, απέναντι
σε οποιαδήποτε συμμαχία με το Ποδέμος. Το
Ποδέμος, λένε, προτείνει δημοψήφισμα και
παίζει με τον κίνδυνο της ανεξαρτησίας. 

Εξελίξεις στην Αριστερά

Εξελίξεις όμως προκαλούνται και στην Αρι-
στερά. Το Ποδέμος κέρδισε τις εκλογές στην
Καταλωνία, χάρη σε τοπικές συμμαχίες, ανά-
μεσά τους με την Άντα Κολάου, που από την
ηγεσία του κινήματος κατά των εξώσεων κέρ-
δισε τη Δημαρχία της Πόλης στις τελευταίες
δημοτικές. Αν το Ποδέμος αφήσει ακάλυπτο
αυτόν τον κόσμο, χάρη των κοινοβουλευτικών
του τακτικισμών, τίποτα δεν θεωρείται δεδομέ-
νο. Η Κολάου έχει ήδη ανακοινώσει νέα πολιτι-
κή πρωτοβουλία για την ενοποίηση της μη-
εθνικιστικής καταλανικής αριστεράς.

Την Τρίτη, την ώρα που γραφόταν αυτό το
άρθρο, εξελισσόταν συνάντηση της ηγεσίας
των δυο μεγάλων συνδικαλιστικών συνομο-
σπονδιών και των εργοδοτικών οργανώσεων.
Οι γραφειοκράτες, ό,τι κι αν λένε οι ηγεσίες
των κομμάτων όπου ανήκουν, PSOE και Ενω-
μένη Αριστερά, επιδιώκουν μαζί με τα αφεντι-
κά μια κοινή δήλωση υπέρ της σταθερότητας
και του γρήγορου σχηματισμού κυβέρνησης.
Αξίζει να θυμηθούμε ότι όταν παραιτήθηκε ο
Χουάν Κάρλος, ο πατέρας του σημερινού βα-
σιλιά, πριν από δυο χρόνια, είχε ενημερώσει
προκαταβολικά λιγότερους από πέντε ανθρώ-
πους, ανάμεσά τους τους δυο συγκεκριμένους
γραφειοκράτες, Τόσο και Μέντεθ. 

Η διαρκής τους ανησυχία είναι οι αγώνες και
η αντίσταση να μη βρουν τρόπο να μετατρα-
πούν σε πανεργατικό ξεσηκωμό. Τα φώτα της
δημοσιότητας είναι αυτή τη στιγμή στραμένα
προς τα πάνω, στο βασιλιά, τον πρόεδρο του
Κοινοβουλίου και τους αρχηγούς των κομμά-
των. Το στοίχημα είναι αν ο κόσμος με τις
διεκδικήσεις του θα παρέμβει ανεξάρτητα
στους μήνες αβεβαιότητας που έχει μπροστά
του το ισπανικό πολιτικό σύστημα.

Νίκος Λούντος

ΙΣΠΑΝΙΑ Άνοιγμα Podemos στο PSOE

Πέντρο Σάντσεθ και Πάμπλο Ιγκλέσιας



Γκρεμίστε τους Φράχτες εργατικη αλληλεγγυη 

Μ
ε χαμόγελα, αγκαλιές και τε-
ράστια συγκίνηση υποδέχτη-
καν την ελληνική αποστολή

που πέρασε την Κυριακή 24/1 από το
τελωνείο των Κήπων, οι Τούρκοι αντι-
ρατσιστές αγωνιστές της πρωτοβου-
λίας “Αντικαπιταλιστές στο πλευρό
των προσφύγων”. 

Την συνέντευξη στα Ύψαλα με την
παρουσία πολλών διεθνών και τουρκι-
κών καναλιών και πρακτορείων ειδή-
σεων συντόνισε ο Σενιόλ Καρακάς
από τους επικεφαλής της πρωτοβου-
λίας και μέλος του DSIP, κάνοντας
αναφορά στις συγκεντρώσεις αλλη-
λεγγύης που πραγματοποιήθηκαν την
προηγούμενη μέρα 23/1 σε Κωνσταν-
τινούπολη και Σμύρνη, ενώ ακολούθη-
σε ο Χασάν Φέχμι Οζέρ που διάβασε
το ψήφισμα της πρωτοβουλίας σχετι-
κά με το διήμερο των κινητοποιήσεων
και  την προσφυγική κρίση.

Πρόσκληση

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο
Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής στο
ΑΠΘ που μιλώντας στα αγγλικά τόνι-
σε την σημασία του να πέσει ο φρά-
χτης.  Ακολούθησε ο Κώστας Πίττας,
γραμματέας της ομοσπονδίας των
υπαλλήλων του ΥΠ.ΑΝ., ο οποίος μί-
λησε εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ κάνο-
ντας αναφορά στην μεγάλη διαδήλω-
ση την προηγούμενη μέρα (23/1)
στην Αλεξανδρούπολης αλλά και
στην διαδήλωση στην Ορεστιάδα
που εκείνη την ώρα βάδιζε προς το
φράχτη στις Καστανιές, ενώ έκανε
ανοιχτή πρόσκληση για το επόμενο
μεγάλο διεθνή αντιρατσιστικό γεγο-
νός στις 19 Μάρτη.

“Είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δι-
καίωμα η εξασφάλιση ασφαλούς διέ-
λευσης στους ανθρώπους που κυνη-
γημένοι από τον πόλεμο ψάχνουν
τρόπο διαφυγής”, τόνισε στην τοπο-
θέτησή της η Ελεάνα Ιωαννίδου, Δη-
μοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης.
“Το 30% των προσφύγων είναι άτομα
με αναπηρία και προστατεύονται από
διεθνείς συνθήκες που δεν τηρούν-
ται”, υπογράμμισε ο Χρήστος Κω-
σταντακόπουλος από την Κίνηση Χει-
ραφέτησης ΑμεΑ “Μηδενική Ανοχή”.

Σημαντική ήταν και η παρουσία αν-
τιπροσωπείας από την Ιρλανδική αν-
τιρατσιστική κίνηση “Ενωμένοι Ενάν-
τια στο Ρατσισμό” που βρέθηκε με
πανό στην κοινή συνέντευξη τύπου.
Εκ μέρους της ιρλανδικής αποστο-
λής μίλησε ο Μεμέτ Ουλουντάγκ το-
νίζοντας πως και αυτοί στις 19 Μάρ-
τη θα συμμετέχουν στις διεθνείς κι-
νητοποιήσεις ενάντια στο ρατσισμό
και τη φασιστική απειλή.

Λίγη ώρα πριν, πάνω από 150 ακτι-
βιστές της ΚΕΕΡΦΑ μεταξύ αυτών
Τούρκοι, Κούρδοι, Μπαγκλαντεσια-
νοί, Πακιστανοί αλλά και εκπρόσωποι
σωματείων, φοιτητικών συλλόγων,

αντιρατσιστικών συλλογικοτήτων και
αριστερών οργανώσεων είχαν απο-
χαιρετήσει την ελληνική αποστολή
κάνοντας πορεία και κλείνοντας συμ-
βολικά για 15 λεπτά τη διέλευση από
το τελωνείο των Κήπων. 

Φωνάζοντας συνθήματα συγκεν-
τρώθηκαν ακριβώς μπροστά στο τε-
λωνείο, λίγα μόνο μέτρα από τις κεν-
τρικές εισόδους, με ομιλίες και πα-
ρεμβάσεις όπως του Γιουσούφ από
τον προσφυγικό καταυλισμό των
Κούρδων του Λαυρίου, του Αντώνη
Ρέλλα από την Κίνηση Χειραφέτησης
ΑμεΑ “Μηδενική Ανοχή” και του Πέ-
τρου Κωνσταντίνου, συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ.

Δυστυχώς, όπως μαθεύτηκε αργό-
τερα, η αστυνομία της Τουρκίας δεν
επέτρεψε σε δεύτερη αντιπροσωπεία
αποτελούμενη από συνδικαλιστές,
φοιτητές και μέλη οργανώσεων από
την Ελλάδα να περάσει έγκαιρα για
να συμμετέχει σε συνάντηση που εί-
χε προγραμματιστεί στην Κεσάνη,
κρατώντας τους σε αναμονή για
τρείς και πλέον ώρες πάνω στη γέ-
φυρα του Έβρου.

“Είναι από τις στιγμές που μας κά-
νουν να νιώθουμε περηφάνια για
όλους εσάς τους συντρόφους μας
στην άλλη μεριά του Αιγαίου και σι-
γουριά από τη μαχητική σας διάθε-
ση. Θέλουμε από εδώ να στείλουμε
τους διεθνιστικούς μας χαιρετισμούς
σε όλες και όλους τους συντρόφους
από όλη την Ελλάδα που έφτασαν
και διαδήλωσαν αυτές τις δυο μέρες
στα σύνορα με την Τουρκία. Μπορεί
να μην έχουμε την δυνατότητα να
περάσουμε εύκολα και να έρθουμε
να διαδηλώσουμε μαζί σας, όμως
νιώθουμε μια γροθιά, και σε αυτές
τις δύσκολες, για την αριστερά, στιγ-
μές που ζούμε στην Τουρκία μας δί-
νεται τεράστια δύναμη για να συνεχί-
σουμε τον αγώνα μας ενάντια στις
επιθέσεις του Τουρκικού κράτους,
στο πλευρό όλων των καταπιεσμέ-
νων αλλά και συνολικά ενάντια στον
καπιταλισμό, το σύστημα που σπέρ-
νει πολέμους, φτώχεια και ανισότη-
τα”, τόνισε μιλώντας στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Μπαχάν Γκιονσέ από
το DSIP στην Ισταμπούλ.

Κυριάκος Μπάνος

Δελτίο  Τύπου
Με τεράστια επιτυχία

πραγματοποιήθηκε το διήμε-
ρο δράσης και αγώνα που
διοργάνωσε το αντιφασιστικό
–αντιρατσιστικό κίνημα της
χώρας μας (ΚΕΕΡΦΑ) με την
συμμετοχή πολιτικών κοινωνι-
κών και εργατικών συλλογικο-
τήτων στον Έβρο στις 23-24
Γενάρη 2016.

Κεντρικό αίτημα της μεγά-
λης Πανελλαδικής κινητοποί-
ησης ήταν: «Ρίξτε τους φρά-
χτες – Ανοίξτε τα σύνορα της
ρατσιστικής Ευρώπης φρού-
ριο». (…)

Σημειώνουμε ότι η ΠΕΝΕΝ
ήταν από τα ελάχιστα εργατι-
κά σωματεία στην χώρα μας η
οποία συνέβαλε στην καμπά-
νια για την στήριξη και την αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες –
μετανάστες και συμμετείχε με
δικό της μπλοκ και δυνάμεις
αλλά και πανό που δέσποζε
το σύνθημα: «Διεθνιστική Αλ-
ληλεγγύη σε Πρόσφυγες και
Μετανάστες». 

Οι κινητοποιήσεις του αντι-
ρατσιστικού – αντιφασιστικού
και εργατικού κινήματος στον
Έβρο αποτελούν μια σημαντι-
κή παρακαταθήκη ενώ ο αγώ-
νας αυτός θα συνεχισθεί με
στόχο να αποτραπούν οι κα-
ταστροφικές πολιτικές της
Ε.Ε και της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που μαζί με
την αντιλαϊκή νεομνημονιακή
πολιτική συντάσσεται με τις
δυνάμεις του ιμπεριαλισμού
(ΗΠΑ – Ευρώπης – Ρωσίας)
που κλιμακώνουν τις στρατιω-
τικές επιθέσεις στους λαούς
της περιοχής και απειλούν θα-
νάσιμα την ειρήνη οδηγώντας
στην αύξηση των προσφυγι-
κών εκροών από τις εμπλεκό-
μενες χώρες όπως είναι η Συ-
ρία, το Ιράκ κ.λπ.

Για την ΠΕΝΕΝ
ο πρόεδρος 

Νταλακογεώργος Αντώνης
ο Γεν. Γραμματέας 
Κροκίδης Νικόλαος

Η ΠΕΝΕΝ ΣΤΟΝ
ΈΒΡΟ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ–
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών

Αντιπροσωπεία

συνδικαλιστών που

συνόδευε τους

συνδικαλιστές από την

Τουρκία, οι οποίοι

συμμετείχαν στην

εκδήλωση στην

Αλεξανδρούπολη (φωτό

δίπλα) εμποδίστηκε να

φτάσει στην Κεσάνη

όπου θα έδιναν κοινή

συνέντευξη τύπου.


