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«Κ
ι ερχόμαστε στο σήμερα. Στο ασφαλιστικό, σαν μια
κορυφαία πολιτική στιγμή, μιας κορυφαίας πολιτι-
κής επιλογής. Από μία σοσιαλιστική κυβέρνηση...

Και τι μας λέει η κυβέρνηση. Ότι και τα μέτρα αυτά και τα
προηγούμενα και αυτά που θα έρθουν  μας λέει ότι είναι μεν
άδικα, αλλά είναι αναγκαία για τη σωτηρία της πατρίδας.

Αυτό σε επίπεδο ηθικής είναι ανήθικο, όπως αιώνες τώρα
έχουμε καταλήξει για την ανηθικότητα του δόγματος ο σκο-
πός αγιάζει τα μέσα… Σε επίπεδο ιδεολογικό είναι ακατανόη-
το.  Γιατί εάν δεν μπορείς να είσαι σοσιαλιστής μέσα στην
κρίση, μέσα δηλαδή στην ιστορική και πολιτική συγκυρία που
ωριμάζει και τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα της δίκαιης
αναδιανομής του πλούτου, τότε δεν μπορείς ποτέ να είσαι
σοσιαλιστής, παρά μόνο νεοφιλελεύθερος. Σε επίπεδο πολιτι-
κό, είναι ανέντιμο...

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού νομίζουμε ότι θα πάει
όλη αυτή η συσσωρευμένη βία που υφίστανται οι πολίτες;
Πού νομίζουμε ότι θα εκτονωθεί όλος αυτός ο τεράστιος θυ-
μός που γεννάει η αδικία; Πού νομίζουμε ότι θα χυθεί όλη αυ-
τή η οργή που παράγει η ανεργία, η φτώχεια, η ακρίβεια, η
παρακμή, η αλαζονεία, το ψέμα;  Πού νομίζουμε ότι θα πάει
αυτό το κύμα; Όσοι νομίζουν ότι θα σκάσει πριν σαρώσει την
ακτή πλανώνται πλάνην οικτρά...».

Αμα άλλαζε κανείς το «σοσιαλιστική» με το «αριστερή» θα
νόμιζε ότι τα λόγια αυτά ειπώθηκαν σήμερα και όχι τον Ιούλη
του 2010. Τότε μετά την παραπάνω ομιλία της στη Βουλή, η
ανεξάρτητη βουλευτίνα Σοφία Σακοράφα είχε αρνηθεί να ψη-
φίσει το ασφαλιστικό του Λοβέρδου. Λίγες βδομάδες νωρίτε-
ρα είχε αρνηθεί να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο για να βρεθεί
έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και το ίδιο
είχαν πράξει (καιροσκοπικά όπως αποδείχθηκε από την πο-
ρεία τους στη συνέχεια) άλλοι δύο βουλευτές του.

Aνταρσία

Για τον κομματικό μηχανισμό του ΓΑΠ του 44% και της κυ-
βερνητικής πλειοψηφίας των 160 βουλευτών η ανταρσία της
Σακοράφα έμοιαζε μικρή απώλεια. Τότε όλα τα «μεγάλα ονόμα-
τα» είχαν στηρίξει την απόφαση της κυβέρνησης. Τον κομματι-
κό μηχανισμό επόπτευε ο αντιπρόεδρος Πάγκαλος που έφτανε
στο σημείο, υιοθετώντας την χρυσαυγίτικη προπαγάνδα, να
γαυγίζει στα κανάλια ότι οι «νεκροί της Μarfin κάηκαν από δολο-
φόνους ακροαριστερούς που είχαν εγκολπωθεί τα κηρύγματα
της κ. Παπαρήγα, του κ. Τσίπρα και άλλων τέτοιων…»

Το που βρίσκεται σήμερα ο «πολύς» Πάγκαλος και που βρί-
σκεται η Σοφία Σακοράφα είναι γνωστό.  Ο εννέα φορές
υπουργός είναι ένας «μπλόγκερ» που τον ξεθάβει από τα αζή-
τητα όποτε θυμηθεί ο Πρετεντέρης. Και η Σακοράφα, αφού
πέρασε από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Σεπτέμβρη του 2015 είναι ξανά
-και προς τιμήν της- ανεξάρτητη ευρωβουλευτής. Τα διδάγμα-
τα που αφήνει αυτή η πρόσφατη ιστορία, επίσης προφανή. 

Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι και τότε το ΠΑΣΟΚ υπο-
στήριζε ότι έχει τη «νομιμοποίηση» του κόσμου που το έφερε
στην κυβέρνηση. Ο Μάης του 2010, ο Ιούλης του 2011 και τέ-
λος ο Οκτώβρης του 2011 απέδειξαν πόσο ψεύτικος ήταν αυ-
τός ο ισχυρισμός. Ήταν τέτοια η δύναμη του εργατικού κινή-
ματος, του κύματος που έσκασε πάνω του, που μέσα σε λί-
γους μήνες καταβαράθρωσε ένα κόμμα και πολιτικούς με δε-
καετίες εμπειρίας στη διαχείριση του ελληνικού καπιταλισμού
και βαθιές ρίζες μέσα στους εργατικούς χώρους. 

Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
(ακόμα και μετά την αποχώρηση της ΛΑΕ), που την πενταετία
2010-15 βάδισαν στις ίδιες διαδηλώσεις και καταψήφισαν μέ-
σα στη Βουλή μνημόνια και νόμους παρόμοιους με αυτούς
που φέρνει σήμερα για ψήφιση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Τώρα είναι η στιγμή για το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα,
τα κόμματα, την Αριστερά να απαιτήσουν από τους βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο να αρνηθούν να ψηφίσουν το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο αλλά να συγκρουστούν συνολικά με τον
αδιέξοδο «νέο» μονόδρομο των μνημονίων που χαράσσει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με την τρόικα που έγινε κουαρ-
τέτο.

Θυμηθείτε τη Σοφία

Τ
ο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκε-
ται σήμερα, για δεύτερη φορά,
στην κυβέρνηση είναι αποτέλε-

σμα της βαθιάς ταξικής πόλωσης που
επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία
έξι χρόνια και καταγράφηκε με το συν-
τριπτικό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του
Ιουλίου του 2015. Αυτή η ίδια ταξική
πόλωση έχει αρχίσει τώρα να ταρακου-
νάει τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας δυνα-
τούς προ-σεισμούς.

Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο υπό
κατάθεση, η κυβέρνηση έχει ήδη αρχί-
σει να αναμετριέται με την αγανάκτη-
ση, την οργή και το κύμα αντίστασης
που ξεσηκώνει η εφαρμογή του 3ου
μνημονίου. Καμιά από τις μεθοδεύσεις
της για ένα ασφαλές πέρασμα από τον
«κάβο» του ασφαλιστικού δεν έχει μέ-
χρι στιγμής καταφέρει να αποδώσει.

Μπορεί η ημερομηνία κατάθεσής
του να έχει αλλάξει πέντε φορές από
τα τέλη Νοέμβρη (χωρίς καν ακόμα να
έχει καταλήξει) ζητώντας χρόνο από
τους «δανειστές». Αλλά οι συνεχείς
αναβολές το μόνο που πέτυχαν ήταν
να δώσουν τον απαραίτητο χρόνο που
χρειάζεται για να ξεδιπλωθεί η δυναμι-
κή των αντιστάσεων – και ενώ οι δανει-
στές απαιτούν όλο και περισσότερα.

Επόμενο βήμα της κυβέρνησης ήταν
να επιχειρήσει να χτίσει κλίμα συναίνε-
σης ανοίγοντας «διάλογο» για την
«αναγκαία μεταρρύθμιση» του ασφαλι-
στικού, εγκαταλείποντας την μέθοδο
των «κατεπειγόντων» νομοσχεδίων. Αλ-
λά αποτέλεσμα ουδέν. Δεν χρειάζεται
εξάλλου κανείς να διαβάσει λεπτομε-
ρώς τις διατάξεις του υπό συζήτηση
ασφαλιστικού για να καταλάβει ότι
πρόκειται για ακόμα μια επίθεση στις
συντάξεις και στα δικαιώματα. Στο
2016 ακόμη και ένα παιδί γνωρίζει ότι
οι λέξεις δανειστές, λιτότητα και «με-
ταρρύθμιση», είναι σαν την Αγία Τριά-

δα, αδιαίρετη και ομοούσια.
Ούτε η τελευταία απόπειρα της κυ-

βέρνησης να παίξει το χαρτί του κοινω-
νικού αυτοματισμού που τόσο ξεδιάν-
τροπα χρησιμοποίησαν οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, δείχνει να αποδίδει.
Είναι δύσκολο να πείσεις τους νέους
δικηγόρους, τους μηχανικούς με το
μπλοκάκι, τους φτωχούς αγρότες,
τους άνεργους, το ένα τέταρτο των ερ-
γαζομένων που δουλεύουν «μαύρα»,
ότι το νέο ασφαλιστικό που θα έχει τη
βούλα της τρόικας, έρχεται για να εξα-
σφαλίσει συντάξεις στoυς φτωχούς και
να τα βάλει με τους Κούγιες των Αθη-
νών και τους Βαγγελάτους των Μανω-
λάδων αυτού του τόπου. 

Πρώτη γραμμή

Μπορεί, οι χιλιάδες δικηγόροι, μηχα-
νικοί και γιατροί να μοιάζουν εύκολος
στόχος και να βαφτίζονται συλλήβδην
«προνομιούχοι με γραβάτες» και οι
αγρότες «πρωταθλητές της πρέφας»,
αλλά οι κινητοποιήσεις τους κάθε άλλο
από απομονωμένες από την εργατική
τάξη είναι. Οι ναυτεργάτες, οι εργαζό-
μενοι στα ΕΛΠΕ, τους δήμους, τις συγ-
κοινωνίες, τον ΟΣΕ, τη ΔΕΗ και μια σει-
ρά άλλους χώρους είναι ήδη στην
πρώτη γραμμή όχι μόνο ενάντια σ το
νέο ασφαλιστικό, αλλά ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις, την
απληρωσιά. 

Γι’ αυτό και οι υπουργοί αυτής της
κυβέρνησης ήδη έχουν αρχίσει να νοι-
ώθουν την αυξανόμενη πίεση από άκρη
σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Στην Κο-
μοτηνή την προηγούμενη βδομάδα επι-
στρατεύτηκαν τα ΜΑΤ για να «προστα-
τεύσουν» τον υπουργό Γεωργίας Απο-
στόλου ενώ ο υπουργός του Ασφαλι-
στικού Κατρούγκαλος αποδοκιμάστηκε
τη Δευτέρα 1η Φλεβάρη πηγαίνοντας
σε εκδήλωση της Εθνικής Τράπεζας

στην πλ. Κοτζιά.
Και βέβαια δεν είναι το ασφαλιστικό

το μοναδικό πεδίο που οι υπουργοί της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, (έχοντας ανα-
κρούσει πρύμναν σε όλες τις προεκλο-
γικές δεσμεύσεις του), έρχονται αντι-
μέτωποι με την οργή του κόσμου. Έν-
τονες ήταν οι αντιδράσεις στη Θεσσα-
λονίκη, σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ με
ομιλητή τον υπουργό Μουζάλα -μόλις
δύο μέρες μετά τη συμμετοχή της νεο-
λαίας ΣΥΡΙΖΑ στην (εκτός γραμμής)
πανελλαδική κινητοποίηση για να πέσει
ο φράχτης στην Αλεξανδρούπολη. Χι-
λιάδες συμμετείχαν στις κινητοποι-
ήσεις για τη λογοκρισία στο Εθνικό Θέ-
ατρο την ίδια ώρα που ακόμα και από
τις συχνότητες του «Κόκκινου» ο
υπουργός Πολιτισμού χαρακτηριζόταν
Πόντιος Μπαλτάς (κατά το Πόντιος Πι-
λάτος). Τρεις συνεχόμενες φορές
έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις στην
παρωδία διάλογο για το νόμο Διαμαν-
τοπούλου που φέρνει ξαναζεσταμένο ο
υπουργός Παιδείας Φίλης.  

Η απόπειρα να χρεωθούν όλες αυτές
οι κινητοποιήσεις σε συνομωσίες «εγ-
κάθετων» της δεξιάς, «γραφικούς» του
ΠΑΜΕ και «αριστεριστές», θυμίζουν τις
αντίστοιχες απόπειρες του ΠΑΣΟΚ να
«χρεώσει» ανάλογες αντιδράσεις σε δι-
κές του εκδηλώσεις πριν από πέντε
χρόνια. Με την ίδια άκρως επικίνδυνη
πολιτική ανευθυνότητα που το ΠΑΣΟΚ
χρέωνε στην ακροδεξιά το μεγάλο κί-
νημα των πλατειών το 2011, σήμερα ο
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να χρεώσει τις αντι-
δράσεις των αγροτών στον Μητσοτάκη
και τη Χρυσή Αυγή που αγκομαχά να
προβάλει την πενιχρή της παρουσία
στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Αλλά κοντός ψαλμός αλληλούια. Η
πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη
θα είναι σεισμός. Και έπεται συνέχεια.

Γιώργος Πίττας 

Υπουργοί σε απόγνωση

Παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης με ομιλητή τον Μουζάλα στις 27/1
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Η εναλλακτική 
του εργατικού ελέγχου

Απεργιακή σύσκεψη ναυτεργατών την Παρασκευή 29/1 στο πλοίο Blue Horizon

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

«Μ
α τι θέλετε, να ρίξετε την κυβέρνη-
ση της Αριστεράς και να γυρίσου-
με πίσω στους Σαμαράδες και τους

Μητσοτάκηδες»; Αυτή η ατάκα γίνεται όλο και
πιο πολύ η τελευταία γραμμή άμυνας ενός ΣΥ-
ΡΙΖΑ αντιμέτωπου με την οργή των εργατών
αλλά και των αγροτών και των μηχανικών, των
δικηγόρων κλπ.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που υποτιμάει
την πολιτική εμπειρία του κόσμου που αγωνίζε-
ται. Δεν είμαστε «χθεσινοί». Θυμόμαστε πολύ

καλά τις αντίστοιχες προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ
που έλεγε «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά»
ακόμα μέχρι τη στιγμή που έφτασε να μπει σε
μνημονιακή συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Και ο Τσί-
πρας φωνάζει ακόμα «ενάντια στο παλιό» την
ίδια στιγμή που ψήφισε μαζί με τη ΝΔ το τρίτο
μνημόνιο και ζητάει «εθνικό μέτωπο για το προ-
σφυγικό» με αυτούς που έφτιαξαν το φράχτη
και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται εκεί. Η
Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και πρέ-
πει να σηκώσει το γάντι της πρόκλησης μιλών-
τας για τη δικιά της, την εργατική εναλλακτική.

Παλιά, όταν το ΠΑΣΟΚ έβαζε αυτά τα διλήμ-
ματα, η απάντηση που πρόβαλλαν οι ηγεσίες
της ρεφορμιστικής αριστεράς ήταν ο κοινοβου-
λευτικός δρόμος και η δική τους παρουσία
στην κυβέρνηση. «Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το
ΚΚΕ» έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης στη δεκαε-
τία του 1980 και ξέρουμε ότι κατάληξε να μπει
σε κυβερνήσεις μαζί με τη ΝΔ αρχικά και ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια. Πιο πρόσφατα, ο Αλέξης
Τσίπρας πρόβαλε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
σαν εναλλακτική και τώρα ζούμε τα όρια αυτής
της επιλογής.

Στρατηγική

Υπάρχει, όμως, και άλλος δρόμος για την
Αριστερά. Είναι η στρατηγική που λέει ότι η
γνήσια εναλλακτική είναι να πάρουν οι ίδιοι οι
εργάτες τον έλεγχο. Πάντα μέσα στην ιστορία,
σε συνθήκες κρίσης του καπιταλισμού και με-
γάλης ταξικής πόλωσης ξεπηδούσαν μορφές
εργατικού ελέγχου. Έτσι γεννήθηκαν τα Σοβιέτ
στη Ρωσία του 1917 που έφτασαν στην πρώτη
νικηφόρα εργατική επανάσταση. Το ίδιο έγινε

και στη Γερμανία της Ρόζας Λούξεμπουργκ και
στη Χιλή του Αλιέντε και στην Πορτογαλία της
επανάστασης των Γαρυφάλλων. 

Το να θυμόμαστε και να θυμίζουμε αυτή τη
στρατηγική δεν είναι μια πράξη νοσταλγίας για
ένδοξες στιγμές του εργατικού κινήματος. Εί-
ναι οδηγός για τους αγώνες του σήμερα. Απέ-
ναντι στη λεηλασία των συντάξεων αντιπαραθέ-
τουμε τη διαγραφή του χρέους και την κρατι-
κοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό
έλεγχο- έτσι μπορούν να βρεθούν τα λεφτά για
τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας αλλά και της νε-
ολαίας που απαιτεί προσλήψεις και σταθερή
εργασία. 

Απέναντι στη σπατάλη που ξοδεύει 300 εκα-
τομμύρια ευρώ το χρόνο για τον φράχτη στον
Έβρο, λέμε γκρεμίστε τον και δώστε τα λεφτά
στα ασφαλιστικά ταμεία. Απέναντι στο ξεπού-
λημα του ΟΛΠ, της ΔΕΗ, του ΟΣΕ, λέμε θυμη-
θείτε την κατάληψη της ΕΡΤ όταν την έκλεισαν
οι Σαμαροβενιζέλοι. Αν οι εργάτες πάρουν τέ-
τοια κλειδιά της οικονομίας στον έλεγχό τους,
έχουν τη δύναμη να κάνουν τον ΣΕΒ, την Ένω-
ση Ελληνικών Τραπεζών, τον Σόιμπλε και τη
Λαγκάρντ να τρέμουν.

Μέσα στο σημερινό απεργιακό κύμα που
φουντώνει με την Πανεργατική της 4 Φλεβάρη,
μέσα σε κάθε εργατική συνέλευση στους δή-
μους, στα καράβια, στα νοσοκομεία, στα ΜΜΕ,
μπορούμε να κάνουμε βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση, οργανώνοντας απεργιακές επι-
τροπές, χτίζοντας συντονισμούς, δυναμώνον-
τας την Αριστερά της ανατροπής. Για να παίρ-
νει σάρκα και οστά η γνήσια λύση απέναντι στα
ψεύτικα διλήμματα που επικαλούνται οι υπουρ-
γοί του Τσίπρα.

Προσυγκέντρωση στις 10πμ στο
Μουσείο καλεί ο Συντονισμός ενάν-
τια στα Μνημόνια για την ημέρα της
Γενικής Απεργίας. Στο Μουσείο κα-
λούν ακόμα μια σειρά από σωματεία,
συλλογικότητες και πρωτοβουλίες.
Το σωματείο εργαζόμενων της Ιντρα-
κόμ, η ΠΕΝΕΝ, το Σωματείο Μισθω-
τών Τεχνικών, ο φοιτητικός σύλλο-
γος της σχολής Καλών Τεχνών, η
Πρωτοβουλία για το Συντονισμό
Πρωτοβάθμιων Σωματείων κ.ά. 

Προσυγκεντρώσεις έχουν ορίσει
μια σειρά από συνδικάτα: η ΠΟΕ-
ΔΗΝ και πρωτοβάθμια σωματεία στα
νοσοκομεία καλούν στις 10πμ στο
υπουργείο Υγείας. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί
στις 10πμ στην πλατεία Καραϊσκάκη
μπροστά στα γραφεία της. Επίσης, η
ΠΟΣ καλεί στις 10.30πμ στα γραφεία
της στην πλατεία Κάνιγγος, ενώ η
ΠΟΣΤ στις 10.30πμ στην πλατεία Δη-
μαρχείου (Εθνικής Αντίστασης). 

O Συντονισμός ενάντια στα Μνη-
μόνια καλεί σε συνέλευση για τη συ-
νέχεια μετά τη Γενική Απεργία ενάν-
τια στο ασφαλιστικό-σφαγείο και τις
ιδιωτικοποιήσεις τη Δευτέρα 8/2 στις
5.30μμ στο Εργατικό Κέντρο Αθή-
νας. 

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Όλοι στην
Πανεργατική

Αντιφασιστική 
διαδήλωση 
στο Κερατσίνι
Δευτέρα 8/2, 11πμ 
Λεωφόρο Λαμπράκη 
και Σχιστού

Να μην αφήσουμε τους
χρυσαυγίτες δολοφόνους
του Παύλου Φύσσα να
κάνουν πορεία ενάντια
στους πρόσφυγες
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Μ
ε 24ωρη απεργία στις 3 Φλεβάρη συνεχίζουν
τον αγώνα τους ενάντια στο νέο ασφαλιστικό
οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ. Την ίδια μέρα, θα

πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση του κλά-
δου έξω από το υπουργείο Εργασίας στις 12μ.

Η απόφαση για απεργία στα ΜΜΕ την παραμονή της
πανεργατικής, όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις
στο παρελθόν, ήρθε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΠΟΕΣΥ, κατόπιν αιτήματος της ΓΣΕΕ “προκειμένου να
καλυφθούν –όπως αναφέρεται στο σχετικό αίτημα- τα
συλλαλητήρια και οι άλλες απεργιακές εκδηλώσεις που
θα γίνουν στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις
της χώρας”. Για την πλειοψηφία βέβαια των εργαζόμε-
νων του κλάδου η ανάγκη κάλυψης των συγκεντρώσεων
δεν είναι παρά μια δικαιολογία από τη μεριά των συνδι-
καλιστικών ηγεσιών. Στην πράξη, πάντα τα αφεντικά
των ΜΜΕ εξασφαλίζουν ότι οι απεργιακές διαδηλώσεις
εξαφανίζονται ή περιορίζονται σε ολιγόλεπτα ρεπορτάζ
που συνήθως εστιάζουν σε τυχόν “επεισόδια”.

Η κάλυψη των διαδηλώσεων μπορεί να γίνει με
απεργιακό δελτίο, όπως έγινε για παράδειγμα στην
πανεργατική της 12ης Νοέμβρη 2015 στην οποία οι
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ συμμετείχαν. Τότε τα ολιγόλε-
πτα απεργιακά δελτία της ΕΡΤ κάλυψαν τις μεγάλες
συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις αλλά και τις διε-
θνείς διαστάσεις.της πανεργατικής, της πρώτης ενάν-
τια στην κυβέρνηση Τσίπρα. Το ίδιο θα μπορούσαν να
επιβάλλουν οι εργαζόμενοι τώρα σε όλα τα Μέσα.

Όλοι μαζί
Ότι η διάθεση της βάσης είναι με την κοινή απερ-

γιακή δράση με όλους τους εργαζόμενους φαίνεται
και στην ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ που λέει ότι “οι δη-
μοσιογράφοι απεργούμε την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρί-
ου 2016. Συμμετέχουμε, όμως, και στις αγωνιστικές
πορείες-συγκεντρώσεις της Πέμπτης, 4 Φεβρουαρίου
2016, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους άνερ-
γους και τους συνταξιούχους”.

Η απεργία στις 3 Φλεβάρη είναι η συνέχεια της απερ-
γίας στις 28 Γενάρη που νέκρωσε τα μέσα ενημέρωσης
σε όλη τη χώρα. Η μικρή συμμετοχή στη συγκέντρωση και
την πορεία από τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ στη Βουλή δεν
αναιρεί το γεγονός ότι η απεργία έβαλε στο χορό των κι-
νητοποιήσεων ενάντια στο ασφαλιστικό και τους εργαζό-
μενους στα ΜΜΕ, ανοίγοντας το δρόμο της κλιμάκωσης.

Η διάθεση για αγώνα φάνηκε και στην έκτακτη γε-
νική συνέλευση της ΕΣΠΗΤ το Σάββατο 30 Γενάρη, η
συμμετοχή στην οποία ξεπέρασε την απαιτούμενη
απαρτία. Παρότι η ηγεσία της Ένωσης είχε συνταχτεί
με την απόφαση για απεργία στις 3 Φλεβάρη και το
μόνο που ζήτησε ήταν εξουσιοδότηση για επόμενες
απεργιακές κινητοποιήσεις, δεκάδες ήταν τα μέλη
της Ένωσης που πήραν το λόγο για να κάνουν σκλη-
ρή κριτική στη λογική των ξεχωριστών από τους υπό-
λοιπους εργαζόμενους απεργιών. Ενώ πολλοί ήταν
αυτοί που μίλησαν για την ανάγκη περισσότερων
απεργιακών κινητοποιήσεων κι όχι απλά μίας ημέρας,
προτείνοντας τριήμερες κινητοποιήσεις ή απεργίες
που να μπλοκάρουν τα κυριακάτικα φύλλα.

Το αντικαπιταλιστικό σχήμα Αριστερή Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ μοίρασε προκήρυξη με
την οποία εξηγούσε αναλυτικά την επίθεση στο ασφαλι-
στικό και καλούσε σε κλιμάκωση του αγώνα μαζί με
όλους τους εργαζόμενους. Ενώ πρότεινε στη συνέλευση
και τη συγκρότηση ανοιχτής επιτροπής αγώνα που να
γυρίσει τα μαγαζιά, να μιλήσει με τους εργαζόμενους
και να οργανώσει τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Λ.Β.

Η απεργία 
στα ΜΜΕ

Στην απεργιακή φρουρά των ΕΛΠΕ
που βρίσκονται ήδη στην 4η μέρα
των απεργιακών τους κινητοποιήσε-
ων βρέθηκε συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης στο πλευρό
των εργατών απεργών της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής και
διανομής πετρελαιοειδών της χώρας. 

Οι εργαζόμενοι έχουν προγραμ-
ματίσει δυο 48ωρες απεργίες μέχρι
Δευτέρα 1η Φλεβάρη, διεκδικώντας

μεταξύ άλλων προσλήψεις προσωπικού και ασφαλή οργανογράμ-
ματα (εκπαίδευση προσωπικού, μείωση υπερωριών κτλ.). 

H εργοδοσία είναι τόσο ξεδιάντροπη που με ψεύτικες ανακοινώ-
σεις και δημοσιεύματα προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν συντρέχει
λόγος για απεργία. Είναι ντροπή λίγους μόνο μήνες μετά το ατύ-
χημα που προκάλεσε στα τέλη του Μάη 2015 το θάνατο 4 εργα-
τών και τον τραυματισμό άλλων και ενώ δεν έχει γίνει το παραμι-
κρό βήμα για ασφαλή και μόνιμη εργασία στις εγκαταστάσεις των
ΕΛΠΕ, η εργοδοσία να προσπαθεί να πείσει πως δεν υπάρχει κα-
νένα πρόβλημα στην λειτουργία της μονάδας.

Όπως τονίζεται από την πλευρά του σωματείου, δεν υπάρχει κα-
νένας άλλος δρόμος από την συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα
με την προκήρυξη 10ήμερης απεργίας για την διεκδίκηση αξιο-
πρεπών μισθών και συνθηκών εργασίας. 

Ν
έα 48ωρη απεργία στα λιμάνια όλης
της χώρας αποφάσισαν τα σωμα-
τεία των ναυτικών για τις 4 και 5

Φλεβάρη. Η ΠΕΝΕΝ καλεί σε προσυγκέν-
τρωση στο Μουσείο στις 10πμ στις 4 Φλε-
βάρη και πορεία στη Βουλή.

Η νέα 48ωρη έρχεται σαν συνέχεια της
μεγάλης 4ημερης απεργίας που ξεκίνησε
σαν 48ωρη την Τετάρτη 27/1, πήρε παρά-
ταση μετά από πρόταση της ΠΕΝΕΝ στην
ΠΝΟ την Πέμπτη 28/1 και κράτησε μέχρι
το Σάββατο 30/1 παραλύοντας τα πλοία σε
όλη τη χώρα.

Συγκέντρωση οργάνωσαν τα ναυτεργατι-
κά σωματεία την Πέμπτη 28/1 μπροστά
στην είσοδο 3 του λιμανιού στον Αγ. Διονύ-
σιο με την παρουσία της ΠΕΝΕΝ, της ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ, των εργαζόμενων στο ΝΑΤ και
την στήριξη του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΠΑΜΕ.

Η ΠΕΝΕΝ θέλοντας να συντονίσει την
απεργία και να οργανώσει την κλιμάκωση
της αντίστασης στο ασφαλιστικό σφαγείο
της κυβέρνησης κάλεσε σε μαζική σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίο «BLUE HORIZON» στο λιμάνι
του Πειραιά την Παρασκευή 29/1 ενώ πα-
ρόμοιες συσκέψεις έγιναν σε όλα τα λιμά-
νια της χώρας. “Τσίπρας – Δραγασάκης –
Σταθάκης – Αλεξιάδης – Δρίτσας διακη-
ρύσσουν σε κάθε ευκαιρία την πίστη και
την υποταγή τους στο εφοπλιστικό κεφά-
λαιο το οποίο χάρη σε αυτό το θεσμικό
πλαίσιο και την υπερεκμετάλλευση των
Ναυτεργατών (ελλήνων και αλλοδαπών)
έχει αποκομίσει αστρονομικά και ιλιγγιώδη
κέρδη με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς
να φιγουράρουν στην κορυφή της παγκό-
σμιας ελίτ του πλούτου”, τόνισε στην σύ-
σκεψη ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ Αντώνης
Νταλακογιώργος. “Την ίδια στιγμή που
προωθούνται αυτές οι σφαγιαστικές αλλα-
γές η κυβέρνηση αφήνει άθικτο και αλώβη-
το το θεσμικό πλαίσιο και την επιχειρηματι-
κή ασυδοσία των εφοπλιστών”. 

Παρά την πρόταση που μπήκε στην σύ-
σκεψη της ΠΝΟ το Σάββατο 30/1 από την
πλευρά της ΠΕΝΕΝ για συνέχιση των κινη-
τοποιήσεων με 48ωρες απεργίες τελικά με
τις ψήφους του ΠΑΜΕ και των συντηρητι-

κών παρατάξεων αποφασίστηκε να σταμα-
τήσει η απεργία και να βγει νέα 48ωρη στις
4 και 5 Φλεβάρη. 

Καθολική συμμετοχή
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΕΝΕΝ

χαιρετίζει την καθολική συμμετοχή των
ναυτεργατών στην απεργία εξηγώντας
πως “οι αγώνες αυτοί αποτελούν σημαντι-
κή συμβολή και παρακαταθήκη στους
ανερχόμενους αγώνες του εργατικού και
λαϊκού κινήματος ενάντια στα παλιά και
νέα μνημόνια”, και υπογραμμίζοντας την
αναγκαιότητα για απεργιακή κλιμάκωση
“σε συνδυασμό και συντονισμό με τις υπό-
λοιπες δυνάμεις του εργατικού κινήματος
και των λαϊκών στρωμάτων και σε καμιά
περίπτωση να μην υποτάσσονται ή ανα-
στέλλονται ανάλογα με τις πιέσεις και τις
παρεμβάσεις του εφοπλιστικού κεφαλαίου,
της κυβέρνησης και των ξεφωνημένων εκ-
προσώπων του κατεστημένου που αγωνί-
ζονται νυχθημερόν για να εκτονώσουν τον
δίκαιο και οργανωμένο αγώνα της εργατι-
κής τάξης”. 

Από την πλευρά της ΠΕΝΕΝ έχει ανακοι-
νωθεί ήδη η πρόταση για συνέχιση με νέες
48ωρες αμέσως μετά τις 5/2 ώστε να φτά-
σουμε σε μια “παλλαϊκή εργατική εξέγερ-
ση με πολύμορφο αγώνα διαρκείας ενάν-
τια στο κυβερνητικό κακούργημα της διά-
λυσης της κοινωνικής ασφάλισης”. Η από-
φαση για συνέχεια θα παρθεί το απόγευμα
της Πέμπτης 4/2 μετά τις απεργιακές συγ-
κεντρώσεις σε σύσκεψη που καλεί η ΠΝΟ.

ΝΑΤ
Κλιμάκωση της αντίστασης αποφάσισε

και η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων
στο ΝΑΤ που σε ανακοίνωσή τους καλούν
όλα τα μέλη τους να συμμετέχουν μαζικά
στην Πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβά-
ρη, ενώ αποφάσισαν διεύρυνση των κινη-
τοποιήσεων με συγκέντρωση στο Σύνταγ-
μα την Παρασκευή 5/2 στις 12μεσ. και πο-
ρεία στο μέγαρο Μαξίμου

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους,
αποφάσισαν να βαδίσουν προς το Μαξίμου
για να ενημερώσουν τον πρωθυπουργό
προσωπικά “για τις καταστροφικές συνέπει-
ες που θα έχει η διάλυση του ΝΑΤ, τόσο για
τους εν ενεργεία όσο και τους συνταξιού-
χους ναυτικούς”, αφού ο υπουργός εργα-
σίας Κατρούγκαλος και ο υφυπουργός Πε-
τρόπουλος αρνούνται να τους ακούσουν.

Οι εργαζόμενοι στο ΝΑΤ καλούν επίσης
την ΠΝΟ να συντονίσει πραγματικά τον
αγώνα όλων των εμπλεκομένων με την
Ναυτιλία και καλούν όλους τους Συνταξι-
ούχους και Ναυτεργάτες να συμπαραστα-
θούν στον αγώνα τους με τη συμμετοχή
τους στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα και
στην πορεία στο Μαξίμου.

Ανακοίνωση συμπαράστασης στον αγώ-
να των εργαζόμενων στο ΝΑΤ και συμμετο-
χής στις κινητοποιήσεις τους εξέδωσε και
η ΠΕΝΕΝ καλώντας όλα τα μέλη της να
πλαισιώσουν τις κινητοποιήσεις της Παρα-
σκευής.

Κ.Μ.

Απεργία στα ΕΛΠΕ

Πρωτοπόροι οι ναυτεργάτες

Απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά 28/1

Δευτέρα 1 Φλεβάρη στην πύλη των ΕΛΠΕ
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Τ
εράστια πανελλαδική ανταπόκριση
βρήκε το κάλεσμα της ΠΟΕ-ΟΤΑ την
Πέμπτη 28/1 για στάση εργασίας, κα-

ταλήψεις και συνελεύσεις σε όλα τα δη-
μαρχεία της χώρας αφού στους εργαζόμε-
νους των Δήμων επικρατεί αναβρασμός
ενόψει της κατάθεσης του Ασφαλιστικού
και της  Πανεργατικής απεργίας στις 4
Φλεβάρη.

Στην Αττική πραγματοποιήθηκαν κινητο-
ποιήσεις σε όλους σχεδόν τους δήμους ,
ενώ υπήρξαν σημεία στα οποία οι δημοτι-
κές υπηρεσίες (γκαράζ, ΚΑΠΗ, παιδικοί
σταθμοί, διοικητικές υπηρεσίες, κλπ) έκλει-
σαν ολοσχερώς.

Στο δήμο της Αθήνας συμβολική κατάλη-
ψη πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στο
Πνευματικό Κέντρο ενώ κλιμάκια του σω-
ματείου πραγματοποιούσαν εξορμήσεις
ενημέρωσης για το ασφαλιστικό με κάλε-
σμα για την πανεργατική σε όλα τα κτήρια
και τις υπηρεσίες του δήμου.

Σημαντική κινητοποίηση με κατάληψη
του δημαρχείου έγινε στου Ζωγράφου,
ενώ παρεμφερείς κινητοποιήσεις είχα-
με στο Βύρωνα και στην Καλλιθέα. Κι-
νητοποίηση έγινε και στο δημαρχείο
της Ηλιούπολης. 

Το δημαρχείο κατέλαβαν εργαζόμενοι
στον Αγ. Δημήτριο, αλλά και στον Άλιμο
ενώ στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη
άπλωσαν πανό στο δημαρχείο καλώντας
όλον τον κόσμο να συμμετέχει στην Πανερ-
γατική 4 Φλεβάρη. 

Στα Δυτικά οι εργαζόμενοι στο Δήμο
Πετρούπολης κρέμασαν πανό ενάντια στο
ασφαλιστικό και πραγματοποίησαν κατά-
ληψη του Δημαρχείου, ενώ στο Δήμο Φυ-
λής περικύκλωσαν το δημαρχείο κάνοντας
ενημέρωση για το νέο ασφαλιστικό και κα-
τέλαβαν το ΧΥΤΑ σταματώντας την απο-
κομιδή των σκουπιδιών. Κατάληψη έγινε
και στο Δημαρχείο Άγ. Αναργύρων-Καμα-
τερού ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή των
εργαζόμενων στην κατάληψη του δημαρ-
χείου στο Αιγάλεω. 

Και στα Βόρεια οι κινητοποιήσεις πήραν
μαζικό χαρακτήρα. Στο Δήμο Χαλανδρίου
οι εργαζόμενοι κατέλαβαν το κεντρικό κτί-
ριο του Δήμου πραγματοποιώντας συνέ-
λευση για το ασφαλιστικό - ταφόπλακα
καλώντας στην πανεργατική της 4ης Φε-
βρουαρίου, στην οποία, όπως αποφασί-
στηκε, οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν
δυναμικά. Το ίδιο συνέβη στο Μαρούσι και
στη Ν. Ιωνίας αλλά και στα Βριλήσσια (βλ.
δίπλα) όπου οι εργαζόμενοι μετά την κα-
τάληψη και την συγκέντρωση πραγματο-
ποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης με
μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Πά-
νω από 150 εργαζόμενοι, η πλειοψηφία
όσων εργάζονται στο δήμο βρέθηκαν έξω
από το δημαρχείο της Ν. Φιλαδέλφεια
πραγματοποιώντας συνέλευση ενημέρω-
σης και αποφασίζοντας την μαζική κάθο-
δό τους στην Πανεργατική ενώ στη συγ-
κέντρωση παραβρέθηκαν και μίλησαν εκ-
παιδευτικοί από την ΕΛΜΕ της περιοχής.
Κατάληψη πραγματοποιήθηκε και στο δη-
μαρχείο του  Ν. Ηρακλείου. 

Κατάληψη του δημαρχείου στον Πει-
ραιά πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
ενώ ακολούθησε Γενική Συνέλευση. Κινη-
τοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο
Νίκαιας-Ρέντη, στο Κερατσίνι αλλά και
στα Μέγαρα.

Πανελλαδικά

Μαζική ήταν η ανταπόκριση στους δή-
μου όλης της χώρας. Από την Κρήτη όπου
υπήρχαν νομοί όπως στα Χανιά που όλα τα
δημαρχεία (Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου,
Παλαιόχωρας και Αποκορώνου) ήταν κατει-
λημμένα με συμμετοχή που έφτανε στο
100% των εργαζόμενων. Παρεμφερής ήταν
η εικόνα στο Ηράκλειο με τους εργαζόμε-
νου να καταλαμβάνουν το δημαρχείο ξεση-
κώνοντας τον κόσμο για την συμμετοχή
στην Πανεργατική 4 Φλεβάρη. Στο νομό
Λασιθίου τα δημαρχεία της Ιεράπετρας,
της Σητείας και του Οροπέδιου έμειναν κα-
τειλημμένα σχεδόν όλη την ημέρα μετα-
τρέποντας την στάση σε 24ωρη απεργία. 

Και στα υπόλοιπα νησιά, στη Νάξο, στη
Σύρο και στη Σάμο οι καταλήψεις είχαν τη
μαζική στήριξη του κόσμου. Ενώ στην συγ-
κέντρωση έξω από το δημαρχείο της Ικα-
ρίας συμμετείχαν δηλώνοντας την συμπα-
ράστασή τους εργαζόμενοι στο νοσοκο-
μείο του νησιού.  

Μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις και στην
Πελοπόννησο. Στην Πάτρα και στο Αίγιο,
στην Κόρινθο, σε όλα τα δημαρχεία της Αρ-
γολίδας, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα.

Κατάληψη πραγματοποίησαν οι εργαζό-
μενοι στο Αγρίνιο πραγματοποιώντας συ-
νέλευση. Το λόγο στην συνέλευση πήραν
εκπρόσωποι των εργαζόμενων στο νοσοκο-
μείο της πόλης δίνοντας το στίγμα του κοι-
νού αγώνα ενάντια στο ασφαλιστικό και τις
μνημονιακές επιθέσεις. Κινητοποίηση έγινε
και στο δημαρχείο Μεσολογγίου.

Κατάληψη πραγματοποίησαν οι εργαζό-
μενοι στην Ηγουμενίτσα, ενώ 4ωρη στάση
με συνέλευση ενημέρωσης για το ασφαλι-
στικό πραγματοποίησαν στον δήμο Ιωαννί-
νων. Κλειστά ήταν την Πέμπτη 28/1 και όλα
τα δημαρχεία του νομού Θεσπρωτίας με
κοινή ανακοίνωση των συλλόγων εργαζό-

μενων στους δήμους του νομού.
Στη Θεσσαλία που βρίσκεται σε αναβρα-

σμό λόγω των μπλόκων οι εργαζόμενοι στο
δήμο Λάρισας έκαναν στάση εργασίας και
συνέλευση αποφασίζοντας να πραγματο-
ποιήσουν πορεία συμπαράστασης στα
μπλόκα των αγροτών στη Νίκαια. Στο Βόλο
οι εργαζόμενοι κατέλαβαν το δημαρχείο
και έστησαν μικροφωνική ενημερώνοντας
και καλώντας τον κόσμο στην Πανεργατική
4 Φλεβάρη. Καταλήψεις σε δημαρχεία εί-
χαμε και στην Καλαμπάκα, στο Κιλελέρ και
την Ελασσόνα.

Καταλήψεις πραγματοποίησαν εργαζό-
μενοι και στην Βόρεια Ελλάδα, στην Πτολε-
μαΐδα, στην Φλώρινα, στη Δράμα, στην Κα-
στοριά, στην Κοζάνη και στο Βελβεντό, στα
Σέρβια, ενώ κατάληψη πραγματοποίησαν
και οι εργαζόμενοι στο δήμο Θερμαϊκού.
Σε 4ωρη στάση εργασίας και συνέλευση
ενημέρωσης για το ασφαλιστικό κάλεσε
και το σωματείο εργαζόμενων στο δήμο
Θεσσαλονίκης. 

Μαζική ήταν και η κινητοποίηση των ερ-
γαζόμενων στο δήμο Αλεξανδρούπολης
που πραγματοποίησαν κατάληψη του δη-
μαρχείου και συνέλευση ενώ έστησαν μι-
κροφωνική καλώντας όλο τον κόσμο στην
πανεργατική στις 4 Φλεβάρη. Κατάληψη
του δημαρχείου και συνέλευση πραγματο-
ποίησαν οι εργαζόμενοι στο δήμο Ξάνθης.

K.M.

Μαζικές καταλήψεις στα Δημαρχεία
Έ

κλεισε για τα καλά ο Δήμος Βριλησσίων από
την μαζική κινητοποίηση της πλειοψηφίας
των εργαζόμενων από όλες τις υπηρεσίες

του Δήμου που πραγματοποίησαν κατάληψη στο
Δημαρχείο και συγκέντρωση στο προαύλιο. 

Την συγκέντρωση άνοιξε αναλύοντας την τερά-
στια επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι με το
ασφαλιστικό-σφαγείο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
η πρόεδρος του σωματείου, Ειρήνη Παπαδάτου. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η αντιπρόεδρος, Ρού-
λα Σουντουλίδου τονίζοντας πως “είναι φανερό πως
το ασφαλιστικό μας αφορά όλους αφού κατεδαφί-
ζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που ισχύει
μέχρι σήμερα αλλά το χειρότερο είναι πως καταδι-
κάζει τη νέα γενιά σε ένα μισθό των 300 ευρώ και
μια σύνταξη των 180 ευρώ αν καταφέρουν να την
πάρουν ποτέ”, τόνισε καλώντας στην πανεργατική
στις 4 Φλεβάρη και στην προσυγκέντρωση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλ. Καραϊσκάκη στις 10πμ. Τέλος
θύμισε πως μαζί με τη μάχη του ασφαλιστικού δεν
πρέπει να ξεχνάμε και τις υπόλοιπες μνημονιακές
επιθέσεις όπως είναι τα ζητήματα των προσλήψεων
αλλά και η απλήρωτη εργασία δίνοντας το παρά-
δειγμα των συναδέλφων της στην ύδρευση και την
καθαριότητα καλώντας το κόσμο να σταθεί στο
πλευρό τους και μετά την πανεργατική για να πλη-
ρωθούν τα δεδουλευμένα τους.

Σκληρό μήνυμα

Στην συγκέντρωση μίλησε και ο Τάσος Αναστα-
σιάδης από τον Συντονισμό ενάντια στα Μνημόνια ο
οποίος ανέλυσε διεξοδικά τα ψέματα της κυβέρνη-
σης σε σχέση με το ασφαλιστικό σε επίπεδο περι-
κοπών, αναφέρθηκε στους τρόπους που μπορούν
να βρεθούν τα λεφτά για να πληρωθούν τα ταμεία,
ενώ τόνισε την αναγκαιότητα της μαζικής παρου-
σίας στην πανεργατική στις 4 Φλεβάρη. “Η Πανερ-
γατική στις 4 Φλεβάρη είναι κρίσιμη και πρέπει να
στείλει ένα σκληρό μήνυμα αντίστασης”. 

Του αγωνιστικούς χαιρετισμούς της δημοτικής
παράταξης “Δράση για μια άλλη πόλη” έστειλε ο
δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων, Ορέστης Ηλίας
εξηγώντας πως είναι ανάγκη αυτές οι κινητοποι-
ήσεις να ενταθούν παντού να ξεσηκωθούν όλοι οι
χώροι δουλειάς, να συντονιστούν οι διαφορετικοί
κλάδοι για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να μην κατα-
θέσει το ασφαλιστικό. 

Εξήγησε πως η λύση και για το ασφαλιστικό και
για τις υπόλοιπες μνημονιακές επιθέσεις (ιδιωτικο-
ποιήσεις, εργασιακά, κλπ) δεν είναι άλλη από το να
σταματήσουμε να πληρώνουμε δεκάδες δις στους
τραπεζίτες για το χρέος αντί να κόβουμε από τους
μισθούς, τις συντάξεις και τα εργασιακά δικαιώμα-
τα.

Παρόντες παίρνοντας το λόγο και χαιρετίζοντας
την συγκέντρωση ήταν και ο επικεφαλής της Λαϊκής
Συσπείρωσης, Βασίλης Βήττος καθώς και εκπρόσω-
πος από τους εκπαιδευτικούς της περιοχής.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Δημαρχείο Νέου Ηρακλείου, Πέμπτη 28/1

Πορεία στο κέντρο της πόλης αμέσως μετά
την κατάληψη στο δήμο Βριλησσίων στις 28/1
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Μαζικό συλλαλητήριο ενάντια στη διάλυση της
δημόσιας υγείας έγινε στις 27/1 στο Αγρίνιο. Η
πόλη ουσιαστικά νέκρωσε, όπως μας περιγράφει
ο Νίκος Τσώλης στην παρακάτω ανταπόκριση
που μας έστειλε. 

«Τα δύο νοσοκομεία στο νομό Αιτωλοακαρνα-
νίας σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι υπολειτουργούν
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ένα βασικό πρόβλημα
είναι ότι εδώ και ένα χρόνο σε κανένα από τα
δύο νοσοκομεία δεν υπάρχει διευθυντής Καρδιο-
λογικής Κλινικής. Η συγκέντρωση που πραγμα-
τοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε
ότι ο κόσμος της τοπικής κοινωνίας είναι εξοργι-
σμένος με αυτά τα προβλήματα καθώς 210.852
άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νοσοκομείο. Το
συλλαλητήριο ήταν μεγαλειώδες, συμμετείχε κό-
σμος όλων των ηλικιών, ενώ παραβρέθηκαν και
εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία του Αγρινίου
και του Μεσολογγίου, όπως και οι αριστερές
συλλογικότητες των περιοχών. Όλα τα μαγαζιά

ήταν κλειστά, τα σχολεία έκαναν μόνο δύο ώρες
μάθημα και όλες οι υπηρεσίες απεργούσαν. Το
μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Θέλουμε νοσοκομεία για

όλους και αν αυτό δεν λυθεί άμεσα θα υπάρξουν
και νέες μαζικές κινητοποιήσεις». 

ΑΓΡΙΝΙΟ
Σε Γενική Συνέλευση προχωράει

το σωματείο εργαζόμενων της Wind
την Τετάρτη 3 Φλεβάρη στο εστια-
τόριο της Λεωφόρου Αθηνών στις 3
το μεσημέρι. Η ΓΣ γίνεται για να
αποφασιστεί η συμμετοχή στη Γενι-
κή Απεργία στις 4/2 ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό και για τη συνέχιση
του αγώνα για νέα Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας. 

Επιπλέον, στις 23 Μάρτη εκδικά-
ζεται η δίωξη του μέλους του ΔΣ
του σωματείου, Στέφανου Μάλαμα
για τον αγώνα για την υπεράσπιση
της Κυριακάτικης Αργίας και την
απεργιακή συγκέντρωση στο βι-
βλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ. Το σωματείο
προετοιμάζει από τώρα την κινητο-
ποίηση την ώρα της δίκης. 

WIND

Σ
ύσκεψη με τα σωματεία-μέλη
του οργάνωσε το Εργατικό Κέν-
τρο Αθήνας την Πέμπτη 28/1

για την καλύτερη οργάνωση της
απεργίας στις 4 Φλεβάρη. Από όλες
τις τοποθετήσεις έμπαινε η ανάγκη
να υπάρξει μαζική συμμετοχή στην
Πανεργατική έτσι ώστε η κυβέρνηση
να μην τολμήσει να κατεβάσει το
ασφαλιστικό-σφαγείο. 

Αρχικά πήραν το λόγο μέλη της Δι-
οίκησης του ΕΚΑ. Ο Μιχάλης Λιαγού-
ρης από τη μεριά της ΠΑΣΚΕ ανέφε-
ρε ότι πρέπει να γίνει «προετοιμασία
της απεργίας όπως στην περίπτωση
του Γιαννίτση» και να «γεμίσει η Αθή-
να απεργούς» για να μην μπορέσει η
κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο
στη Βουλή. 

Ο Γιώργος Μυλωνάς από το ΜΕΤΑ
ανέφερε ότι το νέο νομοσχέδιο αλλά-
ζει συνολικά τον χαρακτήρα της
ασφάλισης και επισήμανε επίσης ότι
ο αγώνας πρέπει να έχει στόχο να
μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Πρότει-
νε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να
κάνουν 24ωρη απεργία κι όχι απλώς
στάση εργασίας.

Ο Αλέκος Περάκης από το ΠΑΜΕ
θύμισε τις παλιότερες μάχες του
ασφαλιστικού από τον Σιούφα μέχρι
τον Κουτρουμάνη και εξήγησε ότι η
κυβέρνηση χρησιμοποιεί «την ίδια ελε-
εινή προπαγάνδα» με τις προκατό-
χους της. Τόνισε και αυτός ότι χρει-
άζεται 24ωρη απεργία στα Μέσα για
να «νεκρώσουν τα πάντα» στις 4/2.

Ο Παναγιώτης Κουλουμπαρίτσης
από το ΕΜΕΙΣ επισήμανε ότι τα συνδι-
κάτα χρειάζεται να παλεύουν όποια

κυβέρνηση και αν έχουν απέναντί
τους. 

Η Μαρία Ξιφαρά από την Αγωνιστι-
κή Ταξική Ενότητα τόνισε ότι το εργα-
τικό κίνημα πρέπει να συγκρουστεί με
την κυβέρνηση επαναφέροντας τα αι-
τήματα που ενώνουν τους εργαζόμε-
νους: να μειωθούν τα όρια ηλικίας, να
καταργηθούν όλοι οι προηγούμενοι
αντί-ασφαλιστικοί νόμοι, να μην υπάρ-
χει καμιά σύνταξη κάτω από χίλια ευ-
ρώ. Εξήγησε επίσης ότι δεν φτάνει
μια 24ωρη, αλλά χρειάζεται συνέχεια
με κλιμάκωση των απεργιών και συν-
τονισμό από τα κάτω.

Καθαρίστριες 

Στη συνέχεια της σύσκεψης το λό-
γο πήραν συνδικαλιστές και εργαζό-
μενοι από διάφορους χώρους. Ο
Αποστόλης Κασιμέρης από το αμαξο-
στάσιο της ΟΣΥ στο Ελληνικό ζήτησε
τη στήριξη όλων των σωματείων και
του Εργατικού Κέντρου στον αγώνα
που δίνουν οι καθαρίστριες του αμα-
ξοστάσιου για να πληρωθούν τα δε-
δουλευμένα τους. Στη σύσκεψη βρέ-
θηκαν και εκπρόσωποι των καθαρι-
στριών που συνεχίζουν την απεργία
τους παρά τις απειλές του εργολά-
βου και την απαράδεκτη στάση της
διοίκησης της ΟΣΥ. 

Ο Μιχάλης Βερβέρης από την Αντι-
καπιταλιστική Ανατροπή στο Μαρινό-
πουλο εξήγησε ότι μπορούμε να νική-
σουμε αφού η κυβέρνηση είναι με την
πλάτη στον τοίχο. Πάει ολοένα και πιο
πίσω την κατάθεση του νομοσχεδίου.
Πρότεινε επίσης μέτρα για την επιτυ-
χία της απεργίας: να βγουν αυτοκίνη-

τα με ντουντούκες στις γειτονιές, να
γίνουν πικετοφορίες σε κεντρικά με-
τρό και την ημέρα της απεργίας να
υπάρξει προσυγκέντρωση των σωμα-
τείων του ΕΚΑ μπροστά στο Εργατικό
Κέντρο. Τόνισε και αυτός ότι χρειάζε-
ται απεργιακή κλιμάκωση μετά τις 4/2. 

Ο Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμε-
νος στις Ταχυμεταφορές και από το
Συντονισμό ενάντια στα Μνημόνια
εξήγησε ότι χρειάζεται να υπάρξει
24ωρη απεργία στις συγκοινωνίες για
να βοηθηθεί η συμμετοχή στην απερ-
γία και τόνισε ότι χρειάζεται παρου-
σία των συνδικαλιστών μέσα στους
εργατικούς χώρους για να στηρι-
χτούν οι εργαζόμενοι να απεργήσουν. 

Ο Βασίλης Συλαϊδής από το σωμα-
τείο εργαζόμενων στην Ιντρακόμ ανέ-
φερε ότι έχουν πάρει απόφαση συμ-
μετοχής στη Γενική Απεργία με προ-
συγκέντρωση στο Μουσείο, αλλά τό-
νισε ότι αν το ΕΚΑ βάλει προσυγκέν-
τρωση έξω από τα γραφεία του θα εί-
ναι εκεί. Ακόμα ενημέρωσε ότι το σω-
ματείο θα κάνει περιοδείες στη Θεσ-
σαλονίκη και την Πάτρα για την επιτυ-
χία της απεργίας. 

Η σύσκεψη δεν κατέληξε σε συγκε-
κριμένες αποφάσεις αφού προς το
τέλος της συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ
από την ΟΣΥ με αντισυναδελφικό
τρόπο επιτέθηκαν λεκτικά σε όσους
υποστήριζαν την 24ωρη απεργία στα
ΜΜΜ. Η ΠΑΣΚΕ στη συνεδρίαση του
ΔΣ του Συνδικάτου εργαζόμενων ΟΑ-
ΣΑ είχε κατεβάσει πρόταση που
υπερψηφίστηκε και τα λεωφορεία θα
δουλέψουν από τις 9πμ έως τις 9μμ.

Νεκτάριος Δαργάκης

Οργανώνουμε την Πανεργατική
Συσκέψεις στο ΕΚΑ και στις γειτονιές Πρωτοβουλίες ενάντια στο ασφαλιστικό-σφαγείο παίρνουν μια

σειρά από εκπαιδευτικά σωματεία. Την Πέμπτη 28/1 έγινε σύσκε-
ψη σωματείων και φορέων με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκά-
λων Αριστοτέλης. 

Η Διοτίμα Χριστοπούλου, φοιτήτρια που συμμετείχε στη σύσκε-
ψη μας είπε: «Συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορα σωματεία
και φορείς: από τη Γ’ ΕΛΜΕ, από την Α’ ΕΛΜΕ, από το Συντονισμό
ενάντια στα Μνημόνια, από την Εργατική Λέσχη Πατησίων-Κυψέ-
λης και αλλού. Τονίστηκε ότι χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός
με όλα τα σωματεία της γειτονιάς και όχι μόνο με αυτά της εκπαί-
δευσης, ενώ η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί και μετά την
απεργία στις 4 Φλεβάρη. Το ασφαλιστικό δεν χτυπάει μόνο όσους
είναι στη σύνταξη, αλλά και τους νέους εργαζόμενους. Μια πρώτη
δράση θα γίνει την Τρίτη 2 Φλεβάρη το απόγευμα με αυτοκινητο-
πορεία που θα ενημερώσει για την Γενική Απεργία». 

Την ίδια μέρα είχε γίνει αντίστοιχη σύσκεψη με πρωτοβουλία
της Δ’ ΕΛΜΕ στη Νέα Ιωνία με τη συμμετοχή εργαζόμενων του
Δήμου, του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια, του τοπικής δη-
μοτικής κίνησης Εκτός Σχεδίου κ.ά.. Αποφασίστηκε ότι θα οργα-
νωθεί νέα –πιο οργανωμένη- σύσκεψη σωματείων και φορέων στις
8/2, μετά τη Γενική Απεργία, ενώ θα γίνουν εξορμήσεις σε εργατι-
κούς χώρους για τη συμμετοχή στις 4/2.

Tην Τρίτη 26/1 είχε προηγηθεί εκδήλωση ενημέρωσης για το
ασφαλιστικό με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων Αιγάλεω.
Συμμετείχαν 70-80 εργαζόμενοι με την πλειοψηφία τους να είναι
δάσκαλοι και καθηγητές. Την Τρίτη 2 Φλεβάρη το απόγευμα ο Συν-
τονισμός Σωματείων της περιοχής του Αιγάλεω (Αττικό, ΨΝΑ, Σύλ-
λογος Δασκάλων κ. ά.) είχε προγραμματίσει εξόρμηση για τη Γενι-
κή Απεργία στο σταθμό του Μετρό. 

Πρωτοβουλία συντονισμού σωματείων θα πάρει και η Ε’ ΕΛΜΕ
που καλύπτει τις περιοχές των Πετραλώνων, του Ταύρου, του Θη-
σείου κτλ., όπως αποφασίστηκε στην τελευταία συνέλευσή της. Η
ημερομηνία της σύσκεψης θα ανακοινωθεί άμεσα.
• Την Δευτέρα 1/2 έγινε σύσκεψη με την πρωτοβουλία της Γ’

ΕΛΜΕ στα γραφεία της στην Γκράβα. Συμμετείχαν οι Σύλλογοι
Δασκάλων Αθηνά και Αριστοτέλης, η ΄Ενωση Γονέων του 5ου Δια-
μερίσματος, η Εργατική Λέσχη, το Κοινωνικό Ιατρείο και η Λαϊκή
Συνέλευση Γαλατσίου. Αποφασίστηκε ότι θα συμμετέχουν στην
αυτοκινητοπορεία που αναφέρουμε παραπάνω, θα τυπωθούν δέ-
κα χιλιάδες τρικάκια για την απεργία, ενώ ο συντονισμός των δρά-
σεων θα συνεχιστεί και μετά την Πανεργατική.

Αγρίνιο 27/1(φωτό: myagrinio.gr)
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Με παρουσία εκατοντά-
δων εργαζόμενων από όλες
τις συγκοινωνίες της Αθήνας πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 2/2 συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Μεσογεί-
ων. Για την πραγματοποίηση της ήταν καλεσμένη εξάλ-
λου και η στάση εργασίας.

Ο Χρήστος Κ. εργαζόμενος στα Τραμ τόνισε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: «Ο αναβρασμός στον κλάδο
των συγκοινωνιών είναι μεγάλος. Τα αιτήματα μας
αφορούν κύρια στο ασφαλιστικό άλλα διαμαρτυρό-
μαστε και για την αύξηση του εισιτηρίου. Ήδη ο κό-
σμος τα βγάζει πέρα δύσκολα, το τελευταίο που τους
έλειπε είναι και μια αύξηση στα μέσα μεταφοράς».

Αντιπροσωπεία από τα σωματεία των εργαζόμενων
συναντήθηκαν με τον υπουργό Σπρίτζη και του παρέ-
δωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα τους, ενώ του έδω-
σαν διορία μέχρι τη Δευτέρα 8/2, που θα συνεδριάσει
εκ νέου το συντονιστικό των συγκοινωνιών, να απαν-
τήσει γραπτά. Οι προφορικές απαντήσεις που έδωσε
βέβαια ήταν αρνητικές σε όλα τα αιτήματα…

Ενδεικτικό της μαχητι-
κότητας που επικρατεί

στις γραμμές των εργαζόμενων είναι ότι ενώ το συν-
τονιστικό των σωματείων είχε δώσει ως κατεύθυνση
τα μέσα να λειτουργήσουν 9πμ-9μμ την ημέρα της
γενικής απεργίας, η Ένωση Εργαζόμενων ΗΣΑΠ απο-
φάσισε να μην κινηθεί ούτε ένας συρμός. Ο Λευτέ-
ρης Ρενιέρης, πρόεδρος της Ένωσης δήλωσε σχετι-
κά στην ΕΑ «οι συνάδελφοι εκτιμούν ότι πρόκειται για
μια εξαιρετικά σημαντική μάχη, κεντρική για την ερ-
γατική τάξη που αφορά τους πάντες, ειδικά τους νέ-
ους, έτσι αποφασίστηκε 24ωρη απεργία».

Μετά την πανεργατική στις 4/2 αναμένεται και συ-
νέχεια, ήδη η ΠΟΣ προσανατολίζεται σε τριήμερο κι-
νητοποιήσεων με κυλιόμενες στάσεις εργασίας στις
16,17 και 18 του μήνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση.
Ενώ ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ κηρύχτηκε άγονος, στις 17/2 ανοίγουν οι δε-
σμευτικές προσφορές για την ΕΕΣΣΤΥ (συντήρηση
τροχαίου υλικού του ΟΣΕ) εκείνη τη μέρα θα πραγ-
ματοποιηθεί και πορεία στο ΤΑΙΠΕΔ.

Απόφαση για παν-αττικό συλλαλητήριο στις 3/2, συμμετοχή
στην Γενική Απεργία στις 4/2 και κλιμάκωση με 24ωρες

επαναλαμβανόμενες απεργίες με την κατάθεση του νομοσχεδί-
ου για το ασφαλιστικό, πήρε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. 

Το παναττικό συλλαλητήριο στις 3 Φλεβάρη θα ξεκινήσει
στις 3μμ (ώρα λήξης του ωραρίου) με συγκέντρωση στα κεν-
τρικά γραφεία της ΔΕΗ στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30). Στο
συλλαλητήριο θα συμμετέχουν όλα τα σωματεία-μέλη της ΓΕ-
ΝΟΠ, καθώς και η Ομοσπονδία Συνταξιούχων. 

Στην ανακοίνωση-κάλεσμα η Ομοσπονδία τονίζει ότι το συλ-
λαλητήριο γίνεται ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού, αλλά
και ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για την πώληση του ΑΔ-
ΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας). 

Ο Νίκος Κούτσιας, εργαζόμενος στη ΔΕΗ της Μυλλέρου μας
δήλωσε: «Μία λέξη μπορεί να περιγράψει το νομοσχέδιο: θάνα-
τος. Θάνατος για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό ισχύει για
όλους τους εργαζόμενους. Σε μας ενοποιείται το ταμείο μας με
φυσική συνέπεια να χάνονται οι παροχές που είχαμε. Θα είμα-
στε στη Γενική Απεργία την Πέμπτη 4/2». 

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Ηλεκτρικής Ενέργειας
«Σπάρτακος» τονίζει: «Η ανασφάλεια που δημιουργεί το Σχέδιο
της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης και κυρίως τα όσα κατα-
στροφικά θα επιφέρει στην εφαρμογή του δεν μπορεί και αυτά
παρά να μας κρατάνε στο δρόμο του αγώνα.

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, συμμετέχουμε όλοι στην Γενική
Απεργία-Ξεσηκωμό προκειμένου να ανατρέψουμε το σχέδιο-
βόμβα που θα τινάξει στον αέρα το σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης, καταργώντας κάθε δίκαιο κεκτημένο, καταργώντας και
καταστρατηγώντας αρχές και δικαιώματα.

Το Σχέδιο Νόμου για το Ασφαλιστικό δεν είναι παρά ένα κα-
λά οργανωμένο μνημονιακό σχέδιο καταρράκωσης του κόσμου
της εργασίας, των συνταξιούχων και των ανθρώπων της νέας
γενιάς που δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτό είναι το «μεγα-
λεπήβολο» σχέδιο τους, παρακλάδι της μνημονιακής γάγγραι-
νας.

ΟΧΙ. Να μην τους αφήσουμε να το περάσουν. Στο χέρι μας είναι.
Ο Γενικός Ξεσηκωμός, που ξεκινά στις 3 Φεβρουαρίου με

το Παναττικό Συλλαλητήριο και συνεχίζεται στις 4 του Φλε-
βάρη με την Γενική Απεργία, θα πρέπει να είναι τέτοιας δυνα-
μικής που θα βάλει τελεία, μία και για πάντα, στις ορέξεις
τους».

Kάλεσμα για τη Γενική Απεργία στις
4/2 έβγαλαν και οι εκπαιδευτικές

Ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ μετά τις
Συνελεύσεις των Προέδρων των πρωτο-
βάθμιων συλλόγων τους που έγιναν στις
29 και 30 Γενάρη αντίστοιχα. 

Kοινός παρανομαστής στις συνεδριά-
σεις και των δύο Ομοσπονδιών ήταν ο
προβληματισμός για τις μικρές Γενικές
Συνελεύσεις που προηγήθηκαν παρά
την οργή που υπάρχει μέσα στους εκ-
παιδευτικούς. 

Στη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ που
έγινε την Παρασκευή 29 Γενάρη υπήρ-
ξαν τοποθετήσεις που τόνισαν ότι χρει-
άζεται να υπάρχει χρόνος πριν από τη
συνέλευση των προέδρων έτσι ώστε να
οργανωθούν καλύτερα οι Γενικές Συνε-
λεύσεις και όχι να μπαίνει ένα τυπικό
πρόγραμμα. Υπήρξαν και πιο καυστικές
τοποθετήσεις. 

Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Πολυ-
χρονιάδης από το Σύλλογο Αμαρουσίου
στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η ηγεσία

της ΔΟΕ δεν παίρνει ξεκάθαρες θέσεις
σε κρίσιμα ζητήματα είτε το δημοψήφι-
σμα το καλοκαίρι είτε τώρα στις διαδικα-
σίες του «εθνικού διαλόγου». Τα πρωτο-
βάθμια εκπαιδευτικά σωματεία οργάνω-
σαν κινητοποιήσεις ενάντια στο διάλογο-
απάτη, όμως η Ομοσπονδία δεν έβγαλε
ούτε μια ανακοίνωση, ενώ συμμετέχει
στις διαδικασίες μετά από απόφαση που
υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις ΔΑ-
ΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΕΡΑ(ΣΥΡΙΖΑ) και Εκ-κίνηση.
Τόνισε επίσης ότι «χρειάζεται κλιμάκωση
των αγώνων με απεργίες, καταλήψεις δη-
μόσιων κτιρίων και συντονισμό». 

Στη Γενική Συνέλευση των προέδρων
της ΟΛΜΕ έγιναν τοποθετήσεις που επι-
σήμαιναν ότι χρειάζεται κλιμάκωση των
αγώνων κι όχι απλά συμμετοχή στο πρό-
γραμμα της ΑΔΕΔΥ. Ο Δημήτρης Κοττα-
ρίδης από την Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας ανέφερε
ότι η συνέλευση που έγινε στις 19/1
αποφάσισε να προχωρήσει σε μια «τοπι-

κή πρωτοβουλία με συντονισμό των σω-
ματείων για να μην περάσει η διάλυση
του ασφαλιστικού», ενώ τόνισε ότι οι κι-
νητοποιήσεις πρέπει να στοχεύουν στην
ανατροπή της επίθεσης κι όχι απλά να
είναι για διαμαρτυρία. 

Η Άννα Μπαχτή από την Ε’ ΕΛΜΕ Ανα-
τολικής Αττικής θύμισε ότι η ηγεσία της
Ομοσπονδίας έχει ακυρώσει δύο φορές
το τελευταίο διάστημα τη Γενική Συνέ-
λευση Προέδρων με αποτέλεσμα να μην
δίνει το απαιτούμενο μήνυμα για αγώνα
προς τους καθηγητές. Τόνισε επίσης ότι
πρέπει τα συνδικάτα να εξηγούν ότι
υπάρχει άλλος δρόμος με τη διαγραφή
του χρέους και την έξοδο από την ΕΕ
και το ευρώ. Ενημέρωσε ότι η δική της
ΕΛΜΕ έχει βρεθεί στα μπλόκα των
αγροτών στα Μεσόγεια, ενώ πρότεινε
μετά την 24ωρη να υπάρξει νέα 48ωρη
μαζί με νέο γύρο Γενικών Συνελεύσεων. 

Οι ημερομηνίες για τις νέες Γενικές
Συνελεύσεις θα ανακοινωθούν μετά τη
Γενική Απεργία.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΔΕΗ

Εμπρός για
επαναλαμβανόμενες

25/5/2011, μαζικό συλλαλητήριο των εργαζόμενων της ΔΕΗ την ίδια μέρα που ξεκινούσαν οι “πλατείες”

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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Η
ταχύτητα με την οποία μαζικοποι-
ήθηκαν οι κινητοποιήσεις των λε-
γόμενων επιστημονικών κλάδων

ανάγκασε σε άτακτη υποχώρηση της
προπαγάνδας περί «εξέγερσης της γρα-
βάτας». Τα σχετικά επιχειρήματα έλεγαν
ότι οι κλάδοι αυτοί αποτελούνται από
προνομιούχα στρώματα με μεγάλα εισο-
δήματα (τα οποία και αποκρύπτουν) και
ως αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν κα-
μία σχέση με την εργατική τάξη, ως εκ
τούτου η αριστερά οφείλει να πάρει απο-
στάσεις από τις κινητοποιήσεις τους ή
ακόμα και να τους εναντιωθεί. Εκτός από
την προφανή σκοπιμότητα αυτής της ρη-
χής επιχειρηματολογίας που συνήθως
προερχόταν από φιλοκυβερνητικά χείλη,
αξίζει να δούμε λίγο το θέμα του «στρώ-
ματος των αυτοαπασχολούμενων».

Σε πολλές περιπτώσεις η «αυτοαπα-
σχόληση» είναι το άλλο όνομα της ανερ-
γίας ή της ελαστικοποίησης της εργα-
σίας. Οι περικοπές των θέσεων εργα-
σίας σε πολλές εταιρείες πιέζει τους
επιστήμονες σε αυτή την κατεύθυνση.
Για να το πούμε με απλά λόγια οι επι-
στήμονες σε πολλές περιπτώσεις δεν
διάλεξαν, αλλά «κατάντησαν» ελεύθεροι
επαγγελματίες. Βέβαια ο όρος είναι
προβληματικός από μόνος του γιατί
αποκρύπτει πλήρως τη θέση που έχει
στην κοινωνία και στην παραγωγική δια-
δικασία. Εξίσου ανήκουν στην ίδια επαγ-
γελματική κατηγορία ένας μεγαλοδικη-
γόρος που έχει εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ το χρόνο εισόδημα με έναν δικη-
γόρο που παλεύει 12ωρα κάθε μέρα για
λίγες εκατοντάδες ευρώ το μήνα.

Πρόκειται όμως και για ευφημισμό,
πόσο «ελεύθεροι» είναι στ’ αλήθεια αυ-
τοί οι επαγγελματίες; Πολλοί είναι οι μη-
χανικοί για παράδειγμα που εργάζονται
για χρόνια σε εταιρείες με μπλοκάκι
(κλασσική περίπτωση εξαρτημένης ερ-
γασίας) και αντί να εμφανίζονται ως ερ-
γαζόμενοι και να έχουν και τα αντίστοιχα
δικαιώματα, εμφανίζονται ως ελεύθεροι
επαγγελματίες με αποτέλεσμα όταν το
αφεντικό αποφασίσει ότι περισσεύουν
τους διώχνει χωρίς να δικαιούνται απο-
ζημίωση ή έστω ταμείο ανεργίας. Είναι
τόσο «ελεύθεροι» επαγγελματίες όσο
ακριβώς οι μετανάστες εργάτες που νω-
ρίς το πρωί περιμένουν στις πλατείες
των επαρχιακών πόλεων για να τους πά-
ρουν για κάποιο μεροκάματο.

Για αυτό και η θέση των επιστημόνων
είναι στη γενική απεργία, μαζί με όλους
τους κλάδους και τα στρώματα της ερ-
γατικής τάξης, και είναι ευπρόσδεκτοι να
έρθουν με τη στολή της δουλειάς του, εί-
τε αυτή είναι η γραβάτα, είτε το κράνος
του εργοταξίου είτε το στηθοσκόπιο. 

Καλύτερα 
γραβάτες
παρά 
πουκάμισα 
αδειανά

Την Πέμπτη 28/1 πραγματοποιήθηκε μαζική
γενική συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Τε-
χνικών (ΣΜΤ) με τη συμμετοχή πάνω από 400
άτομα. Στη συνέλευση απηύθυνε χαιρετισμό
εργαζόμενος από τους 5άμηνους στους δή-
μους ενώ στην ψηφοφορία με μικρή διαφορά
(οκτώ μόλις ψήφων) υπερίσχυσε το κοινό πλαί-
σιο της Αριστερής Πρωτοβουλίας Τεχνικών με
το Ριζοσπαστικό Χώρο Τεχνικών.

Εκτός από συμμετοχή στη Γενική Απεργία
της 4ης Φεβρουαρίου στο Μουσείο αποφάσισε

(και πραγματοποίησε τη Δευτέρα 1/2) κινητο-
ποίηση έξω τα γραφεία της ΜΕΤΚΑ του Ομίλου
Μυτιληναίου «ενάντια στις απολύσεις και την
εργοδοτική επιθετικότητα»,  ενώ κάνει λόγο και
για προοπτική κλιμάκωσης.

Αξίζει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με αυτά που
ήδη ισχύουν αλλά και με αυτά που προβλέπει το
νομοσχέδιο της κυβέρνησης οι μηχανικοί θα κα-
ταβάλουν πάνω από το 38% του φορολογητέου
εισοδήματος με τη μορφή εισφορών, το 26% ως
φόρο εισοδήματος, 120�ευρώ υπέρ ταμείου

ανεργίας, 650-1000�ευρώ τέλος επιτηδεύματος,
0,7-6% εισφορά αλληλεγγύης και 75-100% προ-
καταβολή φόρου για… του χρόνου!

Ακόμα και οι άνεργοι, αντί να παίρνουν κά-
ποιο επίδομα, υποχρεώνονται να πληρώνουν
σχεδόν 3.000�ευρώ εισφορές το χρόνο. Με τέ-
τοιο χαράτσωμα δεν είναι να απορεί κανείς για-
τί το ΣΜΤ κάνει λόγο για ένα σχέδιο νόμου που
«συνθλίβει τους αυτοαπασχολούμενους και ερ-
γαζόμενους με μπλοκάκι και τους οδηγεί στον
αφανισμό και την μετανάστευση».

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών: Μαζική συνέλευση

Η
αποχή των δικηγόρων
ενάντια στο νέο ασφαλιστι-
κό νομοσχέδιο ξεκίνησε

από τις 12 Γενάρη 2016 με την κή-
ρυξη τριήμερης αποχής από την
Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλ-
λόγων όλης της Ελλάδας, αποχή
που μετατράπηκε πλέον σε διαρ-
κείας με βδομαδιάτικες αποφάσεις
της Ολομέλειας και των Διοικητι-
κών Συμβουλίων. 

Με το νέο ασφαλιστικό, οι δικη-
γόροι και οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες υπάγονται στο μοναδικό πλέ-
ον ασφαλιστικό ταμείο, οι ασφαλι-
στικές εισφορές τους συνδέονται
με το εισόδημά τους (το 38% του
εισοδήματος), την ίδια στιγμή που
οι αποδοχές των νέων συνταξιού-
χων θα υποστούν πολύ μεγάλη
μείωση. Το ποσό 38% για ασφαλι-
στικές εισφορές αθροίζεται με φό-
ρο (από το πρώτο ευρώ) 26% επί
του φορολογητέου εισοδήματος,
ενώ ήδη (λόγω προηγούμενων
μνημονιακών νόμων) στην αμοιβή
του δικηγόρου υπολογίζεται 23%
ΦΠΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για δή-
μευση εισοδήματος και εργασία
του επαγγελματία με εργοδότη το
κράτος. Η αποχή έχει συνδυαστεί
με δύο μεγάλες πορείες στο κέν-
τρο της Αθήνας, στις 14/1 και στις
21/1, καθώς και με μία τρίωρη κα-
τάληψη του Πρωτοδικείου στην
Ευελπίδων στις 28/1.

Η Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων
είναι μια συλλογικότητα που δημι-
ουργήθηκε με πρωτοβουλία της
Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικη-
γόρων Αθήνας (του σχήματος δη-
λαδή της αντικαπιταλιστικής Αρι-
στεράς στον Σύλλογο με συμμετο-
χή των μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) την
Τετάρτη 20 Γενάρη. Στην πρό-
σκληση ανταποκρίθηκαν μέλη της
ΛΑΕ, πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και
ανένταχτοι/ες δικηγόροι. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής
προέκυψε από την ανάγκη να δη-
μιουργηθεί ένα μαζικό όχημα για
την οργάνωση της αποχής ανε-
ξάρτητο από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του ΔΣΑ το οποίο μέχρις
στιγμής αρνείται ακόμα και την κή-
ρυξη Γενικής Συνέλευσης των δι-
κηγόρων, κάτι που στους Συλλό-
γους της υπόλοιπης Ελλάδας θεω-
ρείται αυτονόητο. Η θέση της Επι-
τροπής Αγώνα είναι ότι η ηγεσία
του ΔΣΑ δεν εκπροσωπεί τη μεγά-
λη μάζα του δικηγορικού σώματος
ούτε κοινωνικά ούτε πολιτικά.

Ασφαλιστικές εισφορές

Κοινωνικά, η ηγεσία του ΔΣΑ
προέρχεται και εκφράζει τα ανώ-
τερα εισοδηματικά πατώματα του
δικηγορικού σώματος. Η πλειοψη-
φία των δικηγόρων είχε ήδη φτά-
σει σε αδιέξοδο μέσα από τις μνη-
μονιακές πολιτικές πριν το νομο-
σχέδιο Κατρούγκαλου, με χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα ότι
πλέον περίπου το 60% των δικηγό-
ρων οφείλει τις ασφαλιστικές ει-
σφορές του. 

Όμως η ηγεσία του ΔΣΑ σαμπο-
τάρισε κάθε αγωνιστική κινητοποί-
ηση μέχρι σήμερα. Μόνον η σύνδε-
ση των εισφορών με το εισόδημα
(που σημαίνει κατακόρυφη αύξηση
των εισφορών για τα μεγάλα εισο-
δήματα) έβγαλε την ηγεσία του
ΔΣΑ σε αποχή διαρκείας. Δεν είναι

τυχαίο ότι το κεντρικό πεδίο δια-
πραγμάτευσης για την ηγεσία του
Συλλόγου με τον Κατρούγκαλο εί-
ναι αυτή τη στιγμή η μείωση των ει-
σφορών για όσους δηλώνουν εισο-
δήματα από 40.000-50.000 ευρώ
και πάνω. Για τους ήδη χρεωμέ-
νους συναδέλφους και έχοντες χα-
μηλά εισοδήματα που είναι σε αδυ-
ναμία να πληρώσουν, δεν υπάρχει
καν το αίτημα για μείωση των ει-
σφορών. Πολιτικά, η ηγεσία του
ΔΣΑ είχε ταχτεί υπέρ του ΝΑΙ στο
Δημοψήφισμα του Ιούλη, συμμετέ-
χοντας μάλιστα στην επιτροπή των
“Μένουμε Ευρώπη”.  

Για τους λόγους αυτούς, ο αγώ-
νας αυτός πρέπει να περάσει στα
χέρια της βάσης των δικηγόρων,
που αποτελούν την πλειοψηφία
του δικηγορικού σώματος, αυτοα-
πασχολουμένων, μισθωτών και
μπλοκάκηδων, με απεύθυνση στα
αντίστοιχα στρώματα των άλλων
ελεύθερων επαγγελμάτων και βα-
σικό προσανατολισμό στους εργα-
ζόμενους και το εργατικό κίνημα.
Η Επιτροπή Αγώνα ήδη υλοποίησε
την απόφαση του ΔΣΑ για κατάλη-
ψη του Πρωτοδικείου (μειοψη-
φούντος και τελικά απόντος του
Προέδρου), οργάνωσε ανοιχτή εκ-

δήλωση τη Δευτέρα 1 Φλεβάρη
και ετοιμάζεται για μαζική παρου-
σία με το πανό της στην πανεργα-
τική απεργία της 4 Φλεβάρη. 

Βασικό μας αίτημα είναι η από-
συρση του νομοσχεδίου Κατρούγ-
καλου, το σταμάτημα της φοροα-
σφαλιστικής ληστείας, η επιστρο-
φή του αφορολόγητου και το ανει-
σφορολόγητο για συναδέλφους με
χαμηλά εισοδήματα, η βαριά φο-
ρολόγηση του μεγάλου πλούτου
για την ανακεφαλαιοποίηση των
ασφαλιστικών ταμείων και όχι των
τραπεζών. Τα αιτήματα αυτά έρ-
χονται σε σύγκρουση με τις δε-
σμεύσεις του ελληνικού κράτους
στους πιστωτές (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ)
και γι' αυτό υποστηρίζουμε τη ρή-
ξη με τα Μνημόνια και τις δανει-
ακές συμβάσεις που αυτή τη στιγ-
μή υλοποιεί η κυβέρνηση Τσίπρα.

Όπως φωνάξαμε στις διαδηλώ-
σεις μας στο μπλοκ της Επιτροπής
Αγώνα: “Αυτή είναι του Τσίπρα η
συμφωνία, διασώζουνε τις τράπε-
ζες και κλείνουν τα Ταμεία”, “Ψη-
φίσαμε το ΟΧΙ δυο και τρεις φο-
ρές, τώρα θα μιλήσουμε με μπλό-
κα κι αποχές!”.

Θανάσης Καμπαγιάννης

ΔIKHΓΟΡΟΙ Ο αγώνας στα χέρια της βάσης
Εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα Δικηγόρων τη Δευτέρα 1 Φλεβάρη στο ΔΣΑ.
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Σε νέα 48ωρη απεργία μετά την Πανεργατι-
κή προσανατολίζονται η ΟΜΥΛΕ (Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας) και η Ένωση
Λιμενεργατών ενάντια τόσο στο ασφαλιστικό
όσο και στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Η
πιο πιθανή ημερομηνία για την πραγματοποί-
ηση της νέας 48ωρης είναι το διήμερο 11-12
Φλεβάρη. 

Στην ανακοίνωσή της η ΟΜΥΛΕ αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα: «Το κυβερνητικό σχέδιο για
το ασφαλιστικό, αλλοιώνει πλήρως τον κοινω-
νικό χαρακτήρα της ασφάλισης, κατεδαφίζει

οριστικά ότι έχει απομείνει από την κοινωνική
ασφάλιση και το κοινωνικό κράτος… Ταυτό-
χρονα, η κυβέρνηση ξεπουλάει κάθε δημόσια
επιχείρηση στρατηγικής σημασίας που μπορεί
να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και απα-
σχόλησης».

Σε αγωνιστική κατεύθυνση κινείται και η Πα-
νελλήνια Σιδηροδρομική Ομοσπονδία (ΠΟΣ).
Την Παρασκευή 5/2 (η ώρα και το μέρος θα
ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες) θα οργα-
νώσει σύσκεψη με τα σωματεία της έτσι ώστε
να μπει νέο πρόγραμμα στάσεων εργασίας με-
τά τη Γενική Απεργία αφού στις 17 Φλεβάρη

ξεκινά ο διαγωνισμός για την ΕΕΣΣΤΥ. 
Εν τω μεταξύ ο διαγωνισμός για την ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ κηρύχθηκε άγονος, όμως οι εργαζόμε-
νοι ανησυχούν ότι η κυβέρνηση θα προχωρή-
σει στα σχέδια της αφήνοντας την εταιρία χω-
ρίς δρομολόγια με αποτέλεσμα να αργοπεθά-
νει. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος
να δοθεί σε ιδιώτη το έργο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ χω-
ρίς καν να χρειαστεί να ιδιωτικοποιηθεί η εται-
ρία.  

Η ανακοίνωση της ΠΟΣ τονίζει: Οι σιδηρο-
δρομικοί έχουμε πληρώσει ακριβά τα μνημό-
νια. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε

να είμαστε τα συνήθη θύματα των μνημονια-
κών πολιτικών. Πρέπει να σταματήσουμε τη
διαδικασία ιδιωτικοποίησης των εταιρειών του
Ομίλου και να καταστήσουμε τον σιδηρόδρο-
μο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας. Πρέπει να σταματήσουμε την απαξίωση
του σιδηρόδρομου που επιχειρεί η κυβέρνηση
εφαρμόζοντας νεοφιλελεύθερες πρακτικές. Η
ιδιωτικοποίηση δεν θα λύσει τα προβλήματα.
Αντίθετα θα προσθέσει καινούργια και το κό-
στος θα κληθεί για μια ακόμη φορά να πληρώ-
σει ο ελληνικός λαός».

ΛΙΜΑΝΙΑ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ Μετά τις 4/2 συνεχίζουν απεργιακά

Η
αντιπαράθεση των αγροτών
με την κυβέρνηση κλιμακώνε-
ται. Χιλιάδες είναι οι αγρότες

που παραμένουν στα μπλόκα ενώ
μαζικά πολιόρκησαν και τα εγκαίνια
της ετήσιας έκθεσης Agrotica στη
Θεσσαλονίκη. 

Την ίδια στιγμή που οι αγρότες
ετοιμάζονται να συμμετάσχουν μαζι-
κά στις συγκεντρώσεις της πανερ-
γατικής απεργίας στις 4 Φλεβάρη
μέσα στις πόλεις, η αστυνομία και
τα ΜΜΕ προτίμησαν να κάνουν λόγο
για ομάδα «300 κουκουλοφόρων
που προκάλεσαν επεισόδια και
αμαύρωσαν την ειρηνική κινητοποί-
ηση των αγροτών». Την Τρίτη 2/2
την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπο-
γραφείο τα Τέμπη ήταν αποκλεισμέ-
να από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το
βράδυ.

«Η κινητοποίηση είναι πολύ μεγά-
λη, αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω
από 250 τρακτέρ εδώ… Είμαστε λί-
γο ανοργάνωτοι αλλά την ημέρα της
Γενικής Απεργίας, αντιπροσωπεία
μας θα πάει στην πόλη των Γιαννι-
τσών. Μετά από σύσκεψη που έγινε
στο Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσών
μας κάλεσαν να διαδηλώσουμε μαζί
τους» τόνισε ο Γιώργος Ασκητής ρο-
δακινοπαραγωγός από την Πέλλα.
«Είμαστε εδώ και τρείς βδομάδες
στο μπλόκο του κόμβου Μελισσίου.
Η διάθεση του κόσμου είναι να συγ-
κρουστεί με την κυβερνητική πολιτι-
κή και το δείχνει. Εκτός από τα αιτή-
ματα για το φορολογικό και το
ασφαλιστικό έχουμε και άλλα θέμα-
τα. Υπάρχουν μεθοδεύσεις σχετικές
με το Μητρώο Αγροτών που θα οδη-
γήσει όσους έχουν συμπληρωματικό
εισόδημα από αγροτικές δραστηριό-
τητες εκτός πλαισίου. Τώρα το 80%
των επιδοτήσεων πηγαίνει στο 20%
των αγροτών, αν περάσει το Μη-
τρώο οι ίδιοι αγρότες θα φτάσουν
να παίρνουν το 90% των επιδοτήσε-
ων». 

Πανθρακικό συλλαλητήριο έγινε
και στην Κομοτηνή την Κυριακή 31/1
με πρωτοβουλία του νομαρχιακού
τμήματος της ΑΔΕΔΥ, όπως δήλωσε
στην ΕΑ ο Τζεμαλή Μιλιαζήμ: «η το-
πική ΑΔΕΔΥ πήρε την πρωτοβουλία
και το οργάνωσε πραγματικά. Ήταν

ένα πολύ πετυχημένο συλλαλητήριο
με συμμετοχή αγροτών, εκπαιδευτι-
κών αλλά και επιστημονικών φορέων
ενώ παρουσία είχε τόσο το ΠΑΜΕ
όσο και η ΛΑΕ».

Αξιοσημείωτες είναι και οι κινητο-
ποιήσεις στην Κρήτη. Ο Ειρηναίος
Μαράκης από το συνεργείο της ΕΑ
στα Χανιά μας περιέγραψε την κατά-
σταση: «Από τη Δευτέρα 1/2 αγρό-
τες σχημάτισαν και δεύτερο μπλόκο
στο Νομό Χανίων στον κόμβο του
Κλαδισσού. Έκαναν μηχανοκίνητη
πορεία μέχρι το κέντρο της πόλης
στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας.
Έμειναν συγκεντρωμένοι για πάνω
από μια ώρα, διάβασαν τα αιτήματα
τους από τη μικροφωνική, παρέδω-
σαν ψήφισμα και στο τέλος αποκα-
θήλωσαν και παρέδωσαν στις φλό-
γες τη σημαία της ΕΕ. Από την πε-
ρασμένη εβδομάδα έχουν πάρει
απόφαση για μαζική συμμετοχή στη
Γενική Απεργία». 

Μπλόκο

Κινητοποιήσεις έγιναν και στον
Νομό Ηρακλείου, όπου αγρότες
«έστησαν μπλόκο» στον υπουργό
Εσωτερικών Κουρουμπλή. Ο υπουρ-
γός ήρθε αντιμέτωπος με αγρότες
που βρίσκονταν στην ηρωική Βιάννο
στα εγκαίνια του Μουσείου Ολοκαυ-
τώματος.

Ο, τι και να πούνε οι εκπρόσωποι
της κυβέρνησης πίσω από τις κινητο-
ποιήσεις δεν κρύβεται η Νέα Δημο-
κρατία. Ακόμα χειρότερα, είναι εντε-
λώς απαράδεκτο αλλά και επικίνδυνο
εκπρόσωποι της κυβέρνησης να ανα-
λαμβάνουν τη διαφήμιση της Χρυσής
Αυγής, ότι τάχα οι ναζί κρύβονται πί-
σω από τις κινητοποιήσεις για να
προβοκάρουν τους αγρότες – σε μια
περίοδο μάλιστα που η Χ.Α όπως φά-
νηκε και στην πρόσφατη φασιστοσύ-
ναξη για τα Ίμια δεν μπορεί να συγ-
κεντρώσει ούτε τα μέλη της.

Αντίθετα, την προηγούμενη βδο-
μάδα είχαμε νέα παραδείγματα αλ-
ληλεγγύης των αγροτών, σαν και
αυτά που συμβαίνουν καθημερινά
σε όλη την επαρχία. Στα Κερδύλια
Σερρών, οι αγρότες εντόπισαν την
Κυριακή 31/1 ομάδα προσφύγων
που είχαν μπεί στη χώρα από τον
Έβρο. Τους κάλεσαν να ζεσταθούν
στις φωτιές που είχαν ανάψει, τους
έδωσαν ζεστά ρούχα και τους έδω-
σαν να φάνε. Με αυτή την ανθρώπι-
νη ενέργεια έδωσαν απάντηση στην
Κυβέρνηση που μαντρώνει τους
πρόσφυγες και ύστερα βρίζει τους
αγρότες ως “χρυσαυγίτες”. 

Είναι προφανές, ότι ο βασικός
υποκινητής των δυναμικών κινητο-
ποιήσεων των αγροτών είναι η πο-
λιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που έχει πουλήσει όλες τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις απέ-
ναντι στην πλειοψηφία των αγρο-
τών που υφίστανται τη φτώχεια

που έχουν δημιουργήσει πέντε
χρόνια μνημονίων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΕ
ΓΣΕΕ με θέμα «Δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά, απασχόληση, φτώχεια
και συνθήκες διαβίωσης του γεωργι-
κού πληθυσμού της Ελλάδας»:

«Το ποσοστό φτώχειας πριν την
έναρξη της κρίσης ήταν διπλάσιο
στο γεωργικό πληθυσμό σε σχέση
με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η κρί-
ση αύξησε αυτό το ποσοστό φτώ-
χειας, κυρίως στη μεγάλη μερίδα
των αυτοαπασχολούμενων του γε-
ωργικού πληθυσμού (στην πλειονό-
τητά τους κατ’ επάγγελμα γεωργοί)
και των συνταξιούχων… Η έναρξη
της κρίσης επηρέασε επίσης «τη
σύσταση του γεωργικού πληθυ-
σμού. Αρχικά μειώθηκε το μέγεθός
του και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο μη
γεωργικός πληθυσμός, φανερώνον-
τας μια σημαντική και απότομη με-
τατόπιση σε άλλα επαγγέλματα.
Οδήγησε επίσης σε μεγάλη μείωση
του μεριδίου των μισθωτών πλή-
ρους απασχόλησης εντός του γε-
ωργικού πληθυσμού. Επιπλέον το
βασικό δημογραφικό χαρακτηριστι-
κό του γεωργικού πληθυσμού είναι
η γήρανση. Η εργασιακή εικόνα του
γεωργικού πληθυσμού κυριαρχείται
από τους συνταξιούχους και στη
συνέχεια από τους αυτοαπασχο-
λούμενους. Oι συνταξιούχοι γεωρ-
γοί αποτελούν περίπου το 40% του
γεωργικού πληθυσμού, ενώ αυτοί
που καλλιεργούν τη γη είναι στη
συντριπτική τους πλειονότητα αυ-
τοαπασχολούμενοι, με την ύπαρξη
πολύ μικρού ποσοστού ανειδίκευ-
των εργατών �μισθωτών στη γεωρ-
γία».

Ο αγώνας των αγροτών για να
μπορέσει να νικήσει χρειάζεται να
συνδεθεί με τους αγώνες των εργα-
ζομένων και ένα μεγάλο βήμα σε αυ-
τήν την κατεύθυνση είναι η μαζική
συμμετοχή στην πανεργατική απερ-
γία στις 4 Φλεβάρη.

Μανώλης Σπαθής

Eργάτες-αγρότες ενωμένοι
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Η
19 Μάρτη είναι ο επόμενος μεγά-
λος σταθμός του κινήματος ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό

διεθνώς. Η ώθηση που έδωσαν οι ταυτό-
χρονες κινητοποιήσεις στον Έβρο, την
Τουρκία και το Καλαί στις 23 και 24 Γε-
νάρη είναι τόσο μεγάλη που ήδη σε μια
σειρά χώρες της Ευρώπης έχουν ξεκινή-
σει οι προετοιμασίες για τη νέα διεθνή
μέρα δράσης.

Το Σάββατο 6 Φλεβάρη η οργάνωση
Unite Against Fascism (Ενωμένοι ενάντια
στο Φασισμό) της Βρετανίας πραγματο-
ποιεί συνέδριο στο Λονδίνο με τη στήρι-
ξη της κίνησης Stand Up To Racism (Αν-
τισταθείτε στο Ρατσισμό). Ανάμεσα
στους προσκεκλημένους ομιλητές από
διάφορες χώρες είναι και ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Η 19 Μάρτη θα βρεθεί στο κέντρο του
συνεδρίου. Όπως αναφέρει το κάλεσμα
του UAF για τη διεθνή μέρα δράσης:
“Μία ρατσιστική επίθεση σε πρόσφυγες,
μετανάστες και μουσουλμάνους βρίσκε-
ται σε εξέλιξη από πολιτικούς και ΜΜΕ.
Είναι κρίσιμο να απαντήσουμε σε αυτή
με το να σταθούμε αλληλέγγυοι ενάντια
στις προσπάθειες να μας διασπάσουν. Η
αποκρουστική αντιμετώπιση των προ-
σφύγων σε όλη την Ευρώπη και η ανησυ-
χητική αύξηση των εγκλημάτων μίσους
κατά των μουσουλμάνων πρέπει να αντι-
μετωπιστεί. Ας στείλουμε ένα μήνυμα
ενάντια στο κύμα του ρατσισμού, του
φασισμού, της ισλαμοφοβίας, του αντι-
σημιτισμού και της προσπάθειας να χρη-
σιμοποιήσουν τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες ως αποδιοπομπαίους τρά-
γους -λέμε ότι οι πρόσφυγες είναι καλο-
δεχούμενοι, ναι στην πολυπολιτισμικότη-
τα! Όλοι στην πανευρωπαϊκή αντιρατσι-
στική μέρα δράσης, δεκάδες χιλιάδες θα
διαδηλώσουν από όλη τη Βρετανία στις

κεντρικές κινητοποιήσεις στο Λονδίνο, τη
Σκωτία και την Ουαλία, σε συντονισμό με
τους χιλιάδες των άλλων πόλεων σε όλη
τη Ευρώπη ενάντια στο ρατσισμό”.

Την ίδια στιγμή στην Ελβετία “H ώθη-
ση και η αυτοπεποίθηση που έδωσε η
διαδήλωση στον Έβρο για την πραγμα-
τοποίηση και τη μαζικότητα της μεγαλύ-
τερης διαδήλωσης που έχει δει το Καλαί
διαπερνά όλες τις συζητήσεις και τους
απολογισμούς και δίνει έμπνευση και
επιχειρήματα για τις 19 Μάρτη. Μετά
από 2 χρόνια που το παλεύουμε εδώ
στην Ελβετία στις 19 Μάρτη θα έχουμε
κινητοποιήσεις σε Λωζάννη και Γενεύη”
μας είπε ο Δημήτρης Δασκαλάκης.

Στην ίδια τη Γαλλία η διαδήλωση στο
Καλαί είχε άμεσο αντίκτυπο. Οκτακόσιες
προσωπικότητες, ανάμεσά τους συγγρα-
φείς, φιλόσοφοι, επιστήμονες, διανοού-
μενοι, άνθρωποι της τέχνης, υπέγραψαν
και κυκλοφόρησαν κείμενο στο οποίο κα-
ταγγέλλουν τις απάνθρωπες συνθήκες
που επικρατούν στη ζούγκλα του Καλαί.
Αυτό, σε συνδυασμό με την παραίτηση
της υπουργού Δικαιοσύνης, Κριστιάν
Τομπιρά, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο
σχέδιο νόμου που στερεί τη γαλλική υπη-
κοότητα σε άτομα που έχουν καταδικα-
σθεί για “τρομοκρατία”, αλλά και τη μαζι-
κή διαδήλωση στο Παρίσι στις 30/1 (βλέ-
πε σελ. 16), δείχνει ότι η κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει η κυ-
βέρνηση Ολάντ και τα μέτρα που προ-
σπαθεί να περάσει στα πλαίσιά της ξεση-
κώνουν αντιδράσεις. Οργανώσεις και
συλλογικότητες προσανατολίζονται για
διαδηλώσεις στις 19 Μάρτη (βλέπε ανα-
κοίνωση δίπλα).

Στην Ολλανδία, η “Επιτροπή 21 Μάρτη”
οργανώνει διαδήλωση στο Άμστερνταμ
και κυκλοφορεί ήδη αφίσα, ενώ συσκέψεις
για τις 19 Μάρτη γίνονται και στην Πολω-
νία και την Αυστρία.

Ανοιχτή συνέλευση για την ορ-
γάνωση της συνέχειας μετά το
Καλαί έχει καλεστεί στο Παρίσι
την Τετάρτη 3 Φλεβάρη. Όπως
αναφέρει το κάλεσμα:

«3000 άτομα ήρθαν στο Κα-
λαί στις 23 Γενάρη, ήταν η με-
γαλύτερη διαδήλωση αλληλεγ-
γύης που έγινε ποτέ σ’ αυτή
την πόλη! Όμως, αυτή τη δια-
δήλωση, που ξεκίνησε μ’ έναν
στόχο και μια ημερομηνία (την
ίδια μέρα υπήρχε διαδήλωση
και στα ελληνοτούρκικα σύνο-
ρα), ξεπέρασε τις προσδοκίες
πολλών από τους οργανωτές
της! Λάβαμε δεκάδες μηνύματα
στήριξης, 6 πούλμαν φύγανε
από το Παρίσι, από τα οποία τα
δυο ναυλώθηκαν από τις συλ-
λογικότητες των sans-papiers
και των προσφύγων. 

Οι ακτιβιστές στο Καλαί βοή-
θησαν ώστε αυτή η κινητοποί-
ηση να προπαγανδιστεί μέσα
στη «ζούγκλα», με μοίρασμα
προκηρύξεων σε διαφορετικές
γλώσσες. Ένα πούλμαν ήρθε
και από τους ακτιβιστές από τη
Λιλ. Πολλές οργανώσεις και
άτομα μας ενίσχυσαν οικονομι-
κά και αυτό βοήθησε στην επιτυ-
χία αυτής της πρωτοβουλίας.
Αρκεί να δει κανείς το δυναμι-
σμό αυτής της διαδήλωσης (την
οποία οι μετανάστες αποφάσι-
σαν να παρατείνουν!) και από
την άλλη, την υστερία των πολι-
τικών και των ΜΜΕ που προκά-
λεσε, για να καταλάβουμε ότι
καταφέραμε όλοι μαζί, μαζί με

τα δίκτυα των ακτιβιστών στο
Καλαί και στη περιοχή, μαζί με
τα δίκτυα αλληλεγγύης από τη
Βρετανία και αλλού, να κερδί-
σουμε μια σημαντική φάση του
μπρα-ντε-φερ που ξεκινήσαμε
με την εξουσία. 

Καλωσορίζουμε όλους που
θέλουν να συμμετέχουν! Θα
έχουμε έτσι την ευκαιρία να
συζητήσουμε όλοι μαζί για τον
απολογισμό αυτής της διαδή-
λωσης, για τις πρωτοβουλίες
που έχουμε να πάρουμε απέ-
ναντι στην καταστολή (θυμί-
ζουμε ότι 8 άτομα, από τους
οποίους 6 μετανάστες, θα δι-
καστούν τη Δευτέρα 22 Φλε-
βάρη), και για τη συνέχεια που
έχουμε να δώσουμε στο κίνη-
μα αλληλεγγύης με τους με-
τανάστες». 

ΠΑΡΙΣΙ

Δ
υναμικά, με τον αέρα του επιτυχημένου
διημέρου ενάντια στο φράχτη του Έβρου
στις 23 και 24 Γενάρη, ξεκίνησε η οργάνω-

ση της νέας διεθνούς μέρας δράσης ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό στις 19 Μάρτη.

Ήδη η ΚΕΕΡΦΑ κυκλοφορεί αφίσα που προπα-
γανδίζει την διεθνή κινητοποίηση, ενώ την Τρίτη 2
Φλεβάρη το απόγευμα, την ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, πραγμα-
τοποιούσε, στο χώρο Ρομάντζο, την πρώτη της -
μετά τον Έβρο- ανοιχτή σύσκεψη για την οργά-
νωση της καμπάνιας. 

Σε όλες τις πόλεις

Συλλαλητήρια στις 19 Μάρτη θα γίνουν σε όλες
τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στην Αθήνα, η δια-
δήλωση θα ξεκινήσει στην Ομόνοια, στις 3μμ και
θα ακολουθήσει πορεία στα γραφεία της ΕΕ.

“Συντονιζόμαστε σε όλη την Ευρώπη, στις 19
Μάρτη και απαιτούμε να μπει τέλος στην ρατσι-
στική ΕΕ-φρούριο, να πέσουν οι φράχτες, να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να ανοί-
ξουν τα σύνορα, να δοθεί άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες, να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες”
αναφέρει το ψήφισμα που κυκλοφορεί η ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Ενώ όπως ενημερώνει στην πρόσκλησή της
για τη σύσκεψη: “Στις 19 Μάρτη, κινήματα από
πολλές χώρες της Ευρώπης συντονίζονται για
μια διεθνή μέρα δράσης στα πλαίσια των εκδηλώ-
σεων με αφορμή την διεθνή μέρα κατά των ρα-
τσιστικών διακρίσεων του ΟΗΕ (21 Μάρτη). Είναι
ταυτόχρονα μέρα Συνόδου Κορυφής της ΕΕ (19-
20 Μάρτη) όπου αναμένεται να παρθούν αποφά-
σεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες,
τους φράχτες, την στρατιωκοποίηση της φύλα-
ξης των συνόρων, την αυτόνομη δραστηριοποί-
ηση της FRONTEX στα σύνορα, την δημιουργία
γιγαντιαίων στρατοπέδων συγκέντρωσης μετανα-
στών στην Ελλάδα”.

Το πόσο σημαντική είναι η νέα αυτή κινητοποί-
ηση το δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις της κυ-
βέρνησης. Σε διυπουργική σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου
υπό τον Τσίπρα, αποφασίστηκε η ενεργότερη

συμμετοχή του υπουργείου Άμυνας στο προσφυ-
γικό με στόχο την επιτάχυνση των έργων για την
έγκαιρη αποπεράτωση των hot spot στα πέντε νη-
σιά (Σάμο, Λέσβο, Χίο, Κω και Λέρο), καθώς και
των δύο κέντρων μετεγκατάστασης (relocation)
στην ενδοχώρα. Κι αυτό, στα πλαίσια της ταχείας
υλοποίησης των δεσμεύσεων της χώρας μέχρι
την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν όλα τα δημοσι-
εύματα: “Το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναλαμ-
βάνει: 1. να ορίσει άμεσα προσωρινούς συντονι-
στές στα 5 κέντρα υποδοχής στα νησιά, 2. να επι-
βλέψει και να συνδράμει με κάθε διαθέσιμο μέσο
στην ολοκλήρωση των έργων κατασκευής, ώστε
τα hotspots να είναι έτοιμα προς λειτουργία εντός
των επόμενων δύο εβδομάδων, 3. τη στελέχωση
και λειτουργία κινητών μαγειρείων στα πέντε νησιά
προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πρόσφυγες, 4.
να παραχωρήσει τα στρατόπεδα Σίνδου και Σχι-
στού, άμεσης χωρητικότητας 500 ατόμων, με δυ-
νατότητες φιλοξενίας επιπλέον 4.000 ατόμων το
καθένα, για τη δημιουργία κέντρων μετεγκατάστα-
σης (Relocation Camp). Παράλληλα, αναλαμβάνει,
την έγκαιρη παράδοσή τους καθώς και τη λειτουρ-
γία τους. Την ίδια ώρα το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη αναλαμβάνει την ταχύτατη πλήρη στε-
λέχωση με προσωπικό των 5 κέντρων υποδοχής
προκειμένου στα κέντρα να υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης ταυτοποίησης των προσφύγων”.

Η κυβέρνηση σκληραίνει ακόμα περισσότερο
τη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, επιστρατεύοντας το στρατό και
τον Καμμένο για την υλοποίηση των ρατσιστικών
πολιτικών της Ευρώπης Φρούριο. Μετά τη διατή-
ρηση του φράχτη και την αποδοχή των hot spots,
τη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης
σε Αμυγδαλέζα και Κόρινθο, τις επιθέσεις στο κί-
νημα αλληλεγγύης ακόμα και με συλλήψεις δια-
σωστών, τη συνεργασία με τη FRONTEX και την
ανοχή στη δολοφονική πρακτική του Λιμενικού,
αυτό είναι μια νέα ανοιχτή πρόκληση για το αντι-
ρατσιστικό κίνημα. Η 19 Μάρτη παίρνει ακόμα με-
γαλύτερες διαστάσεις.

Λένα Βερδέ

Eπόμενος σταθμός: 19 Mάρτη

Άμστερνταμ

Βιέννη
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Ή
ρθαμε σήμερα από τη Λέ-
σβο γιατί θεωρούμε ότι αυ-
τό που συμβαίνει εδώ σή-

μερα είναι το αυτονόητο για εμάς
και είναι το μοναδικό στο οποίο ελπί-
ζουμε. Εμείς δεν είμαστε περήφανοι
για αυτό που συμβαίνει στη Λέσβο,
είμαστε απεγνωσμένοι. Και ιδανικά
θα θέλαμε να παραμείνουμε εδώ μέ-
χρι να πέσει ο φράχτης και να αλλά-
ξει αυτό το καθεστώς που σκοτώνει. 

Η αλληλεγγύη στη Λέσβο έτσι
όπως εμείς συμμετείχαμε με το χω-
ριό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ που ήταν μία δι-
κτύωση τοπικών οργανώσεων και
ανεξάρτητων πολιτών, ξεκίνησε το
2012, μετά το στήσιμο του φράχτη
που λειτούργησε σαν εμπόδιο και
έτσι το ρεύμα των προσφύγων άρχι-
σε να έρχεται από τα νησιά. Ξεκινή-
σαμε στο τέλος Σεπτεμβρίου όπου
ζητήσαμε να φτιαχτεί ένας ανοιχτός
χώρος αλληλεγγύης αυτοδιαχειριζό-
μενος, στο ΠΙΚΠΑ που ήταν για χρό-
νια εγκαταλελειμμένες κατασκηνώ-
σεις για παιδιά. Ξέραμε ότι είχαν φι-
λοξενηθεί ξανά εκεί στο παρελθόν οι
πρώτοι πρόσφυγες γύρω στο 2001-
02. Αργότερα φιλοξενήθηκαν εκεί οι
ανήλικοι, όταν υπήρχε το κίνημα
ενάντια στην Παγανή (αυτή την κό-
λαση που είχε δημιουργηθεί) και
γνωρίζαμε ότι μπορούμε να μην
έχουμε στρατόπεδα κράτησης, ότι
μπορούνε οι πρόσφυγες να είναι
κοντά και μέσα στην κοινωνία και
σαν κοινωνία να δώσουμε τις
λύσεις.  

Δίκτυο

Εκεί το 2012 πρώτη φορά σαν δί-
κτυο αντιμετωπίσαμε μία μεγάλη
τραγωδία με 21 πτώματα σε μία μέ-
ρα στην παραλία και ξέραμε ότι αυ-
τό θα συνεχιστεί αν δεν αλλάξει ο
τρόπος με τον οποίο έρχονται οι άν-
θρωποι. Τότε αυτό που μπορέσαμε
να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε
στην κηδεία, να δώσουμε όσο μπο-
ρούμε δημοσιότητα και αυτό συνεχί-
σαμε να κάνουμε μέχρι τώρα. 

Τον Μάρτιο του 2013 συνάντησα
μία πενταμελή οικογένεια με τρία
παιδιά, μία έγκυο γυναίκα, έναν ανή-
λικο και δύο άντρες. Αυτοί όπως μά-
θαμε είχαν προσπαθήσει να περά-
σουν τον Έβρο. Φτάσανε με τα έγ-
γραφά τους στα σύνορα, μιλούσαν
άψογα ελληνικά και είχαν επικοινω-
νήσει με δικηγόρο στην Ξάνθη να
έρθει να τους βοηθήσει. Παρόλα αυ-
τά τους χτύπησαν, όπως μας είπαν
και τους έσπρωξαν πίσω. Και αυτό
που τους είπαν ήταν να βρείτε άλλο
τρόπο να έρθετε. Ο άλλος τρόπος
ήταν να πάρουν τη βάρκα και να χα-

θούνε όλοι. 
Μέχρι ένα σημείο φέτος προσπα-

θήσαμε όλο το καλοκαίρι να συμμε-
τέχουμε σε κηδείες, να συμπαρα-
στεκόμαστε σε θύματα, σε ανθρώ-
πους που είχαν αγνοούμενους, που
είχαν χάσει τα παιδιά τους, τις γυ-
ναίκες τους. Μέχρι τις 15 Οκτωβρί-
ου η κατάσταση είχε ξεφύγει.

Το νεκροτομείο ήταν γεμάτο και
οι αρχές ανησυχούσαν γιατί τα πτώ-
ματα δεν χώραγαν πλέον και προ-
σπαθούσαμε να βρούμε τη “λύση”:
ένα ψυγείο κοντέινερ για να μπουν
τα πτώματα. Μέχρι να αγοράσουμε
το ψυγείο κοντέινερ και να το φέ-
ρουμε στο νοσοκομείο, είχαμε ένα
πολύνεκρο ναυάγιο στις 28 Οκτω-
βρίου και εκεί πια η κατάσταση ξέ-
φυγε. Φτάσαμε σε σημείο που είχα-
με ανθρώπους που ήδη δεν είχαν
θάψει τους νεκρούς τους, είχαμε
μάνες που έζησαν τις τραγωδίες και

προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπο
να τις στηρίξουμε. Πολλοί από αυ-
τούς ήταν στο ΠΙΚΠΑ οπότε όλη η
τραγωδία ήταν εκεί, όπου οι εθελον-
τές προσπάθησαν να βοηθήσουν. Η
κατάσταση μας είχε ξεπεράσει. Για
παράδειγμα η νοσηλεύτρια που δου-
λεύει μαζί μας αναγκάστηκε μέσα σε
μερικούς μήνες να κόψει το γάλα σε
8 γυναίκες οι οποίες είχαν χάσει τα
μωρά τους, τα οποία τα θήλαζαν. 

Στις παραλίες

Η αλληλεγγύη είναι πάρα πολύ
σημαντική και μόνο σε αυτήν πι-
στεύουμε. Και αυτό που συνέβη στη
Λέσβο και ο λόγος που δεν είχαμε
ακόμα περισσότερους νεκρούς ήταν
γιατί υπήρξε μία κινητοποίηση και
συμμετοχή ομάδων στις παραλίες
που συμμετείχαν στη διάσωση. Φαν-
ταστείτε ότι είχαμε τόσους πολλούς
νεκρούς ενώ ουσιαστικά είχαμε

πρώτη φορά τέτοια κινητοποίηση σε
διάσωση. Αυτό είναι που εμποδίζει
τις προσπάθειες επαναπροώθησης
και τις συμπεριφορές του λιμενικού,
χωρίς να τις σταματάει. 

Υπάρχει ομάδα από εμάς που κα-
τεβαίνει κάθε μέρα στην παραλία
στο αεροδρόμιο και προσπαθεί να
βγάλει τους ανθρώπους που φτά-
νουν βρεγμένοι μέσα στις βάρκες.
Όλο αυτό είναι παράλογο. Αν δεν
βρεθεί ένας τρόπος όλοι αυτοί οι άν-
θρωποι να φτάσουν με έναν αξιο-
πρεπή τρόπο στην Ευρώπη, θα θρη-
νούμε συνέχεια θύματα. Φανταστεί-
τε τόσες πολλές ομάδες, τόση πολ-
λή κινητοποίηση, τόσο πολύ χρήμα
που έχει κινηθεί αυτόν τον καιρό.
Έχει στηθεί μία τεράστια επιχείρηση
για να σώσει ζωές, να ντύσει, να ταΐ-
σει, να στεγνώσει, να μαζέψει μωρά
από τη θάλασσα, τα οποία μωρά
μπορούν να πεθάνουν ανά πάσα

στιγμή. Είναι παράλογο να καθόμα-
στε στην παραλία και να κοιτάμε
από που μας έρχεται η βάρκα για να
προλάβουμε να τη σώσουμε και να
έχουμε τελευταία και τα φαινόμενα
της ποινικοποίησης της αλληλεγ-
γύης. Είχαμε το θέμα με τους Ισπα-
νούς ναυαγοσώστες, όλοι τους πυ-
ροσβέστες και επαγγελματίες δια-
σώστες οι οποίοι ήρθαν στην άδειά
τους στη Λέσβο να βοηθήσουν και
βρέθηκαν 60 ώρες στα κρατητήρια. 

Έχουμε τη Frontex που αναρω-
τιόμαστε πώς θα μας βοηθήσει όταν
επιχειρεί στα νησιά με άγνωστους
στόχους και βλέψεις. Και έχουμε και
το κράτος το οποίο θέλει να μας
συμμαζέψει. Αυτό που ζήσαμε στα
νησιά είναι να έρχονται οργανώσεις
αλλά όμως τη δουλειά να την κά-
νουν αυτοοργανωμένες ομάδες,
απλοί πολίτες. Από αυτούς σώθηκαν
ζωές και έτσι δεν είχαμε πολύ περισ-
σότερους θανάτους και γλιτώσαμε
κάτι από την αξιοπρέπειά μας. 

Λύσεις

Εδώ και μήνες μιλάνε όλοι για
συντονισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε
άπειρα μίτινγκ που γίνονται στη Μυ-
τιλήνη. Οι ομάδες των διαφόρων ορ-
γανώσεων που είναι δεκάδες αυτή
τη στιγμή, συζητάνε το πώς θα συν-
τονιστούνε και πώς θα φτιάξουν ένα
πλάνο για να δώσουνε λύσεις και τις
λύσεις δεν μπορούνε να τις δώσου-
νε παρά το χρήμα που έχει πέσει. 

Να ένα παράδειγμα συντονισμού.
Πριν από 2-3 μέρες πέθαναν από το
κρύο ένα παιδάκι 3 χρονών και μία
γυναίκα σε δύο διαφορετικές βάρ-
κες. Υπάρχει μία μονάδα εντατικής
φροντίδας που έχει δημιουργηθεί
στη Συκαμιά από εθελοντές για-
τρούς και την οποία όμως διεκδίκη-
σε να δρα μία οργάνωση που λέγε-
ται WAHA. Αυτοί είχαν 24 ώρες το
24ωρο βάρδια εκεί. Όταν έγινε αυτό
με το παιδάκι και τη γυναίκα για λό-
γους προφανώς μιντιακούς, έπεσε
σύρμα ότι η βάρκα με τους διασω-
θέντες βγήκε στην τάδε παραλία και
φύγανε όλες οι ιατρικές ομάδες και
πήγαν εκεί. Αποτέλεσμα το κέντρο
αυξημένης φροντίδας που θα έσωζε
ζωές ήταν κλειστό εκείνη την ώρα
και χρειάστηκε οι διασώστες να
σπάσουν το τζάμι για να μπούνε μέ-
σα για να προσπαθήσουν να σώ-
σουν το παιδάκι και τη γυναίκα. Αυ-
τός είναι ο συντονισμός και η απάν-
τηση που προσπαθεί αυτή τη στιγμή
να δώσει το κράτος, αγνοώντας αυ-
τούς που δώσανε τη λύση. 

Έφη Λατσούδη, 
“Χωριό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ”, Λέσβος 

Από την Λέσβο στον Έβρο

“Να αλλάξει αυτό το καθεστώς που σκοτώνει”

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της αντιπροσωπεί-
ας από τη Μυτιλήνη στο διήμερο των κινητοποιήσεων
στον Έβρο στις 23-24/1. Αλληλέγγυοι που συμμετέ-
χουν στην πρωτοβουλία «το Χωριό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»,
εκπαιδευτικοί, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχαν σε όλες
τις δράσεις με το πανό της ΕΛΜΕ Λέσβου φορώντας
τα σωσίβια τους και κρατώντας αυτοσχέδιoυς χάρτι-
νους κόφτες. 

Στη συγκέντρωση την πρώτη μέρα του διημέρου
στην Αλεξανδρούπολη η αντιπροσωπεία ανέβηκε στην
εξέδρα την ώρα που πήρε το λόγο ο Μιχάλης Τζορμ-
πατζόγλου, μέλος της αντιπροσωπείας, ξεσηκώνον-

τας ενθουσιασμό και χειροκροτήματα όταν χαιρέτησε
το «αγωνιστικό πανηγύρι». «Αυτό που συμβαίνει στη
Λέσβο είναι στην ουσία η Διεθνιστική Αλληλεγγύη
στην πράξη», είπε στη συνέχεια. «Αυτό δεν είναι υπερ-
βολή. Έχει έρθει κόσμος από όλα τα μήκη και πλάτη
της γης. Στην αρχή ο κόσμος ήταν διστακτικός αλλά
σιγά σιγά άρχισε να εκδηλώνει αλληλεγγύη σε τέτοιο
βαθμό που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς η ντόπιοι.
Σαν κίνημα, μας ξαναδίνεται μία μεγάλη ευκαιρία με
το προσφυγικό να ξαναβρούμε τα βήματά μας. Ας γί-
νει σήμερα η αρχή για να πάμε το κίνημα εκεί που του
ανήκει».

Διεθνιστική Αλληλεγγύη στην πράξη

Αλεξανδρούπολη 23 Γενάρη



εκτός έδρας και 35 ευρώ για να μπο-
ρούν να μένουν στα ξενοδοχεία και
να τρώνε. Δηλαδή 64 ευρώ την ημέ-
ρα. Επί 670 αστυνομικούς σημαίνει
48.000 ευρώ την ημέρα, που σημαίνει
3 έως 4 εκπαιδευτικοί για έναν ολό-
κληρο χρόνο. Αν πολλαπλασιάσετε
επί 365 θα καταλάβετε για τι ποσά μι-
λάμε προκειμένου να παρεμποδίζου-
με τους ανθρώπους να κάνουν χρήση
του νόμιμου δικαιώματός τους, να
μπορούν μέσα σε τέσσερις ώρες να
φτάνουν στην Ειδομένη. Για να μπο-
ρούμε να τους οδηγούμε στο Αιγαίο
και να πνίγονται ξοδεύουμε 300 εκα-
τομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο θάνα-
τος ενός ανθρώπου στο Αιγαίο στοι-
χίζει 420.000 ευρώ. 

Θα ήταν πολύ περισσότεροι οι νε-
κροί αν στα νησιά δεν υπήρχαν πολ-
λοί άνθρωποι που φροντίζουν ώστε
να μην θανατώνονται τόσοι. Υπάρ-
χουν όλοι αυτοί για τους οποίους
μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι.
Θα ήταν χιλιάδες οι νεκροί αν τυχόν
δεν υπήρχαν οι εθελοντές οι οποίοι
βγαίνουν έξω και τους σώζουν. Και
φαίνεται ότι αυτοί οι εθελοντές είτε
στη Λέσβο είτε στη Χίο είτε στην Ει-
δομένη αποτελούν τον μεγαλύτερο
εχθρό αυτής της κυβέρνησης. Είπε ο

κύριος Μουζάλας “αυτά συνέβαιναν
στην αρχή που δεν ήμασταν προετοι-
μασμένοι και υπήρχε χάος αλλά τώ-
ρα επανακτούμε το κράτος”. Αυτό
σημαίνει ότι εσείς δεν έχετε το δι-
καίωμα να συμπαραστέκεστε σε άλ-
λους ανθρώπους. Και για αυτό το
λόγο είπε ότι δεν επιτρέπεται ούτε
να σώζετε ανθρώπους παρά μονάχα
όταν εμείς θα σας δίνουμε την άδεια
να σώζετε ανθρώπους. 

Διασώστες

Τη μέρα που συνελήφθησαν οι
διασώστες δεν υπήρχε ούτε ένας νε-
κρός. Γιατί οι διασώστες παρέβησαν
αυτές τις εντολές που τους απαγό-
ρευαν να σώσουν κόσμο. Γιατί είπαν
ότι τα μωρά που ήταν στη βάρκα
έπρεπε οπωσδήποτε να τα βγάλουμε
και να μην τα αφήσουμε να παγώ-
σουν. Και τον ανάπηρο που ήταν με
το ένα πόδι μονάχα, είπαν αν τον
αφήσουμε εκεί θα πεθάνει και τον
πήρανε. Και μετά τους πήγανε στα
κρατητήρια. 

Μία μέρα αργότερα όταν βγήκαν
από τα κρατητήρια σε μία άλλη πε-
ριοχή είδαμε ξαφνικά εικόνες όπου
ένα πλοίο έσωζε ανθρώπους, είδαμε
λιμενοφύλακες να πιάνουν αυτόν
που ονόμαζαν δουλέμπορο. Ήταν
πράγματι όμως ένα ιδιαίτερο πλοίο.
Ήταν το πλοίο Φένικς. Πριν από ενά-
μιση χρόνο είχαν πει οι οργανώσεις
οι οποίες ασχολούνται με τη διάσω-
ση ανθρώπων, ότι είναι η πρώτη φο-
ρά που βλέπουμε να υπάρχουν εθε-
λοντές μαζί με στρατιωτικό προσωπι-
κό. Όλο το προσωπικό του αποτελεί-
ται μόνο από στρατιωτικούς της
Μάλτας και μέλη των μυστικών υπη-
ρεσιών που όλα τα προηγούμενα
χρόνια συμμετείχαν σε όλες τις απο-
στολές που υπήρχαν στο Ιράκ, στο
Αφγανιστάν και γι' αυτό το λόγο εί-
παν ότι είναι ύποπτο αυτό που δήθεν
έκανε ένας εκατομμυριούχος. 

Το πλοίο αυτό έχει ντρόουνς και
τα ντρόουνς έχουν το δικαίωμα να
πετούν και πάνω από τη Λιβύη. Ποιοι
άλλοι έχουν αυτό το δικαίωμα; Πι-
στοποιημένοι ήταν αυτοί; Κοίταξα
μέσα στον κατάλογο που έχει το δι-
κό μας υπουργείο και δεν ήταν πι-
στοποιημένο αλλά οι δικοί μας λιμε-
νικοί ήταν πάνω σε αυτό το πλοίο. Δε
με στεναχωρεί. Οποιοσδήποτε σώζει
και έναν μονάχα άνθρωπο θα έλεγα

χαλάλι όλα τα υπόλοιπα. Το ερώτη-
μά μου είναι που ήταν χτες αυτό το
πιστοποιημένο για τον κ. Μουζάλα
πλοίο όταν πνίγονταν οι άνθρωποι;
Έψαξα να το βρω. Πουθενά δε βρί-
σκεται. Βρέθηκε μία μέρα με τηλεο-
πτικό συνεργείο της πιο διάσημης
δημοσιογράφου του SKY, που ήταν
προσαρτημένη στις αμερικάνικες
στρατιωτικές δυνάμεις στην περί-
πτωση του Ιράκ. Χθες όμως δεν
ήταν. Και επειδή απαγόρευσαν τους
αλληλέγγυους, γι' αυτό είχαμε όχι 44
νεκρούς όπως νομίζουμε, γιατί ακό-
μη δεν βγήκαν οι γυναίκες και τα μι-
κρά παιδιά από το αμπάρι του ιστιο-
πλοϊκού. Θα είναι 70 οι νεκροί. 

Να γνωρίζουν ότι είναι δολοφόνοι.
Η αλληλεγγύη, η συμπαράσταση με
τον άνθρωπο που υποφέρει είναι κά-
τι το οποίο δεν πιστοποιείται από πιο
μπροστά. Και εδώ σήμερα είμαστε
εκπρόσωποι των δεκάδων χιλιάδων
ανθρώπων αυτής της χώρας και των
άλλων χωρών για τους οποίους είμα-
στε υπερήφανοι, που λένε δεν πιστο-
ποιούμαστε είμαστε εκείνοι οι οποίοι
θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό των
ανθρώπων που υποφέρουν και κανέ-
νας δεν πρόκειται να μας σταματή-
σει και γι’αυτόν τον λόγο θα αγωνι-
στούμε να μπορούν να κάνουν χρή-
ση του δικαιώματός τους να περνούν
από αυτά τα σύνορα. 

Απέναντι ακριβώς από το Δημοτικό
θέατρο της Αλεξανδρούπολης όπου
βρισκόμαστε απόψε είναι το νηπια-
γωγείο που πήγαινα όταν ήμουν μι-
κρός. Δίπλα από το νηπιαγωγείο
ήταν φυλακές. Κάποια στιγμή στη
φυλακή ήταν ο πατέρας μου. Όταν
εγώ ήμουν στην κούνια και τραγου-
δούσα εκείνος που με άκουγε έλεγε
“ζει ακόμη”. Σε αυτήν την περιοχή
περάσαμε πολλές τέτοιες στιγμές,
όπου για κάθε μητέρα ήταν το μεγα-
λύτερο όνειρό της το παιδάκι της να
μπορέσει να ζήσει. Αυτό ζούμε και
σήμερα και γι' αυτό θα φροντίσουμε
ώστε να έχουν την απόλυτη βεβαι-
ότητα οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες και οι μετανάστριες ότι τα παι-
δάκια τους θα ζήσουν και θα ζήσουν
ένα καλύτερο μέλλον. Γι’ αυτό είμα-
στε σήμερα εδώ. 

Ομιλία του Γιώργου Τσιάκαλου,
καθηγητή ΑΠΘ στο Δημοτικό Θέατρο

Αλεξανδρούπολης στις 23 Γενάρη

Ε
δώ και εφτά μήνες μαζί με
εκατομμύρια άλλους ανθρώ-
πους γινόμαστε μάρτυρες μιας

από τις μεγαλύτερες τραγωδίες.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
προσπαθούν να περάσουν από το Αι-
γαίο αναζητώντας ένα μέρος όπου
θα μπορέσουν, με μία σχετική ασφά-
λεια για τον εαυτό τους και για τα
παιδιά τους, να ζήσουν. Διωγμένοι
κυνηγημένοι από κει που βρισκόταν
μέχρι τώρα. Και ταυτόχρονα διαπι-
στώνουμε ότι ορισμένοι μέσα σε αυ-
τή την ατυχία έχουν την τύχη να μπο-
ρούν να φτάνουν μέχρι τα σύνορα
αυτής της χώρας και να μπορούν να
προχωρούν προς άλλες χώρες. Είναι
οι τυχεροί αυτοί οι οποίοι παγωμέ-
νοι, βρεγμένοι, πεινασμένοι κατα-
φέρνουν να φτάσουν μέχρι την Ειδο-
μένη. Γιατί κάποιοι από αυτούς δεν
κατάφεραν ποτέ να φτάσουν μέχρι
την Ειδομένη. Γιατί περίπου 1000
άτομα βρήκαν το θάνατο στο Αιγαίο
και από αυτά περισσότερα από 500
ήταν μικρά παιδιά και βρέφη. 

Είδαμε χτες 17 βρέφη και μικρά
παιδιά να χάνονται κοντά στη Σάμο.
Όταν το άκουσα είπα ότι προφανώς
θα είναι και 17 οι γυναίκες που χάθη-
καν. Γιατί τα μικρά παιδιά και τα βρέ-
φη πεθαίνουν γιατί παγώνουν μέσα
στα παγωμένα νερά. Ο δικός τους
οργανισμός δεν αντέχει ώρες όπως
αντέχουν πιθανά οι μεγάλοι μέχρι
που να φτάσουν οι ναυαγοσώστες
για να τους σώσουν. Στην ιστορία
της ανθρωπότητας δεν έχει υπάρξει
ούτε μία περίπτωση μία μητέρα να
κρατήσει το μωρό της στην αγκαλιά
της, να διαπιστώσει ότι δεν πνίγηκε
αλλά το ένιωσε παγωμένο πια να έχει
πεθάνει και να πει το αφήνω εδώ στη
θάλασσα και γω κοιτάζω να σωθώ. Γι
αυτό τα 17 μωρά και παιδιά που πά-
γωσαν στα νερά και έτσι πέθαναν, τα
ακολούθησαν και οι μητέρες τους. 

Αυτή την τραγωδία ζούμε εδώ και
εφτά μήνες στο Αιγαίο. Και σε αυτή
την τραγωδία είναι πολλές δεκάδες
χιλιάδες οι έλληνες και οι ελληνίδες
αλλά και άλλοι ξένοι αλληλέγγυοι οι
οποίοι είπαν “αυτό δεν το αντέχου-
με”. “Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε οι
άνθρωποι να μπορούν να σωθούν, να
μπορούν να προχωρήσουν”. Βιώσαμε
την τραγωδία εκατοντάδων χιλιάδων
ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν
ένα μέρος όπου θα νιώσουν ασφά-
λεια και ταυτόχρονα ζήσαμε ένα πρω-
τόγνωρο κίνημα συμπαράστασης
πολλών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. 

Έχοντας ζήσει πολλές δεκαετίες
κινημάτων στην Ελλάδα ποτέ δεν
έχει υπάρξει ένα τέτοιο κίνημα εντε-
λώς αυθόρμητο. Κατάφερε αυτό το

αυθόρμητο κίνημα να θρέψει, να ντύ-
σει και να στεγάσει 810.000 ανθρώ-
πους οι οποίοι ήταν κυνηγημένοι,
διωγμένοι, εγκαταλελειμμένοι μέσα
σε ένα εχθρικό περιβάλλον σε ότι
αφορά το κράτος. Ένα πρωτόγνωρο
κίνημα που είπε “εμείς δεν ανεχόμα-
στε, δεν αντέχουμε ότι οι άνθρωποι
οι οποίοι ξεριζώνονται από τις πατρί-
δες τους δεν θα έχουν καμία άλλη
δυνατότητα παρά μονάχα να διακιν-
δυνεύουν τη ζωή τους μέσα στο Αι-
γαίο και να πνίγονται. Εμείς δε δεχό-
μαστε να πνίγονται μικρά παιδιά και
να τα ακολουθούν οι μητέρες τους”.
Και γι' αυτόν τον λόγο ήταν πάρα
πολλές χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποί-
οι συμπαραστάθηκαν. Καμιά φορά
ακόμη και εμείς λέγαμε μα πως είναι
δυνατόν, πώς το καταφέρνουν στη
Λέσβο και στα άλλα νησιά να αντιμε-
τωπίσουν τέτοιες φοβερές καταστά-
σεις οι εθελοντές. 

Στην Ειδομένη οι ΜΚΟ με πολλές
επιδοτήσεις δεν μπορούσαν να δώ-
σουν ούτε ένα σάντουιτς, εκεί που η
χώρα μας έλεγε αφήστε τους να πει-
νάσουν, δεν τους καλέσαμε, συνε-
πώς δε χρειάζεται να τους ταΐσουμε.
Και όμως οι άνθρωποι μπορούσαν να
τραφούν. Φέρνω ένα παράδειγμα. Τα
Γιαννιτσά είναι μια μικρή πόλη και
έχει γύρω γύρω κάποια χωριά και
μία περιοχή που δεν είναι καθόλου
“προοδευτική”, το Κιλκίς βγάζει βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής. Κάθε Πα-
ρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ είχε
βάρδια στην Ειδομένη η Αντιφασιστι-
κή Πρωτοβουλία Γιαννιτσών. 

Αλληλεγγύη

Ρώτησα πώς καταφέρνετε και φέρ-
νετε πάνω από 3.000 μερίδες φαγη-
τό; Με κοίταξαν και μου είπαν αστει-
εύεσαι. Μαγειρεύουν πολλές οικογέ-
νειες την Παρασκευή που ξέρουν ότι
εμείς έχουμε βάρδια, λένε ότι εκεί
που θα κάνουμε έξι μερίδες φαγητό
για την οικογένειά μας, κάνουμε 20
και τις πηγαίνουμε, γνωρίζοντας ότι
θα πρέπει να τις πάμε κάποια στιγμή
γύρω στις 3-4 η ώρα στο δικηγορικό
γραφείο του Θέμη. Δύο ταψιά ο
ένας, ένα ταψί ο άλλος, μία κατσα-
ρόλα ο τρίτος, μία κατσαρόλα ο τέ-
ταρτος. Και αυτό γινόταν σε όλες τις
υπόλοιπες περιοχές. 

Που πάει να πει ότι εκείνη τη μέρα
την Παρασκευή σε περίπου 300 οικο-
γένειες (όχι συγκεκριμένες πολλές
φορές και διαφορετικές) λέγανε εκεί
που το κράτος είναι εχθρικό, που λέ-
ει ακόμη και ας πνιγούν, εμείς θα εί-
μαστε εκείνοι που θα πουν “αυτή η
χώρα λέει καλώς ήρθατε και σας ευ-
χόμαστε την καλύτερη διαδρομή και

το καλύτερο μέλλον”. 
Ταυτόχρονα όμως όλοι αυτοί οι

άνθρωποι ρωτούν: Πρέπει οπωσδή-
ποτε να περνούν το Αιγαίο και να πνί-
γονται; Δεν υπάρχει άλλη λύση; Και
η απάντηση είναι ότι οι πνιγμοί ήταν
αποτέλεσμα μίας απάνθρωπης από-
φασης που πήραν οι κυβερνήσεις
αυτής της χώρας, σε συνεργασία και
με τη γειτονική χώρα και με την δια-
μεσολάβηση της Frontex. Ενώ το δι-
καίωμα κάθε ανθρώπου είναι να φτά-
νει στα σύνορα μιας χώρας, πολύ πε-
ρισσότερο όταν έχει νόμιμα χαρτιά,
δηλαδή το διαβατήριο και να ζητήσει
πολιτικό άσυλο ή προστασία για ένα
χρονικό διάστημα, η Ελλάδα είναι η
χώρα η οποία δεν επιτρέπει από το
2011 σε ούτε έναν Σύριο, ούτε έναν
Αφγανό, ούτε έναν Ιρακινό, Σομαλό
να φτάσει στα σύνορα με τα νόμιμα
χαρτιά του και να πει “τη βίζα που
χρειάζονται οι χώρες της Σένγκεν
δεν την έχω”. Έχω όμως το διαβατή-
ριό μου, έχω την ταυτότητά μου και
έχω το δικαίωμα από τη σύμβαση
της Γενεύης να σας πω ότι ζητώ από
σας την προστασία που χρειάζομαι.
Και παρόλο που όλοι λένε ναι αυτοί
χρειάζονται προστασία, γιατί είναι
πρόσφυγες, τη δυνατότητα να φτά-

σουν στα σύνορά μας δεν την έχουν,
γιατί υπάρχει η συμφωνία ανάμεσα
στην Ελλάδα και την Τουρκία που λέ-
ει ότι δεν μπορούν να μπουν από
τους Κήπους και τις Καστανιές. 

Και υπάρχει ταυτόχρονα αυτό που
ονομάζουμε φράχτης του Έβρου. Οι
θερμικές κάμερες που λειτουργούν
από τη δική μας μεριά, σαρώνουν σε
βάθος 2 χιλιομέτρων το έδαφος της
Τουρκίας, για να διαπιστώσουν αν
έρχονται άνθρωποι και να ειδοποι-
ήσουν την Τουρκική αστυνομία να
πάει να τους συλλάβει. Και αν τυχόν
δεν το καταφέρει έχουν μετά και όλα
τα υπόλοιπα που υπάρχουν, όπως
τις τεχνητές μύτες που διαπιστώνουν
ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που ανα-
πνέει και άρα υπάρχει εξαγωγή διο-
ξειδίου του άνθρακα. Και επειδή από
την άλλη τη μεριά υπάρχουν όλες οι
δυνατότητες να διαπιστώσουν αν κά-
ποιος αναπνέει κάπου, αν τυχόν
υπάρχει καρδιά που λειτουργεί, μπο-
ρεί να ειδοποιούν για να πηγαίνουν
να τους συλλαμβάνουν. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
οδηγούνται στο Αιγαίο. Επειδή υπάρ-
χει συμφωνία για μια κατάφορη πα-
ραβίαση της σύμβασης της Γενεύης,
την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Αυτός είναι ο λόγος που λέμε να
ανοίξουν τα σύνορα στον Έβρο. Για-
τί αυτό ζητάει η διεθνής νομιμότητα,
αυτά που υπογράψαμε. 

Εκατομμύρια για τον φράχτη

Για να μπορέσουν οι δικοί μας να
στέλνουν τον κόσμο στο Αιγαίο, ελπί-
ζοντας ότι οι άλλοι που θέλουν να έρ-
θουν βλέποντας τους θανάτους θα
φοβούνται και δεν θα έρχονται, η Ελ-
λάδα ξόδεψε την προηγούμενη χρο-
νιά 300 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο
στοίχισε η απόφαση ότι εμείς δεν θα
επιτρέπουμε σε κανέναν να φτάνει
στον Έβρο και εκεί με τα λεωφορεία
μέσα σε τέσσερις ώρες στην Ειδομέ-
νη. Προτιμούσαμε να στέλνουμε τον
κόσμο από τα νησιά, να τους αναγκά-
ζουμε να μένουνε τουλάχιστον 15 μέ-
ρες στην Ελλάδα και για όλα αυτά τα
πράγματα, για υπηρεσίες, για αστυ-
νομίες κλπ όπως είπε το ΔΝΤ, η Ελ-
λάδα ξόδεψε 300 εκατομμύρια ευρώ. 

Τι σημαίνει αυτό; Στον Έβρο έχουν
αποσπαστεί 670 αστυνομικοί για να
λειτουργούν όλες αυτές τις κάμερες
και όλο τον εξοπλισμό. Οι 670 αστυ-
νομικοί πέρα από το μισθό τους παίρ-
νουν επιπλέον 29 ευρώ την ημέρα ως

Νο 1209 , 3 Φλεβάρη 2016

Το κίνημα που σώζει ζωές
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Τ
ην Τετάρτη 27/1/16 o υπουργός Mετανάστευσης βρέθηκε ως
ομιλητής σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης για τους πρό-
σφυγες. Τον υποδέχτηκαν διαδηλωτές από την ΚΕΕΡΦΑ και άλ-

λες κινήσεις φωνάζοντας συνθήματα να πέσει ο φράχτης στον Έβρο
αλλά και ενάντια στην Ευρώπη-Φρούριο και τη μνημονιακή κυβέρνη-
ση. 

Ο υπουργός στις τοποθετήσεις του αντιμετώπισε με κυνισμό το γε-
γονός ότι καθημερινά πνίγονται πρόσφυγες στο Αιγαίο, λέγοντας ότι
είναι μεν θλιβερό, αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να το σταματήσει.
Συνέχισε να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές πέρασμα
από τον Έβρο, με αστεία επιχειρήματα όπως το ότι θα υπάρξει μεγά-
λος συνωστισμός στα σύνορά μας. Στην πραγματικότητα δεν είπε τί-
ποτα για το τι θα κάνει η κυβέρνηση, αλλά περιορίστηκε στο να επιρ-
ρίπτει ευθύνες στην Τουρκία και στο να κάνει απαράδεκτες δηλώσεις
του τύπου η μετανάστευση ήταν πάντα συνυφασμένη με το έγκλημα,
προκειμένου να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβέρνησης να ελέγ-
ξει και να αποτρέψει τους εθελοντές από το να βοηθούν τους πρό-
σφυγες. 

Στην εκδήλωση παρενέβη με τοποθέτηση ο συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Θεσσαλονίκης, Κ. Τορπουζίδης λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να
συλλαμβάνονται οι αλληλέγγυοι, χάρις στους οποίους τόσους μήνες
τώρα σώζεται και φροντίζεται κόσμος μιας και το κράτος είναι απών.
Τόνισε ότι πρέπει να μπει τέλος στους θανάτους και ο μόνος τρόπος
γι' αυτό είναι η ελεύθερη μετακίνηση στέλνοντας καράβια στα παρά-
λια της Τουρκίας και ανοίγοντας τα σύνορα στον Έβρο, ρίχνοντας
τον φράχτη. Τόνισε πως όταν μια αριστερή κυβέρνηση ακολουθεί τέ-
τοια ρατσιστική πολιτική δίνει αέρα στα πανιά της ακροδεξιάς τόσο
στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα και επίσης ανοίγει τον δρόμο για
ακόμα μεγαλύτερους συμβιβασμούς με την Ευρώπη-Φρούριο. Ο
υπουργός δεν έδωσε καμιά ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα που
έθεσε ο ομιλητής πα-
ρά μόνο και μετά και
από τη πίεση που δέ-
χτηκε και από άλλους
ομιλητές, παραδέχτη-
κε ότι ήταν λάθος
που συνελήφθησαν
ακτιβιστές αλληλέγ-
γυοι. Στα υπόλοιπα
ζητήματα αναφέρθη-
κε ξανά στο ότι το
πρόβλημα είναι ευρω-
παϊκό και ότι η κυβέρ-
νηση δίνει μάχη με
τους συντηρητικούς κύκλους στην Ευρώπη, ενώ κάλεσε τον κόσμο να
στηρίξει την κυβέρνηση στη μάχη που δίνει αν και παρέλειψε να πει
ποια είναι αυτή. 

Αν και η πλειοψηφία του κόσμου που παρακολουθούσε την εκδήλω-
ση ήταν κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πεισμένος για τις επιλογές της
κυβέρνησης. Αντιθέτως χειροκρότησε την τοποθέτηση της ΚΕΕΡΦΑ
και συζήτησε μαζί μας για τη συνέχεια της μάχης μετά το επιτυχημέ-
νο διήμερο στον Έβρο. Με όλους όσους θέλουν να παλέψουν για να
είναι οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι συνεχίζουμε οργανώνοντας τη
διεθνή κινητοποίηση στις 19 Μάρτη. 

Φύλλια Πολίτη

...αλλά ο Μουζάλας 
δεν απάντησε...

Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στη διαδήλωση ενάντια στο Φράχτη στον Έβρο.

Ο Κώστας Τορπουζίδης παρεμβαίνει 
στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιώργος Τσιάκαλος στα Ύψαλα στις 24 Γενάρη

Συγκλονίστηκε το κατάμεστο Δημοτικο Θέατρο της Αλεξανδρούπολης από τις ομιλίες για το κίνημα αλλυλεγγύης στους πρόσφυγες
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Οι εκπαιδευτικοί στην πρώτη γραμμή
Μ

εγάλη στήριξη και συμμετοχή στο πα-
νελλαδικό διήμερο στον Έβρο είχαν
οι εκπαιδευτικοί Σύλλογοι της Πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Όλες τις προηγούμενες ημέρες η ΟΛΜΕ και
πάνω από 25 ΕΛΜΕ και Σύλλογοι Δασκάλων
από τον Έβρο μέχρι τα Χανιά είχαν πάρει απο-
φάσεις στήριξης του διημέρου ενάντια στο
Φράχτη. Με πανώ συμμετείχαν στις κινητοποι-
ήσεις όλου του διήμερου η ΕΛΜΕ Λέσβου, η
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας ο Σύλλογος Δασκάλων Χα-
νίων και ο Σύλλογος Π.Ε. Άνω Λιοσίων-Ζεφυρί-
ου-Φυλής. 

Την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων στην
Αλεξανδρούπολη, ο Σάκης Καραγεωργίου,
πρόεδρος της ΕΛΜΕ Αλεξανδρούπολης, χαι-
ρέτησε στην κεντρική συγκέντρωση μπροστά
στο Δημαρχείο εκ μέρους της Αγωνιστικής Συ-
σπείρωσης. «Χαίρομαι πάρα πολύ που ενωθή-
κατε σήμερα μαζί μας για να δώσουμε ένα μή-
νυμα σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη ότι
την ώρα που κάποιοι απαντάνε στο προσφυγι-
κό πρόβλημα με φράχτες εμείς απαντάμε με
αλληλεγγύη», είπε στην ομιλία του υποδεχό-
μενος τους διαδηλωτές. «Εμείς οι Εβρίτες
έχουμε βιώσει το τι σημαίνει μετανάστης και
πρόσφυγας. Ο νομός μας είναι ο πρώτος σε
όλη την Ελλάδα σε ποσοστό μετανάστευσης
στη Γερμανία και το ‘60 και το ‘70 και το ‘80.
Δυστυχώς και τώρα. Από την άλλη οι γονείς
μας και οι παππούδες μας είναι οι περισσότε-
ροι πρόσφυγες. Έτσι χρόνια τώρα έχουμε
αναπτύξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα
της προσφυγιάς. Άλλωστε δεν είναι τωρινό.
Χρόνια περνάνε τον ποταμό μας άνθρωποι κα-
τατρεγμένοι. Για πάρα πολλά χρόνια αγωνι-
στήκαμε για να φύγουν τα ναρκοπέδια που
δολοφόνησαν, σκότωσαν, σακάτεψαν κόσμο
και κοσμάκη. Τώρα καλούμαστε για άλλη μία
φορά να πούμε ένα μεγάλο όχι στους φρά-
χτες. Ο αγώνας είναι αδιάλειπτος για να πέ-
σουν οι φράχτες και να ανοίξουν οι αγκαλιές». 

Αμέσως μετά από το μικρόφωνο καλωσόρι-
σε τους διαδηλωτές ο Κώστας Ασλάνογλου,
πρόεδρος του Συλλόγου Π.Ε. Αλεξανδρούπο-
λης. «Πώς μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι
στο δράμα των ανθρώπων αυτών που καθημε-
ρινά πνίγονται, των παιδιών που χάνονται στα
νερά του Αιγαίου; Μπορεί όλοι εμείς να δια-
φωνούμε σε πολλά όμως δεν μπορούμε παρά
να συμφωνήσουμε και να φωνάξουμε κατά κά-
θε είδους ιμπεριαλισμού, κάθε είδους παγκό-
σμιου κεφαλαίου που δεν σταματά να δημι-
ουργεί πολέμους για να ξαναμοιράζει όποτε
θέλει τον κόσμο. Δεν μπορούμε να μην φωνά-
ξουμε κατά των αντιμεταναστευτικών πολιτι-
κών της ΕΕ, των κυβερνήσεων που αντιμετω-
πίζουν τους πρόσφυγες ως αριθμούς και τους
πνίγουν στα νερά ή τους δολοφονούν. Δεν
μπορούμε να μη φωνάξουμε κατά της ξενοφο-
βίας και του ρατσισμού που δικαιολογούν τις
πολιτικές αυτές που δημιουργούν τις προϋπο-
θέσεις για συνέχιση των τειχών που εμποδί-
ζουν τους ανθρώπους του κόσμου να αναζη-
τούν ασφάλεια, τροφή, ζωή. Εύχομαι εδώ σή-
μερα από αυτή την κινητοποίηση να σηματο-
δοτηθεί το τέλος του δράματος αυτών των
ψυχών που χάνονται άδικα κάθε μέρα στη Συ-
ρία, στην Ειδομένη στη Μ. Ανατολή».

Την Κυριακή 24/1 στη συγκέντρωση που
έγινε στην κεντρική πλατεία της Ορε-

στιάδας πρώτος ομιλητής ήταν ο Γιώργος
Δερμεδεσλής, πρόεδρος της Β’ ΕΛΜΕ
Έβρου. «Η Β’ ΕΛΜΕ Έβρου, οι καθηγητές
του βορείου Έβρου σας καλωσορίζουν
στην πόλη μας στη Ορεστιάδα», είπε στο
χαιρετισμό του. «Συμμετέχουμε και στηρί-
ζουμε το διήμερο κινητοποιήσεων ενάντια
στους φράχτες στον Έβρο. Λέμε όχι στους
φράχτες καταδικάζουμε τους πολέμους λέ-
με όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Αμερικάνων Γάλλων Ρώσων και Τούρκων
στη Συρία. 

Είναι αυτές οι αιτίες που δημιουργούν
τους πρόσφυγες, είναι αυτές οι αιτίες που
δημιουργούν την οικονομική εξαθλίωση,
τους οικονομικούς μετανάστες. Ζητάμε
ανοιχτά σύνορα, λέμε ναι στην αλληλεγγύη
των λαών. Παράλληλα στηρίζουμε και στέλ-
νουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στις κινητο-
ποιήσεις των αγροτών και της περιοχής
μας και όλης της Ελλάδας. Οι εργαζόμενοι
όλης της χώρας πρέπει να ορθώσουμε το
ανάστημά μας, ενάντια στις πολιτικές λιτό-
τητας που φέρνουν φτώχεια και εξαθλίω-
ση, ενάντια στην εφαρμογή του τρίτου μνη-
μονίου και όλων των μνημονίων της συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ήρθε η ώρα να
ορθώσουμε το ανάστημά μας και να αντι-

δράσουμε σε αυτές τις πολιτικές που μας
εξαθλιώνουν». 

«Οι καθηγητές της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας χαι-
ρετίζουν τους συναδέλφους της Β’ ΕΛΜΕ
Έβρου και όλους τους φορείς της Ορε-
στιάδας που είμαστε μαζί σε αυτόν τον
αγώνα για να ανοίξουμε τα σύνορα και να
ρίξουμε τους φράχτες», συνέχισε η Ντίνα
Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας. «Χτες με
τη διαδήλωσή μας πολιορκήσαμε την Αλε-
ξανδρούπολη την ίδια ώρα που στο Καλαί
πάνω από 3.000 άνθρωποι μετανάστες και
ντόπιοι άνοιγαν τα σύνορα. Σήμερα είμαστε
εδώ για να κάνουμε το ίδιο. Είμαστε ενάν-
τια στην ΕΕ-Φρούριο και σε αυτούς που με
τη Frontex και τα τείχη τους ουσιαστικά πνί-
γουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε άλλο φόρο
αίματος για τους πρόσφυγες. Δε θέλουμε
άλλα πνιγμένα παιδιά στο Αιγαίο. Είμαστε
εκπαιδευτικοί και παλεύουμε χρόνια στα
σχολεία για να έχουν τα παιδιά των μετανα-
στών όλα τα δικαιώματα και να έχουν την
ιθαγένεια. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε παράλ-
ληλα με την ανατροπή των μνημονίων. Τη
μάχη για να έχουμε κοινωνική ασφάλιση.
Ανοιχτά σύνορα σημαίνει και ανοιχτά σχο-
λεία. Σημαίνει λεφτά για τους εργαζόμε-
νους και το ασφαλιστικό. Γκρεμίστε λοιπόν
τους φράχτες και όχι την κοινωνική ασφάλι-
ση».

Για το σύλλογό μας ήταν πάντα δεδομένο
ότι συμμετέχει και στηρίζει με την παρουσία
του όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες κατά
του ρατσισμού και του φασισμού. Ιδιαίτερα
τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε το ξεσάλω-
μα της Χρυσής Αυγής ήταν πάντα σαφές για
μας ότι χρειάζεται να πάρουμε αντιφασιστι-
κή θέση. Πόσο μάλλον τώρα με το μεγάλο
προσφυγικό ρεύμα ήταν καθαρό για μας ότι
χρειάζεται να δείξουμε την ταξική μας αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες. 

Το αίτημα να πέσει ο φράχτης στον Έβρο
είναι αυτή τη στιγμή πολύ βασικό στοιχείο
της αλληλεγγύης μας. Ενώ πριν από κάποι-
ους μήνες αυτό το αίτημα φάνταζε ίσως μία
εμμονή, αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο
από εμφανές ότι είναι ζήτημα ζωής και θα-
νάτου. Ο κόσμος που βρέθηκε στον Έβρο
στο διήμερο 23-24 Γενάρη ήταν μόνο η αιχ-
μή του δόρατος ενός κινήματος που στηρί-
ζεται από χιλιάδες ανθρώπους και ιδιαίτερα
μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό
δεν είναι σημαντικό μόνο το πόσοι κατάφε-
ραν να φτάσουν στον Έβρο αλλά η δουλειά
που έγινε μέσα στους συλλόγους, όπως και
στο δικό μας, που στήριξαν αυτή την κινητο-
ποίηση. 

Χρήστος Κουρνιώτης, 
μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζαφειρίου-Φυλής

ΗΚική Γιαννάτου μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ
ξεκίνησε το χαιρετισμό στην εκδήλωση

που έγινε το Σάββατο 23/1 στο κατάμεστο Δη-
μοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, απαγγέλ-
λοντας το ποίημα «πατρίδα» της κενυάτισσας
ποιήτριας Γουαρσάν Σάι: «Κανένας δεν αφήνει
την πατρίδα εκτός και αν η πατρίδα είναι μια
ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου που λέει φύγε,
τρέξε μακριά μου τώρα, δεν ξέρω τι έχω γίνει
αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο
ασφαλής από ότι εδώ». 

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ μέλη της ΕΛΜΕ
Ξάνθης, από το Διδασκαλικό Σύλλογο Ξάνθης,
από το Σύλλογο Δασκάλων Μειονοτικής Εκπαί-
δευσης αποφοίτων της ΕΠΑΘ γιατί δεν έχουμε
δικαίωμα να μένουμε αμέτοχοι μπροστά σε ένα
διαρκές και οργανωμένο έγκλημα και θα είμα-
στε και αύριο και όποτε άλλοτε χρειαστεί για
να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, το δικαίωμα
στη ζωή» είπε η Λία Δαμνιανάκη, μέλος ΔΣ της
ΕΛΜΕ Ξάνθης στην παρέμβασή της στην ίδια
εκδήλωση, ενώ στη συνέχεια απευθυνόμενη
στην εκπρόσωπο του «Χωριού του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
της Μυτιλήνης αφιέρωσε ποίημα του Νικηφό-
ρου Βρεττάκου που το έγραψε για την Διεθνή
Παιδούπολη Πεσταλότσι, ένα χωριό που δημι-
ουργήθηκε μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο για
να στεγάσει ορφανά παιδιά από πολλές χώρες
του κόσμου θύματα του πολέμου. Έκλεισε την
τοποθέτησή της λέγοντας «σήμερα ζούμε μία
παρόμοια κατάσταση, στο χέρι μας είναι να
την σταματήσουμε».

Δουλειά 
στους συλλόγους 

Αλεξανδρούπολη, 23/1

Ορεστιάδα, 24/1

Επιμέλεια Κατερίνα Θωίδου



3 Φλεβάρη 2016, Νο 1209

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ   ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ 28 ΓΕΝΑΡΗ 2016

Πρόκειται για μια σημαντική ταινία του Φρανκ Μπάιερ από την πρώην Ανα-
τολική Γερμανία (1974), που παρουσιάζει ένα δραματικό περιστατικό μέ-

σα σε μια εξίσου τραγική κατάσταση: Το 1943, σε ένα εβραϊκό γκέτο, ο κρα-
τούμενος Γιάκομπ για να καλύψει ένα τυχαίο περιστατικό αναφέρει ότι κατέ-
χει κρυφά ένα ραδιόφωνο, και ότι πληροφορήθηκε για γοργή επέλαση των
Ρώσων προς την Πολωνία. Τα (ψεύτικα) νέα προκαλούν ελπίδα και ενθουσια-
σμό στους συγκρατούμενούς του και αναγκάζεται να τα καλύψει με νέα ψέ-
ματα, μέχρι την ώρα που οι ναζί εκκενώνουν το γκέτο. Πολύ βαθιά ματιά
στην διάθεση των ανθρώπων να δουν τη ζωή με αισιοδοξία, ακόμα και μέσα
σε ένα εβραϊκό γκέτο, αγκαλιά με τον θάνατο. 

Ο διευθυντής του ινστιτούτου DEFA Dr.Ralf Schenk, βρέθηκε στο σινέ Αλκυο-
νίδα με αφορμή την επανακυκλοφορία της ταινίας και είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε για το σινεμά της DDR, σημαντικές ταινίες από το οποίο πρόκει-
ται να φιλοξενηθούν στην Αλκυονίδα. Πληροφορηθήκαμε έτσι ότι από τον μεγά-
λο κρατικό οργανισμό που παρήγαγε 15 ταινίες μεγάλου μήκους κάθε χρόνο
έχει απομείνει ένα ιδιωτικό ίδρυμα με οκταμελές προσωπικό που απλά διαχειρί-
ζεται το υλικό που διασώθηκε. Εξοπλισμός και άλλα περιουσιακά στοιχεία που-
λήθηκαν στη Γαλλική εταιρία διαχείρισης νερού Βιβέντι για πενταροδεκάρες. 

Ο κύριος Σενκ ανάφερε ότι έγιναν σοβαρές προσπάθειες να γυριστούν ται-
νίες με ιστορικό περιεχόμενο, ακόμα και πάνω σε «δύσκολα» ζητήματα, όπως
αυτό της ανόδου του ναζισμού και του ολοκαυτώματος. Σε ερωτήσεις σχετι-
κά με τη σχέση με την ΕΣΣΔ και τη λογοκρισία, απάντησε ότι αρχικά η DEFA
βρισκόταν «στη σκιά του τείχους» και χρειάστηκαν χρόνια για να αποκτήσει
δική της φυσιογνωμία και καλλιτεχνική οντότητα. Η λογοκρισία ανέφερε,
ήταν για χρόνια στα χέρια του Σοβιετικού αρμόδιου, αργότερα πέρασε σε
έλεγχο από το ανατολικογερμανικό υπουργείο, όμως πολύ χαρακτηριστικά
σχολίασε «συχνά οι νέοι λογοκριτές αποδείχτηκαν πολύ χειρότεροι»!

Δήμητρα Κυρίλλου

Π
ραγματοποιήθηκε τελικά η τελευταία
παράσταση του έργου της Πηγής Δη-
μητρακοπούλου «Ισορροπία του Nash»

στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου
(ΡΕΞ) την Κυριακή 31/1 εν μέσω του αυθόρμη-
του ξεσηκωμού του θεατρικού κόσμου της
Αθήνας και εκατοντάδων αλληλέγγυων που
συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 29/1 και ξα-
νά την Κυριακή 31/1 για να διαμαρτυρηθούν
για το κόψιμο της παράστασης. 

Πρόκειται για μια σημαντική νίκη, απέναντι
στην απόφαση ωμής λογοκρισίας του καλλιτε-
χνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Στάθη
Λιβαθηνού. Η απόφαση ανακοινώθηκε την
Πέμπτη 28/1, 4 μέρες πριν την ολοκλήρωση
των παραστάσεων και χωρίς προηγουμένως
να ενημερωθεί κανείς από τους συντελεστές.
Είχαν προηγηθεί οι δημόσιες επιθέσεις του
Μητσοτακαίϊκου και της παρέας του (Δένδιας,
Βουλγαράκης, Βόζενμπεργκ, Μπακογιάννης,
κλπ) που ενοχλήθηκαν επειδή σε κάποιο ση-
μείο της παράστασης χρησιμοποιούνταν κεί-
μενα του Σάββα Ξηρού από το βιβλίο του «Η
μέρα εκείνη...», ενώ για δυο μέρες κανάλια και
ραδιόφωνα ξεσάλωναν επιβάλλοντας κλίμα για
την επερχόμενη λογοκρισία.

Με μοναδική δικαιολογία πως η παράσταση
“έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης σε
μια δύσκολη συγκυρία και παρερμηνεύτηκε η
ιδεολογική της πρόθεση”, όπως δήλωσε ο
ίδιος ο Λιβαθηνός, και με την υποκριτική ση-
μείωση πως το έργο κατεβαίνει για να προστα-
τεύσει δήθεν “τη σωματική ακεραιότητα του
κοινού, των καλλιτεχνών και των εργαζομένων
του Εθνικού Θεάτρου”, η διοίκηση του Εθνι-
κού τόλμησε να λογοκρίνει την καλλιτεχνική
δημιουργία. Η ανακοίνωση του υπουργού πο-
λιτισμού Αριστείδη Μπαλτά ήρθε να επιβεβαι-
ώσει την ολισθηρή πραγματικότητα μιας κυ-
βέρνησης που έχει συνθηκολογήσει απέναντι
σε όλες τις αντιδραστικές επιθέσεις.

Χωρίς να κατονομάσει τον εντολέα του, ο Λι-
βαθηνός προσπάθησε στην συγκέντρωση της
Παρασκευής 29/1 να υποβαθμίσει το γεγονός
της λογοκρισίας παρόλο που υπήρχαν πληρο-
φορίες και σχόλια από την προηγούμενη κιόλας
μέρα για παρέμβαση της αμερικάνικης πρεσβεί-
ας αλλά και μεγαλοχορηγών του Εθνικού.

Άμεση απάντηση
Άμεση ήταν η απάντηση των ηθοποιών του

θιάσου που το ίδιο βράδυ διάβασαν στους θε-
ατές που βρέθηκαν στο ΡΕΞ ανακοίνωση στην
οποία αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Γνωρίζουμε
ότι οι ελευθερίες σ’ αυτόν τον τόπο πληρώθη-
καν πάντα πολύ ακριβά και αρνούμαστε να συ-
ναινέσουμε σ’ αυτή την πράξη λογοκρισίας με
όποιο μανδύα και αν εμφανίζεται. Ανακοίνωση
που δηλώνει την αντίθεσή της στο κατέβασμα
της παράστασης έδωσε και η σκηνοθέτης.

Μιλώντας έξω από το Εθνικό ο Κώστας Πα-
πακωνσταντίνου ηθοποιός στην παράσταση

υπογράμμισε πως “δεν γίνεται στην Ελλάδα το
2016 να κατεβαίνει μια παράσταση στο Εθνικό
Θέατρο λόγω του περιεχόμενού της. Αν όπως
λέει η διοίκηση, δέχτηκε απειλές, να βγει και
να πει ανοιχτά από ποιούς τις δέχτηκε”.

“Ζητάμε την άμεση ανάκληση της απόφασης
της διεύθυνσης του Εθνικού. Εμείς επιμένουμε
πως αν ο Λιβαθηνός πραγματικά πιστεύει στην
ελευθερία της έκφρασης θα έπρεπε άμεσα να
παραιτηθεί”, τόνισε στην Ε.Α. η Ντίνα Σταματο-
πούλου βοηθός σκηνοθέτη στην παράσταση. 

“Είναι μια ξεκάθαρη συνθηκολόγηση και πρό-
κειται για την ίδια πολιτική διολίσθηση που βιώ-
νουμε όλη την προηγούμενη χρονιά σε όλα τα
επίπεδα. Στο μυαλό μου φαντάζει το ίδιο με την
ξεδιάντροπη μετατροπή το καλοκαίρι του μεγα-
λειώδους ΟΧΙ σε ΝΑΙ. Η διοίκηση του Εθνικού
σήμερα έγραψε μια μαύρη σελίδα στην ιστορία
του Θεάτρου”, τόνισε στην Ε.Α. ο Βασίλης Κου-
καλάνι, ηθοποιός και σκηνοθέτης που βρέθηκε
σε όλες τις κινητοποιήσεις.

Ο “Φόβος δεν θα νικήσει” ήταν το κοινό πανό

του Σωματείου Εργαζόμενων στο Εθνι-
κό Θέατρο, του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών (ΣΕΗ) και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος
(ΠΟΘΑ) που αναρτήθηκε και έξω από
την κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεά-
τρου στην Αγ. Κωνσταντίνου και έξω

από το ΡΕΞ και τις δυο μέρες των κινητοποιήσε-
ων. “Τα μνημόνια σκοτώνουν την Τέχνη” έγραφε
το πανό της “Αγωνιστικής Συσπείρωσης Ηθοποι-
ών” (ΑΣΗ) που με τις προκηρύξεις του Συντονι-
σμού ενάντια στα Μνημόνια καλούσε τον κόσμο
στην πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη.

“Από τη μία διαλύουν κάθε έννοια εργασιακής
αξιοπρέπειας για όλους τους εργαζόμενους με-
ταξύ αυτών και όσων δουλεύουμε στα θέατρα
και από την άλλη προσπαθούν να επιβάλλουν
τον σκοταδισμό και το φόβο ενάντια στην ελευ-
θερία της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας. Η μαζική κινηματική απάντηση που
έδωσαν αυτές τις μέρες με την παρουσία τους
χιλιάδες άνθρωποι του θεάτρου αλλά και αλλη-
λέγγυοι είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Όπως επιβά-
λαμε πως δεν αποδεχόμαστε την κατάφωρη λο-
γοκρισία έτσι μπορούμε να επιβάλουμε πως δεν
θα περάσουν τα μνημονιακά μέτρα που μετα-
τρέπουν την καλλιτεχνική δημιουργία σε εμπό-
ρευμα και στέλνουν τους εργαζόμενους στην
φτώχεια και το περιθώριο”, τόνισε εκ μέρους
της ΑΣΗ ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος.

Το πιο σπουδαίο στοιχείο της κινητοποίησης
ήταν ότι η αντίδραση των καλλιτεχνών και η
συμπαράσταση του κόσμου ανέτρεψε την
απαγόρευση. Έφερε μια μικρή αλλά καθαρή
νίκη του κόσμου που παλεύει για την ελευθε-
ρία έκφρασης και την ανεξαρτησία της τέχνης. 

Κυριάκος Μπάνος

Το κορίτσι 
από τη Δανία

Σε μια εποχή που παρά τις κατα-
κτήσεις του ΛΟΑΤΚΙ κινήμστος οι
τρανς άνθρωποι βιώνουν όλο και με-
γαλύτερη περιθωριοποίηση και δια-
κρίσεις, το να γυριστεί μια μεγάλη
παραγωγή με θέμα την πρώτη κατα-
γεγραμμένη περίπτωση επέμβασης
επαναπροσδιορισμού φύλου, αποτε-
λεί από μόνο του ένα αξιέπαινο εγ-
χείρημα. Η ταινία του Τομ Χούπερ
είναι μια διεθνής παραγωγή που
αφηγείται την ιστορία της ζωγρά-
φου Λίλι Έλμπε που έζησε το 1930
και διεκδίκησε την ταυτότητα του
κοινωνικού της φύλου, με τίμημα την
ίδια τη ζωή της. Μπορεί να βρίσκου-
με το τελικό αποτέλεσμα κάπως
ακαδημαϊκό και «στεγνό» σε σχέση
με το συγκλονιστικό θέμα που πραγ-
ματεύεται, όμως «Το κορίτσι από τη
Δανία» καταφέρνει να ζωντανέψει
την ιστορία των τρανς και τις προ-
σπάθειες για διεκδίκηση της σε-
ξουαλικότητας και τελικά τις ίδιας
της ζωής. 

Mediterranea 
Η Μανωλάδα της  Ιταλίας

Στο πνεύμα της μετανάστευσης και
της προσφυγιάς, η ταινία του Ιταλοαμε-
ρικάνου Τζόνας Καρπινιάνο ακολουθεί
δυο μετανάστες από τη Μπουρκίνα Φά-
σο, τον Αγίβα και τον Αμπάς, δυο πολύ
διαφορετικούς χαρακτήρες που αγωνί-
ζονται να φτάσουν στην Ιταλία. Μακριά
από μελοδράματα και ωραιοποιημένες
εικόνες, η ταινία τους παρακολουθεί μέ-
χρι την άφιξη στην Ιταλία, όπου δεν τους
περιμένει η λύτρωση, αλλά ο ρατσισμός
και η αναπόφευκτη εξέγερση. Ο σκηνο-
θέτης εμπνεύστηκε από την αληθινή
ιστορία των συγκρούσεων στο Ροσάρνο
της Καλαβρίας το 2010, όταν εκατοντά-
δες μετανάστες ξεσηκώθηκαν με αφορ-
μή την επίθεση με όπλο εναντίον ενός
συντρόφου τους από το Τόγκο από ντό-
πιο κτηματία. Ο Καρπινιάνο έσπευσε επί
τόπου και αποφάσισε να γυρίσει μια ται-
νία σε ύφος «σινεμά βεριτέ», με τις μαρ-
τυρίες πραγματικών μεταναστών, πετυ-
χαίνοντας να θέσει το καυτό ζήτημα της
προσφυγιάς και των ανοιχτών συνόρων
(για τα οποία αγωνίζεται και ο ίδιος).

Η ολοκαίνουργια
καινή διαθήκη

Ποιος θυμάται τον Βέλγο κι-
νηματογραφιστή Ζακό βαν
Ντορμέλ, που μας είχε δώσει
τις πολύ καλές ταινίες «Τοτό
ο ήρωας» και «Η όγδοη μέρα»
(με θέμα τη σχέση ενός γιάπη
και ενός ανθρώπου με σύν-
δρομο ντάουν);

Μετά από χρόνια επιστρέ-
φει με μια μαύρη κωμωδία,
σύμφωνα με την οποία ο θεός
υπάρχει, είναι κακός, στρα-
βός κι ανάποδος και ζει στις
Βρυξέλες. Όμως η μικρή κό-
ρη του εξεγείρεται εναντίον
του και ξαναγράφει την καινή
διαθήκη, με απρόβλεπτες συ-
νέπειες. Ο Βαν Ντορμέλ κάνει
ένα μαύρο σχόλιο για την αν-
θρώπινη ύπαρξη, τη ματαιότη-
τα, τα ταμπού, τη μοναξιά, τη
ζωή και τον θάνατο, παίζον-
τας με τον σουρεαλισμό και
το σινεμά του υπερβατικού –
φανταστικού.

«Ιάκωβος ο Ψεύτης»

Η λογοκρισία δεν περνάειΘΕΑΤΡΟ

Κυριακή 31/1 στο ΡΕΞ
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Ε
πίσημο παρών στο ετήσιο μνημόσυνο
του φασίστα Γρίβα έδωσε την περα-
σμένη εβδομάδα, μέσω του πρέσβη

της Ελλάδας στην Κύπρο, η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ.  Λίγες μέρες μετά, ο Τσίπρας συναν-
τούσε στη Λευκωσία παρέα με τον πρόεδρο
της Κύπρου Αναστασιάδη τον ισραηλινό
πρωθυπουργό Νετανάχιου σε Τριμερή Σύνο-
δο των τριών χωρών.  Όταν ο Τσίπρας σφίγ-
γει το χέρι του σιωνιστή σφαγέα της Παλαι-
στίνης, η παρουσία του έλληνα πρέσβη στο
μνημόσυνο του Χίτη Γρίβα είναι η άλλη όψη
της πολιτικής των άτακτων υποχωρήσεων
του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ. 

“Το τριμερές αυτό σχήμα, Ελλάδας, Κύ-
πρου, Ισραήλ, για την Ελλάδα αποτελεί μια
στρατηγική επιλογή” είπε ο Τσίπρας στο τέ-
λος της Συνόδου. Και συνέχισε: “αυτή η
στρατηγική επιλογή μπορεί να προάγει την
περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, όπως
είπα πιο πριν, και να αναδείξει ως παράδειγ-
μα προς μίμηση τα οφέλη της συνεργασίας
στην περιοχή μας επί τη βάσει της αρχής
της καλής γειτονίας. Στο πνεύμα αυτό, είχα-
με σήμερα μια πολύ ουσιαστική συζήτηση,
συμφωνήσαμε για τις ευκαιρίες και τις δυνα-
τότητες για στενότερη συνεργασία… Ανα-
φέρθηκε πριν ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ
στην πολύ μεγάλη σημασία που έχει να αξιο-
ποιηθούν τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της
Κύπρου και του Ισραήλ και βεβαίως, η Ελλά-
δα να παίξει το ρόλο της γέφυρας των δύο
χωρών που θα θελήσουν να αποκτήσουν
άμεσα οφέλη από την αξιοποίηση των κοιτα-
σμάτων μέσω της μεταφοράς τους προς την
Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας”.

Ο Τσίπρας μίλησε επίσης για ένα σημαντι-
κό βήμα μπροστά το οποίο “δεν στρέφεται
έναντι τρίτων, αντιθέτως αποτελεί παράδειγ-
μα προς τρίτους. Γιατί αποδεικνύει ότι μπο-
ρούμε να εργαστούμε από κοινού, μπορού-
με να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερα
δίκτυα που να μας συνδέουν, να αναλάβου-
με πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
μας, προς όφελος των λαών μας”.

“Οι συνεργάτες του κ. Αλ. Τσίπρα διακρί-
νουν τα οφέλη της τριμερούς συμφωνίας σε
δύο σκέλη: ένα πολιτικό και ένα οικονομικό”,
έγραψε η Καθημερινή. Ως πολιτικό κρίνεται
“ότι οι δύο χώρες-μέλη της Ε.Ε. είναι σε θέ-
ση να συμβάλουν στην ενίσχυση των σχέσε-
ων του Ισραήλ με την Ε.Ε., ενώ φιλοδοξούν
να αναλάβουν και ρόλο ως διαμεσολαβητές
για την επανέναρξη των συνομιλιών ανάμε-
σα στο Τελ Αβίβ και την Παλαιστίνη. Επί τού-
του, στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ιδιαιτέρως
εμφατικοί. Αφενός, λόγω της γενικής γραμ-
μής που έχει τεθεί και από τον υπουργό
Εξωτερικών Ν. Κοτζιά περί στροφής της
εξωτερικής πολιτικής προς τη διαιτησία και
τη διαμεσολάβηση στις χώρες της περιοχής.
Αφετέρου, επειδή επιθυμούν να αποφύγουν
τις υπαρκτές επικρίσεις από τον αραβικό κό-
σμο για ανοιχτά φιλοϊσραηλινή πολιτική σε
διάφορα ζητήματα”.

Αγωγός

Ως οικονομικό “αναφέρονται στον αγωγό
φυσικού αερίου EastMed, ο οποίος θα μπο-
ρούσε να φθάνει ώς την Ελλάδα και από εκεί
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρόκειται, βέβαια,
για έργο με πολύ σοβαρές τεχνικές δυσκο-
λίες. Γι’ αυτό και η κατασκευή σταθμών με-
ταφοράς φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλά-
δα, προκειμένου να τροφοδοτείται από τα
κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, πε-
ριελήφθη στη συμφωνία κατά τρόπο παρό-
μοιο με εκείνον που είχε υιοθετηθεί και στην
τριμερή με την Κύπρο και την Αίγυπτο”.

Όσες προσπάθειες και αν κάνει ο Τσίπρας
για να παρουσιάσει τις φιέστες με το Ισραήλ
ως βήμα σταθερότητας και ειρήνης στην πε-
ριοχή και να πείσει ότι η συνεργασία με το
κράτος δολοφόνο είναι προς το συμφέρον
μας, η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Οι κοι-
νές ελληνοϊσραηλινές στρατιωτικές ασκήσεις
δεν σταματάνε στιγμή. Μόλις πριν τρεις μήνες

μικτό συγκρότημα της 1ης Ταξιαρχίας Αερο-
πορίας Στρατού, πραγματοποίησε κοινές
ασκήσεις με τις Ισραηλινές Αεροπορικές Δυ-
νάμεις στην έρημο Νεγκέβ στο Ισραήλ. Όπως
ανέφερε το σχετικό ρεπορτάζ στην Καθημερι-
νή “η συνεργασία δεν ανακοινώθηκε και πλη-
ροφορίες για την διενέργεια της δεν έγιναν
γνωστές παρά μόνον έπειτα από το πέρας
των ασκήσεων. Η ελληνοϊσραηλινή συνεργα-
σία με την επωνυμία "White and Blue Glory",
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 6 και 11 Σεπτεμ-
βρίου και από ελληνικής πλευράς περιλάμβα-
νε δύο επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι, δύο Απά-
τσι Longbow, ένα μεταφορικό ελικόπτερο NH-
90 και ένα Σινούκ”. Ποιοι να ‘ναι άραγε οι ει-
κονικοί στόχοι αυτών των ασκήσεων;

Το κράτος του Ισραήλ έχει ανάγκη την δι-
πλωματική, γεωπολιτική και στρατιωτική
συμμαχία με την Ελλάδα προκειμένου να
αποδεικνύει συνεχώς το ρόλο του μαντρό-
σκυλου του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στην περιοχή. Δυστυχώς, η κυβέρνησή ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και των σαμαροβενιζέλων
πριν, στήνει συμμαχίες με τους χειρότερους
ιμπεριαλιστές, συντάσσεται με τα πολεμικά
και οικονομικά τους σχέδια, και παίζει με
τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στους τοπι-
κούς υποϊμπεριαλισμούς για το δικό της με-
ρίδιο ελέγχου της περιοχής της Μέσης Ανα-
τολής και της Ανατολικής Μεσογείου. 

Είναι πρόκληση μια αριστερή κυβέρνηση
από την μία να μετατρέπει την Ελλάδα σε
“αγωγό” σύσφιξης των σχέσεων του Ισραήλ
με την ΕΕ και από την άλλη να προχωρά σε
συμφωνίες για να μη χάσει ο ελληνικός καπι-
ταλισμός “τα άμεσα οφέλη”, το μερίδιό του
δηλαδή από τη μοιρασιά στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η πολιτική του Τσίπρα είναι “ανοι-
χτά φιλοϊσραηλινή” όσο κι αν θέλει να απο-
φύγει την κριτική. Στρέφεται ενάντια στο
λαό της Παλαιστίνης αλλά και ενάντια στους
λαούς ολόκληρης της Μέσης Ανατολής και
πρέπει να την σταματήσουμε.

Λ.Β.

Aντίο σύντροφε
Νίκο Κίτου

Ξάνθη, 26 Γενάρη 2016. Αποχαιρετήσαμε σήμε-
ρα τον αγαπημένο φίλο και σύντροφο Νίκο Κίτου.
Είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία της Ξάνθης ότι ο
Νίκος δεν έλειψε ποτέ από κανέναν αγώνα τόσο
ενάντια στο ρατσισμό και την απειλή του φασι-
σμού όσο και ενάντια στα μνημόνια και τη φτώ-
χεια. Αλλά αυτό που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό
ήταν η ευγένεια και ο αλτρουισμός του. Ήταν πάν-
τα δίπλα σε όποιον είχε ανάγκη. Η αγωνιστικότητα
και η άνευ όρων δοτικότητά του είναι έμπνευση για
μας. Καθώς και το βαθύ αίσθημα ταξικής ενότητας
που τον χαρακτήριζε. Γι' αυτό πλήθος κόσμου απ'
όλο το φάσμα της αριστεράς ήταν εκεί για να του
απευθύνει με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση το τε-
λευταίο αντίο. Αντίο φίλε και σύντροφε, Δεν θα σε
ξεχάσουμε ποτέ.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Τοπική Επιτροπή Ξάνθης

Χιλιάδες διαδήλωσαν το περασμένο Σάββατο
30 Γενάρη στο Παρίσι ενάντια στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που έχει επιβάλει η κυβέρνη-
ση Ολάντ. 

Για 5.500 διαδηλωτές κάνει λόγο η αστυνο-
μία, ως και 20.000 ανεβάζουν τον αριθμό οι
διοργανωτές και οι συμμετέχοντες. Στη διαδή-
λωση καλούσαν συνδικάτα, οργανώσεις της
αριστεράς και συλλογικότητες ενώ αντίστοιχες
διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της χώ-
ρας όπως στην Τουλούζη, το Μετζ, τη Γκρε-
νόμπλ, το Μονταμπάν. 

Ήταν η άμεση συνέχεια της επιτυχημένης πο-
ρείας αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που έγινε
στη “ζούγκλα” του Καλαί το προηγούμενο Σάβ-
βατο 23 Γενάρη δείχνοντας ότι η μία μάχη τρο-
φοδοτεί την άλλη. Και έτσι συνεχίζουμε για τις
19 Μάρτη.

Mαζικές διαδηλώσεις στη Γαλλία ενάντια
στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Όχι στον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Παρίσι 30/1

Υπουργείο Ανάπτυξης, πλατεία Κάνιγγος: πανώ του
συλλόγου εργαζομένων καλεί στην απεργία στις 4
Φλεβάρη
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Ο
ι υποστηρικτές της παραμονής της
Βρετανίας στην ΕΕ εντείνουν τις προ-
σπάθειές τους μιας και το δημοψήφι-

σμα εντός/εκτός ΕΕ μπορεί να γίνει ακόμα και
τον ερχόμενο Ιούνιο. 

Ένα από τα επιχειρήματα θα είναι ότι η ΕΕ,
ως διακρατικός χώρος, υπερβαίνει τους περιο-
ρισμούς των εθνικών κρατών. Πρόκειται για ει-
ρωνεία, όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς τη στιγ-
μή που τέτοιοι ακριβώς περιορισμοί – στην πιο
ωμή εκδοχή συνοριακών ελέγχων – εξαπλώ-
νονται σε όλη την ήπειρο σαν φωτιά. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η συνθήκη του Σένγκεν που υπογράφτηκε το
1985 υποτίθεται ότι ξαναέφτιαχνε μια Ευρώπη
χωρίς διαβατήρια, όπως ήταν πριν το ξέσπα-
σμα του πρώτου παγκόσμιου πολέμου το 1914.
Τώρα περιλαμβάνει 26 κράτη (22 κράτη μέλη
της ΕΕ και τέσσερα μη μέλη) ανάμεσα στα
οποία δεν απαιτείται έλεγχος διαβατηρίων ανά-

μεσά τους. Η Βρετανία εξαιρέθηκε αλλά οι πο-
λίτες της έχουν ευεργετηθεί από την διευκό-
λυνση μετακίνησης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά
κράτη.

Η διαδικασία αυτή τώρα αντιστρέφεται.
Όταν ξέσπασε η προσφυγική κρίση το καλο-
καίρι η Ευρώπη χωρίστηκε στα δύο, από τη
μια μεριά εκείνες οι χώρες – με εξέχουσα πε-
ρίπτωση την Ουγγαρία - που πήραν έκτακτα
μέτρα, υψώνοντας φράχτες κλπ και από την
άλλη εκείνες που αρχικά καλωσόρισαν τους
πρόσφυγες, για παράδειγμα η Γερμανία και η
Σουηδία. 

Όχι πια. Στις αρχές Ιανουαρίου η σουηδική
κυβέρνηση επέβαλε συνοριακούς ελέγχους με
τη Δανία, τερματίζοντας την 50χρονη περίοδο
ελεύθερης μετακίνησης ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες. Τώρα πια υπάρχουν έλεγχοι διαβατηρίων
στην πανέμορφη γέφυρα στα στενά του Όρε-
σουντ που συνδέει την Κοπεγχάγη με το Μάλ-
με (διάσημη και από την τηλεοπτική σειρά Η
Γέφυρα).

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ,
αρχιτέκτονας της πολιτικής για το καλωσόρι-
σμα των προσφύγων, δέχεται σφοδρά πυρά
μέσα από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και
το πιο αντιδραστικό σύμμαχο, τους Βαυαρούς
Χριστιανοκοινωνιστές. Η γερμανική κυβέρνηση
–συμμαχία Χριστιανοδημοκρατών με τους Σο-
σιαλδημοκράτες– υπόσχεται τώρα να απελά-
σει όλους τους «δευτερεύοντες πρόσφυγες»,
δηλαδή αυτούς που μπήκαν στην ΕΕ από αλ-
λού. 

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη για το σύστη-

μα συνοριακών ελέγχων της ΕΕ. Σύμφωνα με
αυτή, οι μετανάστες θα πρέπει να παραμεί-
νουν στη χώρα μέλος πρώτης εισόδου μέχρι
να αποφασιστεί τι θα γίνει με την αίτηση παρα-
μονής τους. Για τους ανθρώπους που μπαί-
νουν σε κίνδυνο και διασχίζουν τη Μεσόγειο
αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παραμείνουν
σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία όπου η
ανεργία είναι υψηλή αντί να πάνε προς τη βό-
ρεια Ευρώπη όπου υπάρχουν δουλειές. 

Αυτό το μοντέλο δέχεται πίεση εδώ και χρό-
νια καθώς οι μετανάστες πεισματικά διέρχον-
ται από τα σύνορα. Τώρα πια κατέρρευσε. Η
απάντηση της ΕΕ είναι χαρακτηριστική, κατη-
γορεί την Ελλάδα. 

Εκτός Σένγκεν

Η Κομισιόν εξέδωσε την περασμένη εβδομά-
δα μια ανακοίνωση με την οποία απειλεί να
βγάλει εκτός Σένγκεν την Ελλάδα επειδή απέ-
τυχε να αστυνομεύσει την μεγαλύτερη ακτο-
γραμμή στη Μεσόγειο, την ίδια ακριβώς στιγ-
μή που, κατά απαίτηση της ΕΕ, το ελληνικό
κράτος κάνει διαρκείς περικοπές στις κοινωνι-
κές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για να
αντιμετωπιστεί η εισροή προσφύγων. Την ίδια
στιγμή συζητιέται σχέδιο ενίσχυσης της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας –μιας μικρής και φτω-
χής χώρας που δεν είναι καν μέλος της ΕΕ–
στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας ώστε να οχυ-
ρωθεί και να αποτρέψει την περαιτέρω διείσ-
δυση των προσφύγων στην Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ μελετά την αναστολή

της Σένγκεν, θεωρητικά για μερικά μόνο χρό-
νια. Οι προτάσεις αυτές πάνε χέρι-χέρι με τις
διαπραγματεύσεις που γίνονται στις Βρυξέλ-
λες ώστε να επιτραπεί στη Βρετανία να περιο-
ρίσει την μετανάστευση (από χώρες της ΕΕ
προς τη Βρετανία) ως μέτρο «έκτακτης ανάγ-
κης» για να μην κατακλυστεί υποτίθεται το κοι-
νωνικό της κράτος.

Όλη αυτή η συζήτηση είναι παράλογη. Ο
πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει με γρήγο-
ρους ρυθμούς και για τον λόγο αυτό χρειάζε-
ται μετανάστες για να διατηρήσει την οικονο-
μία της. Αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες απλά
σαν οικονομικό κόστος όταν η ίδια τους η ερ-
γασία μπορεί να παράξει τους πόρους για να
καλυφθούν οι όποιες ανάγκες έχουν. Όλοι ξέ-
ρουν το πόσο εξαρτώνται τα βρετανικά νοσο-
κομεία από εργατικό δυναμικό που προέρχεται
από άλλες χώρες της ΕΕ και τον υπόλοιπο κό-
σμο. 

Τελικά όμως πρόκειται για διαφωνία σε σχέ-
ση με την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη, όχι
τα οικονομικά. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πα-
νικοβάλλονται και τρέπονται σε φυγή στη θέα
των ρατσιστών και των φασιστών όπως οι μα-
σκοφόροι τραμπούκοι που έκαναν πογκρόμ
στη Στοκχόλμη την περασμένη Παρασκευή
απειλώντας τα «παιδιά των φαναριών από τη
βόρεια Αφρική».

Ευτυχώς όμως υπάρχουν δύο πλευρές σε
αυτή την πάλη. Η άλλη πλευρά αντιπροσω-
πεύεται από τις δύο ελληνικές ποδοσφαιρικές
ομάδες που την ίδια μέρα κατά την έναρξη
του αγώνα κάθισαν κάτω για να διαμαρτυρη-
θούν για τους θανάτους των προσφύγων στη
Μεσόγειο. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη μάχη της
εποχής μας, και όλοι πρέπει να επιλέξουν με
ποια πλευρά είναι. 

Διαλέξτε πλευρά

Στις 5-6 Μάρτη προγραμματίζεται η

3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ήδη αρχίζει η συζήτηση των θέσε-

ων της συνδιάσκεψης. Ποια η σημα-

σία της Συνδιάσκεψης μέσα στις νέ-

ες συνθήκες, με μνημονιακή κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και με τις

αντιδράσεις να έχουν ήδη αρχίσει

να εκφράζονται;

Η ανάδειξη της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κλείνει τον κύκλο της
εναλλαγής της κυβερνητικής δια-
χείρισης της κρίσης εντός των
ορίων των δεσμεύσεων της άρχου-
σας τάξης. Ωστόσο το εκλογικό
σώμα έδωσε και τη δεύτερη ευκαι-
ρία στον ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που δεί-
χνει ότι δεν θέλει να γυρίσει πίσω.
Αναδεικνύεται, όπως πριν τρία χρό-
νια και στην Κύπρο, αυτό που η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ υποστηρίζει από την
αρχή ότι δηλαδή περιθώρια αντι-
μνημονιακής πολιτικής μέσα στο
ευρώ και την Ε.Ε. και με αναγνώρι-
ση – εξυπηρέτηση του χρέους δεν
υφίστανται. Και το κίνημα, έστω και
χωρίς ορατή πολιτική προοπτική
πιά, εξακολουθεί να απεργεί και να
αντιστέκεται, καθώς δεν έχει άλλο
δρόμο. Το ζήτημα είναι η αναμφι-
σβήτητη απογοήτευση και κοροϊδία
που αισθάνεται ο κόσμος από τον
ρεφορμισμό να μην χρεωθεί στο

σύνολο της αριστεράς και να μην
γίνει λεία στις καθεστωτικές δυνά-
μεις και την ακροδεξιά.

Η συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
καλείται στις συνθήκες αυτές αφε-
νός να αποτιμήσει αυτό που συμ-
βαίνει στην κοινωνία και αφετέρου
αυτό που συμβαίνει στον εαυτό
της. Είναι προφανής η ανάγκη συ-
νολικής εκτίμησης για την κοινωνι-
κή κατάσταση, την πολιτική συγκυ-
ρία εντός και εκτός της Ελλάδας,
τις προοπτικές αντικαπιταλιστικής
ανατροπής, τον ρόλο της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ σε αυτήν και τον απολογισμό
της μέχρι τώρα πορείας της.

Aπέναντι στην κυρίαρχη άποψη ότι

«δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» η

ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει πρόταση;

Στα πλαίσια της διαχείρισης του
καπιταλιστικού συστήματος δεν
διαφαίνεται καμία εναλλακτική λύ-

ση. Η οικονομική κρίση μέσα και
έξω βαθαίνει, οι πολιτικές αντιμε-
τώπισής της αποτυγχάνουν, οι ιδε-
ολογίες της χρεωκοπούν. Η «διέξο-
δος» του πολέμου σε παγκόσμια
κλίμακα καθημερινά αυξάνει την
απειλή της. Και αυτό που λέει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ότι ο γόρδιος δε-
σμός δεν λύεται, αλλά κόπτεται. Ο
καπιταλισμός δεν εξωραΐζεται, αλ-
λά ανατρέπεται. Το αστικό κράτος
δεν κυβερνιέται, αλλά γκρεμίζεται.
Η Ε.Ε. των καπιταλιστών δεν μπο-
ρεί να γίνει Ε.Ε. των εργαζομένων.
Το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί οργανισμό
ειρήνης, αλλά στρατιωτικοπολιτικό
ιμπεριαλιστικό μηχανισμό. Συνεπώς
δεν χωράμε σε αυτά. Ενας άλλος
κόσμος με κέντρο τον άνθρωπο και
όχι τα κέρδη και την εκμετάλλευση
είναι εφικτός. Το μεταβατικό πρό-
γραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποτελεί
εναλλακτική πρόταση όχι για τη
διαχείριση, αλλά για την ανατροπή.
Και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι
αυτοί που παράγουν τον πλούτο
μπορούν και πρέπει να διευθύνουν
και την παραγωγή και την κοινωνία.

Ποια είναι τα καθήκοντα και τι εί-

δους πρωτοβουλίες μπορεί και

χρειάζεται να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

στο κίνημα, την Αριστερά, στο εσω-

τερικό της;

Στο κίνημα ενεργοποίηση συνδι-
κάτων, κινήσεων και συλλογικοτή-
των και μέτωπα, επιτροπές, συνε-
λεύσεις και συντονισμός παντού
για να μην περάσουν περικοπές,
απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, ασφα-
λιστικό, πλειστηριασμοί πρώτης κα-
τοικίας, διώξεις και καταστολή, ρα-
τσισμός, φασίστες και κλειστά σύ-
νορα.

Στην Αριστερά αδιαπραγμάτευ-
τος αντιρεφορμιστικός προσανατο-
λισμός, ιδίως τώρα που η εμπειρία
του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι η θεραπεία
του δεν είναι ένας συνεπής ΣΥΡΙΖΑ
(ΛΑΕ) αλλά ένας συνεπής αντικαπι-
ταλιστικός δρόμος. Ενίσχυση και
αναβάθμιση του δρόμου αυτού και
όχι διάχυσή του σε ασαφή μέτωπα
που ενισχύουν τις διαχειριστικές
αυταπάτες και μας γυρίζουν πίσω.

Στο εσωτερικό της ενότητα –
υπέρβαση – συγκρότηση – προ-

οπτική. Προτεραιότητα στη συνι-
σταμένη και όχι στις συνιστώσες,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ – κίνηση και όχι ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ – διαπαραταξιακό μέτωπο. Ο
ανταγωνισμός των οργανώσεων
ταλαιπωρεί και υποβαθμίζει τη λει-
τουργία μας, προκαλεί πολέμους
συσχετισμών, τραυματίζει κάθε
συντροφικότητα, αποπροσανατολί-
ζει και αποθαρρύνει τη συμμετοχή
και τη στήριξη. Διώχνει τους ανέν-
ταχτους και τους αναγκάζει να πα-
ραγοντίζουν, να συνεργάζονται με
οργανώσεις αποβάλλοντας την πο-
λιτική τους αυτοτέλεια και ανεξαρ-
τησία για να εξελίσσονται στις δια-
δικασίες της. Η εικόνα της εσωτε-
ρικής μας κατάστασης μας αδικεί,
αμαυρώνει την πολιτική και κοινω-
νική μας αξιοπιστία, η οποία παρά
τα χαμηλά μας εκλογικά ποσοστά
(άλλο ζήτημα προς εκτίμηση στη
συνδιάσκεψη) είναι ψηλή και οφεί-
λεται στο ότι δεν υποσχεθήκαμε
ποτέ εύκολες λύσεις, δεν χαϊδέψα-
με αυτιά, δεν είπαμε ψέμματα, δεν
εξαργυρώσαμε τους αγώνες μας.
«Εξω πάμε καλά», αλλά αυτό δεν
αρκεί.

Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συνέντευξη με 
τον Κ. Παπαδάκη
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Μετά από δύο βδομάδες αγώνα έλη-
ξε η απεργία διαρκείας στη χημική βιο-
μηχανία Σκοτ στη Μάνδρα Αττικής. Κα-
νείς εργαζόμενος δεν έχασε τη δου-
λειά του και όλοι μαζί επέστρεψαν στην
εργασία τους. 

Κόντρα στα τερτίπια και τους εκβια-
σμούς της εργοδοσίας αλλά και τα
ΜΑΤ που έστειλε η κυβέρνηση για να
την υποστηρίξει, οι εργαζόμενοι χάρη
στη συλλογικότητά τους και τον ανυπο-
χώρητο αγώνα τους, πέτυχαν να επα-
ναπροσληφθεί ο απολυμένος και να
πάρουν τους μισθούς της.

Απεργία διαρκείας έχουν ξεκινήσει
από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου οι ερ-
γαζόμενοι της εταιρίας ΚΟΝΕ στο Πε-
ριστέρι. Πρόκειται για εταιρία κατα-
σκευής, τοποθέτησης και συντήρησης
ανελκυστήρων. Σύντροφοι από το Πε-
ριστέρι βρεθήκαμε στο πλευρό τους
στην απεργιακή φρουρά που οργανώ-
νουν έξω από την εταιρία. 

Το Δ.Σ του επιχειρησιακού τους σω-
ματείου μας δήλωσε ότι στην εταιρία
δουλεύουν γύρω στους 90 εργαζόμε-
νοι κι ότι το αφεντικό έχει κάνει ήδη 6
απολύσεις κι απειλεί ότι συνολικά θα
απολύσει 18 εργαζόμενους. Η απεργία
διαρκείας έχει καθολική συμμετοχή και
κάθε μέρα οργανώνεται απεργιακή
φρουρά. Θα συμμετέχουν στη Γενική
Απεργία την Πέμπτη 4 Φλεβάρη και με-
τά θα αποφασίσουν για τη συνέχεια
των κινητοποιήσεων τους.

Λίλιαν Μπουρίτη

Πανό που έγραφε «Γιώργο Μανουσέλη
σε ευχαριστούμε που μας έκανες πιο ρο-
μαντικούς» ανάρτησαν οι φίλοι του Πανα-
θηναϊκού στον αγώνα με τον Πλατανιά στο
γήπεδο των Περβολίων, στα Χανιά την πε-
ρασμένη Κυριακή (εικόνα πάνω). 

Ο σύντροφός μας Γιώργος Μανουσέλης
που έφυγε άδικα πρόωρα από τη ζωή πριν
από ένα μήνα, «ήταν εξαιρετικά αγαπητός
στους Χανιώτες, ενεργός στους κοινωνι-
κούς αγώνες, με ιδιαίτερη ευαισθησία στο
θέμα των παιδιων με αναπηρία, αλλά και
ενεργός φίλαθλος του Παναθηναϊκού» και
γι’ αυτή του την ιδιότητα αλλά και για την
εν γένει στάση ζωής του» τον τίμησαν»
αναφέρει ο Αγώνας της Κρήτης. 

Η καθιστική διαμαρτυρία αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες από τους ποδοσφαιρι-
στές στον αγώνα ΑΕΛ-Αχαρναϊκού έγινε
θέμα σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ (εικόνα κάτω).

«Λόγους δημόσιας ασφάλειας» επικαλέστη-
κε η ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης
για να δικαιολογήσει την απαγόρευση όλων
των συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας
το περασμένο Σάββατο, οπότε οι νεοναζί της
Χ.Α είχαν καλέσει την καθιερωμένη τους φα-
σιστοσύναξη για τα Ίμια στη Ρηγίλλης.

Στην πράξη, το Σάββατο 30/1, η αστυνομία
του υπουργού Δημοσίας Τάξης Τόσκα επέ-
τρεψε στους νεοναζί χρυσαυγίτες να πραγ-
ματοποιήσουν την άθλια σύναξή τους στη
Μεσογείων μπροστά στα γραφεία τους. Πα-
ρά την κάλυψη της αστυνομίας και των διε-
θνών προσκεκλημένων τους η «συγκέντρω-
ση» ήταν φιάσκο. Οι ναζί ήταν λιγότεροι από
κάθε άλλη φορά – με μόνο «δικαιολογημένα
απόντα» τον καφετζή «των γραφείων» της
Μεσογείων, το μαχαιροβγάλτη και δολοφόνο
του Παύλου Φύσσα, Ρουπακιά.

Εντελώς ανάποδη ήταν η αντιμετώπιση της
αστυνομίας του Τόσκα απέναντι στην αντιφα-

σιστική συγκέντρωση που ξεκινούσε στην πλ.
Βικτωρίας, έξω από το τυπικά απαγορευμένο
τρίγωνο Χίλτον-Ρηγίλλης-Συντάγματος. Μπά-
τσοι της ομάδας ΔΙΑΣ, όχι μόνο επιτέθηκαν
αδικαιολόγητα στους αντιφασίστες, αλλά
χρησιμοποιώντας βία συνέλαβαν τον φωτορε-
πόρτερ Θανάση Καμβύση, επειδή τράβηξε
ένα από τους μπάτσους να χτυπάει με καρε-
κλιές ένα διαδηλωτή. 

Τρεις μέρες πριν, την Πέμπτη 28 Γενάρη, τα
ΜΑΤ δεν δίστασαν να εισβάλουν και να διακό-
ψουν μια παράσταση στο αυτοδιαχειριζόμενο
θέατρο Εμπρός, αναζητώντας δήθεν τους δρά-
στες της επίθεσης ενάντια σε γερμανούς νεο-
ναζί, καλεσμένους της Χ.Α στο Μοναστηράκι.

Πρόκειται για κατάντια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ αντί να απαγορεύει την είσοδο στη χώρα
των γερμανών ναζί και τις φασιστοσυνάξεις
των Ιμίων που επανειλημμένα (και φέτος)
έχουν οδηγήσει σε ξυλοδαρμούς και μαχαι-
ρώματα μεταναστών, κλείνει τα σύνορα στους
μετανάστες και κυνηγάει τους αντιφασίστες.

Α
ντιφασιστική συγκέντρωση καλεί η ΚΕΕΡ-
ΦΑ τη Δευτέρα 8/2 στις 11πμ στο Κερατσί-
νι, Λαμπράκη και Σχιστού, ενάντια στην

πρόκληση των νεοναζί της Χ.Α να βαδίσουν στους
δρόμους που δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα, με
αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης να φτιάξει
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Σχιστό. 

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί επίσης την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, τα σωματεία, τους φορείς και τις συλλογι-
κότητες της περιοχής του Πειραιά σε Ανοιχτή
Σύσκεψη για την οργάνωση της αντιφασιστικής
συγκέντρωσης την Πέμπτη 4 Φλεβάρη, στις 6μμ,
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνης Σαμαράκης
στο Κερατσίνι.  

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα 1 Φλεβάρη ο δήμαρ-
χος Κερατσινίου Δραπετσώνας Χρήστος Βρετ-
τάκος, αφού επισήμανε ότι δεν έχει καμία ενη-
μέρωση για την συγκεκριμένη απόφαση δήλω-
σε: “Είναι γνωστό ότι το Κερατσίνι και η Δραπε-
τσώνα, επειδή είναι πόλεις της προσφυγιάς,
έχουν επιδείξει κι εξακολουθούν να επιδει-
κνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα των

προσφύγων. Είναι επίσης γνωστό ότι η δημοτική
αρχή του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας δί-
νει συνεχείς μάχες ενάντια στο ρατσισμό και
υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είμαστε
απολύτως πρόθυμοι να αναλάβουμε το μερίδιο
της ευθύνης που μας αναλογεί στην φιλοξενία
των προσφύγων. Δεν πρόκειται όμως να δεχτού-
με να γίνει στην περιοχή μας ένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης ή ένα γκέτο, πολύ περισσότερο
αν αυτό θα είναι υπό στρατιωτικό έλεγχο. Στο
Σχιστό δεν πρόκειται να γίνει νέα Αμυγδαλέζα”.

Ο υπουργός Μεταναστευσής Μουζάλας προ-
σπάθησε να χρυσώσει το χάπι δηλώνοντας ότι τα
στρατόπεδα, συνολικής χωρητικότητας 8 χιλιάδων
ατόμων θα είναι «φρουρούμενα» αλλά «ανοιχτού
τύπου». Όπως δήλωσε στο Σκάι «εκεί θα γίνεται ο
διαχωρισμός προσφύγων και μεταναστών, θα πα-
ραμένουν στα κέντρα αυτά από 24 – 48 ώρες και
στη συνέχεια θα προωθούνται στην ενδοχώρα».

Γεννάει ερωτηματικά τι ακριβώς θα σημάνει
για τους πρόσφυγες η φράση «θα προωθούνται
στην ενδοχώρα». Ομως είναι σαφές ότι εκείνοι

που δεν θα χαρακτηρίζονται πρόσφυγες δεν θα
προωθούνται σε καμιά ενδοχώρα, αλλά θα πα-
ραμένουν κλεισμένοι στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης (τις συνθήκες των οποίων γνωρίζουμε
καλά από την Αμυγδαλέζα και την Κόρινθο) μέ-
χρι και όταν απελαθούν στις χώρες τους, με μό-
νο τους «έγκλημα», όπως ομολογεί ανοιχτά ο
υπουργός, ότι είναι μετανάστες!

Πόσοι τώρα από αυτούς θα θεωρούνται πρό-
σφυγες και πόσοι μετανάστες έσπευσε να το
προκαταβάλει ο υπουργός με την απίστευτη
διαπίστωση ότι τάχα «μέχρι και το Νοέμβριο οι
πρόσφυγες ήταν το 75 – 80% των ατόμων που
εισέρχονταν στη χώρα μας, αλλά από το Δεκέμ-
βριο το μεταναστευτικό ρεύμα έχει αλλάξει και
οι πρόσφυγες αποτελούν το 45-55%».

Κάτοικοι, νεολαία, σωματεία, φορείς και συλ-
λογικότητες πρέπει να καλέσουν άμεσα κινητο-
ποιήσεις ενάντια σε αυτό το αίσχος. Ποτέ ξανά
«κέντρα διαλογής» και στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, ούτε στο Σχιστό, ούτε στη Σίνδο, ούτε στην
Αμυγδαλέζα ούτε πουθενά. 

ΚΟΝΕ

Όχι στις
απολύσεις

ΣΚΟΤ ΑΕ

Συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 5
Φεβρουαρίου στις 11 π.μ. στην αίθουσα
Διδασκαλίας 6ος Όροφος (Παπαδιαμαν-
τοπούλου 20 Ιλίσια) καλεί το Σωματείο
Εργαζομένων του Ευγενιδείου Θεραπευ-
τηρίου προκειμένου να ενημερώσουν
για τις ινητοποιήσεις τους. 

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επί-
σχεση εργασίας από τις 7 Ιανουαρίου
διεκδικώντας δεδουλευμένα 6 μηνών. 

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πρόσφυγες ελεύθεροι, έξω οι φασίστες

Yπουργείο προστασίας νεοναζί;
Στις 10 Μάρτη ξεκινάει (η εξ αναβολής) δίκη των

12 φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. H δίωξη αυτή ξεκίνησε τον Σεπτέμ-
βριο του 2011 από τους καθηγητές του τμήματος,
λόγω της πολιτικής δράσης των φοιτητών και στην
προσπάθεια “συμμόρφωσης” ολόκληρου του Συλ-
λόγου μετά τις καταλήψεις εκείνης της περιόδου. 

Το καλοκαίρι του 2011, η τότε κυβέρνηση με
υπουργό την Διαμαντοπούλου, ψηφίζει τον γνω-
στό νόμο-έκτρωμα 4009. Λόγω των καταλήψεων,
ο νόμος αυτός τελικά βρέθηκε εκεί που του άξιζε
(στο καλάθι των αχρήστων), με τις περισσότερες
μεταρρυθμίσεις του να μην έχουν εφαρμοστεί
ακόμα. Μετά το τέλος των καταλήψεων και ενώ
σε όλα τα Πανεπιστήμια ξεκίνησε κανονικά η εξε-
ταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου, στο Φυσικό
της Κρήτης οι καθηγητές αποφάσισαν να στερή-
σουν την εξέταση των 4 μαθημάτων που είχαν χα-
θεί την περίοδο της κατάληψης. 

Μετά από λίγο διάστημα, 12 από τους 300 φοι-
τητές που βρίσκονταν σε εκείνη την κινητοποίηση
των Συλλόγων,  περνάνε από πειθαρχικό συμβού-
λιο για “παραδειγματισμό” και οι περισσότεροι τι-
μωρούνται με διακοπή φοιτητικής ιδιότητας για
ένα εξάμηνο. Ταυτόχρονα, κάποιοι από αυτούς
τους καθηγητές αρχίζουν την διαδικασία ποινικής
δίωξης με κατηγορίες όπως παράνομη παρακρά-
τηση και πρόθεση πρόκλησης σωματικής βίας. 

Την επόμενη περίοδο όσοι φοιτητές προσπα-
θούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους βρίσκουν
απέναντί τους τους καθηγητές αυτούς να σκίζουν
τα γραπτά τους. Μάλλον αυτό είναι που πρέπει να
χαρακτηριστεί πρόκληση βίας.

H θέση όλων όσοι αγωνίζονται ενάντια στα μνη-
μόνια σήμερα είναι στο πλάι των 12 φοιτητών και
ολόκληρου του Συλλόγου. Να βοηθήσουμε όλοι
στην καμπάνια συμπαράστασης που ανοίγει, με
ψηφίσματα αλληλεγγύης από κάθε σχολή και σω-
ματείο, με υπογραφές στήριξης και οικονομική
ενίσχυση για τα δικαστικά έξοδα των φοιτητών.
Στο Ηράκλειο καλείται παράσταση διαμαρτυρίας
έξω από τα δικαστήρια στις 10 Μάρτη, στις 9πμ. 

Έλενα Τζίκα
μία εκ των 12 διωκόμενων φοιτητών

Όχι στις διώξεις



Τ
ο διήμερο των κινητοποιήσεων
ενάντια στον φράχτη στον
Έβρο στις 23 και 24 Γενάρη

έγινε μαζί με την κινητοποίηση στο
Καλαί ένα μεγάλο διεθνές γεγονός
για το κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, για το αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό κίνημα, για την
Αριστερά γενικότερα. Έγινε είδηση
στα ΜΜΕ, εγχώρια και ξένα, στρίμω-
ξε την κυβέρνηση του Τσίπρα που
θέλει να παριστάνει την «ευαίσθητη»
αλλά την ίδια στιγμή κλείνει ερμητι-
κά τα σύνορα μετατρέποντας κάθε
μέρα το Αιγαίο σε υγρό τάφο για
πρόσφυγες και μετανάστες. 

Η απόφασή για την κινητοποίηση
πάρθηκε τον Οκτώβρη, στη διεθνή
συνάντηση που οργάνωσε η ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην Αθήνα. Συζητήθηκε σε χώ-
ρους δουλειάς και σωματεία, σε
σχολές και σχολεία, σε γειτονιές και
πόλεις πανελλαδικά, σε κάθε λογής
συλλογικότητες. Σε αυτή την επίμο-
νη δουλειά διαμορφώθηκε το μαχη-
τικό, πολύχρωμο κίνημα που διαδή-
λωσε στην Αλεξανδρούπολη, στην
Ορεστιάδα, στους Κήπους και τις
Καστανιές. 

Αυτή η πρωτοβουλία κέρδισε κα-
ταρχάς την υποστήριξη και συμμε-
τοχή των συνδικάτων της οργανωμέ-
νης εργατικής τάξης. Εκατό σωμα-
τεία, από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατι-
κό Κέντρο Έβρου μέχρι πρωτοβάθ-
μια, πήραν αποφάσεις συμμετοχής
και ενίσχυσαν οικονομικά για να γί-
νει δυνατή η οργάνωση της κινητο-
ποίησης. Στις διαδηλώσεις κεντρική
παρουσία είχαν τα πανό και οι αντι-
προσωπείες σωματείων που έχουν
δώσει σκληρούς αγώνες ενάντια στα
παλιά και νέα μνημόνια: η ΠΕΝΕΝ,
το σωματείο του Μετρό της Αθήνας,
της Ιντρακόμ, από νοσοκομεία και το
συντονιστικό τους, από ΕΛΜΕ και
συλλόγους δασκάλων.  

Επίσης, η κινητοποίηση στο Έβρο
και το αίτημα να πέσει ο φράχτης
του αίσχους, λειτούργησε ενωτικά
στο χώρο της Αριστεράς. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ πρωτοστάτησε, αλλά δεν ήταν
μόνη. Εκεί βρέθηκαν σύντροφοι και
συντρόφισσες από την ΛΑΕ παρόλο
που η ηγεσία της δεν είχε βγάλει
καν ένα κάλεσμα. Η συμμετοχή της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στη διαδήλωση
στην Αλεξανδρούπολη είναι σημάδι
ότι η κρίση που έχει πυροδοτήσει η
δεξιά στροφή της ηγεσίας αυτού
του κόμματος δεν έχει τελειώσει κι
οι ανταρσίες και αμφισβητήσεις από
τα αριστερά σε όλα τα μέτωπα θα
πυκνώνουν. 

Γενικότερα, η κινητοποίηση δεν
θα στεφόταν με αυτή την επιτυχία,
αν δεν ενέπλεκε ενεργά ένα ευρύτε-
ρο δυναμικό από την αντικαπιταλι-
στική αριστερά, ανένταχτους αγωνι-
στές/τριες με ποικίλες ιδεολογικές
αναφορές, μέχρι κόσμο που έχει φύ-
γει από τον ΣΥΡΙΖΑ ή μένει με τις
κριτικές του. Κι όχι για ένα οποιοδή-
ποτε θέμα: τα κλειστά σύνορα, η Ε.Ε
ρατσιστικό φρούριο απέναντι σε

πρόσφυγες και μετανάστες, η ισλα-
μοφοβία και οι επιθέσεις στα δημο-
κρατικά δικαιώματα που την συνο-
δεύουν, είναι στην αιχμή των προ-
σπαθειών της άρχουσας τάξης όλης
της ΕΕ. 

Αναφορά

Πολιτικές πρωτοβουλίες σαν αυτή
της 23/24 Γενάρη πατάνε σε μια
στρατηγική, που η Κομμουνιστική
Διεθνής (Κομιντέρν) στην επαναστα-
τική της περίοδο είχε κωδικοποιήσει
με την ονομασία ενιαίο μέτωπο.
Πολλά έχουν αλλάξει από τότε, αλ-
λά η ανάγκη για τους επαναστάτες
και τις οργανώσεις τους να αντλούν
δημιουργικά από αυτή την κληρονο-
μιά είναι απαραίτητη στους αγώνες
που δίνουμε και στα καθήκοντα με
τα οποία αναμετριόμαστε. 

Η συγκρότηση ανεξάρτητων επα-
ναστατικών οργανώσεων και κομμά-
των (κομμουνιστικά κόμματα) ήταν
ένα τεράστιο βήμα. Έγινε με βάση
τον προβληματισμό και την εμπειρία
που έφερε η χρεοκοπία της Δεύτε-
ρης Διεθνούς όταν ξέσπασε ο πόλε-
μος. Με την εξαίρεση της Ρωσίας οι
επαναστάτες μέχρι τότε λειτουργού-
σαν σε ενιαία κόμματα με τους ρε-
φορμιστές. Είχαν το δικαίωμα να μι-
λάνε, αλλά όταν έφτασε η κρίσιμη
στιγμή ανακάλυψαν ότι δεν είχαν τα
μέσα να κάνουν τις ιδέες τους πχ
την πάλη ενάντια στον πόλεμο, πρά-
ξη. 

Όμως, αυτό δεν ήταν το τέλος της
ιστορίας. Την ίδια στιγμή, μεγάλα

τμήματα της εργατικής τάξης, των
καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμε-
νων γενικότερα, στρέφονταν προς
τα αριστερά. Αλλά ο πρώτος σταθ-
μός αυτής της διαδρομής ήταν τα
«παλιά» αριστερά κόμματα που πα-
ρουσίαζαν τους συμβιβασμούς και
τις προδοσίες τους σαν αναγκαία
βήματα σε ένα πιο «ρεαλιστικό»
δρόμο για να αλλάξει η κοινωνία. 

Τα νεαρά κομμουνιστικά κόμματα
διέτρεχαν τον κίνδυνο να απομονω-
θούν και να γίνουν ομάδες αφηρη-
μένης προπαγάνδας για την ανωτε-
ρότητα του κομμουνισμού και την
αναγκαιότητα της επανάστασης.
Έπρεπε να αποτρέψουν αυτό τον
κίνδυνο. Η στρατηγική του ενιαίου
μετώπου διατυπώθηκε με αυτό τον
σκοπό.

Η αρχή έγινε με τις αποφάσεις
του 3ου συνεδρίου της το καλοκαίρι
του 1921. Οι συζητήσεις και οι σκλη-
ρές αντιπαραθέσεις συνεχίστηκαν
στα κόμματα και τα όργανά της –
όπως η Εκτελεστική Επιτροπή της.
Το 4ο συνέδριο στα τέλη του 1922
έκανε μια ακόμα πιο συστηματική
επεξεργασία.

Ο Λένιν και ο Τρότσκι σήκωσαν το
κύριο βάρος της επιχειρηματολο-
γίας σε αυτές τις συζητήσεις. Ο δεύ-
τερος σε ένα κείμενό του τον Μάρτη
του 1922 αποτύπωσε την ουσία:

«Είναι απολύτως προφανές ότι η
ταξική ζωή του προλεταριάτου δεν
αναβάλλεται κατά την περίοδο προ-
ετοιμασίας της επανάστασης. Με
την πρωτοβουλία της μιας ή της άλ-
λης πλευράς εκτυλίσσονται συγ-

κρούσεις με τους βιομηχάνους, με
την αστική τάξη, την κρατική εξου-
σία.

Σ’ αυτές τις συγκρούσεις –εφό-
σον αφορούν τα ζωτικά συμφέρον-
τα όλης της εργατικής τάξης, της
πλειοψηφίας ή εκείνου ή του άλλου
τμήματός της- οι εργαζόμενες μά-
ζες νιώθουν την ανάγκη ενότητας
δράσης, για ενότητα στην αντίστα-
ση απέναντι στην επίθεση του καπι-
ταλισμού ή για ενότητα στην επίθε-
ση εναντίον του. Κάθε κόμμα που
αντιπαρατίθεται μηχανιστικά στην
ανάγκη της εργατικής τάξης για
ενότητα στη δράση οπωσδήποτε
θα καταδικαστεί στο νου των εργα-
τών.

Συνεπώς, το ζήτημα του ενιαίου
μετώπου δεν αφορά καθόλου – είτε
από την σκοπιά της σύλληψής του ή
επί της ουσίας του- το ζήτημα των
αμοιβαίων σχέσεων της κοινοβου-
λευτικής ομάδας των κομμουνιστών
με εκείνη των σοσιαλιστών ή των
κεντρικών επιτροπών των δυο κομ-
μάτων… Το ζήτημα του ενιαίου με-
τώπου, παρόλο το γεγονός ότι σ’
αυτή την εποχή ο διαχωρισμός των
διάφορων πολιτικών οργανώσεων
που βασίζονται στην εργατική τάξη
είναι αναπόφευκτος- εμφανίζεται
στη βάση της επείγουσας ανάγκης
να εξασφαλιστεί για την εργατική
τάξη η δυνατότητα ενός ενιαίου με-
τώπου στην πάλη ενάντια στον καπι-
ταλισμό».

Σε αυτή τη διαδικασία οι επανα-
στάτες δεν πρέπει να διστάσουν να
μπουν σε συμφωνίες δράσης με τις

ηγεσίες των ρεφορμιστικών κομμά-
των και των συνδικάτων. Ο Τρότσκι
εξηγεί:

«Αλλά δεν διασπαστήκαμε με αυ-
τούς; Ναι, επειδή διαφωνούμε στα
θεμελιώδη προβλήματα του εργατι-
κού κινήματος. Όμως παρόλα αυτά
επιδιώκουμε συμφωνία με αυτούς;
Ναι, σε όλες τις περιπτώσεις που οι
μάζες που τους ακολουθούν είναι
έτοιμες να ενωθούν σε ένα κοινό
αγώνα μαζί με τις μάζες που ακο-
λουθούν εμάς και όταν αυτοί, οι
ρεφορμιστές, αναγκάζονται σε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό να
γίνουν εργαλεία του αγώνα… Σε
πολλές περιπτώσεις και ίσως στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων οι
οργανωτικές συμφωνίες δεν θα τη-
ρηθούν ολοκληρωτικά ή δεν θα τη-
ρηθούν καθόλου. Όμως είναι ανα-
γκαίο να δίνεται πάντα στις μαχό-
μενες μάζες η ευκαιρία να καταλά-
βουν ότι η ανυπαρξία της ενότητας
στη δράση δεν οφείλεται στη δική
μας τυπολατρική άρνηση να συνερ-
γαστούμε, αλλά στην πραγματική
έλλειψη διάθεσης για αγώνα των
ρεφορμιστών».

Αιχμές

Το ενιαίο μέτωπο, δεν είναι ούτε
μια γενική «συμφωνία αρχών» ανά-
μεσα στους ρεφορμιστές και τους
επαναστάτες, αλλά ούτε απλά ένα
κόλπο για να «ξεσκεπαστούν» οι ρε-
φορμιστές ηγέτες –κι αυτά τα δυο
λάθη γίνονταν και εκείνη την εποχή
στην προσπάθεια να εφαρμοστεί
στην πράξη. Και είναι λάθη που κο-
στίζουν και σήμερα. 

Αντίθετα, η στρατηγική αυτή βασί-
ζεται στην οργανική ανάγκη της ερ-
γατικής τάξης να δίνει ενωμένη τις
μάχες της, από «μικρές» οικονομικές
μάχες, μέχρι τους πιο γενικευμένους
πολιτικούς αγώνες. Κάθε απεργία εί-
ναι μια εμβρυακή μορφή ενιαίου με-
τώπου: σε αυτή συμμετέχουν επανα-
στάτες και ρεφορμιστές, αριστεροί
και συντηρητικοί εργάτες, ηγεσία
και βάση. Όμως, η πιο ανεπτυγμένη
και γενικευμένη μορφή ενιαίου με-
τώπου που έχει εμφανιστεί ιστορικά
ήταν τα εργατικά συμβούλια (σο-
βιέτ) στην Ρωσία του 1917. 

Δυο είναι οι κόκκινες γραμμές που
διατρέχουν την στρατηγική του ενι-
αίου μετώπου. Η εργατική τάξη με
τους αγώνες της κρατάει το κλειδί
για όλες τις μάχες που ανοίγει η τα-
ξική πάλη: από την πάλη ενάντια στη
φτώχεια, μέχρι την πάλη ενάντια
στους φασίστες και τον ρατσισμό. Κι
ότι οι ιδέες δεν αλλάζουν με κηρύγ-
ματα, αλλά μέσα από την εμπειρία
της δράσης και του αγώνα. Οι επα-
ναστάτες και οι επαναστάτριες θα
πρέπει να ενθαρρύνουν αυτή τη δια-
δικασία, να την κεντρίζουν, και με
την συνειδητή τους παρέμβαση να
ενισχύουν και να ριζοσπαστικοποι-
ούν τους αγώνες.

Λέανδρος Μπόλαρης

3 Φλεβάρη 2016, Νο 1209Ιδέες εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

To Eνιαίο Μέτωπο

Ο Λένιν μιλάει στο τρίτο συνέδριο
της Κομμουνιστικής Διεθνούς
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ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2, Βιβλιοπωλείο-Καφέ Ιδιώ-
νυμο (Κοραή 11), 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής, Κατερίνα Θωίδου, 
συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, Πολιτιστικό Κέντρο Κυψέλης
(Καλογερά 18), 6.30μμ
Ομιλητές: Νίκη Αργύρη, συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, στέκι δημοτικού σχήματος
“Ρήξη και Ανατροπή”  

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, θέατρο Μελίνα Μερκούρη, 7μμ
Ομιλητές: Τσιάκαλος Γιώργος, πανεπιστη-
μιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, 

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, καφέ 68, 7μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΟΥΚΑΚΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, καφέ Βραζιλιάνα, 7μμ
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός κ.α.

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, θεατράκι White Rabbit 
(Σολωμού 12), 6.30μμ Ομιλητές: Δημήτρης
Αγγελίδης, δημοσιογράφος κ.ά.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, Πολιτιστικός Σύλλογος
“Ιλισσος”, 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, αίθουσα ΤΕΕ, 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2, ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα (Αρχι-
πελάγους 43, Α. Γλυφάδα), 7μμ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2, ΕΔΟΘ, 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΡΙΤΗ 16/2, Πολιτιστικό Κέντρο 
« Γιάννης Ρίτσος» (Κουντουριώτη 26), 7μμ
Ομιλητές: Χάρης Αρώνης, 
Δημοτικός Σύμβουλος « Ανάπλαση» κ.α.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου
Ελευσίνας (Α Όροφος), 7μμ
Ομιλητές: Πασχάλης Ταπεινόπουλος, 
μέλος ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων Ελευσίνας
κ.α. 

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, Πουρναρούσα, 7μμ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, πολιτιστικός χώρος 
Πευκώνας (απέναντι από το παλιό 
Δημαρχείο), 7.30μμ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, Εργατική Λέσχη, Λέανδρος
Μπόλαρης, ιστορικός-συγγραφέας, 
Αργυρώ Καραγκίκα, εκπαιδευτικός, Χωριό
του «Όλοι μαζί»

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, 
Στέκι «Δράσης για μια άλλη πόλη» 
(Πίνδου και Μαραθώνος), 7μμ, 
Oμιλητές: Πορτάλιου Ελένη, καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Δημαρχείο, 7μμ
Ομιλητές: Διονύσης Τσάγκλας, Κώστας
Παπαδάκης, δικηγόρος 

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, καφέ Βαβέλ (Βασιλίσ-
σης Σοφίας 87) , 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, κοινωνικό παντοπωλείο 
(Παπάγου 7 κ Αριστοφάνους), 7μμ

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

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

Συνελεύσεις
Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Πνευματικό Κέντρο 
(Ανακρέοντος 60) 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ –
ΘΗΣΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Κρίκος 7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2 
ΚΑΠΗ Άνω Γλυφάδας 7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 Πεύκωνας 
(Αγ.Ανάργυροι) 6.30μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Πολιτιστικό Κέντρο 
Πετρούπολης 

Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 Σινέ Άρτεμις
(1ο δημοτικό σχολείο Μαρκόπουλου)
6.30μμ

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2 Βίλλα Στέλλα 5μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Βίλλα Στέλλα 5μμ

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2 στέκι δασκάλων 6μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 στέκι δασκάλων 6μμ

Τ.Ε. ΚΟΛΩΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ- 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –

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

Τ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/2 στέκι 
Ανυπότακτης Καισαριανής 7μμ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 δημαρχείο Γαλατσίου 7μμ

Τ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 Πολιτιστικό Κέντρο 
Ελευσίνας 10.30πμ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 στέκι δασκάλων 6μμ

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Σύλλογος Δασκάλων 5μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Σύλλογος Δασκάλων 5μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΓΚΥΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 στέκι 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 6μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 στέκι 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 6μμ

Τ.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Δημαρχείο 
Αγ. Παρασκευής 6μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Δημαρχείο 

Αγ. Παρασκευής 6μμ

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 στέκι (Αβέρωφ 7) 7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 στέκι (Αβέρωφ 7) 7μμ

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 ΕΒΕ 7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΕΒΕ 7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 στέκι 
Αριστερής Κίνησης 11πμ

Τ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΚΑΠΗ Μενιδίου 5μμ

Εκδηλώσεις παρουσίασης 
των θέσεων

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Πολιτιστικό Κέντρο 
 Αγ.Φανούριος (Ίλιον) 6.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 7μμ

Τ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ-
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 11πμ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Κυκλοφορεί αυτή τη βδομάδα το βίντεο – μίνι ντοκιμαντέρ
που ετοίμασε η Εργατική Αλληλεγγύη για το διήμερο κινητο-
ποιήσεων στον Έβρο.

Πρόκειται για μια προσπάθεια να καταγραφεί η τρομερή εμ-
πειρία των διαδηλωτών, να ακουστούν όσο γίνεται περισσότε-
ρα επιχειρήματα και να φανεί όλο το εύρος ενός κινήματος
που ξεκίνησε από κάθε γωνιά της χώρας για να φτάσει στα βό-
ρεια σύνορα με την Τουρκία και να βροντοφωνάξει «ανοίξτε τα
σύνορα – ρίξτε το φράχτη – σώστε ζωές».

Το ταξίδι, τα αγροτικά μπλόκα, η διαδήλωση στην Αλεξαν-
δρούπολη. Το συλλαλητήριο στην Ορεστιάδα. Ο αποκλεισμός
του τελωνείου στους Κήπους, η συνάντηση ελλήνων και τούρ-
κων αγωνιστών στα Ύψαλα της Τουρκίας και η κορύφωση των
κινητοποιήσεων με τη μεγάλη διαδήλωση στις Καστανιές, το
κοντινότερο χωριό στο φράχτη, είναι τα περιεχόμενα που με
αφηγητή την ευρεία κάλυψη των κινητοποιήσεων από τα τοπι-
κά κανάλια ξετυλίγονται στο βίντεο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης. Στη μισή ώρα που διαρκεί, αναμειγνύονται τα συνθήματα
του κινήματος με δηλώσεις συνδικαλιστών, ακτιβιστών και με-
λών του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και με τα
όσα συγκλονιστικά ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο
κατάμεστο δημοτικό θέατρο της Αλεξανδρούπουλης από έλλη-
νες, τούρκους και βρετανούς αγωνιστές.

Το βίντεο πρόκειται να προβληθεί στις εκδηλώσεις και τις
συνελεύσεις της ΚΕΕΡΦΑ, καθ’οδόν για την διεθνή κινητοποί-
ηση στις 19 Μάρτη.

Ζωντανή εικόνα 
από τον Έβρό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στα 107.030 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 5.800 ευ-
ρώ που συγκεντρώθηκαν την περασμένη βδομάδα. Μια
ανάσα μας χωρίζει από την κάλυψη του στόχου των
120.000 ευρώ και ζητάμε να ενισχύσετε απλόχερα τις
συντρόφισσες και τους συντρόφους της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης που θα βρείτε στους χώρους και τις γειτονιές
σας να διακινούν την εφημερίδα και να οργανώνουν την
πανεργατική απεργία και τη μάχη ενάντια στους φρά-
χτες!

Ευχαριστούμε για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από
50 ευρώ Δημήτρης Ρ., Ελένη Κ., Γιώργος Τ. και Νίκος Α.,
από 30 ευρώ Δάνος Π., Κώστας Κ., Γιάννης Τ., Μαρία Χ.,
από 20 ευρώ Τάσος Σ., Παναγιώτης Κ., Γιώργος Δ., Κατε-
ρίνα Κ., από 10 ευρώ Ηλίας Σ. και Θανάσης Σ. 

Ευχαριστούμε τους Κώστα Σ., Στέργιο Μ., Δημήτρη Δ.
και Χάρη Π. και τα σωματεία Τεχνικών ΟΑΣΑ, ΟΤΟΕ και
Συλλόγου Εργαζομένων Αττικής Τράπεζας που ανανέω-
σαν τη συνδρομή τους. 
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,  7μμ
Γαλλία του ‘36
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Γκαζόζα 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Δημαρχείο 6μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Μέση Ανατολή – 
η αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις»
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του κα-
πιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Κόκοβας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Σπάρτακος: η εξέγερση των δούλων
Ομιλητής: Παναγιώτης Πόλκας
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Goody’s 8μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Goody’s 8μμ
Αριστερισμός – 
παιδική αρρώστια του κομμουνισμού

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 7μμ
Διαρκής επανάσταση
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Βαβέλ 7μμ
Το ασφαλιστικό-σφαγείο
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ

Η μάχη του ασφαλιστικού
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Θόλος 6μμ
Η εργατική εναλλακτική 
Ομιλήτρια: Ζωή Αποστολοπούλου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Αριστερά και Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαφείρης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  3/2 καφέ τσίου 7.30μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Κώστας Λαζαρίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ  10/2 καφέ τσίου 7.30μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Τσίου 6μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά 
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 Στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και η 
αντικαπιταλιστική πρόταση στην κρίση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
ή διαγραφή του χρέους;
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Νότος 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Νότος 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Πλάτων 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Πλάτων 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα» 
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Η Αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Ποέτα 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μέση
Ανατολή

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2 καφέ Όαση 7μμ
Η μάχη του ασφαλιστικού 
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 βιβλιοθήκη Πνευματικού
Κέντρου 6μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 βιβλιοθήκη Πνευματικού
Κέντρου 6μμ

Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Γιώτης 8μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Ρετρό 7μμ
Σύνορα ανοιχτά! Το διήμερο 
στον Έβρο και η συνέχεια της μάχης
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Mr. Coffee 
(Σισσύφου 4) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 στέκι δασκάλων 6μμ
Λένιν και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 αιθ. Δημοτικού συμβούλίου 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Quiz 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Quiz 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Κικιρίκο 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ Μunchies 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Μunchies 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Μπέκος
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Μunchies 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Ζανέττα Λυσικάτου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/2 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός 
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ 1968 (Θησέως κ
Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΕΜΠΤΗ 17/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 4/2 White Rabbit 7.30μμ
Η κεντρικότητα του ρόλου 
της εργατικής τάξης
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΜΕΣΟΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 καφέ Clandestino
(πλ. Δημοσθένους, Σωτηρίου 12, 
Μαρκόπουλο) 5μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Βραζιλιανα 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Κρίκος 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Τζέγκα 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/2
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/2
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκιώνος Νέγρη 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ 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 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/2
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρική πλατεία 12μ
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Τ
ον “πόλεμο” στον διαβόητο μεγα-
λοκερδοσκόπο Τζορτζ Σόρος κή-
ρυξαν την περασμένη εβδομάδα

οι εφημερίδες της Κίνας. 

Ο Σόρος έγινε γνωστός το 1992,
όταν με μια κερδοσκοπική επίθεση σε
βάρος της Στερλίνας “γονάτισε” την
ίδια την Τράπεζα της Αγγλίας, αναγκά-
ζοντάς την στο τέλος να βγάλει το βρε-
τανικό νόμισμα από τον κοινό μηχανι-
σμό με τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα
(τον πρόδρομο του ευρώ) -αφού είχε
δαπανήσει πρώτα σχεδόν όλα της τα
συναλλαγματικά αποθέματα. Από την
υποτίμηση που ακολούθησε ο Σόρος
βγήκε τουλάχιστον κατά ένα δισεκα-
τομμύριο δολάρια πλουσιότερος. Τώρα
το Πεκίνο τον κατηγορεί ότι προσπαθεί
να παίξει το ίδιο παιχνίδι σε βάρος του
νομίσματος της Κίνας.

Το ρενμίμπι, το Κινεζικό νόμισμα βρί-
σκεται από τον περασμένο Αύγουστο
σε διαρκή πτώση. Η υποτίμηση αυτή
(έχει χάσει πάνω από 4% της αξίας του
σε σχέση με το δολάριο) δεν είναι ηθε-
λημένη -δεν οφείλεται σε κάποια από-
πειρα του Πεκίνου να κάνει τα κινεζικά
προϊόντα φτηνότερα στις διεθνείς αγο-
ρές. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας έχει
δαπανήσει μέσα στους τελευταίους 18
μήνες πάνω από 700 δισεκατομμύρια
δολάρια από τα συναλλαγματικά της
αποθέματα σε “παρεμβάσεις” στις χρη-
ματαγορές (για να αγοράζει ρενμίμπι
δηλαδή) και να φρενάρει την υποτίμη-
ση. Αλλά είναι τουλάχιστον γελοίο να
θεωρεί τους κερδοσκόπους υπεύθυ-
νους για αυτή την κατρακύλα. Πρώτα
απ’�όλα γιατί η ίδια τους άνοιξε την
πόρτα με την απελευθέρωση των αγο-
ρών.

Η σταδιακή υποτίμηση του κινεζικού
νομίσματος οφείλεται στην κρίση που
έχει αρχίσει να χτυπάει πια για τα καλά
την κινεζική οικονομία. Το χρηματιστή-
ριο της Σανγκάης έχει ζήσει δυο κραχ
μέσα στους τελευταίους έξι μήνες -ένα
τον Ιούλη και ένα δεύτερο τα Χριστού-
γεννα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν πέ-
σει και συνεχίζουν τα πέφτουν.

Αυτό που προκάλεσε την οργή του
Πεκίνου ήταν οι δηλώσεις του Σόρος

από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
του Νταβός της Ελβετίας για τις προ-
οπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο
Σόρος υποστήριξε ότι η κινεζική οικο-
νομία οδεύει προς μια “ανώμαλη προσ-
γείωση”. Το 6.5% που δίνει σαν ρυθμό
ανάπτυξης το Πεκίνο, είπε, είναι πλα-
σματικό: στην πραγματικότητα η κινεζι-
κή οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς
κοντά στο 3.5% -ένα νούμερο που ισο-
δυναμεί με χοντρή κρίση για μια χώρα
εθισμένη σε διψήφια ποσοστά ανάπτυ-
ξης. Και πρόβλεψε ότι οι αδυναμίες αυ-
τές θα επηρεάσουν άμεσα πολύ περισ-
σότερο τις χώρες που είναι εξαρτημέ-
νες από αυτήν -πχ τις χώρες που εξά-
γουν πρώτες ύλες- παρά την ίδια την
Κίνα, που έχει αποθέματα ικανά να την
προστατεύσουν για κάποια χρόνια ακό-
μα. 

“Κήρυξη πολέμου”

Την περασμένη εβδομάδα ο Σόρος
αποκάλυψε στην τηλεόραση του πρα-
κτορείου Bloomberg ότι έχει “στοιχημα-
τίσει” ενάντια σε κάποια ασιατικά νομί-
σματα και χώρες που είναι εξαρτημέ-
νες από τις πρώτες ύλες. Αυτές οι δη-
λώσεις προκάλεσαν την οργή των εφη-
μερίδων της Κίνας, που έτρεξαν να μι-
λήσουν για “κήρυξη πολέμου”. 

“Ο πόλεμος του Σόρος ενάντια στο
ρενμίμπι και το δολάριο του Χονγκ
Κονγκ δεν έχει καμιά πιθανότητα να πε-
τύχει -για αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφι-
βολία”, έγραφε στο πρωτοσέλιδο άρ-
θρο της η “Ημερησία του Λαού” (μια
εφημερίδα που ελέγχεται από το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα της Κίνας). Ο τίτλος
του άρθρου: “Κήρυξη πολέμου στο νό-
μισμα της Κίνας; Ας γελάσουμε”.

Στην πραγματικότητα, για τον κόσμο
των επενδυτών, των επιχειρήσεων, των
τραπεζιτών και των κάθε λογής κερδο-
σκόπων οι εξελίξεις στην Κίνα μόνο για
γέλια δεν προσφέρονται. Η Κίνα χτυπή-
θηκε όπως και οι άλλες οικονομίες του
πλανήτη σκληρά από την κρίση του
2007-8. Οι κινεζικές αρχές, όμως, έτρε-
ξαν αμέσως να καλύψουν το κενό που
άφηνε στην παραγωγή η πτώση των
εξαγωγών με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα

επενδύσεων -που θα έβρισκε θεωρητι-
κά τη χώρα σε πολύ καλύτερη κατά-
σταση από τους διεθνείς ανταγωνιστές
της μετά από τέσσερα-πέντε χρόνια
που θα κρατούσε η ύφεση. Η δυνατό-
τητα ήταν υπαρκτή και χειροπιαστή: τα
θησαυροφυλάκια των τραπεζών ήταν
γεμάτα από τα κέρδη των προηγούμε-
νων χρόνων. 

Η ύφεση, όμως, δεν κράτησε τέσσε-
ρα-πέντε χρόνια: βρισκόμαστε ήδη
στον όγδοο -και δεν υπάρχει ακόμα κα-
νένα σημάδι ανάκαμψης στον ορίζοντα.
Στο μεταξύ οι πόλεις της Κίνας έχουν
γεμίσει από διαμερίσματα που παραμέ-
νουν άδεια, οι βιομηχανικές περιοχές
είναι γεμάτες από εργοστάσια που πε-
ριμένουν έναν πακτωλό παραγγελιών
που ακυρώνονται, ενώ μεγάλα έργα
υποδομών παραμένουν σκοτεινά και
κλειδωμένα. Τώρα ακόμα και οι πιο αι-
σιόδοξοι αναγνωρίζουν ότι το “θαύμα”
που έχτισαν τα προηγούμενα χρόνια
δεν είναι παρά μια φούσκα: μια φούσκα
που έχει γεμίσει τα βιβλία των τραπε-
ζών με ένα βουνό από “κόκκινα δάνεια”
που δεν πρόκειται ποτέ να ξεπληρω-
θούν.

Η επίθεση στον Σόρος δεν έχει στην
πραγματικότητα στο στόχαστρο τον
ίδιο τον (86χρονο σήμερα) κερδοσκόπο:
έχει στο στόχαστρο τα εκατομμύρια
των ανώνυμων Κινέζων που τρέχουν αυ-
τές τις μέρες να αλλάξουν στη μαύρη
αγορά τις οικονομίες τους με δολάρια.
Έχει στο στόχαστρο τους εργάτες που
διαδηλώνουν και απεργούν ενάντια στις
άθλιες συνθήκες δουλειάς, τα εξοντωτι-
κά ωράρια, τους πενιχρούς μισθούς.
Έχει στο στόχαστρο τους “επαρχιώ-
τες”, τους εσωτερικούς μετανάστες
που διαμαρτύρονται ενάντια στο ρατσι-
στικό σύστημα των εσωτερικών διαβα-
τηρίων που τους μετατρέπει σε πολίτες
δεύτερης κατηγορίας μέσα στην ίδια
τους τη χώρα. Είναι κομμάτι του πολέ-
μου των πλούσιων ενάντια στους φτω-
χούς, της προσπάθειας να φορτωθούν
τα βάρη της κρίσης που έρχεται για μια
ακόμα φορά στους εργάτες.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν, όπως είναι γνωστό, κατακτή-
σει την κορυφή: από τους 100 μεγαλύτερους εφοπλιστές της
λίστας Forbes για το 2014, οι δεκατρείς ήταν Έλληνες. Τις
τρεις πρώτες θέσεις της λίστας την καταλαμβάνουν η Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας, η επενδυτική εταιρεία Maersk, μια πο-
λυεθνική που ασχολείται με τα πάντα και ο ΟΠΕΚ. Στην τέταρ-
τη θέση βρίσκεται ο "δικός" μας Γιάννης Αγγελικούσης. Όπως
γράφουν με καμάρι οι εφημερίδες στην Ελλάδα, "αν και κατα-
λαμβάνει την τέταρτη θέση είναι ο κορυφαίος πλοιοκτήτης
αφού οι τρεις πρώτοι της λίστας δεν έχουν την ίδια ιδιότητα".

Πως καταφέρνουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες αυτές τις πρω-
τιές; Υπάρχουν τρία μυστικά πίσω από αυτή την επιτυχία.

Το πρώτο είναι η σκληρή δουλειά. Των άλλων εννοείται. Για
τη σκληρή δουλειά των ίδιων των εφοπλιστών δεν χρειάζεται
να πούμε τίποτα. Το παρακάτω απόσπασμα από ένα άρθρο
αφιερωμένο, όχι στον 4ο αλλά στον 99ο της λίστας Forbes,
Πέτρο Γεωργιόπουλο είναι αποκαλυπτικό:

"Τα χλιδάτα πάρτι με τις σαμπάνιες να ρέουν άφθονες μετά
από κάθε deal αποτελούν τροφή για τις κοσμικές στήλες των
ναυτιλιακών εντύπων, ενώ το love story με το πρώην top mo-
del... Κάρα Young δεν θα μπορούσε να μη φιλοξενείται στα life
style περιοδικά... Ο glamorous γάμος τους, καθώς και η καθη-
μερινότητα του ζεύγους συνεχίζει να πουλάει...".

Δεν χρειάζεται να παραθέσουμε περισσότερα. Όποιος θέλει
να μάθει περισσότερα για την παραμυθένια ζωή των μεγιστά-
νων του χρήματος δεν έχει παρά να δει την ταινία "Ο λύκος
της Wall Street".

“Xρηστή διοίκηση”
Το δεύτερο μυστικό της επιτυχίας είναι η "χρηστή διοίκηση",

το sound management για να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τη
φρασεολογία των ειδικών εντύπων. Πάρτε για παράδειγμα και
πάλι τον Γεωργιόπουλο. Ένα άρθρο της εφημερίδας Financial
Times του Ιούνη του 2008 (που για λόγους εθνικής υπερηφά-
νειας είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα εδώ στην Ελλάδα) τον
περιέγραφε με αυτά τα λόγια: "Ο κ. Γεωργιόπουλος, πρό-
εδρος τριών ναυτιλιακών εισηγμένων στο New York Stock Ex-
change, φροντίζει να διαφοροποιηθεί από την καθιερωμένη
δυναστεία του χώρου. Είναι Ελληνοαμερικανός και όχι Έλλη-
νας, δεν έχει οικογενειακό παρελθόν στον κλάδο και η τακτική
του για να βγάζει χρήμα είναι ψυχρή και υπολογιστική. 

"Εγώ δεν τα ερωτεύομαι αυτά τα πράγματα", δηλώνει για τα
πλοία της εταιρίας του...

Η στρατηγική που εφαρμόζει έχει αποφέρει πολλά στον κ.
Γεωργιόπουλο και σε προσωπικό επίπεδο, αφού ο ίδιος κατέχει
προσωπική περιουσία ύψους 2 δισ. δολαρίων. Οι μέθοδοί του
γίνονται όλο και ευρύτερα αποδεκτές, καθώς ο κλάδος εμφανί-
ζεται πιο ανοιχτός και αυξάνονται οι απαιτήσεις για κεφάλαια". 

Το 2011 η Genmar, η μια από τις τρεις εταιρείες του Γεωρ-
γιόπουλου "υπήχθη στο άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτι-
κού κώδικα" - χρεοκόπησε με απλά λόγια. Διασώθηκε με τη
βοήθεια της Oaktree Capital Management, μιας αμερικανικής
εταιρείας με έδρα το Λος Άντζελες για να χρεοκοπήσει και πά-
λι το 2014 (αφού είχε πρώτα συγχωνευθεί με τη δεύτερη εται-
ρεία του Γεωργιόπουλου, την Baltic Trading). Πριν από μερι-
κούς μήνες οι αρχές της Σιγκαπούρης κατάσχεσαν ένα από τα
πλοία της, ύστερα από απαίτηση των πιστωτών της... 

Το τρίτο και τελευταίο μυστικό της επιτυχίας είναι οι σχέσεις και
οι συνεργασίες. Όπως με την Oaktree Capital Management, για
παράδειγμα. Η Oaktree δεν είναι μια επιχείρηση σαν τις άλλες: εί-
ναι ένα ταμείο γύπας. Ειδικεύεται, όπως και τα άλλα όρνεα του εί-
δους στην αγορά ομολόγων χρεοκοπημένων χωρών, κόκκινων δα-
νείων και ό,τι άλλο μπορεί, αρκεί η τιμή να είναι εξευτελιστική. Και
ύστερα διεκδικεί την ονομαστική αξία μέσα από τα δικαστήρια. Τα
"ταμεία Γύπες" είναι αδίστακτα: κάποια από αυτά ειδικεύονται
στην αρπαγή της ανθρωπιστικής βοήθειας από χώρες του Τρίτου
Κόσμου, στο όνομα του χρέους (το οποίο έχουν αγοράσει).

Εκτός από την Oaktree ο Γεωργιόπουλος συνεργάζεται και
με την Aegean Marine Petroleum. Το αφεντικό της είναι κάποι-
ος Δημήτρης Μελισσανίδης.

Η Κίνα 
και ο
Σόρος

Ποιος 
φοβάται 
ποιόν;

Εφοπλιστές - Γύπες
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Ε
πιστολή της φυλακισμένης συντρόφισ-
σας Μαχιενούρ αλ-Μάσρι με αφορμή τη
συμπλήρωση πέντε χρόνων από το ξέ-

σπασμα της Επανάστασης στην Αίγυπτο. 

Συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την Επα-
νάσταση. Σχεδόν δεν μπορώ να πιστέψω ότι
έχουν περάσει πέντε χρόνια από όταν ακού-
στηκαν τα συνθήματα «ο λαός θέλει να γκρεμί-
σει το σύστημα» και «ψωμί – ελευθερία – κοι-
νωνική δικαιοσύνη – αξιοπρέπεια». Ίσως αυτό
μου συμβαίνει επειδή ακόμα και μέσα στο κελί
μου ονειρεύομαι λευτεριά και ελπίδα.

Κάποιοι πιστεύουν ότι μετά από τόσα χρόνια
η επανάσταση έχει πια ηττηθεί. Άλλοι πι-
στεύουν ότι τα πράγματα δεν θα μπορούσαν
να έχουν εξελιχθεί καλύτερα. Το καθεστώς πα-
ρόλα αυτά πιστεύει ότι έχει νικήσει. Αληθεύει
κάτι τέτοιο; Έχουμε ηττηθεί και η επανάσταση
έχει τελειώσει; Είμαστε τα παντοτινά θύματα;
Έχει καταφέρει ο αυταρχισμός να ριζώσει
χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές την
επιβολή και την τυραννία και άλλες φορές τα
δελεαστικά λόγια; 

Ίσως επειδή ανήκω σε αυτούς που ονει-
ρεύονται, ίσως επειδή ανήκω σε αυτούς που
πιστεύουν ότι δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο
με τον αυταρχισμό και την τυραννία της χώ-
ρας μας, αλλά αντιμετωπίζουμε ένα διεθνές
σύστημα, τόσο απάνθρωπο που δεν δίνει μία
για τις ζωές των ανθρώπων όταν πρόκειται για
κέρδη και πετρέλαιο. Για τον λόγο αυτό πι-
στεύω ότι βρισκόμαστε ακόμη στο ταξίδι για
την οικοδόμηση μιας πιο ανθρώπινης και δί-
καιης κοινωνίας. Κάποιες φορές κάνουμε λά-
θη, κάποιες φορές χάνουμε, άλλες φορές εί-
μαστε αλαζόνες και άλλες απελπιζόμαστε αλ-

λά εξακολουθούμε να είμαστε στο παιχνίδι. Αν
εξωραΐζαμε την κατάσταση θα ήμασταν ηλίθι-
οι, αν κλαίγαμε πάνω από τα ερείπια θα ήμα-
σταν δειλοί και απελπισμένοι.

Μάθαμε πολλά και για να τα μάθουμε χύθη-
κε πολύ αίμα.

Μάθημα πρώτο: Δεν υπάρχει ατομικός δρό-
μος για τη λύτρωση, οι απόπειρες να δραπε-
τεύσουμε στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό δεν
θα μας βοηθήσουν να ζήσουμε καλύτερες μέ-
ρες. Όταν διεκδικούμε την απελευθέρωση μό-
νο για αυτούς που ξέρουμε και δεν κινητοποι-
ούμαστε για την απελευθέρωση όλων των αν-
θρώπων (στις φυλακές δεν βρίσκονται μόνο χι-
λιάδες αθώοι πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά και
χιλιάδες πολίτες που τους έχουν παγιδεύσει
με ψεύτικες κατηγορίες, ή φυλακίστηκαν εξαι-
τίας χρεών ή επειδή εκτίουν ποινή εξαιτίας τρί-
των λόγω του οικονομικού συστήματος του
κράτους και πολλοί άλλοι) τότε αφήνουμε το
καθεστώς να μας διασπάσει από το κίνημα
στους δρόμους και από τους στόχους μας. Αν
κάνουμε αυτό το σφάλμα θα τους έχουμε επι-
τρέψει να κερδίσουν τον τελευταίο γύρο.  

Μάθημα δεύτερο: Αν κοιτάμε από την άλλη
όταν τσακίζουν τους διπλανούς μας τότε θα
τσακίσουν και εμάς. Η Επανάσταση είναι από
τη φύση της ανθρώπινη και δεν μας αφήνει να
αποδεχτούμε την αδικία, ακόμη και αν αυτή
χτυπάει όσους αντιτίθενται στις απόψεις μας
ακόμη και αν αυτή χτυπάει αυτούς που προ-
σπάθησαν να μας εξοντώσουν. Η αποδοχή της

αδικίας ενάντια σε κάποιον θα της επιτρέψει
να μας χτυπήσει όλους. 

Μάθημα τρίτο: Δεν μας ικανοποιεί απλά το
να προσπαθούμε. Πρέπει να σταματήσουμε να
τρέχουμε άσκοπα σε κύκλους. Πρέπει να απο-
κρυσταλλώσουμε τους στόχους της επανά-
στασης σε κινήματα και πρωτοβουλίες και να
αρχίσουμε να οργανωνόμαστε. Αν αυτούς
τους ενώνει η αντεπανάσταση, θα πρέπει το
ένστικτο της αυτοσυντήρησης να ενώσει εμάς
(όσους πιστεύουμε στην ελευθερία και όσους
αντιστέκονται σε όλες τις μορφές του αυταρ-
χισμού και της καθυστέρησης).

Μάθημα τέταρτο: Ένα τρομαγμένο καθε-
στώς που βρίσκεται συλλαμβάνει χιλιάδες και
απαγορεύει τις εκλογές (των φοιτητικών συλ-
λόγων για παράδειγμα). Τρέμει στη σκέψη

μιας επετείου παρά την αδικία ενός ολόκλη-
ρου χρόνου. Εξισώνει όσους παλεύουν για
ζωή με όσους παλεύουν για θάνατο. Η κατα-
πίεση δεν έπαιξε κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Το
μόνο που κατάφερε είναι να βαθύνει το αίσθη-
μα της αδικίας το οποίο δυνάμωσε με τη σειρά
του την αντίσταση. Αυτοί που κινητοποιήθηκαν
στις 18 και 19 Γενάρη του 1977, αλλά δεν κα-
τάφεραν να αγγίξουν την κεφαλή του κράτους
το έλαβαν αυτό το μάθημα και προσπάθησαν
να κόψουν αυτό το κεφάλι το 2011. Η προσπά-
θεια αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μάθημα πέμπτο: Η Επανάσταση συνεχίζεται
με τον ίδιο τρόπο που συνεχίζεται η ζωή και τα
όνειρα. Αργά ή γρήγορα, στη διάρκεια της
ζωής μας, ή στη διάρκεια της ζωής αυτών που
έρχονται η επανάστασή μας θα ολοκληρωθεί.
Αυτό θα γίνει επειδή οι άνθρωποι αξίζουν κάτι
καλύτερο και επειδή η ασχήμια, όσο και αν
προσπαθεί να κρυφτεί, τελικά θα αποκαλυ-
φθεί. 

Σαϊμά*… Στην πρώτη επέτειο (του θανάτου
σου) στείλε τους χαιρετισμούς μας στους αγ-
γέλους μας, τους μάρτυρες… Πες τους ότι ελ-
πίζουμε ακόμη και ότι οι φυλακές τους και η
αδικία τους δεν έχουν πετύχει τίποτα πέρα
από το να μας κάνουν να κρατάμε πιο σφιχτά
το όνειρο και την επανάσταση.

* ΣτΜ: Σαϊμά αλ Σαμπάγ, επαναστάτρια ποι-
ήτρια, δολοφονήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του
2015 όταν κατέθετε λουλούδια στη μνήμη των
θυμάτων της Επανάστασης, ήταν μόλις 32
χρόνων.

Δ
ιαδηλώσεις ξέσπασαν στην
πόλη Κασρέιν της Τυνησίας
το Σάββατο 16/1 μετά το θά-

νατο του Ριδά Γιαχιάουϊ από ηλε-
κτροπληξία. Πέθανε σκαρφαλωμέ-
νος σε μια κολώνα, είχε ανέβει εκεί
πάνω για να απευθυνθεί σε συγκέν-
τρωση άνεργων εργατών. 

Ο Γιαχιάουϊ ήταν ένας από τους
επτά άνεργους απόφοιτους που βρί-
σκονται σε «μαύρη λίστα» μετά από
μια κατάληψη που είχαν οργανώσει
πέρσι. Όσοι βρίσκονται στη λίστα αυτή
δεν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν. 

Ο Σάλεμ Αγιάρι, γενικός γραμματέ-
ας της Οργάνωσης Ενωμένων Άνερ-
γων Αποφοίτων είπε ότι ο Γιαχιάουϊ
«πρόσφατα ανακάλυψε πως ο φάκε-
λος του αφαιρέθηκε στοχευμένα από
αυτούς που παραδόθηκαν στον πρω-
θυπουργό για διορισμό. Η λίστα άλ-
λαξε και χειραγωγήθηκε χωρίς να ρω-
τήσουν το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρ-
χο που ήταν υπεύθυνοι για το θέμα».

Όταν η κυβέρνηση προσπάθησε
να εκτονώσει το κίνημα παραχώρη-
σε στην πόλη Κασρέιν την υπόσχεση
για τη δημιουργία 5.000 θέσεων ερ-
γασίας, αμέσως άνεργοι σε άλλες
πόλεις της Τυνησίας κινητοποιήθη-
καν διεκδικώντας προσλήψεις.

Το κράτος αντέδρασε με καταστο-
λή και βία και οι διαδηλώσεις κλιμα-
κώθηκαν ραγδαία σε ανοιχτές συγ-
κρούσεις με την αστυνομία. Σύμφω-

να με πληροφορίες οι διαδηλωτές
έκλεισαν δρόμους και έβαλαν φωτιά
σε ένα αστυνομικό τμήμα.

Οι διαδηλώσεις απλώθηκαν από
τη νότια και δυτική Τυνησία προς
την πρωτεύουσα Τύνιδα, και μέσα
σε μερικές μέρες σε όλη τη χώρα.
Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν ακόμα
πιο γρήγορα από ότι αυτές του
2010-11. Πράγμα που δείχνει ότι κα-

νένα από τα αίτια που πυροδότησαν
τον επαναστατικό αγώνα πέντε χρό-
νια πριν δεν έχει εξαφανιστεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών κήρυξε
απαγόρευση της κυκλοφορίας, ενώ
ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, οι επίση-
μοι πολιτικοί και τα ΜΜΕ παρίστα-
ναν ότι συμπάσχουν με τους άνερ-
γους. Έκαναν όμως λόγο για «ταρα-
χοποιούς που παρεισέφρησαν ανά-

μεσα στους διαδηλωτές» και οι οποί-
οι έκαιγαν και λεηλατούσαν δημόσια
και ιδιωτική περιουσία. Το Γενικό
Εργατικό Συνδικάτο της Τυνησίας
(UGTT) αποκάλεσε δίκαια τα αιτήμα-
τα των διαδηλωτών και πρότεινε να
περιφρουρήσει τα κρατικά κτίρια
από τους «πλιατσικολόγους». 

Χωρίς πολιτική ηγεσία για να καλέ-
σει σε απεργίες και να καθοδηγήσει

την σύγκρουση η αντιπαράθεση φαίνε-
ται να έχει εκτονωθεί προς το παρόν. 

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοί-
νωσε ότι έχει συλλάβει 261 άτομα για
κλοπές και 84 για παραβίαση της
απαγόρευσης κυκλοφορίας. Περίπου
109 αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Μέλη της οργανωμένης αριστε-
ράς ηγήθηκαν κάποιων κινητοποι-
ήσεων, αλλά πολλοί από τους συμ-
μετέχοντες λένε ότι δεν είναι πολιτι-
κοποιημένοι και ότι απλά ζητάνε
δουλειές από την κυβέρνηση. Η αρι-
στερά δεν έχει καταφέρει ακόμα να
προσεγγίσει μεγάλα τμήματα της
εργατικής τάξης. Η εξέγερση έφερε
στο προσκήνιο ακόμα μια φορά το
θυμό και τα προβλήματα μεγάλων
τμημάτων της κοινωνίας. Επιβεβαί-
ωσε την αποτυχία της κυβέρνησης
να ελέγξει την οικονομική κρίση και
τις καταστροφικές της συνέπιες στις
ζωές των ανθρώπων.

Η άρχουσα τάξη της Τυνησίας
απέτυχε να ικανοποιήσει τις στοιχει-
ώδεις κοινωνικές ανάγκες των εργα-
ζόμενων, έτσι το κύμα δυσαρέ-
σκειας δεν πρόκειται να εξαντληθεί.
Οι επαναστάτες χρειάζεται να συν-
δέσουν τον αγώνα των εργατών με
τα αιτήματα των ανέργων για δου-
λειές και κοινωνική δικαιοσύνη ώστε
να μπορέσουν να παλέψουν αποτε-
λεσματικά την κυρίαρχη τάξη.

ΤΥΝΗΣΙΑ Διαδηλώσεις των ανέργων

Λευτεριά στη Μαχενιούρ



Όχι στην ΕΕ-φρούριο εργατικη αλληλεγγυη 

STOP στους εκβιασμούς Σένγκεν
Η

κυβέρνηση θέλει να ξορκί-
σει τις απειλές για απο-
πομπή της Ελλάδας από τη

Σένγκεν λέγοντας ότι πρόκειται
για σενάρια που προωθούν
“ακραίοι κύκλοι”. Στην πραγματι-
κότητα, κάθε μέρα επιβεβαιώνεται
περισσότερο ότι ολόκληρη η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι ένας “ακραί-
ος κύκλος” που κλιμακώνει τους
εκβιασμούς. Η επίσημη ανακοίνω-
ση της Κομισιόν στις 27 Γενάρη
λέει πως η Ελλάδα δεν τηρεί τις
υποχρεώσεις της ως μέλος της
Ζώνης Σένγκεν. Ταυτόχρονα επι-
κυρώθηκε η ήδη ειλημμένη από-
φαση των έξι τουλάχιστον χωρών
που έχουν παγώσει την Σένγκεν
και έχουν επιβάλει ελέγχους στα
σύνορά τους.

Μέχρι πριν από μερικές βδομά-
δες, η επαναφορά των ελέγχων
ήταν κι αυτό “ακραία” και προσω-
ρινή κίνηση. Τώρα έχει τη σφραγί-
δα της ΕΕ για δυο χρόνια και βλέ-
πουμε. Από δίπλα ήρθαν οι κατα-
σχέσεις περιουσιακών στοιχείων
προσφύγων. Ο Μουζάλας δήλωνε
πριν από μια βδομάδα ότι «Οι Βέλ-
γοι μας είπαν να ξαναρίξουμε
τους πρόσφυγες στην θάλασσα!
Οι Βέλγοι μας είπαν: "Παρανομεί-
στε! Φοβόμαστε! Δεν μας νοιάζει
αν θα τους πνίξετε!", και συμπλή-
ρωνε “Ευτυχώς κανένας από τους
άλλους υπουργούς δεν το δέχτη-
κε”. Τώρα, η βαρβαρότητα του
Βέλγου Υπουργού γίνεται επίσημη
πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πνίγετε και δεν τρομοκρα-
τείτε αρκετά, είναι η κριτική προς
την ελληνική κυβέρνηση. Το υπό-
λοιπο μισό της βελγικής “πρότα-
σης”, η δημιουργία στρατόπεδων
για 400 χιλιάδες πρόσφυγες και
μετανάστες στην Ελλάδα, δεν εί-
ναι ακόμη επίσημο. Αλλά η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ήδη απο-
δεχτεί τα πρώτα βήματα σ’αυτή
την κατεύθυνση, να στήσει τα “hot
spot” στα πέντε νησιά (Σάμο, Λέ-
σβο, Χίο, Κω, Λέρο) και να παρα-
χωρήσει τα στρατόπεδα της Σίν-
δου στη Θεσσαλονίκη και του Σχι-
στού στον Κορυδαλλό για “φιλο-
ξενία” 4.000 ανθρώπων το καθένα.

Ρατσισμός

Ο εκβιασμός της ΕΕ είναι ρατσι-
στικός. Απειλούν να κλείσουν τα
εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης,
όσο δεν εξασφαλίζουν ότι θα μεί-
νουν ερμητικά κλειστά τα εξωτερι-
κά σύνορα. Έχεις δηλαδή εισιτή-
ριο να μπεις στο κλαμπ της ελεύ-
θερης μετακίνησης, μόνο αν κρα-
τάς την πόρτα κλειστή στους κα-
τατρεγμένους.

Οι πιέσεις στρέφονται και κατά
των φτωχότερων χωρών των Βαλ-
κανίων, ακόμη και αν η Κομισιόν
θέλει να το παρουσιάσει ως βοή-
θεια για να μην παγιδευτούν οι
πρόσφυγες μεταξύ Ελλάδας και
Αυστρίας. Ο Γιούνκερ χειροκρότη-
σε την προοπτική να μπει φραγ-
μός στα σύνορα της Ελλάδας με
τη Δημοκρατία της Μακεδονίας,
παρουσιάζοντάς την ως πρόταση
της… Σλοβενίας. Το προκλητικό
αυτό σενάριο παίρνει για δοσμένο
ότι τα σύνορα της Σλοβενίας, της
Αυστρίας και της Ουγγαρίας θα
παραμείνουν κλειστά. Όταν η

Ουγγαρία έστησε το φράχτη στα
σύνορα με τη Σερβία και την Κρο-
ατία, οι Ευρωπαϊοι ηγέτες καταδί-
καζαν την πρωτοβουλία. Τώρα οι
ίδιοι σπρώχνουν της χώρες των
δυτικών βαλκανίων να στήσουν
αντίστοιχα εμπόδια όσο το δυνα-
τόν νοτιότερα. 

Το κλείσιμο των συνόρων και το
πάγωμα της Σένγκεν είναι επίθεση
και στους ντόπιους εργάτες των
Βαλκανίων, της Ελλάδας συμπερι-
λαμβανομένης. Η Σένγκεν από την
ίδρυσή της ήταν ρατσιστική. Χώ-
ρες όπως η Ελβετία και η Νορβη-
γία βρήκαν χώρο στην αγκαλιά

της, ακόμη και αν δεν ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθε-
τα, χώρες όπως η Ρουμανία και η
Βουλγαρία που μπήκαν στην ΕΕ
δεν έχουν γίνει δεκτές στη Σένγ-
κεν. Οι υποσχέσεις έλεγαν ότι θα
έμπαιναν στη Σένγκεν στα μέσα
του 2016. Πολλές εργατικές οικο-
γένειες που σχεδίαζαν να μετακι-
νηθούν, τώρα βλέπουν τα όνειρά
τους να μπαίνουν στην αναμονή.

Οι εκβιασμοί για τη Σένγκεν εί-
ναι η άλλη όψη των πιέσεων για το
χρέος, για τις ιδιωτικοποιήσεις,
για τις περικοπές. Οι ίδιοι που
γρύλιζαν για να μην ψηφίσουμε

Όχι στο δημοψήφισμα, τώρα ζη-
τάνε φράχτες και στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Την “ευρωπαϊκό-
τητα” την μετρούσαν μέχρι τώρα
με το ύψος της μείωσης των μι-
σθών, πλέον μέλος της ευρωπαϊ-
κής οικογένειας είσαι ανάλογα με
το πόσους μετανάστες πνίγεις
στα σύνορα.

Και όπως προδιέγραψε το δημο-
σίευμα των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς την
περασμένη βδομάδα, τα δυο
πράγματα (λιτότητα και ρατσι-
σμός) μπαίνουν σιγά σιγά στο ίδιο
τραπέζι. Η Γερμανία, έλεγε το δη-
μοσίευμα, μπορεί να διαπραγμα-
τευθεί το χρέος της Ελλάδας,
παίρνοντας σαν ανατάλλαγμα την
υπόσχεση ότι θα φτιαχτούν γιγάν-
τια στρατόπεδα μεταναστών και
προσφύγων στην Αθήνα και σε άλ-
λες πόλεις. Μπορεί το παζάρι να
μην γίνει εδώ και τώρα τόσο ανοι-
χτά, αλλά είναι σίγουρο ότι η κυ-
βέρνηση σε κάθε βήμα της δια-
πραγμάτευσης με το κουαρτέτο
από δω και μπρος θα έχει να αντι-
μετωπίσει και τον μπαμπούλα της
αποπομπής από τη Σένγκεν. 

Χωρίς ντροπή

Ας μην ξεχάσουμε ωστόσο ότι
αυτό το επικίνδυνο ισοφάρισμα το
ξεκίνησε η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. Ήταν τον περσινό Μάρ-
τη, όταν ακόμη η κυβέρνηση υπο-
σχόταν “σκληρές διαπραγματεύ-
σεις”, που ο Υπουργός Εξωτερι-
κών Κοτζιάς έλεγε χωρίς ντροπή
ότι αν δεν στηριχτεί η κυβέρνηση
από τους “εταίρους”, “θα υπάρ-
ξουν εκατομμύρια μετανάστες και
χιλιάδες τζιχαντιστές που θα έρ-
θουν στην Ευρώπη”.

Όποιος είχε αυταπάτες για κά-
ποια επιστροφή στις “ευρωπαϊκές
αξίες”, καλύτερα να το ξεχάσει.
Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση
και αυτές είναι οι “ευρωπαϊκές της
αξίες”, είναι η Ευρώπη του πολέ-
μου και του ρατσισμού. Γιόρτασαν
με πολλές σαμπάνιες τα “ανοιχτά”
τους σύνορα, τις χάρτες δικαιω-
μάτων και τα ευρωσυντάγματά
τους, και τώρα είναι έτοιμοι να τα
τσαλακώσουν σαν παλιόχαρτα,
φοβισμένοι και ανίκανοι μπροστά
στα αποτελέσματα των δικών τους
πολέμων και της δικής τους κρί-
σης. Δεν έχουμε καμιά διάθεση να
γίνουμε πιόνια στους εκβιασμούς
τους. Η εργατική τάξη από κάθε
πλευρά των συνόρων έχει τη δύ-
ναμη και να μην αφήσει να κλείσει
κανένα πέρασμα και να ρίξει
όλους τους φράχτες που έχουν
υψώσει μέχρι σήμερα.

Νίκος Λούντος

Η Ζώνη Σένγκεν πήγε από την αρχή χέρι-χέρι με
την κατασκευή της Ευρώπης Φρούριο. Κλειστά σύνο-
ρα προς τα έξω, αποδοχή προσφύγων με το σταγονό-
μετρο, και με πολύ δισταγμό άνοιγμα συνόρων στο
εσωτερικό. Μετά από την αρχική υπογραφή το 1985,
μόνο το 1995 άνοιξαν τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ
ορισμένων χωρών. Αξίζει μια υπενθύμιση για το πώς
περιέγραφε το περιοδικό Εκόνομιστ την κατάσταση
στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ορισμένα αποσπά-
σματα θα μπορούσαν να είναι από χτεσινή εφημερί-
δα:

“Πρόσφατο νομοσχέδιο της Ιταλίας κάνει ευκολότε-
ρη την απέλαση παράνομων μεταναστών και έχει πυ-
ροδοτήσει εκρηκτικές διαμαρτυρίες…Ενας από τους
γερουσιαστές της Λίγκας ζητάει τη χρήση πλαστικών
σφαιρών κατά μεταναστών και τη χρήση στρατιωτι-
κών αεροσκαφών για τις απελάσεις, διότι οι μετανά-
στες βρομάνε και μπορεί να βιάσουν τις αεροσυνο-
δούς. Η βρετανική κυβέρνηση θέλει να απελάσει τους
πρόσφυγες από τη Νιγηρία και να επιβάλει πρόστιμα
σε όσους προσλαμβάνουν παράνομους μετανάστες.
Η γαλλική κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της “μη-
δενικής μετανάστευσης” και αρνείται την εφαρμογή
των κανόνων της συμφωνίας Σένγκεν.

Η σουηδική κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο για να

δυσκολέψει την έλευση μαζών από τα πιο βασανισμέ-
να σημεία του πλανήτη. Η Ολλανδία δεν δέχεται νέ-
ους μετανάστες. Και στην Αυστρία, το “κίνημα” του
Χάιντερ που ίσως κρατήσει τα κλειδιά της πολιτικής
σταθερότητας, ζητάει την απόλυτη απαγόρευση της
μετανάστευσης… 

Σφίξιμο

Από τότε που διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία, πολλα-
πλασιάστηκε ο αριθμός όσων ζητούν άσυλο. Έτσι, το
σφίξιμο των νόμων για την παροχή ασύλου χρησιμο-
ποιείται για τον περιορισμό της μετανάστευσης. Τα
μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να στενέψουν τον ορισμό
του ποιος δικαιούται άσυλο. Ακόμη και οι 800.000 που
κατέφυγαν στην ΕΕ από την πρώην Γιουγκοσλαβία
ίσως σύντομα πιεστούν να γυρίσουν πίσω”.

Εκείνο το πρώτο κύμα χτισίματος της Ευρώπης
Φρούριο έστρωσε το δρόμο για την επανεμφάνιση
των ρατσιστών και των φασιστών στην ευρωπαϊκή πο-
λιτική σκηνή. Έφαγαν τα μούτρα τους πάνω στο κίνη-
μα των “χωρίς χαρτιά”, στις αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις και τις απεργίες του 1995. Το ίδιο και καλύτερα
μπορούμε σήμερα, με το οικοδόμημα της ΕΕ να βρί-
σκεται σε ασύγκριτα βαθύτερη κρίση.

Από τις κινητοποιήσεις ενάντια στον φράχτη, 23-24 Γενάρη


