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Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας
από την εκλογή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στη θέση του προέδρου
της ΝΔ, εκλογή που χαιρετίστηκε
από εσωκομματικούς και εξωκομμα-
τικούς παράγοντες σαν το τέλος της
κρίσης του κόμματος της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης. Και όμως μέσα
σε τόσο λίγο διάστημα επιβεβαιώνε-
ται η βαθιά κρίση πολιτικής που το
παραδοσιακό κόμμα της άρχουσας
τάξης εξακολουθεί να υφίσταται.

Να στηρίξει το νομοσχέδιο για το
ασφαλιστικό και να καταβαραθρωθεί
πολιτικά ή όχι; Να πάνε οι βουλευτές
του στις κινητοποιήσεις που είναι σε
εξέλιξη μπας και κερδίσει πόντους
στη «λαϊκή δεξιά» ή να καλέσει με
θατσερική «υπευθυνότητα» να στα-
ματήσουν τα μπλόκα των αγροτών;
Να δώσει συναίνεση στο ΣΥΡΙΖΑ να
εφαρμόσει την ατζέντα της ΕΕ στο
μεταναστευτικό ή να βγει «έξω δε-
ξιά» παίζοντας το ρατσιστικό χαρτί
με όρους Σαμαρά; (με ορατό τον
άμεσο κίνδυνο να ενισχύσει πολιτικά
την Χ.Α και τον κάθε Μπαλτάκο;)   

Ανεπιτυχώς

Προς το παρόν ο Μητσοτάκης
προσπαθεί ανεπιτυχώς να ισορροπή-
σει χτυπώντας μια στο καρφί και μια
στο πέταλο: «Δεν θα βάλουμε πλάτη
σε μία οικουμενική κυβέρνηση» και
«δεν θα ψηφίσουμε το ασφαλιστικό»
τονίζει από τη μια. «Αποθαρρύνου-
με» τους βουλευτές από το να συμ-
μετέχουν στις κινητοποιήσεις, δηλώ-
νει από την άλλη. Και ξανά μανά:
«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε με
τους αγρότες, αλλά να μη δοθεί η
εντύπωση ότι πάμε εμείς ως Ν.Δ. να
επαναλάβουμε τα σφάλματα του πα-
ρελθόντος… Η εποχή του λαϊκισμού,
η εποχή της λογικής ότι καβαλάμε
ένα κύμα αγανάκτησης και στη συνέ-
χεια πρέπει να το διαχειριστούμε
όταν έρθουμε στην κυβέρνηση, έχει
παρέλθει ανεπιστρεπτί».

Από τη μια η ανάγκη να υπηρετήσει
άμεσα το γενικό συμφέρον της τάξης
του. Από την άλλη η ανάγκη  να απο-
κτήσει επιτέλους η ΝΔ ένα «λαϊκό
έρεισμα». Που θα γείρει τελικά η πλά-
στιγγα, και αν μάλιστα κινδυνεύσει το
νομοσχέδιο του ασφαλιστικού όταν
αργά ή γρήγορα έρθει στη Βουλή με
τη σφραγίδα των θεσμών; Και τι θα
έχει απομείνει από τη ΝΔ για να δια-
χειριστεί το επόμενο «κύμα αγανά-
κτησης»;  Ας ρωτήσουν να μάθουν
τους «εκσυγχρονιστές» πρώην
υπουργούς του ΓΑΠ. Που ήταν και
που κατέληξαν. Ανεπιστρεπτί.

Η ΝΔ κάνει
συναινετική
“σκληρή
αντιπολίτευση”

Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση φαίνεται και
από τις εκκλήσεις συναίνεσης που χαϊδεύουν αυτιά, προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. 

Προς το κίνημα. Η κυβέρνηση καλεί σε «διάλογο» τις ηγεσίες των συν-
δικάτων που κάτω από την πίεση της βάσης, προς το παρόν τον αρνούν-
ται. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι «είναι αναγκαίο να απομονω-
θούν οι ακραίες φωνές και να επικρατήσει ο διάλογος».

Προς τη Νέα Δημοκρατία και λοιπούς μνημονιακούς. Σε πρόσφατη συ-
νέντευξή του στον Αθήνα 9,84, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Δραγα-
σάκης είπε ότι «γνωρίζουμε ιστορικά ότι οι ανασυγκροτήσεις δεν γίνονται
από ένα κόμμα, απαιτούν συνασπισμό δυνάμεων και κοινωνικών και πολι-
τικών δυνάμεων». Ότι «στην αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν από την αρχή η
ιδέα όχι μιας μονοκομματικής κυβέρνησης αλλά ενός αστερισμού δυνά-
μεων». Ότι «η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα βοηθήσει όλους γιατί όλοι
πρέπει να κάνουν επανατοποθετήσεις με βάση το μέλλον». 

Με αυτές τις δηλώσεις ο αντιπρόεδρος αναζητεί γενικώς τη συναίνεση,
χωρίς όμως στην πραγματικότητα οι εξαγγελίες για νέο εκλογικό νόμο να
έχουν άμεσο αντίκρισμα. Είναι προφανές ότι ούτε η κυβέρνηση, ούτε η
αξιωματική αντιπολίτευση και σίγουρα όχι οι «εταίροι» δεν θα επεδίωκαν
άμεσα μια διαδικασία εκλογών. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in.gr, στη συνάντησή της με τον Τσίπρα,
η Μέρκελ «ρώτησε τον κ. Τσίπρα και για την εσωτερική κοινωνική και πο-
λιτική κατάσταση, ενώ κατ' άλλες πληροφορίες τον ρώτησε για τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη». Στη συνάντηση Ολάντ-Μέρκελ «εκφράστηκε η έντονη
ανησυχία των δύο ηγετών για τις κινητοποιήσεις στην Ελλάδα και το σκη-
νικό πολιτικής αστάθειας».

Ο ίδιος ο Τσίπρας στις δηλώσεις του σφυρίζει αδιάφορα: «Δεν καταλα-
βαίνω γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις είπε ο κ. Τσίπρας, σύμφωνα με τις
ίδιες πηγές, και τόνισε ότι οι διαφωνίες μεταξύ των θεσμών δεν θα πρέπει
να αποτελέσουν αφορμή για καθυστέρηση στην αξιολόγηση…».

Κ
αταμεσής στο φουρτουνια-
σμένο πέλαγος βρίσκεται η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Από τη μια, ο δυνατός άνεμος
αντίστασης, που έχει αρχίσει να
φυσάει από άκρη σε άκρη σε όλη
τη χώρα και δεν λέει να σταματή-
σει, αποδομεί κάθε μέρα και περισ-
σότερο την επιχειρηματολογία της
κυβέρνησης ότι εκφράζει την πλει-
οψηφία του λαού που της έδωσε
νωπή εντολή να προχωρήσει στα
αναγκαία μέτρα. 

Οι απόπειρες να απομονωθούν οι
αντιστάσεις μέσα από την προπα-
γάνδα, ότι αυτοί που διαμαρτύρον-
ται για το ασφαλιστικό είναι τάχα
«προνομιούχοι», κατέρρευσε εντε-
λώς μετά την πρωτοφανή συμμετο-
χή και μαχητικότητα της πανεργατι-
κής απεργίας της 4ης Φλεβάρη.

Από την άλλη,  αυξάνονται οι πιέ-
σεις των δανειστών για περισσότε-
ρα μέτρα. Η επικεφαλής του ΔΝΤ
Λαγκάρντ απείλησε ότι: «εάν η
ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν εί-
ναι σοβαρή και δεν πηγαίνει σε βά-
θος αυτό σημαίνει ότι δεν θα
υπάρχει και ελάφρυνση του χρέ-
ους… Για να είναι η χρηματοδότη-
ση του συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος στην Ελλάδα ισοσκελισμένη,
κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός θα
πρέπει να διαθέτει 10% του ΑΕΠ
στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Αυτό
δεν είναι βιώσιμο, ο μέσος όρος
στην Ευρώπη είναι 2.5% του ΑΕΠ.
Το 10% δεν είναι βιώσιμο». Ακο-
λούθησε από κοντά και ο Σόιμπλε
με νέες δηλώσεις για grexit.

Μπροστά σε αυτήν την διπλή
πίεση η κυβέρνηση, προσπαθών-
τας να κατευνάσει τις αντιδράσεις
του κόσμου, προσπαθεί να δώσει

την εικόνα ότι «αφουγκράζεται» τις
αντιδράσεις με δηλώσεις του τύ-
που «οι απεργίες βοηθάνε τη δια-
πραγμάτευση» αλλά όχι μόνο. Η
κατάθεση του ασφαλιστικού ανα-
βάλλεται εκ νέου για το Μάρτη ενώ
ταυτόχρονα καλούνται σε «διάλο-
γο» όλοι οι φορείς προκειμένου να
«καταθέσουν τις προτάσεις τους».
Το ταρακούνημα της πανεργατικής
απεργίας ήταν τόσο δυνατό ώστε
την αμέσως επόμενη μέρα η κυ-
βέρνηση επανέφερε το «παράλλη-
λο πρόγραμμα» που είχε αποσυρ-
θεί λόγω «έλλειψης κοστολόγη-
σης» για να εισαχθεί την επόμενη
βδομάδα για επεξεργασία στις συ-
ναρμόδιες κοινοβουλευτικές επι-
τροπές… 

Όμως πρόκειται για μια παρελ-
κυστική πολιτική με ζητούμενο να
παγώσουν οι κινητοποιήσεις, ενώ
την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είναι
έτοιμη να υποχωρήσει για ακόμα
μια φορά στις πιέσεις των «εταί-
ρων». Όπως δήλωσε χαρακτηριστι-
κά ο υπουργός Εργασίας Κα-
τρούγκαλος αμέσως μετά την τε-

λευταία του συνάντηση με το
κουαρτέτο, «όλα τα μεγάλα θέμα-
τα είναι ανοικτά» και γίνεται (ξανά)
«σκληρή διαπραγμάτευση». 

Επικουρικές

Μια εικόνα του τι συζητάει η κυ-
βέρνηση με τους δανειστές μετέ-
φερε η Καθημερινή την Κυριακή 7
Φλεβάρη επικαλούμενη κυβερνητι-
κές πηγές, ένα «διορθωτικό plan
B» της κυβέρνησης «που αναμένε-
ται να επιφέρει μειώσεις ακόμη και
στις ήδη καταβαλλόμενες συντά-
ξεις με την αρχή να γίνεται από τις
επικουρικές».  

Σύμφωνα με την Καθημερινή,
απέναντι στις πιέσεις του ΔΝΤ να
μην αυξηθούν κατά 1,5 μονάδα οι
εισφορές (που αφορούν στο μεγα-
λύτερο μέρος τους εργοδότες για-
τί τάχα «θίγεται η ανταγωνιστικότη-
τα») «το υπουργείο Εργασίας θα
επιδιώξει να καλύψει την «τρύπα»
των περίπου 150-300 εκατ. ευρώ
που δημιουργείται μέσα από κλιμα-
κωτές μειώσεις στις επικουρικές.

Το κεντρικό σενάριο προβλέπει
μειώσεις από 2% έως 30% σε πε-
ρισσότερες από 800.000 επικουρι-
κές συντάξεις άνω των 150 ευρώ…
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας
Γιώργος Κατρούγκαλος, σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες, αναμέ-
νεται να ρίξει στη διαπραγμάτευ-
ση, προκειμένου να κατευνάσει τις
διαθέσεις των δανειστών για περι-
κοπές στα λεγόμενα «ρετιρέ», πρό-
ταση για σημαντικά αυστηρότερο
πλαφόν για τους δικαιούχους πολ-
λών συντάξεων, καθώς αναμένεται
να πέσει στις 2.500 ευρώ για το
συνολικό εισόδημα του συνταξιού-
χου (κύριες, επικουρικές, μερίσμα-
τα κ.λπ.».

Όμως, «υπαναχωρήσεις στο
πλαίσιο της διαπραγματευτικής
διαδικασίας αναμένονται και για το
ύψος της εθνικής σύνταξης, για
όσους συνταξιοδοτούνται με λιγό-
τερα έτη ασφάλισης από τα 20. Αν
και ο αρχικός σχεδιασμός προβλέ-
πει την καταβολή της εθνικής σύν-
ταξης στο ύψος των 384 ευρώ σε
όλους όσοι έχουν 15 χρόνια ασφά-
λισης, προκειμένου να καμφθούν
οι αντιδράσεις των θεσμών το
υπουργείο Εργασίας επεξεργάζε-
ται πρόταση σύμφωνα με την
οποία το ποσό αυτό μπορεί να πέ-
σει πέριξ των 350 ευρώ, για όσους
έχουν μεταξύ 15 και 20 χρόνια
ασφάλισης».

Τώρα είναι η στιγμή για κλιμάκω-
ση των απεργιών και των αγώνων
και όχι για πάγωμα των κινητοποι-
ήσεων και «διαλόγους» που το μόνο
που πετυχαίνουν είναι να ανοίγουν
την όρεξη για ακόμα χειρότερες
επιθέσεις και σκληρότερα μέτρα.

Γιώργος Πίττας

ΣΥΡΙΖΑ Το Plan B είναι...
μεγαλύτερες περικοπές!

Αναζητώντας “αστερισμούς”

Ο Αλέξης Τσίπρας
στην Τεχεράνη.
Δεν υπάρχει χαλί
τόσο μεγάλο 
που να κρύψει 
τα ξεπουλήματα
της κυβέρνησης



Η
Πανεργατική απεργία της περασμένης
Πέμπτης έχει αλλάξει ολόκληρο το
σκηνικό. Εκεί που η κυβέρνηση του

Αλέξη Τσίπρα προσπαθούσε να μας πείσει
ότι οι αντιδράσεις ενάντια στο Ασφαλιστικό
του Κατρούγκαλου περιορίζονται σε κινητο-
ποιήσεις «της γραβάτας» (για τους δικηγό-
ρους) ή «της πρέφας» (για τους αγρότες),
βρήκε μπροστά της σύσσωμη την εργατική
τάξη, η οποία συσπειρώνει γύρω της και όλα

τα άλλα στρώματα που χτυπιούνται. 

Τα απεργιακά συλλαλητήρια ήταν τα πιο
μαζικά από το 2010-12. Το Σύνταγμα, την
ώρα που βάδιζαν παράλληλα από την Πανεπι-
στημίου το ΠΑΜΕ και από τη Σταδίου τα συν-
δικάτα, θύμιζε τις μέρες που ο κόσμος ξεχυ-
νόταν στις πλατείες. Παντού, ακόμη και σε μι-
κρές πόλεις, οι συγκεντρώσεις των απεργών
πήραν «παλλαϊκό» χαρακτήρα με τη συμμετο-
χή αγροτών, επαγγελματιών, επιστημόνων.

Αυτή η επιτυχία σημαίνει ότι είναι δύσκολο
για την κυβέρνηση να απομονώσει τους
απεργούς και δίνει νέα ορμή για κλιμάκωση
του απεργιακού κύματος. Όχι μόνο με μια
νέα Πανεργατική απεργία, αν η κυβέρνηση
τολμήσει να στείλει το Ασφαλιστικό στη Βου-
λή, αλλά και με απεργίες διαρκείας στα πιο
δυνατά κομμάτια της εργατικής τάξης: στα

λιμάνια, τα καράβια και τα τρένα ενάντια στο
ξεπούλημα, στα νοσοκομεία, τα σχολεία και
τους δήμους για προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση, στις τράπεζες και τις πρώην ΔΕΚΟ για
να σώσουμε όλες τις κατακτήσεις σε μι-
σθούς και συντάξεις που μπαίνουν στο στό-
χαστρο. Αρχίζοντας από αυτή την Παρα-
σκευή, στο πλευρό των αγροτών που κατε-
βαίνουν στο Σύνταγμα.

Πολιτική μάχη

Μπορούμε πραγματικά να τσακίσουμε το
Ασφαλιστικό-σφαγείο. Αλλά αυτό απαιτεί ότι
η εργατική τάξη θα συνεχίσει να είναι μπρο-
στά και να καθορίζει τον χαρακτήρα των κι-
νητοποιήσεων. Αυτή είναι η πολιτική μάχη
που ανοίγεται μπροστά μας.

Εδώ είναι καθοριστικός ο ρόλος της Αρι-
στεράς, σε δυο επίπεδα. Το πρώτο είναι η
στήριξη για την κλιμάκωση των απεργιών
κόντρα στις δεξιές και στις γραφειοκρατικές
συνδικαλιστικές ηγεσίες που θέλουν «διάλο-
γο» ή αναμονή μέχρι να έρθει η ώρα της
Βουλής. Αν είχαμε μείνει στην αναμονή και
στην «οικονομία δυνάμεων» δεν θα είχε ξεδι-
πλωθεί αυτή η δυναμική που δίνει τον αέρα
της νίκης.

Αλλά πιο καθοριστικό είναι ένα δεύτερο
επίπεδο, η κλιμάκωση των αιτημάτων. Χρει-
άζεται εργατική απάντηση στο ερώτημα «από
πού θα βρεθούν τα χρήματα». Η Αριστερά
δεν πρέπει να αφήνει κανένα περιθώριο, στο

όνομα του «παλλαϊκού» χαρακτήρα των κινη-
τοποιήσεων, να προβληθούν οι δεξιές-νεοφι-
λελεύθερες δημαγωγίες ότι τάχα χρειάζεται
να συρρικνωθεί το δημόσιο για να γλυτώσου-
με από τους φόρους και τις εισφορές. 

Εχθρός των αγροτών και των μικρομεσαί-
ων δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οι
τραπεζίτες και οι μεγαλοκαπιταλιστές της
βιομηχανίας τροφίμων και των σουπερμάρ-
κετ. Οι φόροι δεν πάνε σε μισθούς και συντά-
ξεις, πάνε στο χρέος και στη διάσωση των
τραπεζιτών. Τα λεφτά για να κάνουμε το
ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο υπάρχουν και
η μόνη δύναμη που μπορεί να τα βρει είναι η
εργατική τάξη παίρνοντας τον έλεγχο στα
κλειδιά της οικονομίας και βάζοντας χέρι στα
κέρδη του κεφάλαιου.

Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμ-
μα με τα αιτήματα για διαγραφή του χρέους,
κρατικοποίηση των τραπεζών και εργατικό
έλεγχο είναι το κλειδί για την εργατική ηγε-
μονία μέσα στον ξεσηκωμό ενάντια στο σφα-
γείο του τρίτου μνημόνιου. Οι δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έχουν στη σημαία τους αυτό
το πρόγραμμα είναι η ελπίδα της Αριστεράς
για να γίνει πράξη η προοπτική της νίκης που
διαγράφεται μπροστά μας.
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Οι εκπαιδευτικοί της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας μπροστά και ακολουθεί μαζικό μπλοκ της ΟΤΟΕ στην πανεργατική 4 Φλεβάρη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Άλλα 6.120 ευρώ συγκεντρώθηκαν
τη βδομάδα που πέρασε ανεβάζον-
τας τον δείκτη της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
στα 113.150 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τους Νίκο Γ., Αγγε-
λική Χ., Δήμητρα Σ. και Κώστα Κ.
που γράφτηκαν συνδρομητές στην
εφημερίδα και στο περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα κάτω καθώς και για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από
50 ευρώ Μαρία Ν., Κώστας Β., Νίκος
Κ., Γιώργος Κ και Κατερίνα Μ., από
30 ευρώ Δέσποινα Δ. και Φώτης Μ.
από 20 ευρώ Σπύρος Ζ., Λεωνίδας
Α., Μιχάλης Β., Θεοδόσης Σ. 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

 

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
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Για την ηγεμονία 
της εργατικής τάξης
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48ωρη απεργία σε όλα τα λιμάνια της
χώρας προκήρυξαν για τις 16 και 17 Φλε-
βάρη, η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργα-
τών ΟΛΠ, αντιστεκόμενοι στο ξεπούλημα
του λιμανιού του Πειραιά και των υπολοί-
πων που θα ακολουθήσουν. 

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν και τις δύο μέρες, την
πρώτη στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλο-
νίκης και τη δεύτερη στην Αθήνα. Για την
προετοιμασία των κινητοποιήσεων θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των λιμε-
νεργατών την Τετάρτη 10/2, στη 1μμ,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου
του ΟΛΠ.

Όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, στις
20/1 έκανε αποδεκτή την προσφορά της
Κόσκο, μοναδικής υποψήφιας αγορά-
στριας, για την αγορά του 67% των μετο-
χών του λιμανιού, μιλώντας μάλιστα για
“απόλυτη επιτυχία” και για “συμφωνία
ορόσημο του προγράμματος αποκρατι-
κοποιήσεων”. Ταυτόχρονα με το απρό-
σκοπτο προχώρημα των διαδικασιών ξε-

πουλήματος στήθηκε και το επικοινωνια-
κό παιχνίδι από τη μεριά της κυβέρνησης
προσπαθώντας να συγκρατήσουν τις αν-
τιδράσεις από τη μεριά των εργαζομέ-
νων. Από τη μια το “κακό” ΤΑΙΠΕΔ κι ο
πρόεδρός του Σ. Πιτσιόρλας, που πουλά-
ει το λιμάνι, από την άλλη ο “καλός”
υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας που αν-
τιτίθεται σε αυτή την διαδικασία. Που πά-
ει να πει όχι απεργίες, όχι μετωπική σύγ-
κρουση για το πραγματικό μπλοκάρισμα
του ξεπουλήματος, αλλά συνταχθείτε πί-
σω από τον υπουργό που θα σταματήσει
το ξεπούλημα σε κυβερνητικό επίπεδο. 

Την ώρα που ο Πιτσιόρλας πανηγύριζε,
ο Δρίτσας δήλωνε ότι “συμφωνία δεν
υπάρχει” (25/1). Λίγες μέρες μετά επα-
νερχόταν και με συνέντευξή του στην Αυ-
γή (31/1) δήλωνε ότι “η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει να ξεπουλήσει το
λιμάνι” κι ο Πιτσιόρλας με τη σειρά του
στην ίδια εφημερίδα (8/2) δήλωνε ότι
“αυτούς όμως που πολεμούν αυτή τη
προοπτική για να υπερασπιστούν μία ού-

τως η άλλως προβληματική κατάσταση
στο λιμάνι του Πειραιά, πραγματικά αδυ-
νατώ να τους καταλάβω. Και σε πολλές
περιπτώσεις πρόκειται για συντρόφους
και φίλους αγαπημένους”.  Με το Δρίτσα
βέβαια να έχει ξεκαθαρίσει ότι "δεν έχω
δικαίωμα να κάνω κάτι για να σταματήσει
η διαδικασία από τη στιγμή που είναι δέ-
σμευση της κυβέρνησης με βάση αυτά
που ψηφίστηκαν στη Βουλή".

Οι λιμενεργάτες δεν έχουν να στοιχη-
θούν πίσω από κανένα υπουργό. Μόνο
με τον απεργιακό τους αγώνα, το συντο-
νισμό τους με τους ναύτες που απεργού-
σαν όλο το προηγούμενο διάστημα, τους
εργαζόμενους σε ΟΣΕ, αεροδρόμια, συγ-
κοινωνίες και κάθε κλάδο που αντιμετω-
πίζει το ξεπούλημα μπορούν να σταματή-
σουν τις ιδιωτικοποιήσεις. Η προκήρυξη
της διήμερης απεργίας είναι σε αυτή την
κατεύθυνση. Η επιτυχία και η κλιμάκωσή
της μπορεί να αφήσει τις συμφωνίες στο
συρτάρι.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μέχρι το Σάββατο 6/2 παρέμειναν δεμένα τα πλοία λόγω της
απεργίας των ναυτεργατών. Οι ναυτεργάτες είναι από τους κλά-
δους που άνοιξαν απεργιακά τη χρονιά κι έδειξαν το δρόμο της
απεργιακής σύγκρουσης με διάρκεια ενάντια στο τσάκισμα τα-
μείων και συντάξεων, απεργώντας 20 - 21/1 και 27/1 – 6/2. 

Σε συνεδρίαση της ηγεσίας της Πανελλήνιας Ναυτεργατικής
Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε η αναστολή της απεργίας, καθώς
δεν πλειοψήφισε η πρόταση της ΠΕΝΕΝ για νέα 48ωρη. 

Η απεργία αναμένεται να συνεχιστεί με την κατάθεση του νο-
μοσχεδίου για το ασφαλιστικό καθώς “δεν λήγει η εμπόλεμη κα-
τάσταση”, όπως λέει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η ΠΝΟ.

“Τους τελευταίους τρεις μήνες ξεπεράσαμε τις 22 μέρες απερ-
γίας και η συμμετοχή των ναυτεργατών σε όλες απεργιακές ημέ-
ρες είχε καθολική συμμετοχή σε πανελλαδική κλίμακα. Το γεγο-

νός ότι η κυβέρνηση δεν έχει υποχωρήσει ακόμα στο ζήτημα του
ασφαλιστικού μας κάνει αποφασισμένους να συνεχίσουμε και να
κλιμακώσουμε τους αγώνες μέχρι να αναγκάσουμε να πάρει πί-
σω αυτό το τερατούργημα” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, του σωματείου που κατέθεσε
την πρόταση για απεργιακή συνέχεια. 

Οι ναυτεργάτες έδωσαν μαζικό παρών στη γενική απεργία της
4/2, ενώ κινητοποίηση πραγματοποίησαν και την επόμενη μέρα,
όπου παρά τη βροχή, ΠΕΝΕΝ, Συλλόγος Υπαλλήλων ΝΑΤ, Συλλό-
γος εργαζομένων ΕΛΟΕΝ και Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΝΑΤ Κα-
τωτέρων Πληρωμάτων, συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα και ένα
μέρος τους κατάφερε να φτάσει στο Μέγαρο Μαξίμου όπου
άνοιξε πανό με το σύνθημα “Κάτω τα χέρια από το ΝΑΤ”.

Τ
ην Δευτέρα 1/2, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας εξέδωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για
όλο τον κόσμο λόγω της επιδημίας του ιού Ζίκα

που εξαπλώνεται στη Βραζιλία και στις γύρω χώρες.
Πρόκειται για έναν νευροτρόπο ιό (επηρεάζει το Κεν-
τρικό Νευρικό Σύστημα), μεταδίδεται από κουνούπια
και όταν προσβάλει εγκύους φαίνεται να προκαλεί με-
γάλα, μη αναστρέψιμα προβλήματα στην ανάπτυξη του
εγκεφάλου του εμβρύου.

Μας κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει προς το παρόν
σχετική οδηγία ούτε από την σχετική ευρωπαϊκή υπηρε-
σία, ούτε από το ΚΕΕΛΠΝΟ, ούτε κάποια άλλη σχετική
αντίδραση.  Δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τι είχε
συμβεί το 2009 με τον ιό H1N1. Τότε και ενώ η επικινδυ-
νότητα του ιού ήταν υπό επιστημονική αμφισβήτηση εί-
χε γίνει τεράστια κινητοποίηση και ο υπουργός υγείας
Αβραμόπουλος είχε δαπανήσει τεράστια ποσά για να
προμηθευτεί το ελληνικό κράτος 4 εκατομμύρια εμβό-
λια από τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε τα μισά.

Τελικά αποδείχτηκε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία
των ανθρώπων ο ιός αυτός εκδηλώνεται ως ένα απλό
κρυολόγημα, εκτός από κάποιους γενετικά «άτυχους»
ή επιβαρυμένους. Στις περιπτώσεις αυτές το εμβόλιο
και πάλι δεν προλαβαίνει να λειτουργήσει, αυτό που
απαιτείται είναι η εντατική παρακολούθηση και θερα-
πεία του ασθενή. Η έλλειψή της μπορεί να αποβεί μοι-
ραία, έτσι έγινε και στις 4/2 στο νοσοκομείο Σωτηρία. 

Μη - στελεχωμένα

Μια 55χρονη έσβησε επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο
κρεβάτι στην Εντατική. Όταν λέμε ότι δεν υπήρχε κρεβά-
τι δεν εννοούμε ότι έλειπε ο εξοπλισμός αλλά ότι τα κρε-
βάτια αυτά παρόλο που υπάρχουν και είναι άρτια εξοπλι-
σμένα δεν έχουν την αντίστοιχη στελέχωση. Κάθε ένα
από τα κρεβάτια αυτά θέλει έξι άτομα για να λειτουργή-
σει, αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι υπάρχουν 200 τέ-
τοια μη-στελεχωμένα κρεβάτια σε όλη τη χώρα, στο εν
λόγω νοσοκομείο ο αριθμός αυτός φτάνει στα 10.

Αυτός ο ιός προβλέπεται να προσβάλει μέχρι και 4
εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως φτωχούς στη Λατινι-
κή Αμερική. Πάντα οι φτωχοί είναι πιο ευάλωτοι στις
ασθένειες που μεταδίδονται με κουνούπια. Ακριβώς
όμως επειδή οι φτωχοί δεν έχουν λεφτά για να πληρώ-
σουν ακριβά εμβόλια, ούτε οι φαρμακοβιομηχανίες κι-
νητοποιούνται ούτε η έρευνα προσανατολίζεται στο να
παράγει εμβόλιο γιατί μέσα στην κρίση του το κεφά-
λαιο δεν θέλει να κάνει τέτοιες επενδύσεις που δεν εί-
ναι σίγουρο ότι θα φέρουν κέρδη. Το μόνο που φαίνε-
ται να τους απασχολεί είναι οι επερχόμενοι Ολυμπιακοί
αγώνες που θα γίνουν στο Ρίο ΝτεΤζανέιρο.

Μέχρι τώρα η κύρια συμβουλή που απευθύνεται
στους πληθυσμούς αυτούς με περίσσιο κυνισμό είναι
το «μη μένετε έγκυες» ενώ σε πολλές από αυτές τις
χώρες οι εκτρώσεις απαγορεύονται. 

Όσο ο έλεγχος της Υγείας βρίσκεται στα χέρια των
πολυεθνικών και του κεφαλαίου οι κίνδυνοι για την
υγεία μας μπορεί είτε να υποτιμώνται είτε να μεγεθύ-
νονται ανάλογα με το τι τους βολεύει και τους συμφέ-
ρει περισσότερο για τα κέρδη τους. Μόνο ο εργατικός
έλεγχος μπορεί να εξασφαλίσει ότι η επιστημονική
γνώση και οι πόροι που διαθέτουμε σαν κοινωνία θα
λειτουργούν με γνώμονα την υγεία όλων και όχι τα κέρ-
δη λίγων.

Χρίστος Αργύρης

Επιδημία ΖΙΚΑ

Δύο μέτρα 
και δύο σταθμά 
για την υγεία μας

48ωρη Ενάντια στο ξεπούλημα48ωρη ενάντια στο ξεπούλημα

ΛΙΜΑΝΙΑ

NAYTEΣ “Δεν λήγει η εμπόλεμη κατάσταση”

Μαζικό το μπλοκ των λιμενεργατών στην πανεργατική 4 Φλεβάρη
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ΠΟΕΔΗΝ Αγωνιστικό πρόγραμμα στα νοσοκομεία

Στις 25 Φλεβάρη στο νοσοκομείο
Αγ.Σάββας θα γίνουν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου Δ.Σ του Συλλόγου
Εργαζομένων. 

Πρόκειται για εκλογές που γίνονται σε
συνθήκες πολιτικής κρίσης της κυβέρ-
νησης και μεγάλων αγώνων από τη με-
ριά του εργατικού κινήματος με πρό-
σφατη τη συγκλονιστική πανεργατική
απεργία στις 4 Φλεβάρη ενάντια στο
ασφαλιστικο του Κατρούγκαλου. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία
Εργαζομένων του νοσοκομείου , η παρά-
ταξη που στηρίζουν οι δυνάμεις του Νυ-
στεριού και έχει την πλειοψηφία στο
απερχόμενο ΔΣ, συμμετέχει για τρίτη συ-
νεχόμενη φορά στις εκλογές. Διεκδικεί να
καταγράψει μαζικά και στις εκλογές του
σωματείου το μεγάλο ρεύμα αντίστασης
απέναντι σε όλα τα μνημόνια έχοντας πα-
ρακαταθήκη 4 χρόνια συστηματικής ορ-
γάνωσης όλων των μαχών μικρών και με-
γάλων, οικονομικών, συνδικαλιστικών, πο-

λιτικών, αντιφασιστικών και αν-
τιρατσιστικών μέσα στο νοσο-
κομείο και συνολικά στο χώρο

των υγειονομικών με τη στήριξη του Συν-
τονιστικού Νοσοκομείων και του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια. 

Λειτουργούσε οργανώνοντας από τα
κάτω με την επιτροπή αγώνα, συνεχείς
συνελεύσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις
και διαδηλώσεις. Αυτές τις μάχες θέλει
να δυναμώσει μέσα στα νοσοκομεία για
μαζικές προσλήψεις, για να σταματή-
σουν όλες οι ιδιωτικοποιήσεις, για δωρε-
άν καθολική δωρεάν ποιοτική Υγεια για
όλο το λαό για κάθε μετανάστη και ανα-
σφάλιστο. Γι' αυτό και τοποθετείται ξε-
κάθαρα υπέρ της διαγραφής του χρέ-
ους της ρήξης με τους δανειστές, την
ΕΕ και το ευρώ και τον έλεγχο των εργα-
ζομένων από τα νοσοκομεία μέχρι τις
τράπεζες για να ανοίξει ο πραγματικός
δρόμος εξόδου από τα μνημόνια και στο
χώρο της υγείας και της περίθαλψης.

Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος Συλλόγου 

Εργαζομένων Νοσ. Αγ. Σάββας

Ν
έο κύκλο κινητοποιήσεων για τους εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία αποφάσισε η
ΠΟΕΔΗΝ, χαρακτηρίζοντάς τες συνέχεια

της μεγάλης γενικής απεργίας στις 4/2. 

Το πρόγραμμα της ΠΟΕΔΗΝ περιλαμβάνει
δράσεις στις 11/2 που θα αποφασίσουν τα Δ.Σ
των σωματείων (από την ομοσπονδία προτείνον-
ται συγκεντρώσεις στην 2η ΥΠΕ στην Αττική και
στα αγροτικά μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα), πα-
νελλαδική σύσκεψη σωματείων νοσοκομείων
στις 17/2 και την επόμενη μέρα παναττική στάση
εργασίας 12-3μμ με συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Υγείας.

Ασφαλιστικό, αξιολόγηση, υποχρηματοδότη-
ση και το αίτημα της ένταξης στα ΒΑΕ αποτε-
λούν τις κύριες αιχμές των εργαζομένων στη
δημόσια Υγεία.   

“Το ΕΣΥ βρίσκεται σε οριακό σημείο λειτουρ-
γίας από την υποχρηματοδότηση και την υπο-
στελέχωση” αναφέρει μεταξύ άλλων το συνδικά-
το των υγειονομικών φέρνοντας συγκεκριμένα
στοιχεία: “Από τον προϋπολογισμό του έτους
2016 προκύπτει ότι εφέτος θα επιχορηγηθούν
με 1,15 δις ευρώ, τη στιγμή που οφείλουν στους
προμηθευτές πάνω από 2 δις ευρώ. Ταυτόχρο-
να εφέτος επιβαρύνονται με το κόστος χορήγη-
σης των ακριβών φαρμάκων, που πέρυσι χορη-
γούσε ο ΕΟΠΥΥ. Τα ταμεία των Νοσοκομείων εί-
ναι άδεια. Αδυνατούν να προμηθευτούν υλικά
και φάρμακα. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

Προσωπικό προσλαμβάνεται μόνο μέσω τηλε-
οράσεως. Αποχώρησαν 20.000 υγειονομικοί τα

έξι τελευταία έτη των μνημονίων και δεν έχει
προσληφθεί ούτε ένας. Ψέματα του Πρωθυ-
πουργού και των Υπουργών της Υγείας οι αναγ-
γελίες προσλήψεων. Η μία στις τρεις είναι κενές
οι οργανικές θέσεις. 30.000 είναι οι κενές οργα-
νικές θέσεις. Μία Νοσηλεύτρια τη βάρδια σε κά-
θε κλινική των 40 Ασθενών. Οφείλονται εκατον-
τάδες ρεπό, κανονικές άδειες παρελθόντων
ετών. Το εναπομείναν προσωπικό γίνεται λάστι-
χο και προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε συνθή-
κες εργασιακής εξουθένωσης.

Ανανεώθηκαν οι συμβάσεις του Επικουρικού
Προσωπικού (διεκδικούμε την μονιμοποίησή
τους) έως τον Σεπτέμβριο του έτους... δεν έγινε
το αντίστοιχο με το προσωπικό που υπηρετούσε

σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μέσω του
ΚΕΕΛΠΝΟ... Εάν συνέχιζαν να δουλεύουν οι 190
εργαζόμενοι του ΚΕΕΛΠΟ στις Μονάδες Εντατι-
κής Θεραπείας, θα ήταν ανοικτά ακόμη 30-40
κρεβάτια ΜΕΘ που είναι έτοιμα προς λειτουρ-
γία, τη στιγμή που θερίζει η γρίπη και καθημερι-
νά στη λίστα αναμονής του ΕΚΑΒ είναι πάνω
από 70 Ασθενείς”. 

Σε σχέση με το υπό ψήφιση σύστημα Αξιολό-
γησης η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι δεν θα επιτρέ-
ψει την εφαρμογή του. “Θα κηρύξουμε απεργία
– αποχή και θα κινηθούμε με βάση την απειθαρ-
χία – ανυπακοή (όπως με την προηγούμενη
Αξιολόγηση)” δηλώνει χαρακτηριστικά . 

Στάση εργασίας την Τετάρτη 10/2
και συγκέντρωση στο νοσοκομείο απο-
φάσισαν οι εργαζόμενοι του νοσοκο-
μείου Ικαρίας, προκειμένου να τιμή-
σουν τους 4 συναδέλφους τους που
έχασαν τη ζωή τους ακριβώς πριν 13
χρόνια, όταν έπεσε ελικόπτερο του
ΕΚΑΒ, κοντά στο νησί. 

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από
τη Λέσβο προκειμένου να μεταφέρει
ασθενή από την Ικαρία στη Σάμο. Το
ελικόπτερο έπεσε στη θάλασσα με
αποτέλεσμα και οι τέσσερις επιβαίνον-
τες να σκοτωθούν. Πρόκειται για τον
Ευστράτιο Φωτιάδη, τον Ηλία Λέντη,
τον Μαγκέντ Σαφάντι και τον Κουρού-
λη Ιωάννη. Το πόρισμα ανέφερε ως πι-
θανό αίτιο της πτώσης την κόπωση του
κυβερνήτη “λόγω μειωμένης ανάπαυ-
σης και υπέρβασης των προβλεπομέ-
νων ορίων απασχόλησης”. Άλλη μια
τραγωδία καρπός των ελλείψεων και
της εντατικοποιημένης εργασίας, που
δεν την ξεχνούν οι συνάδελφοί τους
συνδέοντάς την με τη σημερινή κατά-
σταση στη δημόσια Υγεία που έχει 13
χρόνια εξέλιξης προς το χειρότερο.

Οι εκλογές για την ανάδειξη
του νέου Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ τον

Μάρτη εξελίσσονται σε μεγάλη
πολιτική μάχη μέσα στα νοσοκο-
μεία Αθήνας –Πειραιά. Όχι μόνο
γιατί η ΕΙΝΑΠ είναι από τα μεγα-
λύτερα πρωτοβάθμια σωματεία
στην Ελλάδα (8.000 νοσοκομει-
ακοί γιατροί είναι γραμμένοι σε
αυτήν), αλλά και γιατί μπορεί αυ-
τή τη φορά η Αριστερά να πάρει
την πλειοψηφία. 

Την προηγούμενη φορά δεύτε-
ρη δύναμη στην ΕΙΝΑΠ είχε ανα-
δειχθεί το «Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή», παράταξη της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς με
συνεργασία του Νυστεριού, της
ΑΡΣΙ (οι δύο βασικές δυνάμεις
στην υγεία με ευθεία αναφορά
στο πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ),
του ΚΙΝΙ (ρεύμα νέων γιατρών
στα νοσοκομεία με αγωνιστική
διάθεση) και μιας σειράς ανέντα-
χτων αγωνιστών. Πρώτη δύναμη
τότε βγήκε η ΔΑΚΕ, τρίτη η πα-
ράταξη ΜΕΤΩΠΟ (ΣΥΡΙΖΑ), τέ-
ταρτη το ΠΑΜΕ, πέμπτη η ΠΑ-
ΣΚΕ, έκτη η ΑΙΚ (ανεξάρτητοι),
έβδομη η παράταξη που πρόσκει-
ται στη ΔΗΜΑΡ. 

Το «Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή» έπαιξε τα τελευταία
χρόνια τεράστιο ρόλο στη μάχη
ενάντια στα μνημόνια, το ρατσι-
σμό και τους φασίστες. Από την

«επίσκεψη» μελών μας, με από-
φαση όλης της ΕΙΝΑΠ, στο κολα-
στήριο της Αμυγδαλέζας, με απο-
τέλεσμα την άμεση απελευθέρω-
ση 3 μεταναστών, μέχρι την προ-
κήρυξη αναρίθμητων στάσεων
εργασίας, απεργιών, συντονι-
σμού με άλλα σωματεία αλλά και
τη συμμετοχή της ΕΙΝΑΠ στο
Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
το «Ενωτικό Κίνημα για την Ανα-
τροπή» ήταν πάντοτε παρόν στις
μάχες.

Έπαιξε πολύτιμο ρόλο στη μά-
χη να μην κλείσουν τα 50 νοσο-
κομεία που είχε βάλει στο μάτι ο
Άδωνις Γεωργιάδης με απεργίες
– συναυλίες – διαδηλώσεις, ήταν
στην πρωτοπορία της μάχης να
πέσει η κυβέρνηση των Σαμαρο-
βενιζέλων, ενώ ήταν η πρώτη ξε-
κάθαρη δύναμη στους γιατρούς
που ανοιχτά μπήκε να οργανώσει
την αντίσταση στα μνημόνια με
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν άλλες
αριστερές δυνάμεις είτε είχαν
μουδιάσει, είτε περίμεναν παθητι-
κά τις εξελίξεις. 

Το «Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή» σήκωσε το βάρος της
πρώτης μεγάλης απεργίας των
νοσοκομείων στις 20 Μάη με κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ , απεργία σταθ-

μό που λοιδορήθηκε από συριζαί-
ους συνδικαλιστές ως «κίνημα
της κατσαρόλας» και πρωτοστά-
τησε στην μεγαλειώδη επίσχεση
εργασίας που ανάγκασε τους
υπουργούς Υγείας να μας πληρώ-
σουν τελικά 3 μήνες εφημερίας
σε υποτίθεται ασφυκτικές για την
Ελλάδα συνθήκες. Το «Ενωτικό
Κίνημα για την Ανατροπή» έβαλε
επίσης ολόκληρη την ΕΙΝΑΠ στην
πρώτη γραμμή της μάχης της δί-
κης –καταδίκης της Χρυσής Αυ-
γής με πανό, ψηφίσματα κτλ, ενώ
δεν σταμάτησε λεπτό να ανοίγει
την αλληλεγγύη (έμπρακτη και κι-
νηματική) στους πρόσφυγες που
πνίγονται στο Αιγαίο, με κορυ-
φαία στιγμή τη συμμετοχή της ΕΙ-
ΝΑΠ στο μεγάλο συλλαλητήριο
στον Έβρο. 

Στις 10 Μάρτη λοιπόν ψηφίζου-
με στηρίζουμε το «Ενωτικό Κίνη-
μα για την Ανατροπή» για να συ-
νεχίσουμε πιο δυνατοί τη μάχη
ενάντια στην κρίση του καπιταλι-
σμού που έχει βαλθεί να εξαφανί-
σει τα νοσοκομεία μας.

Χρίστος Αργύρης
μέλος 5μελούς επιτροπής ΕΙΝΑΠ
και Δ.Σ. σωματείου εργαζομένων

στο Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Εκλογές σε ΕΙΝΑΠ... και Αγ. Σάββα

ΙΚΑΡΙΑ

Δεν ξεχνάμε τους
συναδέλφους

Σύσκεψη Τα σωματεία των νοσοκομείων της Αττικής καλεί σε σύσκε-
ψη ο Σύλλογος Εργαζομένων του Αγ.Σάββα προκειμένου

να συζητηθούν τα ζητήματα των 5μηνιτών συναδέλφων τους που έχουν ξεκινήσει να
εργάζονται στα νοσοκομεία. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/2, στις
4μμ στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Όπως ανακοίνωσε “ο σύλλογος εργαζομέ-
νων του Αγίου Σάββα συμμετέχει και στηρίζει τον αγώνα των συναδέλφων/ισσων
5μηνιτών στα νοσοκομεία για μονιμοποίηση τους και πλήρη εργασιακά δικαιώματα
γιατί ξεκάθαρα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Καλύπτουμε πλήρως συνδι-
καλιστικά με την εγγραφή τους στο σύλλογο”.

Το μπλοκ των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία στην πανεργατική 4/2
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Τις τεράστιες απεργίες του 2011 και την
5η Μάη του 2010 θύμισε η Γενική Απεργία
της 4ης Φλεβάρη. Για ώρες το κέντρο της
Αθήνας είχε πραγματικά πλημμυρίσει από
απεργούς. Το ίδιο συνέβη σε κάθε πόλη της
χώρας που πραγματοποιήθηκε διαδήλωση. 

Για την Αθήνα ακόμα και η επίσημη ανα-
κοίνωση της Αστυνομίας δίνει ότι διαδήλω-
σαν 50 χιλιάδες. Προφανώς, το πραγματι-
κό νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Κατά
τη διάρκεια των απεργιακών συγκεντρώσε-
ων οι κεντρικοί δρόμοι ήταν γεμάτοι, η Πα-
τησίων, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου ήταν
ταυτόχρονα πλημμυρισμένες από κόσμο. 

Η εργατική τάξη συνεχίζει να βρίσκεται
σε απόλυτη σύγκρουση με τις μνημονιακές
πολιτικές. Η προπαγάνδα της κυβέρνησης
ότι τάχα το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό
έχει την υποστήριξη των «πιο φτωχών κομ-
ματιών μέσα στην κοινωνία» όχι μόνο δεν
πέρασε, αλλά είναι καθαρό ότι οι δικηγό-
ροι, οι μηχανικοί, οι αγρότες βρίσκονται
μαζί με την εργατική τάξη σε αυτή τη μάχη. 

Χαρακτηριστικό της Γενικής Απεργίας ήταν
η μαζική επανεμφάνιση εργατικών κομματιών
που είχαν καιρό να κατέβουν οργανωμένα. Δι-
κά τους μπλοκ είχαν ο ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, οι ερ-
γαζόμενοι στη Χημική Βιομηχανία, η ΟΤΟΕ, οι
οδηγοί και οι τεχνικοί των λεωφορείων. Μαζι-
κή συμμετοχή είχαν και η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, η
ΠΟΕ-ΟΤΑ, το υπουργείο Πολιτισμού. 

Στροφή
Η συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώ-

νος δεν θύμιζε σε τίποτα τις συγκεντρώσεις
που γίνονταν παλιότερα στο Πεδίον του
Άρεως. Προφανώς, αυτό δεν είναι αποτέλε-
σμα ελέγχου των Παναγόπουλων της συνδι-
καλιστικής γραφειοκρατίας πάνω στην εργα-
τική τάξη, αλλά της στροφής χιλιάδων κό-
σμου στα συνδικάτα του για να δώσει τη μά-
χη ενάντια στο ασφαλιστικό-σφαγείο κι ενάν-
τια σε όποιο άλλο μνημονιακό μέτρο έρθει.
Το 62% του ΟΧΙ όχι μόνο υπάρχει, αλλά συμ-
μετείχε μαζικά στη Γενική Απεργία.  

Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια ορ-
γάνωσε προσυγκέντρωση στο Μουσείο όπου
συσπειρώθηκαν μια σειρά από σωματεία η
ΠΕΝΕΝ, το σωματείο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, το
ΣΕΛΜΑ, η ΠΟΣΠΕΡΤ κ.ά. Στη συνέχεια αυτά
τα μπλοκ ενώθηκαν με την προσυγκέντρωση
των Νοσοκομείων από το υπουργείο Υγείας
και με διαδήλωση από την οδό Ακαδημίας
βρέθηκαν στην κεφαλή της Πανεργατικής. 

Έτσι, οι δυνάμεις του Συντονισμού κατάφε-
ραν να κάνουν ουσιαστική παρέμβαση και να
ενωθούν με τους δεκάδες χιλιάδες που πλημ-
μύριζαν τη Σταδίου, τονίζοντας την ανάγκη
της απεργιακής κλιμάκωσης τόσο με τα συν-
θήματά τους όσο και με την διακίνηση του
απεργιακού υλικού που είχαν κυκλοφορήσει. 

Η συνέχεια είναι μπροστά μας. Χρειάζε-
ται ακόμα καλύτερη συγκρότηση του κομ-
ματιού που προτείνει κλιμάκωση του αγώ-
να, σύνδεση της μάχης του ασφαλιστικού
με τη μάχη απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις
και πίεση στις συνδικαλιστικές ηγεσίες για
νέα Πανεργατική Απεργία.

Ουσιαστική
παρέμβαση

T
ην πρώτη του συνέλευση μετά τη Γενι-
κή Απεργία πραγματοποίησε ο Συντονι-
σμός Eνάντια στα Μνημόνια την Δευτέ-

ρα 8 Φλεβάρη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Αποφασίστηκε ότι ο Συντονισμός θα στηρίξει
την κινητοποίηση των αγροτών την Παρα-
σκευή 12 Φλεβάρη στο Σύνταγμα, την διήμε-
ρη απεργία που έχουν καλέσει οι ναυτεργά-
τες στις 16-17 Φλεβάρη, ενώ θα κυκλοφορή-
σει ανακοίνωση με την οποία θα προτείνει
απεργιακή κλιμάκωση έτσι ώστε η κυβέρνηση
να μην καταφέρει να καταθέσει το νομοσχέ-
διο για το ασφαλιστικό. 

Eπίσης, ο Συντονισμός θα συμμετέχει στην
σύσκεψη που καλούν οχτώ Ομοσπονδίες (με
πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ) την Πέμπτη 11/2
6μμ στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ και θα πάρει μέ-
ρος στην καμπάνια για την παγκόσμια μέρα
αντιρατσιστικής δράσης στις 19 Μάρτη. Τέ-
λος, θα στηρίξει τις κινητοποιήσεις των Έκτα-
κτων του ΥΠΠΟ και θα επισκεφτεί τους εργα-
ζόμενους της Softex.  

Στη συνέλευση συμμετείχαν εργαζόμενοι
και συνδικαλιστές από το σωματείο των
Έκτακτων του ΥΠΠΟ, από την ΕΤΕΡ, από τα
σωματεία των Δήμων Αθήνας και Νέας Φιλα-
δέλφειας, από τους πενταμηνίτες των Δήμων,
από το ΣΕΛΜΑ, από το υπουργείο Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, από το σωματείο εργα-
ζόμενων στην Ιντρακόμ, από τη Γ’ ΕΛΜΕ, από
την ιδιωτική κλινική Νέον Αθήναιον, από τα
Νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Αττικό.  

Την διαδικασία άνοιξε ο Τάσος Αναστασιά-
δης, υπεύθυνος του Συντονισμού. Τόνισε ότι
η απεργία ήταν πετυχημένη τόσο σε ποσοστά
όσο και σε συμμετοχή στις διαδηλώσεις, ενώ
δίπλα στους εργαζόμενους βρέθηκαν και άλ-
λα στρώματα, όπως αγρότες, μηχανικοί, δικη-
γόροι. Εξήγησε ότι η επιλογή του Συντονι-
σμού να καλέσει νωρίς προσυγκέντρωση στο
Μουσείο, να συγκροτήσει αγωνιστικό μπλοκ
και στη συνέχεια να παρέμβει οργανωμένα
στους χιλιάδες απεργούς είναι μια κατεύθυν-
ση που θα χρειαστεί να την συνεχίσει. Επισή-
μανε ακόμα ότι ο κόσμος πήρε στα χέρια του
την απεργία που δεν οργάνωσαν οι συνδικα-
λιστικές ηγεσίες, ξεπερνώντας τα αποπροσα-
νατολιστικά επιχειρήματα της κυβέρνησης.
Τέλος, πρότεινε τη στήριξη στην κινητοποί-
ηση των αγροτών και των εργαζόμενων στον
ΟΛΠ, ενημέρωσε ότι η ΑΔΕΔΥ προσανατολί-
ζεται να πάρει απόφαση για στάση εργασίας
την Παρασκευή έτσι ώστε να συμμετέχουν
όλοι στο παναγροτικό συλλαλητήριο και πρό-
τεινε τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για
τις 19 Μάρτη. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν μια σειρά πα-
ρεμβάσεις. Πρώτη πήρε το λόγο η Αγγελική
από την Κλινική Νέον Αθήναιον. Ενημέρωσε
ότι οι εργαζόμενοι εκεί πληρώνονται με έναντι
200 ευρώ, ενώ η ίδια κατάσταση επικρατεί και
σε άλλες ιδιωτικές κλινικές. Επίσης, παρόλο

που αρκετοί εργαζόμενοι έχουν δικαιωθεί δι-
καστικά, η εργοδοσία τους παραπέμπει στον
ΕΟΠΥΥ για να πάρουν τα χρήματά τους, κα-
θώς υποστηρίζει ότι έχει πτωχεύσει. 

Ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος του Σωματεί-
ου Έκτακτων ΥΠΠΟ ενημέρωσε για την δύ-
σκολη κατάσταση που βρίσκεται το σωματείο
καθώς έληξαν οι συμβάσεις 5500 εργαζόμε-
νων με αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα να κι-
νητοποιηθούν. Πολλοί δεν γνωρίζουν πότε θα
ξαναδουλέψουν. Ζήτησε την στήριξη του Συν-
τονισμού στις στάσεις εργασίας που έχουν
εξαγγείλει το Παρακευοσαββατοκύριακο 12-
14/2 με συγκεντρώσεις στην είσοδο της
Ακρόπολης. 

«Μια πρώτη νίκη» χαρακτήρισε η Ντίνα Γκα-
ρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ την πετυχημένη Γενική
Απεργία. Τόνισε ότι δεν πρέπει οι εργαζόμε-
νοι να «τσιμπάνε» στα επιχειρήματα της κυ-
βέρνησης που επιχειρεί να διασπάσει το
απεργιακό μέτωπο και εξήγησε ότι έχει καθο-
ριστική σημασία να συνδέεται το ζήτημα του
ασφαλιστικού με το αίτημα για τη διαγραφή
του χρέους.

Κυβέρνηση σε αδιέξοδο 

Μαζί της συμφώνησε και ο Βασίλης Συλαϊ-
δής από το Σωματείο Εργαζόμενων της Ιντρα-
κόμ. Εξήγησε ακόμα ότι η κυβέρνηση είναι σε
αδιέξοδο και ενημέρωσε για την πρωτοβου-
λία που παίρνουν οι οχτώ Ομοσπονδίες για να
δυναμώσει ο συντονισμός απέναντι στην επί-
θεση της κυβέρνησης. Ακόμα έδωσε την εικό-
να ότι στο Μαρκόπουλο έγινε εκδήλωση με
πρωτοβουλία των σωματείων της περιοχής
και όλοι μαζί έκαναν παρέμβαση αλληλεγ-
γύης στο τοπικό μπλόκο των αγροτών. 

Έπειτα, μίλησε ο Κώστας Καταραχιάς από
το σωματείο του Άγιου Σάββα. Επισήμανε ότι
τα ποσοστά και η συμμετοχή στην απεργία
ήταν ανεβασμένα σε όλα τα νοσοκομεία, ενώ

πετυχημένη ήταν και η προσυγκέντρωση στο
υπουργείο Υγείας που ενώθηκε με την προ-
συγκέντρωση του Συντονισμού. Ενημέρωσε
ακόμα για το πρόγραμμα δράσης που έχει
βάλει η ΠΟΕΔΗΝ, καθώς και για τη σύσκεψη
των πεντάμηνων εργαζόμενων στην Υγεία
που θα γίνει την Τετάρτη 10/2 στον Άγιο Σάβ-
βα. 

Ο Αντώνης Σκαρπέλης, απολυμένος από το
ΥΠΠΟ που πήρε το λόγο στη συνέχεια μίλησε
για την κατάσταση που βιώνουν οι ελαστικά
εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
ενώ επιχειρηματολόγησε για την ανάγκη της
ανάδειξης όλων των πολιτικών αιχμών, όπως
είναι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα της απομό-
νωσης των φασιστών από τις εργατικές και
αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως έγινε την
ημέρα της Πανεργατικής στο Σύνταγμα από
τις δυνάμεις του Συντονισμού. 

Ο Γιώργος Oρταντζόγλου από το Σωματείο
Εργαζόμενων της Νέας Φιλαδέλφειας πρότει-
νε ο Συντονισμός να στηρίξει τους εργαζόμε-
νους στη Softex που έχουν απολυθεί. Ενημέ-
ρωσε ακόμα ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει
φτιαχτεί μια επιτροπή αγώνα για το ασφαλι-
στικό, κάτι που μπορεί να είναι βοηθητικό σε
όλες τις γειτονιές. Τέλος, τόνισε ότι πρέπει
να μην φοβόμαστε να ανοίγουμε όλα τα πολι-
τικά ζητήματα, όπως το ζήτημα του χρέους
και να παρεμβαίνουμε στις εργατικές μάζες
που δεν συμφωνούν απαραίτητα μαζί μας σε
όλα, όπως έγινε στη Γενική Απεργία.   

Τελευταία πήρε το λόγο η Μαρία Μαλέ-
σκου από τα πεντάμηνα των Δήμων, η οποία
ενημέρωσε ότι προσανατολίζονται σε συνε-
δρίαση του Συντονιστικού τους έτσι ώστε να
συνδεθούν με τα καινούργια πεντάμηνα στο
χώρο της Υγείας.  

Νεκτάριος Δαργάκης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Μετά την πανεργατική, 
εμπρός για κλιμάκωση

4/2, λιμενεργάτες από τον Πειραιά στην πανεργατική
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Σε συλλαλητήριο έξω από τα
κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην
Χαλκοκονδύλη προχώρησε η
ΓΕΝΟΠ στις 3/2, μία μέρα πριν
την Γενική Απεργία. Θυμίζουμε
ότι η ΓΕΝΟΠ έχει πάρει απόφα-
ση ότι αν η κυβέρνηση προχω-
ρήσει σε κατάθεση του νομο-
σχεδίου για το ασφαλιστικό στη
Βουλή, θα ξεκινήσει 24ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες. 

Το συλλαλητήριο δεν είχε
μεγάλη συμμετοχή αφού,
όπως μας ανέφεραν εργαζόμε-
νοι, δεν είχε προετοιμαστεί κα-
τάλληλα, ενώ ήταν μια μέρα
πριν τη διαδήλωση της Γενικής
Απεργίας. Παρόλα αυτά όσοι
βρέθηκαν στη Χαλκοκονδύλη
τόνισαν την αντίθεσή τους
στην αντί-ασφαλιστική επίθεση
της κυβέρνησης.  

Ο Μιχάλης Γεροντίδης, εργα-
ζόμενος στη ΔΕΗ του Ρουφ
μας δήλωσε: «Τα μέτρα που
έχουν πάρει ο μόνος τρόπος
για να τα αποκρούσουμε είναι
ο αγώνας. Τίποτα άλλο δεν
μπορεί να μας δώσει αυτό που
θέλουμε. Μόνο αν κατέβουμε
στους δρόμους. Ούτε με διαλό-
γους, ούτε με συναντήσεις γί-
νεται. Ο κόσμος τους ψήφισε
για αυτό το «κάτι άλλο». Το ΟΧΙ
ήταν ΟΧΙ και τελικά είδαμε πως
κατέληξε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό
μας ασφαλιστικό, ως εργαζό-
μενοι στη ΔΕΗ, έχουν ξεκινήσει
να το καταστρέφουν εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν
ένα ξεχωριστό ταμείο, το ενο-
ποίησαν, πήραν τα λεφτά του
ταμείου και πλήρωσαν ό, τι
ήθελαν. Τώρα θα δίνεις μια ει-
σφορά που η σύνταξη δεν θα
είναι ούτε το ένα τρίτο αυτά τα
χρήματα. Η ΓΕΝΟΠ είπε ότι θα
ξεκινήσει 24ωρες επαναλαμβα-
νόμενες με την κατάθεση του
νομοσχεδίου. Εγώ πιστεύω ότι
ο αγώνας πρέπει να ξεκινήσει
και πολύ νωρίτερα, πριν την κα-
τάθεση. Γιατί μέχρι τώρα ο
αγώνας γινόταν στην κατάθε-
ση, όμως έτσι τα γεγονότα
ήταν προτετελεσμένα».  

Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ δεν ορ-
γάνωσε ούτε την παρουσία
στην πορεία της Γενικής Απερ-
γίας. Η ΔΕΗ ήταν η μοναδική
από τις ΔΕΚΟ που δεν συμμε-
τείχε με οργανωμένο μπλοκ. 

Η οργάνωση των εργαζόμε-
νων στη ΔΕΗ από τη βάση εί-
ναι απαραίτητη έτσι ώστε και
να μην λείπουν από τις απερ-
γίες όσο και να πιέσουν την
ηγεσία της ΓΕΝΟΠ να υλοποι-
ήσει την απόφασή της για
24ωρες επαναλαμβανόμενες.

Nεκ. Δ.

ΔΕΗ

Το 9ο Γυμνάσιο Αθηνών φιλοξενείται στο 34ο,
στην οδό Τρώων στα Πετράλωνα, από τότε που κρί-
θηκε ακατάλληλο το κτίριο που το φιλοξενούσε. Τα
τελευταία χρόνια το 9ο στεγάζει 275 μαθητές σε
ένα όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Συλλόγου Διδα-
σκόντων του 9ου επίκειται η μετεγκατάστασή του
σε ένα νέο κτίριο που χτίζεται σε οικόπεδο στον Κε-
ραμικό. Το νέο αυτό κτίριο κατασκευάζεται με την
μέθοδο ΣΔΙΤ και η λειτουργία και συντήρησή του
θα δοθούν στον ιδιώτη εργολάβο για τα επόμενα 25
χρόνια. Σύμφωνα με μέρος της σύμβασης που διέρ-
ρευσε ο ιδιώτης θα έχει την πλήρη λειτουργία, από
το χτύπημα του κουδουνιού μέχρι τις υποδομές, και
θα διαθέτει ιδιωτική security και εργολαβική καθα-
ριότητα, ενώ σε περίπτωση απεργίας, εκδηλώσεων
κλπ οι όποιες ζημιές θα βαραίνουν γονείς και δημό-
σιο. 

Σε περίπτωση μάλιστα κατάληψης η ιδιωτική se-
curity θα έχει δικαίωμα επέμβασης για να σπάσει
την κατάληψη. Ανοίγονται περιθώρια ιδιωτικών "χο-
ρηγιών" και εισόδου εταιριών στο σχολείο. Τέλος το
νέο κτίριο θα έχει χωρητικότητα 200 μαθητών "πε-
τώντας" έτσι πάνω από 70 παιδιά στο κενό, ενώ θα
βρίσκεται σε περιοχή με μη διασαφηνισμένο καθε-
στώς χρήσεων γης. 

Για όλους τους παραπάνω ανησυχητικούς λό-
γους ο Σύλλογος Γονέων του 9ου Γυμνασίου κα-
λούν σε σύσκεψη όλους τους Συλλόγους Γονέων
των Δημοτικών σχολείων που επηρεάζονται (72, 73,
76, 77), την Ένωση Γονέων 3ου διαμερίσματος και
όσους φορείς ενδιαφέρονται για την εξέλιξη αυτή,
την Τετάρτη 10/2, 7μμ στον χώρο του Γυμνασίου,
για ενημέρωση και συντονισμό.

Αντώνης Σκαρπέλης

Επιτυχημένη ήταν η 24ωρη απεργία των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό την Τετάρτη 3 Φλεβάρη. Όλα τα
Μέσα νέκρωσαν ενώ την ίδια μέρα πραγμα-
τοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Εργασίας και διαδήλωση στη Βουλή.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με πανό η
ΕΣΗΕΑ, η ΕΣΠΗΤ, η ΕΤΙΤΑ, η ΕΤΙΠΤΑ και η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, ενώ μαζικά ήταν τα μπλοκ της Πρωτο-
βουλίας για την Ανατροπή και του ΠΑΜΕ.

Έντονο ήταν το κλίμα ενάντια στις ηγε-
σίες των Ενώσεων που αποφάσισαν για άλ-
λη μια φορά η απεργία του κλάδου να γίνει
παραμονή της πανεργατικής προβάλλον-
τας ως δικαιολογία την ανάγκη κάλυψης
της γενικής απεργίας και αγνοώντας τις
φωνές της βάσης που απαιτούν ενωτική
δράση με όλους τους εργαζόμενους. Το
ίδιο και η απαίτηση για απεργιακή κλιμάκω-
ση. Έτσι, μετά τους τυπικούς χαιρετισμούς
από τις ηγεσίες των Ενώσεων έξω από το
υπουργείο, το μικρόφωνο πήρε η Πόπη Χρι-

στοδουλίδου από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.
“Ενότητα, ενωτικός αγώνας αγώνας από

τα κάτω σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε στο
ίδιο μετερίζι και όλοι αγωνιζόμαστε αυτή τη
στιγμή για τα ταμεία μας”, είπε, “Γιατί ξέ-
ρουμε πολύ καλά ότι χωρίς ταμεία δεν
υπάρχει εργασία, χωρίς ταμεία και οι άνερ-
γοι δε θα έχουν καμιά ελπίδα. Τα σωματεία
μας περιχαρακώνονται πίσω από τις καρέ-
κλες και δεν κάνουν αυτό που πρέπει να
κάνουν. Αυτό που πρέπει να κάνουν, γιατί
δεν είμαστε ο περιούσιος κλάδος, είναι
αγώνας μαζί με όλους τους εργαζόμενους,
αγώνας διαρκείας. Και αύριο πρέπει να εί-
μαστε στην πανεργατική στην πρώτη γραμ-
μή μαζί τους. Και από τους λιθογράφους,
τους εφημεριδοπώλες, τους τεχνικούς τη-
λεόρασης, τους φωτορεπόρτερ, είμαστε
όλοι ίσοι, πρέπει όλοι να είμαστε στον αγώ-
να, απεργιακό, διαρκείας”.

Λ.Β.

EΛΠΕ Δεκαήμερη απεργία

Δ
εκαήμερη απεργία ξεκινάνε την Παρα-
σκευή 12/2 οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ
όπως ανακοίνωσε το ΔΣ του Πανελλήνιου

Σωματείου Εργαζόμενων στα Ελληνικά Πετρέ-
λαια (ΠΣΕΕΠ) μετά από την έκτακτη συνεδρίασή
του στις 3/2. H εργοδοσία δείχνει απόλυτη
αδιαλλαξία στα αιτήματα των εργαζόμενων για
ασφαλή οργανογράμματα, προσλήψεις, ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, επικαιρο-
ποίηση και αναβάθμιση διαδικασιών, πλήρεις και
αναλυτικές περιγραφές θέσεων εργασίας και φυ-
σικά για το μεγάλο θέμα της εργολαβοποίησης
ολόκληρων τμημάτων της παραγωγικής διαδικα-
σίας που δημιουργεί στρατιές ομήρων εργαζόμε-
νων χωρίς δικαιώματα στα χέρια εργολάβων. 

Αφού δεν κατάφερε με τα ψέματα (για τους
δήθεν καλοπληρωμένους εργάτες που δεν έχουν
αιτήματα) και τις βρώμικες επιθέσεις μέσα από
τα ΜΜΕ να σταματήσει τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, η διοίκηση των ΕΛΠΕ επιστρατεύει πλέον
πιο σκληρές μεθόδους καταστολής στέλνοντας
με μηνύσεις το σωματείο στα δικαστήρια και
προσπαθώντας να βγάλει την απεργία παράνομη
και καταχρηστική.

Ταυτόχρονα όπως ανακοινώθηκε, την ίδια μέ-
ρα το πρωί  η εργοδοσία καλεί το σωματείο για
τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για

να συζητηθούν τα αιτήματα των εργαζόμενων. Η
υποκριτική στάση της εργοδοσίας που μέχρι
χτες υποκρινόταν πως δεν συντρέχουν λόγοι για
τους οποίους θα έπρεπε να κάτσει στο τραπέζι
είναι προφανής. Με την πολιτική του “καρότου
και του μαστίγιου” από την μία προσπαθεί να
τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους με ποινικές
κυρώσεις και από την άλλη θέλει να το παίξει
διαλλακτική.

Μεθοδεύσεις

Απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις το σωμα-
τείο απάντησε καλώντας σε συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο την Τετάρτη 10/2 στις 9πμ και
αμέσως μετά την ίδια μέρα σε συγκέντρωση
συμπαράστασης στην Ευελπίδων στις 1μμ στο
κτήριο 5 που εκδικάζεται η υπόθεση της μεγάλης
απεργίας.

“Όπως και να είναι, ότι και να βγάλουν τα δικα-
στήρια, αυτή η απεργία θα γίνει με την στήριξη
της Ομοσπονδίας και των Εργατικών Κέντρων
της περιοχής”, τόνισε μιλώντας στην ΕΑ ο Πανα-
γιώτης Οφθαλμίδης πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ κα-
λώντας τον κόσμο σε συμπαράσταση στην πύλη
των ΕΛΠΕ τόσο την ημέρα έναρξης της απερ-
γίας όσο και όλες τις επόμενες απεργιακές μέ-
ρες.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εκτελεστική
επιτροπή του σωματείου ενημερώνοντας για την
καλύτερη οργάνωση της απεργίας τονίζεται με-
ταξύ άλλων πως παράλληλα με την απεργία
“αποφασίσαμε να οργανωθούν καθημερινές πε-
ριοδείες ενημέρωσης, σε όλους τους χώρους
δουλειάς, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμε-
νοι όλες τις εξελίξεις και να μην αφήσουμε κανέ-
να περιθώριο στα διάφορα πρόθυμα «παπαγαλά-
κια» της διοίκησης που προσπάθουν να σπάσουν
την αποφασιστικότητα και την ενότητα των εργα-
ζομένων, αλλά και την πίστη μας στο δίκιο του
αγώνα μας”. 

Ο αγώνας των εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ είναι
αγώνας ολόκληρης της εργατικής τάξης “για
ασφάλεια στη δουλειά, για ανθρώπινα ωράρια,
για σεβασμό στη ζωή των εργαζόμενων”, όπως
αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Σε ένα χώρο
εργασίας που έχει θρηνήσει 22 νεκρούς, 4 από
αυτούς μόλις ένα χρόνο πριν, δεν μπορεί καμιά
εργοδοσία όσους εντεταλμένους μεγαλοδημο-
σιογράφους και καναλάρχες και αν επιστρατεύ-
σει, να απαξιώνει τις ζωές και την αξιοπρέπεια
των εργατών στη μεγαλύτερη εταιρία πετρελαι-
οειδών της χώρας.

Κ.Μ.

MME Όλα τα μέσα νέκρωσανΣύσκεψη στο 9ο
Γυμνάσιο Αθηνών
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Τ
η συνέχιση της πανελλα-
δικής αποχής των δικηγό-
ρων ως τις 15 Φλεβάρη

αποφάσισε η Συντονιστική Επι-
τροπή της Ολομέλειας των Δι-
κηγορικών Συλλόγων της χώ-
ρας. Η απόφαση ανανεώθηκε
μία ημέρα μετά την Πανεργατι-
κή Απεργία της 4ης Φλεβάρη.

Η συμμετοχή των δικηγόρων
στην αποχή που ξεκίνησε στις
12 Γενάρη είναι καθολική. Ενώ
μετά από δύο μαζικότητα συλ-
λαλητήρια χιλιάδων διαδηλω-
τών στο κέντρο της Αθήνας
στις 14 και 21 Γενάρη, στα
οποία συμμετείχαν κι οι άλλοι
επιστημονικοί κλάδοι (μηχανι-
κοί, γιατροί, φαρμακοποιοί
κλπ), η παρουσία τους στην πα-
νεργατική της περασμένης
Πέμπτης ήταν εξίσου εντυπω-
σιακή. Ένα ποτάμι ξεκίνησε
από τα γραφεία του ΔΣΑ στην
Ακαδημίας και έφτασε στην
Κλαυθμώνος για να ενωθεί με
όλους τους απεργούς.

Επιτροπή αγώνα

Στην πορεία συμμετείχε για
δεύτερη φορά με δικό της πανό
και μπλοκ η Επιτροπή Αγώνα
Δικηγόρων Αθήνας, η πρωτο-
βουλίας της βάσης των αυτοα-
πασχολούμενων, μισθωτών και
μπλοκάκηδων δικηγόρων. Εκα-
τοντάδες επέλεξαν να διαδηλώ-
σουν με την Επιτροπή και όχι
με το επίσημο μπλοκ της ηγε-
σίας του ΔΣΑ

Εκεί διαδήλωσε η Όλγα Μο-
σχοχωρίτου. “Βρισκόμαστε σή-
μερα εδώ για δύο λόγους”, μας
είπε, “Ο πρώτος είναι επαγγελ-
ματικός. Το ασφαλιστικό, συν
τα φορολογικά, συν άλλες αλ-
λαγές που έχουν επέλθει, συν ο

κώδικας πολιτικής δικονομίας,
πετάει τους μικρομεσαίους δι-
κηγόρους έξω από το επάγγελ-
μα με βαρύ αποτέλεσμα για την
κοινωνία. Γιατί σε μας έρχεται ο
κόσμος για τα υπερχρεωμένα,
για τις μικρές διαφορές, για το
εργατικό του. Δεν ανήκουμε
στους μεγαλοδικηγόρους με
τις εταιρίες και τους δεκάδες
συνεργάτες, είμαστε αυτοαπα-
σχολούμενοι, είμαστε από το
πρωί είτε στις ουρές της Ευελ-
πίδων, του Εφετείου και του Ει-
ρηνοδικείου, είτε μετά στο γρα-
φείο μας να γράφουμε μέχρι το
βράδυ.

Είμαστε εμείς που κρατάμε
χαμηλά τις τιμές και μπορεί ο
κόσμος να διεκδικήσει το δίκιο
του κι αν εμείς εξαφανιστούμε
από την αγορά όπως γίνεται
στις μητροπόλεις του καπιταλι-
σμού πχ στο Λονδίνο και την
Αμερική, τότε δε θα μπορεί ο
απλός άνθρωπος να έχει πρό-
σβαση στη δικαιοσύνη. Στα ποι-
νικά θα πηγαίνουν χωρίς δικη-
γόρο, στα αστικά δε θα μπο-
ρούν να πάνε καν. Εμείς είμα-
στε οι δικηγόροι που ήμασταν
στο δρόμο όλα αυτά τα χρόνια
για να υπερασπίσουμε διαδη-
λωτές, για να υπερασπίσουμε
ανθρώπους που κινδύνευαν
από πλειστηριασμούς κλπ. Γι
αυτό είτε φοράμε γραβάτα είτε
κοστούμι και τακούνι -αν και

τώρα από μια ηλικία και μετά
σχεδόν φοράμε παντόφλες για-
τί έχει τσακιστεί η μέση μας- εί-
μαστε σήμερα στο δρόμο.

Ο δεύτερος λόγος είναι βα-
θιά πολιτικός και αφορά όλη
την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή
όλη η λογική του συστήματος
είναι κεφαλαιοποιητική και όχι
αναδιανεμητική, δεν είναι κοι-
νωνική. Δηλαδή, ενώ η κατάκτη-
ση και των εργατικών και των
λαϊκών και των μικρομεσαίων
στρωμάτων ήταν σταδιακά από
το Β’ ΠΠ και μετά η κοινωνία να
αναλαμβάνει να καλύπτει το
έξοδο των συντάξεων της γε-
νιάς που βγαίνει από την παρα-
γωγή κι εμείς όσο μπορούσαμε
δίναμε τις εισφορές μας, το
κράτος έφαγε τα αποθεματικά
και ξεφτίλισε τις επενδύσεις
των ταμείων -όπως έγινε με την
τελευταία κεφαλαιοποίηση της
εθνικής στην οποία χαθήκαν οι
μετοχές των ταμείων μας. Και
τώρα έρχονται και μας λένε δεν
έχετε λεφτά, θα σας δώσουμε
ένα επίδομα 380 ευρώ και θα
πληρώνετε το 40% του εισοδή-
ματός σας για να πάρετε από
420 μέχρι 850 ευρώ ο ανώτε-
ρος.

Πολιτικό ζήτημα

Δε ξέρω αν θα περάσει ή όχι
το ασφαλιστικό. Εγώ σκέφτομαι
πολιτικά, δεν είμαι μάντης. Αυ-
τοί μπορεί και να κάνουν συμ-
παιγνίες και συμμαχίες τέτοιες
στη Βουλή που να το περά-
σουν. Αλλά μπορεί και να μη
φτάσει καν στη Βουλή γιατί οι
θεσμοί απαιτούν κι άλλα. Άρα
όλο το ζήτημα θα παιχτεί αλλού
και πρέπει να το καταλάβει αυ-
τό ο λαός, οι αγρότες, οι επαγ-
γελματίες ότι δεν μπορείς να
δεις το ασφαλιστικό ξεκομμένο
από το γενικότερο πολιτικό ζή-
τημα της χώρας. Καθαρά πράγ-
ματα. Είναι βαριά πολιτικό το
ζήτημα αν θα υπάρχει ασφαλι-

στικό. 

Έχει πολιτικά απονομιμοποι-
ηθεί, αν θα φτάσει να εκφρα-
στεί σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και αν δεν καλυφτεί η απώλεια
από τα δεξιά, αυτό θα το δού-
με. Δε θα περάσει στην κοινω-
νία όμως. Είτε είναι με πολιτική
έκφραση ανατροπής ή με κα-
τάρρευση γιατί κανείς δε θα
μπορεί να πληρώσει. Το σίγου-
ρο είναι ότι η εκδίκηση του ΟΧΙ
είναι ένα πιάτο που τρώγεται
κρύο. Θα το φάνε λίγο λίγο. Και
όταν εκφραστεί συνολικά θα εί-
ναι πάρα πολύ κρύο αλλά θα εί-
ναι καταλυτικό”.

Η Επιτροπή Αγώνα είχε συγ-
κροτηθεί την Τετάρτη 20 Γενά-
ρη ενώ την 1η Φλεβάρη  πραγ-
ματοποίησε εκδήλωση στην
οποία είχαν ανταποκριθεί συν-
δικαλιστές, εργαζόμενοι και μέ-
λη αντίστοιχων επιτροπών αγώ-
να από τους άλλους επιστημο-
νικούς κλάδους. Όλοι μαζί τη
Δευτέρα 8 Φλεβάρη προχώρη-
σαν σε νέα εκδήλωση-συνάντη-
ση στο ΤΕΕ για να συζητηθεί η
πορεία των κινητοποιήσεων με-
τά την πανεργατική και οι πρω-
τοβουλίες της βάσης στην κλι-
μάκωσή τους.

“Η αποτίμηση της πανεργατι-
κής ήταν για όλους πολύ θετι-
κή”, μας είπε ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης, δικηγόρος, “Η κυ-
βέρνηση είναι στριμωγμένη και
άρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται
αγωνιστική συνέχεια για να μην
αφήσουμε να περάσει το σχέ-
διό της για αποκλιμάκωση. Ο
μόνος τρόπος είναι να μην στα-
ματήσει να εκφράζεται η βάση
των συναδέλφων και ο συντονι-
σμός με όλα τα κομμάτια που
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
Έτσι ως πρώτο άμεσο βήμα
αποφασίσαμε να οργανώσουμε
και από την μεριά μας την υπο-
δοχή των αγροτών την Παρα-
σκευή με πανό και φυλλάδιο”.

Λ.Β.

Αποχή
Διαρκείας

Εργάτες -
αγρότες
ενωμένοι

“Η καταιγίδα των αντιλαϊκών και αντεργατικών
μέτρων καταστρέφει τον εργατικό κόσμο της χώ-
ρας. Ιδιαίτερα συντριπτικές θα είναι οι συνέπειες
και για τα μικρομεσαία αγροτικά στρώματα που
κινδυνεύουν με αφανισμό. Θα εκφράσουμε την
συμπαράστασή μας με την έμπρακτη συμμετοχή
μας στην μεγάλη συγκέντρωση που προγραμματί-
ζουν οι αγρότες στην πλατεία Συντάγματος στις
12/2”. Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνω-
ση της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτεργατών (ΠΕ-
ΝΕΝ). Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η
πρόταση που κατατίθεται στην ΑΔΕΔΥ για στάση
εργασίας στο πλευρό των αγροτών την Παρα-
σκευή την ώρα που οι αγρότες θα διαδηλώνουν
στο Σύνταγμα.

Κόντρα στην προπαγάνδα και την παραπληρο-
φόρηση, ο αγώνας των εργαζόμενων και της πλει-
οψηφίας των φτωχών και μεσαίων αγροτών είναι
κοινός. Γιατί κοινές είναι συνέπειες της επίθεσης
των μνημονίων στο εισόδημα, στο δικαίωμά τους
στην δουλειά, στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι
οικογένειές τους χτυπιούνται το ίδιο από τη διάλυ-
ση της δημόσιας Υγείας, Παιδείας και την ανεργία.

Κοινές είναι και οι αιτίες των προβλημάτων
τους. Είναι τα ίδια αφεντικά που παίρνουν για ένα
κομμάτι ψωμί τα προϊόντα των αγροτών και εκμε-
ταλλεύονται για άλλο ένα κομμάτι ψωμί τους ερ-
γαζόμενους  σε εργοστάσια τροφίμων και σούπερ
μάρκετ. Είναι οι ίδιες τράπεζες που τους απομυ-
ζούν. Είναι οι ίδιες πολιτικές λιτότητας της ΕΕ και
του ΔΝΤ που δρουν καταστροφικά για την εργατι-
κή τάξη και για την αγροτιά. Οι αγρότες στην Αλε-
ξανδρούπολη και αλλού έδειξαν γλαφυρά αυτή τη
σύνδεση τη μέρα της πανεργατικής απεργίας 4
Φλεβάρη όταν απέκλεισαν τα σουπερμάρκετ Lidl
που ήταν ανοιχτά τη μέρα της απεργίας. 

Κοινές λύσεις

Κοινά τα προβλήματα, κοινές οι αιτίες, κοινές και
οι λύσεις. Είναι οι απαντήσεις που δίνει το αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η διαγραφή
του δημόσιου χρέους που σαν θηλιά πνίγει τους
πάντες. Η έξοδος από την ΕΕ, το ευρώ και την πο-
λιτική της που καταστρέφει τους παραγωγούς και
την ποιότητα των προϊόντων (με αντάλλαγμα «επι-
δοτήσεις» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απολύει
εργαζόμενους και θέλει «απασχολούμενους» σε
προγράμματα του ΕΣΠΑ), μακριά από τα μεταλλαγ-
μένα και νοθευμένα αγροτικά προϊόντα.

Είναι η κρατικοποίηση των τραπεζών και των με-
γάλων παραγωγικών μονάδων κάτω από τον έλεγ-
χο των εργατών που μπορεί να σημάνει ελάφρυν-
ση των δανειακών βαρών για του φτωχούς αγρό-
τες, φτηνότερες και αγνότερες πρώτες ύλες, μεί-
ωση του κόστους παραγωγής. Είναι η φορολόγη-
ση των πλούσιων προς όφελος της φτωχής αγρο-
τιάς που σήμερα καταπιέζεται κάτω από το δυ-
σβάσταχτο βάρος των δανείων, των χαρατσιών,
των πανάκριβων πρώτων υλών, της επιβολής της
ΚΑΠ και των άλλων πολιτικών της ΕΕ. Eίναι η νομι-
μοποίηση όλων των μεταναστών αγροτών και ερ-
γατών γης με αξιοπρεπή μισθό και δικαιώματα
που μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συντάξεις
για όλους.

Γι’ αυτό στη συγκέντρωση στις 12 Φλεβάρη
στην Αθήνα, θα είμαστε όλοι εκεί.

Xιλιάδες δικηγόροι διαδήλωσαν στην πανεργατική 4/2

Οι αρχαιολόγοι στην πανεργατική 4/2
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Τ
ην πραγματοποίηση μεγάλου πανελλα-
δικού – παναγροτικού συλλαλητήριου
με κάθοδο στην Αθήνα, κατασκήνωση

και τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος, την
Παρασκευή 12 Φλεβάρη αποφάσισε η σύσκε-
ψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού των
Μπλόκων που πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή στη Νίκαια, στο μπλόκο έξω από τη Λάρι-
σα που έχουν στρατοπεδεύσει χιλιάδες μι-
κροί και μεσαίοι αγρότες του θεσσαλικού
κάμπου. 

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, πρό-
θεση των αγροτών είναι “να παραμείνουμε
στο Σύνταγμα για δυο τουλάχιστον μερόνυ-
χτα, επιδιώκοντας τη μαζική συμμετοχή και
αλληλεγγύη όλων εκείνων που πλήττονται
από την αντιλαϊκή πολιτική, για να συμπαρα-
σταθούν στον αγώνα για την επιβίωση μας και
να στηρίξουν τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά
μας σε κοινό μέτωπο με τους εργατοϋπάλλη-
λους αυτοαπασχολούμενους και τα άλλα λαϊ-
κά στρώματα”.

Η οργή των αγροτών για την αδιαλλαξία
της κυβέρνησης φουσκώνει με σφίξιμο των
μπλόκων και συνολικό κόψιμο της κυκλοφο-
ρίας σε όλους τους μεγάλους οδικούς άξο-
νες της χώρας, με αποκλεισμούς αεροδρο-
μίων, λιμανιών, τελωνείων, καταλήψεις εφο-
ριών, ενώ βροχή πέφτουν οι ανακοινώσεις για
συμμετοχή στην παναγροτική κινητοποίηση
του Συντάγματος την Παρασκευή 12/2 από
δεκάδες αγροτικούς συλλόγους της χώρας.

Κίνηση κλιμάκωσης

Η πραγματοποίηση του συλλαλητηρίου μετά
από ένα μήνα σχεδόν στα μπλόκα είναι κίνηση
κλιμάκωσης απέναντι στην αδιαλλαξία της κυ-
βέρνησης αλλά και στους συμβιβασμούς που
προωθούν κομμάτια της συντηρητικής, μεγα-
λοαγροτικής γραφειοκρατίας που πρόσκεινται
στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ που κύρια εκφράζονται
από την ηγεσία του μπλόκου των Τεμπών.

Δεν είναι τυχαίο πως ο αρχισυνδικαλιστής
της ΔΑΚΕ και εκπρόσωπος των αγροτών των

Τεμπών, Τριαντάφυλλος Τσινούλης, ήδη από
το πρωί της Τρίτης είχε αρχίσει να διαρρέει
την αντίθεσή του στο κατέβασμα της Αθήνας
τονίζοντας πως “στην  Αθήνα δεν θα πάμε να
διαδηλώσουμε αλλά θα πάμε να κάνουμε δια-
πραγμάτευση και να τελειώσουμε τη διαδικα-
σία αυτή. Θα καθήσουμε να μιλήσουμε με τον
πρωθυπουργό». 

Ο διάλογος κοροϊδία που κάλεσε η κυβέρ-
νηση τους αγρότες βάζοντας στο τραπέζι το
ζήτημα του “μητρώου των αγροτών” είναι
στην πραγματικότητα μια προσπάθεια για να
διασπαστεί το παναγροτικό μέτωπο. Το “Μη-
τρώο Αγροτών” είναι η προσπάθεια της ΕΕ να
αυστηροποιηθούν τα κριτήρια για το ποιος
θεωρείται “επαγγελματίας αγρότης” συνεχί-
ζοντας έτσι την ηγεμονία των μεγαλοαγρο-
τών και μεγαλοκτηνοτρόφων. 

Με το καινούριο μητρώο, το οποίο υπερα-
σπίζονται οι μεγαλοαγρότες, δεν θεωρούνται
αγρότες, και αποκλείονται από ενισχύσεις,
όσοι αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δου-

λειές για να μπορούν να επιβιώσουν, δηλαδή
πετάει στο δρόμο πάνω από 300.000 αγροτι-
κές οικογένειες. Στην ουσία το Μητρώο θεω-
ρεί αγρότες όσους μεγαλοαγρότες έχουν την
δυνατότητα να βρίσκονται εντός των κανόνων
της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ και να τα
τσεπώνουν από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Σε αντίθεση με τα συντεχνιακά συμφέρον-
τα των μεγαλοαγροτών η μεγάλη πλειοψηφία
των αγροτών που συντονίζονται μέσα από το
Πανελλαδικό Συντονιστικό των Μπλόκων μι-
λάει συνολικά για την απόσυρση του ασφαλι-
στικού, για την επιβολή ελάχιστου αφορολό-
γητου για όλους τους αγρότες, ενάντια στις
κατασχέσεις σπιτιών και ακίνητης περιουσίας,
προστασία των μικρών και μεσαίων αγροτών.

Την Τρίτη 9/2 την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο
τυπογραφείο ανακοινώθηκε πως ματαιώθηκε η
συνάντηση αγροτών με επιτροπή της Βουλής
αφού ούτε οι δεξιοί μεγαλοαγρότες τόλμησαν
να εμφανιστούν στο διάλογο-απάτη.

Κυριάκος Μπάνος

Μ
ε προβιά αγωνιζόμενων
αγροτών προσπαθούν να
ντυθούν οι χρυσαυγίτες βου-

λευτές και μέλη της ναζιστικής συμ-
μορίας που περιτριγυρίζουν τα
μπλόκα προσπαθώντας να φωτο-
γραφηθούν προβοκάροντας τον
αγώνα των αγροτών. 

Η πραγματικότητα είναι πως από
την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο,
από την Ήπειρο μέχρι την Θεσσαλία
και τον Έβρο, η μικρή και μεσαία
αγροτιά γυρίζει την πλάτη της στους
ναζί της Χρυσής Αυγής.  

“Καμία συναλλαγή με το ναζιστικό
μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, γιατί
είναι εχθροί του λαού και των αγρο-
τών” τονίζεται σε ανακοίνωση που
εξέδωσαν οι αγρότες του μπλόκου
του Ασπροχώματος στην Μεσσηνία,
ενώ ανάλογες ανακοινώσεις έχουν
εκδόσει σχεδόν όλα τα μπλόκα που
συμμετέχουν στο Πανελλαδικό Συν-
τονιστικό των Μπλόκων που τονί-
ζουν μεταξύ άλλων πως πρέπει να
“Απομονώνουμε τη ναζιστική εγκλη-
ματική Χρυσή Αυγή που στο όνομα
της εθνικής παραγωγής στηρίζει
τους μεγαλοαγρότες όπως στηρίζει
και τους εφοπλιστές”.

Με τον ίδιο τρόπο, κρυμμένοι πί-
σω από πανό αγροτών από τη Λοκρί-
δα, εμφανίστηκαν χρυσαυγίτες και
στην Πανεργατική απεργία στις 4
Φλεβάρη στην Αθήνα. Φτάνοντας
μπροστά στη Βουλή άρχισαν να πε-
τάνε αυτοσχέδιες κρότου-λάμψης
δημιουργώντας συνθήκες έντασης
και αμέσως μετά άρχισαν να φωνά-
ζουν φασιστικά συνθήματα μεταξύ
των οποίων και “ο Κασιδιάρης στη
βουλή, τα τρακτέρ στην εθνική”.

Αμέσως απέναντί τους βρήκαν το
μπλοκ του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια, της ΚΕΕΡΦΑ, αλλά και

κόσμου από δεκάδες σωματεία και
ομοσπονδίες εργαζόμενων και αυτο-
απασχολούμενων που αντέδρασαν
στις ναζιστικές προκλήσεις. Τα συν-
θήματα “Ο Παύλος ζει, τσακίστε
τους ναζί” και “Ούτε στη βουλή ούτε
πουθενά, τσακίστε τους φασίστες
σε πόλεις και χωριά” ερέθισαν τους
φασίστες που άρχισαν να προκα-
λούν. Σε λίγη ώρα απομονώθηκαν

και αναγκάστηκαν να εξαφανιστούν
βρίζοντας χυδαία τον Παύλο Φύσσα
και φωνάζοντας «ορθοδοξία ή θάνα-
τος ρε μ…..».

“Οι αγρότες στα μπλόκα και οι ερ-
γάτες στις απεργίες χρειάζεται να
απομονώνουν παντού και πάντα
τους απόγονους των ταγματασφαλι-
τών και των δοσίλογων της ναζιστι-
κής  κατοχής. Δεν θα αφήσουμε

τους φασίστες να ψαρεύουν στα θο-
λά νερά για να χτίσουν ξανά τάγμα-
τα εφόδου κατά της αριστεράς και
των συνδικάτων. Καμιά προβιά δεν
μπορεί να κρύψει το ναζιστικό δολο-
φονικό πρόσωπο τους”, τονίζεται
στην ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΚΕΕΡΦΑ μετά την ναζιστική πρόκλη-
ση στην πανεργατική. Παρόμοια
απομονώθηκαν φασίστες  που πή-

γαν να διαδηλώσουν στην τεράστια
πανεργατική της Λάρισας. 

«Μαζί με τους αγρότες, εργάτες,
αγρότες ενωμένοι όλοι μαζί θα απο-
μονώσουμε τους φασίστες και θα
τους βάλουμε εκεί που είναι η θέση
τους, στη φυλακή. Κασιδιάρης φυ-
λακή τα τρακτέρ στην εθνική, είναι
το κοινό σύνθημα για όλους μας”,
τόνισε αμέσως μετά την φασιστική
προβοκάτσια ο Πάνος Γκαργκάνας
διευθυντής σύνταξης της Εργατικής
Αλληλεγγύης και μέλος του ΠΣΟ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Oι μεγαλύτερες απεργια-
κές συγκεντρώσεις και πορεί-
ες, αν και χωριστές, έγιναν
στη Λάρισα στις 4 Φλεβάρη,
όπου 15.000 κόσμος διαδή-
λωσε συνολικά. Στη συγκέν-
τρωση του Εργατικού Κέν-
τρου διαδήλωσαν πάνω από
10.000 εργαζόμενοι, συνταξι-
ούχοι και πάρα πολλοί αγρό-
τες, ενώ στη συγκέντρωση
της ΑΔΕΔΥ συμμετείχαν οι
επαγγελματικοί σύλλογοι κ.α.

Δύο φορές έγιναν αποτυ-
χημένες απόπειρες να εισέλ-
θουν στην πορεία του εργα-
τικού κέντρου και να διαδη-
λώσουν φασιστοειδή και
ακροδεξιά στοιχεία με ανεπί-
σημες διασυνδέσεις με την
Χ.Α, αλλά αποδοκιμάστηκαν
από τον κόσμο και απομονώ-
θηκαν. Να σημειώσουμε την
κοινή αντιφασιστική στάση
όλης της αριστεράς στην αν-
τιμετώπιση του φασιστικού
κινδύνου. 

Πέτρος Θεοδοσιάδης

Aπομονώστε τους ναζί 

Κατεβαίνουν στην Αθήνα στις 12 Φλεβάρη

Μαζική ήταν η αποδοκιμασία από τους
απεργούς ενάντια στους λιγοστούς φασίστες

που τρύπωσαν στο μπλοκ των αγροτών
μπροστά στη Βουλή.
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Π
άρτε πίσω τώρα το ασφαλιστικό!
Αυτό ήταν το καθαρό μήνυμα που
έστειλε η πιο πετυχημένη πανεργα-

τική απεργία των τελευταίων χρόνων! Από
τον Φλεβάρη του 2012 είχε να δει τέτοια
λαοθάλασσα το κέντρο της Αθήνας. 

Δεκάδες χιλιάδες λαού πλημμύρισαν τις μι-
κρές και μεγάλες πόλεις ακόμα και χωριά και
μικρά νησιά από την Ξάνθη μέχρι το Ηράκλειο
και από τα Γιάννενα μέχρι τη Λέσβο (διαβάστε
στη διπλανή σελίδα). Παρέλυσαν οι χώροι ερ-
γασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, νέκρω-
σαν σιδηρόδρομοι, λιμάνια, κλειστά παρέμει-
ναν ακόμα και τα μικρά μαγαζιά.

Στην Αθήνα, δεν λειτούργησαν καθόλου ο
ΗΣΑΠ και τα τρόλεϊ ενώ λεωφορεία και με-
τρό λειτούργησαν για λίγες ώρες στην Αθή-
να προκειμένου να κατέβει ο κόσμος στη
συγκέντρωση. «Η συμμετοχή στην απεργία
στο λιμάνι είναι στο 99 %. Είμαστε εδώ ενάν-
τια στο ασφαλιστικό, αλλά και στην ιδιωτικο-
ποίηση» μας είπε ο Ηλίας, λιμενεργάτης. 

Δεκάδες οι προσυγκεντρώσεις και κυριο-
λεκτικά εκατοντάδες ήταν τα πανό των σω-
ματείων, των συνδικάτων και των ομοσπον-
διών εργαζομένων και συνταξιούχων δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, των φοιτητικών
συλλόγων, των επαγγελματικών συλλόγων,
των επιστημόνων, των συλλόγων καλλιτε-
χνών, αντιρατσιστικές οργανώσεις, οργα-
νώσεις και κόμματα της Αριστεράς. 

Όλες οι μεθοδεύσεις να διασπαστεί ο κό-
σμος σε «γραβάτες» και «τραγιάσκες»,
αγρότες και εργάτες, νέους και παλιούς,
«δημόσιους» και «ιδιωτικούς», άνεργους και
εργαζόμενους απέτυχαν. Θεαματική ήταν η
παρουσία και η συμμετοχή μετά από καιρό
στα μπλοκ όλων των συνδικάτων. Θα χρει-
αζόταν μια ολόκληρη σελίδα για να τα απα-
ριθμήσει κανείς με το όνομά τους. Ήταν τό-
σος πολύς ο κόσμος που προ-συγκεντρώ-
σεις, συγκεντρώσεις και πορείες έγιναν ένα.

Οι διαδηλωτές κατέφθαναν στο Σύνταγ-
μα για τέσσερις ολόκληρες ώρες, από τις
10.30πμ ως τις 3μμ. Πρώτοι έφθασαν οι
διαδηλωτές του ΠΑΜΕ που συγκεντρώθη-
καν στην Ομόνοια και γέμισαν ολόκληρη
την Πανεπιστημίου, όπου ξεχώρισαν τα ορ-
γανωμένα μπλοκ σωματείων ξενοδοχοϋ-
παλλήλων, εργαζομένων σε ιδιωτικές κλινι-
κές, των μουσικών. 

Ακολούθησαν μέσω Σταδίου τα συνδικά-
τα που βρίσκονταν στη συγκέντρωση
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Η Πλ. Κλαυθμώνος και η Κο-
ραή είχαν γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο
ενώ στη Σταδίου τα μπλοκ έφταναν μέχρι
την Ομόνοια. Εξω από το υπουργείο Εσω-
τερικών δίπλα στα σωματεία του ΙΚΑ και
των ασφαλιστικών ταμείων, οι μετανά-
στριες απεργοί καθαρίστριες της ΕΘΕΛ, η
Κίνηση Χειραφέτησης ΑΜΕΑ, λίγο μετά τα
μπλοκ της Λαϊκής Ενότητας. «Η απεργία
σήμερα έχει μεγάλη επιτυχία, είναι από τις
μεγαλύτερες απεργίες που έχουν γίνει στο
χώρο. Ολοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε.
Δεν θα περάσει και η συμμετοχή του κό-
σμου το δηλώνει έμπρακτα» μας είπε η
Λαμπρινή Σταύρου πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργατοϋπαλλήλων Βαριάς Βιομηχανίας 

Πιο εκεί οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, τα λι-
μάνια, τις τράπεζες, το ΥΠΠΟ και άλλα
υπουργεία, οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι. «Σή-
μερα έχουμε μια καλή παρουσία που δεν
την είχαμε δυστυχώς στις προηγούμενες
απεργίες πανελλαδικά. Στα σχολεία μας η

συμμετοχή είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα,
ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις που πήγαν για
δουλειά. Από εδώ και πέρα ο στόχος είναι
η κλιμάκωση μαζί με όλους τους κλάδους
εργαζομένων» δήλωσε στην Ε.Α ο Πασχά-
λης Ταπεινόπουλος από το Σύλλογο Δα-
σκάλων στην Ελευσίνα.

Στο Μουσείο συγκροτήθηκε το μπλοκ
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια με
τα πανό των απεργών της ΠΕΝΕΝ, της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, του ΣΕΛΜΑ, του Σωματείου της ΙΝ-
ΤΡΑΚΟΜ. Μαζί τους διαδήλωσαν οι μαθη-
τές Anticapitalista, ο φοιτητικός σύλλογος
της Καλών Τεχνών, τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
και οι σύντροφοι και συντρόφισσες της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΚ. 

Σειρήνες

Το μπλοκ ακολούθησε αυτό των νοσοκο-
μείων που ξεκίνησε από το υπουργείο Υγεί-
ας που ανέβηκε από Ακαδημίας και μέσω
Σίνα έφθασε στην οδό Σταδίου λίγο πριν το
άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Επικεφαλής
ήταν μηχανές του ΕΚΑΒ με ανοιχτές τις
σειρήνες τους και ακολουθούσαν το πανό
της ΠΟΕΔΗΝ το οποίο κρατούσαν νοση-
λεύτριες με μαύρα μπαλόνια, του Άγιου
Σάββα, του Γεννηματά, του Αγλαϊα Κυρια-
κού, του Δρομοκαϊτειου. 

«Όλοι σήμερα είναι στους δρόμους, αγρό-
τες, εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Στο νοσοκομείο η συμμετοχή ήταν μεγα-
λύτερη από άλλες φορές, παρότι το προσωπι-
κό είναι πλέον λίγο και είμαστε και από γενική
εφημερία» μας είπε η Μαρία Χαρχαρίδου, νο-
σηλεύτρια στο νοσοκομείο Γεννηματά.

Από την Ακαδημίας έφθασαν στη συγκέν-
τρωση οι δικηγόροι, με διακριτά τα μπλοκ του
ΔΣΑ και της Επιτροπής Αγώνα Δικηγόρων και
από τα Προπύλαια οι μηχανικοί. Μέσω της
Σταδίου ανέβηκαν στο πίσω μέρος της πορεί-
ας οι φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, μπλοκ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων οργανώσεων της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, αντιεξουσια-
στές που κατέληξαν στο Σύνταγμα.

Η συμμετοχή στην απεργία και το συλλα-
λητήριο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα κλιμάκω-
σης των απεργιών. «Υπάρχει υψηλή συμμε-
τοχή στους χώρους εργασίας και απ’ ό,τι
φαίνεται και στο δρόμο. Το ξεχωριστό με
άλλες απεργίες είναι ότι η πόλη έχει ερη-
μώσει. Συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Δεν
έχει αλλάξει η πολιτική που επιβάλλεται
από την ΕΕ στην χώρα μας παρά τα όποια
κυβερνητικά περιτυλίγματα» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά ο Βασίλης Μπακάλης εργαζόμε-
νος στο Βυζαντινό Μουσείο.

Γιώργος Πίττας

Ηαπεργιακή συγκέντρωση στα Χανιά ήταν κυριο-
λεκτικά ένα απεργιακό και αγωνιστικό πανηγύρι.

Με οργανωμένα μπλοκ και συνθήματα συμμε-
τείχαν το Εργατικό Κέντρο Χανίων, η ΕΛΜΕ Χα-
νίων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Ν. Χανίων, οι Αναπληρωτές ΣΕΠΕΧ, αντιπροσω-
πεία από τα Σφακιά με πανό που έγραφε «Ελευ-
θερία ή Θάνατος», η ΕΡΑ Χανίων (που συμμετεί-
χε στην απεργία στα ΜΜΕ της 3 Φλεβάρη), ο
Συντονισμός ενάντια σε παλιά, νέα μνημόνια και
ιδιωτικοποιήσεις, ο Σύλλογος Εργαζομένων Γε-
νικού Νοσοκομείου Χανίων, η Ένωση εργαζομέ-
νων ΕΣΥ-ΕΚΑΒ, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δή-
μου Χανίων, ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων, οι ερ-
γαζόμενοι στα ΕΛΤΑ Χανίων, οι ιδιοκτήτες καθη-
γητές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, οι εργα-
ζόμενοι Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι ερ-
γαζόμενοι του ΙΚΑ Χανίων, ο Σύλλογος Σπουδα-
στών ΤΕΙ Χανίων, η Ταξική Πορεία, η Πρωτοβου-

λία Αντίστασης, ταξιτζήδες με το δικό τους πα-
νό, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών-Βιοτεχνών Νομού Χανίων, το Σωματείο Με-
ταλλοκατασκευαστών Χανίων «ο Ήφαιστος», ο
Δικηγορικός Σύλλογος, οι Συμβολαιογράφοι Χα-
νίων, αντιπροσωπεία από την περιοχή του Σελί-
νου, το ΕΠΑΜ, η Λαϊκή Ενότητα, το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Δυτ. Κρήτης, η κατάληψη Ρόζα Νέρα.

Την επόμενη μέρα και στον απόηχο της απερ-
γίας πραγματοποιήθηκε συνέλευση του Συντονι-
σμού ενάντια σε παλιά, νέα μνημόνια και ιδιωτι-
κοποιήσεις, στο Εργατικό Κέντρο, όπου αποφα-
σίστηκε να οργανωθούν συνελεύσεις σχημάτων
και εργασιακών χώρων, να βγει σχετικό κείμενο
(απολογιστικό της απεργίας και κάλεσμα για κλι-
μάκωση), ενιαίο μάζεμα σωματείων και επίσκε-
ψη, εντός της εβδομάδας, στο μπλόκο των
αγροτών στον Κλαδισσό.

Ειρηναίος Μαράκης

Δεν θέλουν να μας κάνουν μόνιμους
εργαζόμενους παρότι καλύπτουμε
πάγιες ανάγκες. Είμαστε περίπου
2.500 κόσμος σε αυτήν την κατάσταση
στα Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα.
Απαιτούμε το δικαίωμα στη δουλειά.

Ευγένιος Δάρας, 
εργαζόμενος με σύμβαση στο ΕΚΠΑ

Έγινε  πραγματικά “σταθμός”!

Δεκάδες χιλιάδες διαδήλω-
σαν στη Θεσσαλονίκη. Ερ-

γαζόμενοι στους δήμους, τη
ΔΕΗ, το λιμάνι, τα νοσοκομεία,
τη ΣΙΔΕΝΩΡ και μια σειρά ακό-
μα χώρους του δημόσιου και
ιδωτικού τομέα συμμετείχαν
στη συγκέντρωση του Εργατι-
κού Κέντρου. Ενώ μια σειρά
πρωτοβάθμια σωματεία, όπως
οι ΕΛΜΕ αλλά και φοιτητικοί
σύλλογοι, οι αγωνιστές των
Σκουριών και οργανώσεις όπως
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έφτασαν με προ-
συγκέντωση από την Καμάρα.

Ήταν από τα μαζικότερα

συλλαλητήρια των τε-
λευταίων χρόνων με πο-

λύ παλμό, με κόσμο που απήρ-
γησε για πρώτη φορά και μάλι-
στα από σκληρούς χώρους
του ιδιωτικού τομέα ή εργαζό-
μενοι με μπλοκάκι. Κλειστά
ήταν τα περισσότερα μαγαζιά,
μικρά και μεγάλα, καφέ, φούρ-
νοι. Η προσπάθεια των εργαζό-
μενων του Μπόμπολα που είναι
υπέρ της εξόρυξης και ενάντια
στο κίνημα των Σκουριών να
συμμετέχουν στη διαδήλωση
του Εργατικού Κέντρου συνάν-
τησε την αντίδρασή μας. Φω-
νάξαμε συνθήματα και τους

ζητήσαμε να φύγουν, με απο-
τέλεσμα να δεχτούμε επίθεση.
Τελικά απομονώθηκαν καθώς
το μεγαλύτερο μέρος της πο-
ρείας ακολούθησε άλλη δια-
δρομή προς το υπουργείο.
Εκεί ενωθήκαμε με αγρότες,
δικηγόρους, μηχανικούς, για-
τρούς.

Η απεργιακή κλιμάκωση
ήταν το βασικό θέμα συζήτη-
σης σε όλα τα μπλοκ μαζί με
την κουβέντα για τη διαγραφή
του χρέους και την πολιτική
εναλλακτική στους συμβιβα-
σμούς της κυβέρνησης.

Φύλλια Πολίτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φωτό: Ε. Μαράκης
ΧΑΝΙΑ

Φωτό: Γ. Μήτζιας
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“Ε
ικόνα γενικού ξεσηκωμού
είχε η σημερινή κινητοποί-
ηση στο κέντρο της Αλεξαν-

δρούπολης”, “Βούλιαξαν τα Γιάννενα,
νέκρωσε η πόλη”, “Πρωτόγνωρη συμ-
μετοχή είχε η απεργιακή συγκέντρω-
ση στη Σταραγορά του Άργους”, “Εν-
τυπωσιακή και μοναδική, τουλάχιστον
για τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν η
συμμετοχή των Καλαματιανών στις κι-
νητοποιήσεις της γενικής απεργίας”,
“Έρημη πόλη θύμιζε η Κομοτηνή”,
“Οργή λαού από το νησί της Ρόδου
για τα εξοντωτικά μέτρα” είναι μόνο
μερικοί από τους τίτλους και τις περι-
γραφές τοπικών μέσων για την πανερ-
γατική απεργία της 4ης Φλεβάρη.

Σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλη
της χώρας έγινε μια πρωτόγνωρη
έκρηξη, με τη συμμετοχή στην απερ-
γία και τις συγκεντρώσεις να ξεπερ-
νά κάθε προηγούμενο. Παντού μαζί
με τους εργαζόμενους βγήκαν τρα-
κτέρ, φορτηγά και λεωφορεία παρα-
λύοντας δρόμους και πλατείες.

Το μαζικότερο συλλαλητήριο των
τελευταίων ετών και το μεγαλύτερο
επί μνημονίων έγινε στα Γιάννενα.
Δεν υπήρχε κλάδος εργαζομένων
που να μην κατέβηκε στους δρό-
μους, με την κεντρική πλατεία να
αποδεικνύεται μικρή για να χωρέσει
τον κόσμο, ενώ ταξί, φορτηγά, λεω-
φορεία και τρακτέρ κατέκλυσαν
τους δρόμους. “Η μαζικότητα κατά-
φερε να «παντρέψει» τις δύο απερ-
γιακές συγκεντρώσεις, αφού ο κό-
σμος απ' το Εργατικό Κέντρο έφτα-
νε μέχρι το δημαρχείο και τη συγ-
κέντρωση του ΠΑΜΕ που αντί να κά-
νει το δικό του δρομολόγιο, βάδισε
στον ίδιο δρόμο”, έγραψε η Λουίζα.

“Στην Πάτρα διαδήλωσε άπειρος
κόσμος, ήταν η μεγαλύτερη πορεία
τα τελευταία χρόνια κι αυτό το σχο-
λίαζαν οι πάντες”, μας είπε η Φωτεινή

Λυσικάτου, “Πάρα πολλά σωματεία,
κλάδοι που δεν τους έβλεπες πάντα
και όλους μαζί και δεν εννοούμε μόνο
αγρότες και δικηγόρους, φαρμακο-
ποιούς κλπ αλλά και καθαρίστριες και
καθαριστές, ιδιωτικοί σταθμοί που
ήρθαν με δική τους ξεχωριστή πορεία
και ενώθηκαν μαζί μας. Η συγκέντρω-
ση έγινε έξω από το Εργατικό Κέντρο
ενώ από το Παράρτημα ξεκίνησε το
μαζικό φοιτητικό μπλοκ και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Επικεφαλής της πορείας μπήκαν
τρακτέρ και μπουλντόζες, ενώ ο εν-
θουσιασμός άνοιγε φοβαρή συζήτη-
ση για τη συνέχεια του αγώνα”.

“Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που
έγινε ποτέ στα Γιαννιτσά. Χωρίς
ίχνος υπερβολής”, μας έγραψε ο
Μάκης Γεροντίδης, “Κανένα μαγαζί,
κανένα καφέ ανοιχτό. Τα σούπερ
μάρκετ και το Τζάμπο, με παρέμβα-
ση των αγροτών έκλεισαν κι αυτά
από νωρίς. Η συγκέντρωση των συν-
δικάτων ορισμένη για τις 11:30πμ
ήταν γεμάτη από τις 9:30πμ. Κεντρι-
κά συνθήματα όλων, με μπροστάρη-
δες τους μαθητές "ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑ-
ΣΕΙ" "ΑΝΥΠΑΚΟΗ-ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ"
"ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ"”.

“Βούλιαξε και το Ηράκλειο”, μας
είπε ο Γιάννης Βαλαής, “Το είκοσι χι-
λιάδες διαδηλωτές μπορεί να μην εί-
ναι ακριβές. Οι πάντες ήταν εκεί,
όλοι οι χώροι, η μεγαλύτερη διαδή-
λωση που έχει γίνει. Ήταν σαν να
γύρισε ένας διακόπτη και να ξεση-
κώθηκε όλη η πόλη”.

“H Αμοργός λέει όχι στην σφαγή
του λαού” έγραφε το πανό που σή-
κωσαν οι κάτοικοι του νησιού με
τους μαθητές του Λυκείου να πραγ-
ματοποιούν αποχή την ίδια μέρα για
να στηρίξουν την κινητοποίηση. Στο
Άργος “όλα τα καταστήματα έμειναν
κλειστά και μόνο 3-4 περίπτερα και
ελάχιστες καφετέριες άνοιξαν. Η πο-
ρεία των πολιτών στους δρόμους
του Άργους ξεπέρασε σε μήκος τα
150 μέτρα ενώ τεράστια ήταν η φά-
λαγγα των τρακτέρ και των αγροτι-
κών αυτοκινήτων” (argolika.gr). Την
ίδια ώρα γιατροί, νοσηλευτές και ερ-
γαζόμενοι στο νοσοκομείο Άργους
έβγαιναν και έκλειναν με φορεία το
δρόμο μπροστά στο νοσοκομείο.
Μαζική η συγκέντρωση και στο Ναύ-
πλιο με δημόσιες υπηρεσίες και τα
περισσότερα καταστήματα να έχουν
κατεβάσει ρολά.

Μεγάλη η πορεία στους δρόμους
της Κομοτηνής, με όλα τα φαρμα-
κεία, καταστήματα, καφέ και επιχει-
ρήσεις κλειστά. Πάνω από το 90%
κυμάνθηκε η συμμετοχή στον ιδιωτι-
κό τομέα και πάνω από το 60% στο
δημόσιο. Τεράστια συμμετοχή διαδη-
λωτών στην Καρδίτσα ενώνοντας τις
πορείες Εργατικού Κέντρου και ΠΑ-
ΜΕ. Χιλιάδες διαδηλωτές και 500
τρακτέρ στους δρόμους της Σπάρ-
της. 3.500 διαδηλωτές στη Χίο. Πάνω
από 4.000 συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Καπνεργάτη στην Καβάλα.
Πρωτοφανείς συγκεντρώσεις σε Λα-
μία, Σέρρες και Βόλο. Χιλιάδες κό-
σμου στην Ξάνθη αλλά και την Αλε-
ξανδρούπολη όπου νωρίτερα διαδη-
λωτές είχαν σκεπάσει με άχυρα το
υποκατάστημα super market των Lidl.

Πέντε χιλιάδες εκτιμάται ο αριθμός
των διαδηλωτών στη Μυτιλήνη. “Δεν
ήταν μια συνηθισμένη απεργιακή κι-
νητοποίηση. Ήταν ένα μήνυμα εξέ-
γερσης και ένα ηχηρό μήνυμα. Σήμε-
ρα Πέμπτη 4 Φλεβάρη η πόλη της
Μυτιλήνης νέκρωσε. Γενική απεργία
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, κλείσιμο εμπορικών
καταστημάτων, κλείσιμο καφέ και χώ-
ρων εστίασης, κλείσιμο supermar-
ket”, έγραψε το lesvosnews.net, συμ-
πληρώνοντας ότι και στα χωριά της
Λέσβου τα περισσότερα εμπορικά
καταστήματα κατέβασαν ρολά.

“Αγρότες, επαγγελματίες, κατα-
στηματάρχες, δάσκαλοι, δικηγόροι,
φοροτεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες
ταξί, ιδιοκτήτες φορτηγών μεταφο-
ρών, γιατροί, φαρμακοποιοί, καθη-
γητές, φοιτητές, τραπεζικοί υπάλλη-
λοι και δεκάδες άλλοι” (rodiaki.gr)
διαδήλωσαν στη Ρόδο. Αγρότες
έκλεισαν τον κόμβο του αεροδρομί-
ου πριν μπουν στην πόλη, ενώ πάνω
από 180 φορτηγά παρέλυσαν την
κυκλοφορία. Το 80% των καταστη-
μάτων έμειναν κλειστά, ενώ οι δικη-
γόροι ανήρτησαν πανό μέσα στις αί-
θουσες των δικαστηρίων.

“Η 4η Φεβρουαρίου 2016 θα περά-
σει στην ιστορία ως τη μέρα που
πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη,
καθολική, απεργιακή κινητοποίηση
και συγκέντρωση στα Τρίκαλα”, δια-
βάζουμε στο trikalavoice.gr, “Για
πρώτη φορά στα χρονιά τα τέσσερα
διαφορετικά «μπλόκα» των απεργών
(επαγγελματίες και επιστήμονες στο

Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο, ΠΑ-
ΜΕ και ανεξάρτητοι φορείς) ενώθη-
καν αυθόρμητα σχηματίζοντας μια
λαοθάλασσα που καταλάμβανε περι-
μετρικά όλο το κέντρο της πόλης.
Μια λαοθάλασσα μήκους 3 χλμ. και
πλέον και μαζί αγρότες με τα τρα-
κτέρ τους, επαγγελματίες οδηγοί με
τα φορτηγά τους, ασθενοφόρα, οι
πάντες... όλα τα εμπορικά καταστή-
ματα των Τρικάλων παρέμειναν κλει-
στά (πλην ενός, μιας μεγάλης πολυε-
θνικής αλυσίδας) καθώς και όλες οι
καφετέριες και οι ταβέρνες που δεν
θα λειτουργήσουν καθόλου σήμερα.
Κλειστά παρέμειναν επίσης τα Ια-
τρεία, τα φαρμακεία, τα πρακτορεία
ΟΠΑΠ, ακόμη και τα γυμναστήρια!!!”.

“Στο 70%, έφτασε σύμφωνα με τα
τοπικά στελέχη της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ η συμμετοχή των εργαζομέ-
νων στην σημερινή 24ωρη πανελλαδι-
κή απεργία για το ασφαλιστικό σε επί-
πεδο Π.Ε Κοζάνης”, αναφέρει το
ert.gr, “Και στην Καστοριά, όμως
αγρότες με τρακτέρ, βενζινοπώλες με
βυτιοφόρα, οδηγοί ταξί με τα αυτοκί-
νητά τους και συνολικά 40 επαγγελ-
ματικοί φορείς ιδιωτικού και δημόσι-
ου τομέα, όπως και κοινωνικοί φορείς
και πολίτες έδωσαν δυναμικό «πα-
ρών» στην απεργιακή κινητοποίηση,
που πραγματοποιήθηκε μπροστά από
το κτίριο της Αντιπεριφέρειας... Ίδια
εικόνα παρατηρήθηκε και στα Γρεβε-
νά, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη
απεργιακή συγκέντρωση και πορεία
στους κεντρικούς δρόμους”.

Λένα Βερδέ

Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη

Απεργούμε για το βάναυσο αν-
τιλαϊκό ασφαλιστικό νομοσχέ-
διο, κατά της διάλυσης της πε-
ρίθαλψης και της συνταξιοδό-
τησης. Η κυβέρνηση να αφήσει
την πολιτική λιτότητας και να
κοιτάξει το λαό της. Διαδηλώ-
νουμε σήμερα με τις συναδέλ-
φισσες που έκαναν μεγάλο
αγώνα για να επιστρέψουν στη
δουλειά μετά από πέντε χρό-
νια, δικαιώθηκαν 210 άτομα
και είναι μαζί μας. Συνεχίζου-
με και απαιτούμε να τα πά-
ρουν από τους πλούσιους».

Σπύρος Ρεβύθης
πρόεδρος ΣΕΛΜΑ

Είμαστε η Κίνηση Χειραφέτη-
σης ΑΜΕΑ. Βρισκόμαστε σή-
μερα εδώ έξω από το υπουρ-
γείο Εργασίας για το Ασφα-
ληστρικό νομοσχέδιο καταθέ-
τοντας στον κ. Κατρούγκαλο
τα εργαλεία αξιοπρέπειάς
μας, τα τεχνητά μέλη, τα αμα-
ξίδια. Είμαστε κάτω από τον
πάτο, ως εδώ. 

Αντώνης Ρέλλας, 
Κίνηση Χειραφέτησης ΑΜΕΑ

Στο ΙΚΑ αντιστεκόμαστε σε
αυτή τη λαίλαπα του αφαλιστι-
κού, είμαστε ενάντια στην ενο-
ποίηση των ταμείων που θα ση-
μάνει χάος και τεράστιες δυσ-
λειτουργίες στη λειτουργία του
ΙΚΑ. Έχουμε μείνει 5.800 για
να εξυπηρετούμε εκατομμύ-
ρια. Σήμερα η συμμετοχή στην
απεργία είναι πενταπλάσια.

Νόρα Νάτσινα, 
συνδικαλίστρια ΙΚΑ

Απεργούμε για το ασφαλιστικό
ταφόπλακα για τους εργαζό-
μενους. Το μόνο που έχουμε
να κάνουμε είναι απεργίες
διαρκείας δυνατές. Έχουμε
σήμερα συμμετοχή παρά το λί-
γο προσωπικό των νοσοκομεί-
ων που σημαίνει ότι πάρα πολ-
λοί είναι προσωπικό ασφαλεί-
ας. Θέλουμε λεφτά για την
υγεία και για νέο προσωπικό.

Ελένη Καζολέα, 
νοσηλεύτρια Αγλαϊα Κυριακού

Είμαστε εδώ για το ασφαλιστι-
κό, για τη ζωή μας, για τα παι-
διά μας. Χρειάζεται να συνεχί-
σουμε με απεργίες διαρκείας.

Αγγελική, καθηγήτρια 
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Ήδη είμαστε στο τρίτο μνημό-
νιο και έπεται συνέχεια. Να
φρενάρουμε αυτή την κατά-
σταση. Ο καθένας ατομικά και
όλοι συλλογικά σαν κίνημα να
πορευτούμε στον αγώνα.  Δεν
υπάρχει άλλος δρόμος.

Γιώργος Καββαδίας, 
πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων Εμπορικού

Ναυτικού κατωτέρων πληρωμάτων

Οι μαθητές είμαστε σήμερα
εδώ μαζί με τους καθηγητές
για τα δικαιώματά τους, για
προσλήψεις. Έρχονται καθη-
γητές από άλλα σχολεία και δε
μπορούν να διδάσκουν τόσες
πολλές ώρες με τόσο χαμηλό
μισθό. Είμαστε εδώ για τους
συνταξιούχους και για όλους
που έχουν θέμα με το ασφαλι-
στικό. Είμαστε εδώ για τους
αγρότες που δεν είναι οι πλού-
σιοι όπως τους λένε. 

Άρτεμις, 2ο Λύκειο Αλίμου

Να μας φέρουν πίσω εκείνα
που μας έκλεψαν. Εχουμε εμ-
πειρία από τους αγώνες μας τις
προηγούμενες δεκαετίες. Να
πληρώσουν εκείνοι που τα
έκλεψαν, Σαμαράς- Βενιζέλος
που έφτασαν την κατάσταση
ως εδωώ και ο φτωχός ο κό-
σμος να ξεσηκωθεί και πάλι,
να σταματήσει η ανεργία, οι νέ-
οι να βρουν δουλειά.

Σάββας, 
συνταξιούχος του ΟΑΣΑ

Ο εργολάβος μας χρωστάει μι-
σθούς, δεν μας έχει πληρώσει
το δώρο, ούτε άδεια, ούτε νυ-
χτερινά ούτε αργίες ακόμα και
τα εργαλεία της δουλειάς μας,
εμείς τα αγοράζουμε. Κλείνου-
με δέκα μέρες απεργίας, 15 ερ-
γαζόμενες πηγαίνουμε πρωί
και βράδυ να μην περάσει κα-
νείς απεργοσπάστης.

Σοφία, μετανάστρια καθαρί-
στρια στο αμαξοστάσιο Ελληνικού  

Έγινε  πραγματικά “σταθμός”!
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19 Μάρτη - Πανευρωπαϊκή μέρα δράσης

Την ίδια μέρα που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του UAF, το
φασιστικό ισλαμοφοβικό κίνημα Πέγκιντα που πρωτοεμφανίστηκε το
2014 στη Γερμανία είχε καλέσει τη δική του «διεθνή μέρα αντίστα-
σης στους πρόσφυγες» η οποία στέφθηκε με απόλυτη αποτυχία.

Η ανταπόκριση ήταν μικρή, σε λίγες περιστάσεις επιχειρήθη-
καν συγκεντρώσεις ή πορείες και όπου το επιχείρησαν βρήκαν
μπροστά τους αντιρατσιστές και αντιφασίστες που τους έφρα-
ξαν το δρόμο. Μέσα σε μια οικονομική κρίση που βαθαίνει οι
άρχουσες τάξεις επιχειρούν να κατηγορήσουν τους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες για τα δεινά που προκαλεί η λιτότητα
και ο καπιταλισμός. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο ότι παντού
στην Ευρώπη κινήματα και ακτιβιστές κατανοούν την χυδαία
αυτή μεθόδευση και ορθώνουν το ανάστημά τους. 

Στην προσπάθειά τους να εμφανιστούν και σε νέες χώρες το
Πέγκιντα ανακοίνωσε την δημιουργία τοπικής οργάνωσης στο
Δουβλίνο της Ιρλανδίας και κάλεσε σε διαδήλωση το Σάββατο
6/2. Παρά το ασφυκτικά μικρό χρονικό διάστημα, τα αντανα-
κλαστικά του κινήματος που έχει διδαχθεί από τη διεθνή εμπει-
ρία ήταν άμεσα και καλέστηκε αντιδιαδήλωση. Σχετική ανακοί-

νωση κυκλοφόρησε και το SWP Ιρλανδίας στην οποία ανάμεσα
σε άλλα αναφέρει: «Στη Βρετανία του 1970 οι ρατσιστές ενθάρ-
ρυναν το αντι-ιρλανδικό αίσθημα και συνέδεαν τους Ιρλανδούς
με την τρομοκρατία. Τώρα προσπαθούν να συνδέσουν τους
Μουσουλμάνους με το ISIS και την τρομοκρατία. Οι σοσιαλι-
στές απορρίπτουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Η
συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων και των Μουσουλμά-
νων είναι ειρηνικοί, αξιοπρεπείς άνθρωποι της διπλανής πόρτας

οι οποίοι είναι καλοδεχούμενοι στη χώρα μας. Αντίθετα οι ρα-
τσιστές και οι φασίστες δεν χωράνε».

Το κάλεσμα των αντιφασιστών βρήκε τρομερή ανταπόκριση
στον κόσμο της αριστεράς και των συνδικάτων συγκεντρώνον-
τας εκατοντάδες απέναντι από μια θλιβερή σύναξη μερικών δε-
κάδων φασιστών που παρίσταναν το «κίνημα». Ούτε η αστυνο-
μία δεν μπόρεσε να τους προστατέψει και κατέληξαν να τρέ-
χουν να κρυφτούν σε μαγαζιά, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία…

Σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούμε μια
αδυσώπητη επίθεση σε βάρος των προ-

σφύγων, των Μουσουλμάνων, των Εβραίων και
των μεταναστών εργατών. Χιλιάδες πρόσφυγες
βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες,
ακατάλληλες για ανθρώπους, χωρίς κατάλληλη
στέγαση. 

Η ρατσιστική αντίδραση ενάντια στους πρό-
σφυγες οδηγεί σε αύξηση των ρατσιστικών, ισ-
λαμοφοβικών και αντι-Σημιτικών επιθέσεων.
Στην Ευρώπη η λιτότητα έχει σημάνει την επι-
δείνωση του βιοτικού επιπέδου για το 99% της
κοινωνίας. Οι πρόσφυγες, οι Μουσουλμάνοι και
οι μετανάστες εργάτες άδικα κατηγορούνται
για αυτό. 

Τη δεκαετία του 1930 ήταν οι Εβραίοι αυτοί
που κατηγορήθηκαν για την οικονομική δυ-
σπραγία κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφε-
σης. Έχουμε υπάρξει στο ίδιο έργο θεατές και
ξέρουμε που μπορεί να καταλήξει. Είμαστε αν-
τίθετοι σε κάθε μορφή καταπίεσης: το ρατσι-
σμό, το σεξισμό την Ισλαμοφοβία, τον αντι-Ση-
μιτισμό, την ομοφοβία και το φασισμό. Είμαστε
αντίθετοι στην Ευρώπη των φραχτών, τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, το ρατσισμό και τις
επεμβάσεις σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία. 

Καλούμε τους προοδευτικούς ανθρώπους σε
όλη την Ευρώπη, που σκέφτονται ότι όλοι οι άν-
θρωποι πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, με σε-
βασμό και αξιοπρέπεια, να βαδίσουν με αλλη-
λεγγύη και να τιμήσουν την Παγκόσμια Μέρα
κατά του ρατσισμού του ΟΗΕ το Σάββατο 19
Μαρτίου. Λέμε ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι, αντιστεκόμαστε στο ρατσισμό, την Ισ-
λαμοφοβία, τον αντι-Σημιτισμό και το φασισμό.

Unite Against Fascism,
Stand Up Το Racism, ΚΕΕΡΦΑ, 

Unitat Contra el Feixisme i el Racism, Catalonia

Το κάλεσμα

Π
ραγματοποιήθηκε το πε-
ρασμένο Σάββατο 6/2 με
μεγάλη επιτυχία το συνέ-

δριο του United Against Fascism
(Ενωμένοι Ενάντια στο Φασι-
σμό) στο Λονδίνο. Δεκάδες πή-
ραν το λόγο, δημοτικοί σύμβου-
λοι, εκπρόσωποι οργανώσεων,
συνδικάτων ενώ υπήρχαν και
πολλές διεθνείς συμμετοχές,
ανάμεσά τους και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ. Βασικός σκοπός του
συνεδρίου ήταν ο συντονισμός
των κινημάτων σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της Ευρώπης ενάν-
τια στον ρατσισμό και τη φασι-
στική απειλή με ημερομηνία
σταθμό τη διεθνή μέρα δράσης
στις 19 Μαρτίου. 

Η Ευρώπη-φρούριο κάνει συ-
νόδους κορυφής, έκτακτα μαζέ-
ματα, στήνει φράχτες και στρα-
τούς για να κρατήσει έξω τους
πρόσφυγες ενώ τα κόμματά της
και τα ΜΜΕ σπέρνουν το ρατσι-
σμό και την Ισλαμοφοβία. Απέ-
ναντι σε έναν αντίπαλο με τόση
οργάνωση και συντονισμό το κί-
νημα έχει ανάγκη από δικούς
του «θεσμούς». Σαν τέτοιο λει-
τουργούν οι διεθνείς συναντή-
σεις που πραγματοποιούνται
ανάμεσα στα κινήματα. Οι διορ-
γανώσεις αυτές επιτρέπουν την

ανταλλαγή των εμπειριών που
συσσωρεύουν τα κινήματα στις
διάφορες χώρες,

Από το βήμα του συνεδρίου ο
Αμάλ Αζουντίν, ακτιβιστής μι-
λώντας για την εμπειρία από το
κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες στο Καλαί είπε: «Το κί-
νημα είναι συγκλονιστικό, το ένα
τρίτο περίπου του πληθυσμού
της Μεγάλης Βρετανίας έχει κά-
νει κάτι για να βοηθήσει τους
πρόσφυγες. Το γεγονός αυτό
μας γεμίζει ελπίδα». Ο ίδιος ομι-
λητής στον επίλογο της τοποθέ-
τησής του τόνισε την ανάγκη για
μαζικές διαδηλώσεις στις 19
Μάρτη. Στη Βρετανία διαδηλώ-
σεις θα γίνουν σε Λονδίνο, Γλα-
σκώβη και Κάρντιφ.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου μίλη-
σε για το έγκλημα που συντελεί-
ται στα νερά του Αιγαίου με
τους μαζικούς πνιγμούς προ-
σφύγων ενώ δεν παρέλειψε να
συνδέσει τα αιτήματα για τους
πρόσφυγες με τα αιτήματα του

εργατικού κινήματος «Όλοι οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι. Αν διαγράψουμε το χρέος
και σταματήσουμε να πληρώ-
νουμε τους τραπεζίτες θα έχου-
με αρκετά χρήματα για να δώ-
σουμε σπίτια και δουλειές σε
όλους». 

Σύνδεση

Η σκιώδης υπουργός των ερ-
γατικών Ντάιαν Άμποτ που πρό-
σφατα είχε βρεθεί στο πλευρό
των προσφύγων στο Καλαί έκα-
νε τη σύνδεση με τον ιμπεριαλι-
σμό «Οι άνθρωποι αυτοί έρχον-
ται από μέρη του πλανήτη όπου
άμεσα ή έμμεσα οι στρατιωτικές
επεμβάσεις της Δύσης τους
έχουν οδηγήσει στην προσφυ-
γιά» ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει
να είμαστε αλληλέγγυοι στο σύ-
νολο των προσφύγων «Τουλάχι-
στον οι μισοί από όσους διασχί-
ζουν τη Μεσόγειο δεν είναι Σύ-
ριοι. Τυπικά δεν είναι πρόσφυ-
γες. Αλλά δεν μπορούμε να

τους λέμε ότι επειδή δεν ικανο-
ποιείς τους τυπικούς όρους θα
σε πετάξουμε ξανά στη θάλασ-
σα». 

Ο Γουέιμαν Μπένετ από το
UAF μίλησε για τις επιτυχίες του
αντιφασιστικού κινήματος στη
Βρετανία «Το Εθνικό Κόμμα της
Βρετανίας δεν είναι πλέον Κόμ-
μα, πρόκειται για επιτυχία των
αντιφασιστών αλλά αυτό δεν δι-
καιολογεί κανέναν εφησυχα-
σμό». Ο Φιλ Τέρνερ, ακτιβιστής
από το Νότιο Γιόρκσαιρ τόνισε
«Στη Βρετανία οι φασίστες είναι
πιο αδύναμοι από οπουδήποτε
αλλού στην Ευρώπη επειδή υιο-
θετήσαμε την προσέγγιση του
Ενιαίου Μετώπου από πολύ νω-
ρίς».

Φυσικά δεν έλλειψαν τοποθε-
τήσεις από ανθρώπους της μου-
σουλμανικής κοινότητας που μί-
λησαν για τον φόβο που νιώ-
θουν εξαιτίας της ισλαμοφοβι-
κής πολιτικής της κυβέρνησης
και για το πώς η κινηματική αλ-
ληλεγγύη από τους μη-μου-
σουλμάνους έχει λειτουργήσει
σαν αντίδοτο στο φόβο.

Το συνέδριο κατέληξε με την
έκδοση καλέσματος για διεθνή
συντονισμό στις 19 Μάρτη ενάν-
τια στο φασισμό και το ρατσι-
σμό. Είναι σίγουρο ότι το κάλε-
σμα αυτό μπορεί να προκαλέσει
ντόμινο εξελίξεων στο αντιφασι-
στικό κίνημα με εκατοντάδες κι-
νήσεις από όλη την Ευρώπη να
ανταποκρίνονται.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Κυνήγησαν 
το PEGIDA

Οι σύνεδροι του UAF μας καλούν στις 19 Μάρτη

Δουβλίνο, 6/2

Aνταπόκριση
από το  Λονδίνο
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Η
φετινή χρονιά ξεκίνησε με κύμα
αντιρατσιστικών και αντιφασιστι-
κών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Η επόμενη προτεραιότητα για το κίνημα
είναι η καμπάνια για τις 19 Μάρτη και το
καλωσόρισμα των προσφύγων.

Πάνω από 10.000 βγήκαν στους δρό-
μους της Βιέννης στις 29 Ιανουαρίου
ενάντια στη «Χοροεσπερίδα των Ακαδη-
μαϊκών» που οργανώνεται από τους Λε-
πενικού τύπου φασίστες του Κόμματος
της Ελευθερίας (FPO). Περίπου 1.000 μέ-
λη δεξιών φοιτητικών οργανώσεων χρησι-
μοποιούν τη συγκεκριμένη εκδήλωση για
να συντονίσουν τα δίκτυα τους. Προκα-
λούν όλους τους δημοκράτες, τους εργά-
τες και τους αριστερούς χορεύοντας στο
Ανάκτορο Χόφμπουργκ, που είναι η επί-
σημη κατοικία του Προέδρου. Οι διαδη-
λωτές που συγκεντρώθηκαν ήταν πολλα-
πλάσιοι και μόνο χάρη στην τεράστια ζώ-
νη απαγόρευσης που έφτιαξε η αστυνο-
μία κατάφεραν οι φασίστες να μπουν στο
κτήριο.

Η διαδήλωση μαζικοποιήθηκε από εκα-
τοντάδες ακτιβιστές που έχουν σταθεί
αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες κρατών-
τας ανοιχτά τα σύνορα όλους τους τε-
λευταίους μήνες. Κρατούσαν πικέτες που
έγραφαν «Έξω το FPO – Μέσα οι πρό-
σφυγες!». Η βουλευτής των Σοσιαλδημο-
κρατών Νουρτέν Γιλμάζ πήρε μέρος στη
διαδήλωση λέγοντας «Είναι σημαντικό
για μένα να συμμετέχω σε αυτή τη διαδή-
λωση πολιτικού θάρρους και αλληλεγ-
γύης ενάντια στον ακροδεξιό εξτρεμισμό
και το ρατσισμό». Γνωστοί ακτιβιστές του
αντιρατσιστικού κινήματος τόνιζαν «Το
FPO δεν είναι δημοκρατικό κόμμα».

Μια βδομάδα αργότερα (6/2), στη πόλη
Λιντζ 1.500 διαδηλωτές βάδισαν ενάντια
σε μια αντίστοιχη εκδήλωση. Ήταν η ίδια
μέρα που το ρατσιστικό και ισλαμοφοβι-
κό Πέγκιντα καλούσε σε μέρα δράσης.
Περίπου 200 προσπάθησαν να βαδίσουν
στην πόλη Γκρατς αλλά οι πάνω από 500
αντιρατσιστές που συγκεντρώθηκαν δεν
τους το επέτρεψαν και τους εξευτέλισαν.
Έγινε και μια απόπειρα από την τοπική

οργάνωση του FPO στη Βιέννη να οργα-
νώσει διαδήλωση ενάντια σε μια προσφυ-
γική εστία, οι αντιρατσιστές κινητοποι-
ήθηκαν ενάντια στην απόπειρα αυτή μέ-
ρες νωρίτερα και έτσι αναγκάστηκαν να
την ακυρώσουν. Το νέο αυτό κύμα αντι-
ρατσιστικών αγώνων ξεκίνησε με την πο-
λιορκία της έδρας της κυβέρνησης στις
20/1 όταν αυτή προσπάθησε να θεσπίσει
«πλαφόν» στον αριθμό των προσφύγων.

Σχέδια

Τον περασμένο Οκτώβριο, 150.000 βά-
δισαν υπέρ των προσφύγων και δεν επέ-
τρεψαν στους φασίστες να κερδίσουν τις
δημοτικές εκλογές στην «Κόκκινη Βιέννη»
την οποία διοικούν οι Σοσιαλδημοκράτες
από το 1945. Όμως τα σχέδια της κυβέρ-
νησης να στείλει στρατεύματα στην Ελ-
λάδα κατά των προσφύγων και να εισάγει
«πλαφόν» για τους πρόσφυγες ρίχνει νε-
ρό στο μύλο του FPO που κηρύσσει το
μίσος. 

Στα γκάλοπ το FPO βρίσκεται στην
πρώτη θέση με ποσοστά πάνω από το
30%. Ο αρχηγός του FPO Χάινζ Κρίστιαν
Στρας μπορεί να γίνει Καγκελάριος το
2018. Είναι ώρα να περάσουμε στην αν-
τεπίθεση, να χτίσουμε μαζική κινητοποί-
ηση σε όλη την Ευρώπη στις 19 Μάρτη
και να εξασφαλίσουμε ότι οι κινητοποι-
ήσεις αυτές είναι όσο πιο μαζικές γίνεται.

Μέχρι τώρα για την καμπάνια για τις 19
Μάρτη έχουν κινητοποιηθεί το Κόμμα των
Πρασίνων, η Σοσιαλδημοκρατική νεολαία
και αρκετές προσφυγικές οργανώσεις.
Προσπαθούμε να εμπλέξουμε μικρότερες
και πιο τοπικές πρωτοβουλίες που είναι
ενεργές στο κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες οργανώνοντας μαθήματα
γλώσσας και άλλες δραστηριότητες. Η
«Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική
Ασύλου» που οργανώνει τις διαδηλώσεις
έχει ήδη ξεκινήσει καμπάνια στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης με το χάσταγκ #Μ19.

Ντάβιντ Άλμπριχ, 
ηγετικό μέλος της αυστριακής σοσιαλι-

στικής οργάνωσης Neue Linkswende 
(Νέα Αριστερή Στροφή) και συντονιστής

της Πλατφόρμας για μια Ανθρώπινη Πολιτι-
κή Ασύλου που καλεί τις διαδηλώσεις στις

19 Μαρτίου στην Αυστρία

Ο
Χερτ Βιλντερς, ηγέτης του PVV κινείται σε
φασιστική κατεύθυνση και έχει καλέσει σε
«αντίσταση ενάντια στους πρόσφυγες».

Παρόλο που το κόμμα του δεν έχει μέλη ή τοπι-
κές οργανώσεις, στελέχη του κόμματος έχουν
ενεργό ρόλο στο συντονισμό της λεγόμενης αντί-
στασης.

Έχουν γίνει συγκρούσεις σε αρκετές πόλεις
όπου προγραμματίζεται να στηθούν προσφυγικοί
καταυλισμοί. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δημοτι-
κά συμβούλια έχουν υποχωρήσει στις πιέσεις ενι-
σχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθη-
ση της ακροδεξιάς. Οι ναζιστικές οργανώσεις
χρησιμοποιούν αυτές τις κινητοποιήσεις για να
ψαρέψουν κόσμο στα θολά νερά. Οι πρόσφυγες
υφίστανται εκφοβισμό ενώ σε κάποιες περιπτώ-
σεις έχουν σπάσει και παράθυρα σε σπίτια προ-
σφύγων. Στην πόλη Βόρμερλαντ έκαψαν το αμάξι
ενός τοπικού στελέχους του Κόμματος των Πρα-
σίνων.

Η κατάσταση αυτή δεν έπεσε από τον ουρανό.
Είναι το αποτέλεσμα μιας περιόδου 15 χρόνων
στη διάρκεια της οποίας η αριστερά σιωπούσε
μπροστά στη ρατσιστική και ισλαμοφοβική ρητο-
ρεία. Ιδιαίτερα το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν μιλού-
σε κατά του ρατσισμού για να μην τρομάξει εν
δυνάμει ψηφοφόρους. Τα κόμματα του κέντρου
και της δεξιάς αξιοποιούσαν το ρατσισμό για να
αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από τη νεοφιλε-
λεύθερη ατζέντα τους. Ο Ντίντερικ Σάμσομ, κοι-
νοβουλευτικός ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών
για παράδειγμα έχει δηλώσει ότι «οι Ολλανδο-μα-
ροκινοί μονοπωλούν την εγκληματικότητα στους
δρόμους».

Το κράτος σε μεγάλο βαθμό έχει διευκολύνει
τους κήρυκες του μίσους. Τα περισσότερα ρατσι-
στικά εγκλήματα δεν έχουν τιμωρηθεί καθόλου ή
έχουν επιβληθεί πολύ ελαφριές ποινές στους
δράστες, ενώ ταυτόχρονα η στάση του κράτους
έναντι των προσφύγων γίνεται όλο και πιο επιθε-
τική. Οι πρόσφυγες που φτάνουν στη χώρα χωρίς
ταξιδιωτικά έγραφα μαντρώνονται και απελαύ-
νονται παρά τη θέλησή τους. Οικογένειες ολό-
κληρες κοιμούνται με τα ρούχα τους καθώς μπο-
ρεί από στιγμή σε στιγμή να τους βάλουν σε κά-
ποιο αεροπλάνο.

Η ανοχή και η συνενοχή στον ρατσισμό έχουν
δημιουργήσει τις συνθήκες για την εξάπλωση του
στην κοινωνία. Οι νεοναζί αξιοποιούν αυτή τη

συνθήκη για να οργανώσουν διαδηλώσεις και
τάγματα εφόδου, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία προς
το παρόν.

Αντίσταση

Το Σάββατο 6/2 οι νεοναζί προσπάθησαν να
οργανώσουν διαδήλωση του κινήματος Πέγκιντα
στο Άμστερνταμ. Απέτυχαν παταγωδώς. Μαζεύ-
τηκαν περίπου 50 οι οποίοι παρά τη βοήθεια της
αστυνομίας δεν κατάφεραν καν να φτάσουν στο
σημείο που ήταν καλεσμένη η συγκέντρωση, δί-
πλα σε ένα μνημείο της εβραϊκής αντίστασης.
Έτσι επέστρεψαν με πούλμαν στο σταθμό του
τρένου χωρίς καν να εκφωνήσουν λόγους. 

Με ενιαίο μέτωπο των τοπικών οργανώσεων των
κομμάτων της αριστεράς, αντιρατσιστικών ομά-
δων, συνδικάτων και προσφυγικών οργανώσεων
είχαμε καλέσει διαδήλωση από αρκετά νωρίς. Μα-
ζευτήκαμε στο μνημείο Ντοκβέρκερ (λιμενεργά-
της), που είναι το μνημείο για την απεργία της ολ-
λανδικής εργατικής τάξης για αλληλεγγύη στους
Εβραίους το 1941. Ένας εκ των ομιλητών στη συγ-
κέντρωσή μας, ο Μαξ φαν ντεν Μπεργκ, μίλησε για
το πώς πριν από 75 χρόνια είχε δει με τα ίδια του
τα μάτια να μαζεύουν σε αυτό το σημείο τους
Εβραίους και να τους απελαύνουν με τη βία. 

Η δράση αυτή ήταν και το εφαλτήριο για την
καμπάνια για τις 19 του Μάρτη. Το κάλεσμα για
δράση είναι αρκετά γενικό αλλά έχει δύο κύρια
σημεία. Στις 18/3 ο Βίλντερς θα κάτσει στο εδώ-
λιο του κατηγορουμένου επειδή δύο χρόνια πριν
είχε καλέσει στην εξολόθρευση των Ολλανδο-μα-
ροκινών από την Ολλανδία. Το Πέγκιντα έχει κα-
λέσει σε συγκέντρωση έξω από το δικαστήριο.

Πέρα από αυτό η Ολλανδία προεδρεύει αυτή
τη στιγμή στην ΕΕ. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρού-
τε έχει ήδη διακηρύξει την πρόθεσή του να μει-
ωθεί ο αριθμός των προσφύγων στην Ευρώπη.
Αυτό θα σημάνει πιο πολλές απελάσεις, περισσό-
τερους θανάτους στα σύνορα και συμφωνίες με
χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ για να κρατη-
θούν οι πρόσφυγες εκτός.

Η πλειοψηφία της ολλανδικής κοινωνίας είναι
υπέρ των προσφύγων αλλά σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό έχει παραμείνει σιωπηλή. Τώρα είναι η ώρα να
πολιτικοποιήσουμε το συναίσθημα αυτό, να δεί-
ξουμε την αλληλεγγύη αυτή στους δρόμους και
να κινητοποιηθούμε ενάντια στη ρατσιστική δεξιά. 

Εβαούτ φαν ντεν Μπεργ, 
μέλος των Internationale Socialisten (Διεθνιστές

Σοσιαλιστές) και της επιτροπής για τις 21 Μάρτη

ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Λίντζ, 6/2 Άμστερνταμ, 6/2
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Hotspot σημαίνει στρατόπεδα διαλογής

ΑΝΟΙΧΤA ΣYΝΟΡΑ ΓΙΑ OΛΟΥΣ

Α
κόμα και ΝΑΤΟικές δυνάμεις
θα επιστρατευτούν για να εμ-
ποδίσουν το πέρασμα των

προσφύγων από τα ελληνοτουρκικά
σύνορα, όπως δήλωσε η Μέρκελ
στη συνάντησή της με τον Νταβού-
τογλου στην Άγκυρα την Δευτέρα
8/2. «Αν αυτό αφορά στις ακτές της
Τουρκίας, να περιοριστούν οι δου-
λέμποροι και οι ροές από την Τουρ-
κία, τότε είναι μια θετική είδηση”, εί-
πε ο Μουζάλας σχολιάζοντας αυτή
τη δήλωση. 

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ υποκύπτοντας στους εκβια-
σμούς της ΕΕ για έξοδο της Ελλάδας
από τη Σένγκεν, αν δεν ελέγξει την εί-
σοδο προσφύγων στα σύνορα, προ-
χωρά με γοργούς ρυθμούς στη δημι-
ουργία των 7 Hotspot ως τις 15 Φε-
βρουαρίου υπό την αιγίδα του στρα-
τού και της αστυνομίας, η οποία
όπως δήλωσε ρητά ο Καμμένος θα
αναλάβει την αρμοδιότητα του τμήμα-
τος καταγραφής και πιστοποίησης.
Στη διαδικασία αυτή είναι πλέον γνω-
στό ότι συμμετέχει και η Frontex με
τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυ-
βέρνησης. Η υλοποίηση των Ηotspot
στα νησιά του Αιγαίου μαζί με τα δύο
στρατόπεδα στο Σχιστό και τη Σίνδο,
αποτελούν την έμπρακτη και πλήρης
ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρ-
νησης με την πολιτική των κλειστών
συνόρων και των φραχτών, βάζοντας
σε εφαρμογή ένα σχέδιο μαζικών
συλλήψεων και απελάσεων προσφύ-
γων και μεταναστών. Όσον αφορά το
κόστος της συνδρομής των Ενόπλων
Δυνάμεων, ο Καμμένος δήλωσε
“προς το παρόν, έχουν διατεθεί 2
εκατ. ευρώ από το υπουργείο Οικονο-
μικών ενώ υπάρχουν 32 εκατ. ευρώ
στην Τράπεζα της Ελλάδος”. Επίσης
είπε ότι “το συντονισμό των δράσεων,
θα έχει ο υποστράτηγος Κωνσταντί-
νος Φλώρος”. 

Το υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση νομοσχέδιο το οποίο σύμφω-
να με την εφημερίδα Έθνος προβλέ-
πει “ότι οι εισερχόμενοι στα ελληνι-
κά νησιά θα υποστούν προσωρινή
στέρηση της ελευθερίας τους από 3
έως 25 ημέρες, ενώ επιχειρείται να
μπει «μπλόκο» στους μετανάστες
που δεν έχουν δικαίωμα ασύλου. Σε
περιπτώσεις εισόδου μεγάλου αριθ-
μού ατόμων στα νησιά που δεν δια-
θέτουν hotspots θα δραστηριοποι-
ούνται κινητές μονάδες υποδοχής
και ταυτοποίησης, που θα προχω-
ρούν στις διαδικασίες της καταγρα-
φής και της ταυτοποίησης μέχρι τη

μεταφορά των εισερχόμενων στις
κατάλληλες δομές. Για όσους δεν
δικαιούνται άσυλο ή διεθνή προστα-
σία θα δρομολογούνται οι διαδικα-
σίες για άμεση επιστροφή, επανεισ-
δοχή ή απέλαση και θα παραπέμ-
πονται στις αρμόδιες αστυνομικές
αρχές”. 

Υποσχέσεις

Την ίδια στιγμή που ετοιμάζουν
αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα στελέ-
χη της κυβέρνησης έχουν το θρά-
σος να εμφανίζονται ως υπερασπι-
στές των προσφύγων, προσπαθών-
τας να κάμψουν τις αντιδράσεις
όσων απαιτούν φιλοξενία και όχι
κράτηση των προσφύγων και των
μεταναστών. Ο αναπληρωτής
υπουργός Εθνικής Αμυνας, Δημή-
τρης Βίτσας απαντώντας στο δή-
μαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Χρήστο Βρεττάκο, που δήλωσε ότι
«το Σχιστό δεν πρόκειται να γίνει
Αμυγδαλέζα», δήλωσε ότι πρόκειται
“για ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας,
όπως έχουν συμφωνηθεί με την Ε.Ε.
και όπως θα αποδειχθεί στην πράξη
με την εξ αρχής εμπλοκή της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ και άλλων
διεθνών οργανισμών”.

Με ανάλογες υποσχέσεις και προ-
σπαθώντας ταυτόχρονα να ταυτί-
σουν όσους διαφωνούν με τη δημι-
ουργία στρατοπέδων με τη Χρυσή
Αυγή (στην οποία η αστυνομία πα-
ρείχε όλες τις διευκολύνσεις προκει-
μένου να πραγματοποιήσει ρατσιστι-
κή σύναξη κατά του στρατοπέδου
συγκέντρωσης στο Σχιστό την Δευ-

τέρα 8/2 -βλέπε σελίδα 24) κυβέρνη-
ση και Αντιπεριφέρεια Πειραιά προ-
σπάθησαν και τελικά το κατάφεραν
να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των
Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά για τη δημιουργία του
Ηotspot στο Σχιστό. 

Πρόκειται για οικτρά ψέματα. Αν η
κυβέρνηση ήθελε να φροντίσει για
τη φιλοξενία των προσφύγων θα
άνοιγε πρώτα πρώτα τον καταυλι-
σμό στην Ειδομένη, όπου μέσα στο
Σαββατοκύριακο 5.000 πρόσφυγες
βρίσκονταν εκεί εγκλωβισμένοι. Την
ίδια ώρα, 900 πρόσφυγες παραμέ-
νουν εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του
Πειραιά, οι οποίοι δεν μεταφέρονται
στην Ειδομένη για να μην επιβαρύ-
νουν την κατάσταση. 

Σύμφωνα με ανταπόκριση της
Σταυρούλας Πουλημένη από την Ει-
δομένη: “Σε έναν άτυπο καταυλισμό
έχει μετατραπεί το γνωστό πλέον
βενζινάδικο στο Πολύκαστρο όπου
εγκλωβισμένοι παραμένουν για
τρεις ακόμη και τέσσερις  μέρες χι-
λιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν
να περάσουν τα σύνορα. Περισσότε-
ρα από 80 λεωφορεία ήταν και σή-
μερα Σάββατο σταθμευμένα στο
βενζινάδικο της ΕΚΟ που βρίσκεται
είκοσι χιλιόμετρα μακριά από τον
καταυλισμό της Ειδομένης. Στο βεν-
ζινάδικο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κα-
μία τέτοια δυνατότητα χαρακτηρι-
στικό είναι ότι στο χώρο βρίσκεται
μόνο μία μόνο βρύση και τέσσερις
τουαλέτες για χιλιάδες άτομα. Όσον
αφορά το φαγητό όσοι πρόσφυγες
διαθέτουν ακόμη χρήματα προμη-

θεύονται ό,τι μπορούν από το μίνι
μάρκετ που υπάρχει στο βενζινάδι-
κο. Σήμερα, όπως και άλλες μέρες,
αλληλέγγυοι από το εξωτερικό έφε-
ραν καζάνια με φαγητό και μια ουρά
εκατοντάδων προσφύγων μεταξύ
των οποίων μικρά παιδιά και ηλικιω-
μένοι δημιουργήθηκε σε δευτερόλε-
πτα για μια μερίδα. Τα παιδιά παί-
ζουν στις φωτιές που ανάβουν  για
να ζεσταθούν με ξύλα που κόβουν
από τα γύρω δένδρα και άλλα έχουν
μετατρέψει σκοινιά σε αυτοσχέδιες
κούνιες που κρεμούν από τις τέντες
του βενζινάδικου. Ο κόσμος ξαπλώ-
νει σε σλίπινγκ μπανγκ και κουβέρ-
τες στο τσιμέντο χωρίς να γνωρίζει
πότε θα τελειώσει το μαρτύριο της
αναμονής πάνω στην εθνική οδό
Θεσσαλονίκης - Ευζώνων δεδομέ-
νου πως και η διέλευση στα σύνορα
γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς”.

Απαγόρευση

Την ίδια στιγμή η αστυνομία απα-
γόρευσε την πραγματοποίηση πορεί-
ας ενάντια στην Ευρώπη φρούριο
που διοργάνωσε το “συντονιστικό
ενάντια στον φράχτη του Έβρου”
στα σύνορα Ελλάδας και Μακεδο-
νίας. Κρατώντας πανό που έγραφε
«Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο να
γκρεμίσουμε σύνορα και φράχτες»,
οι διαδηλωτές έφτασαν μέχρι τη γέ-
φυρα του Αξιού (κοντά στον καταυλι-
σμό προσωρινής διαμονής προσφύ-
γων της Ειδομένης), όπου μία κλού-
βα των ΜΑΤ έφραξε τον δρόμο απα-
γορεύοντάς τους να συνεχίσουν. 

Ήδη, η ανάπτυξη αυτής της πολι-

τικής έχει τις συνέπειες της με πάνω
από πεντακόσιους νεκρούς και
αγνοούμενους μόνο το τελευταίο δί-
μηνο στο Αιγαίο. Από την αρχή του
χρόνου μέχρι και τις 5 Φεβρουαρί-
ου, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Ορ-
γανισμός Μετανάστευσης 374 πρό-
σφυγες και μετανάστες έχουν χάσει
τη ζωή τους στην προσπάθεια να
φθάσουν στην Ευρώπη. Πρόκειται
για σχεδόν 10πλασιασμό μέσα σε
ένα μόλις μήνα του αριθμού των
πνιγμών. Αυτό δεν είναι ούτε φυσικό
φαινόμενο ούτε αποτέλεσμα των
άσχημων καιρικών συνθηκών. Όπως
είναι γνωστό από τις αρχές του 2016
στα ελληνοτουρκικά παράλια βρί-
σκεται σε πλήρη ανάπτυξη η Ομάδα
Ταχείας Επέμβασης RABIT της
FRONTEX για να συμμετάσχει υποτί-
θεται “στις επιχειρήσεις έρευνας και
διάσωσης στο Αιγαίο”, αναλαμβά-
νοντας ταυτόχρονα δράση στον
έλεγχο των ΜΚΟ και εθελοντών.

Τα Hotspot δεν έχουν καμία σχέση
με φιλοξενία αλλά αντίθετα αποτε-
λούν την εφαρμογή μιας τιμωρητι-
κής πολιτικής φυλάκισης των προ-
σφύγων και μεταναστών και στη συ-
νέχεια απέλασής τους πίσω στις χώ-
ρες τους. Η ίδια η δημιουργία τους
είναι που ενισχύσει το ρατσισμό σε
κάθε πόλη και γειτονιά και δίνει
στους δεξιούς δημάρχους και στη
Χρυσή Αυγή το άλλοθι να χύνουν το
ρατσιστικό δηλητήριο σε βάρος των
προσφύγων και μεταναστών κατηγο-
ρώντας τους ότι δήθεν φέρνουν την
υποβάθμιση στις περιοχές τους. Τα
κλειστού τύπου στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, όπου στρατός και αστυνο-
μία περιφρουρούν τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες από την υπό-
λοιπη κοινωνία σα να είναι τα μιά-
σματα, είναι που αναπαράγουν το
ρατσισμό και στρώνουν το δρόμο
στους φασίστες. 

Αυτό που χρειαζόμαστε στις γει-
τονιές μας και στους Δήμους είναι
ισχυρές δομές αλληλεγγύης για
τους πρόσφυγες και τους φτωχούς
και όχι στρατόπεδα για μετανάστες
και πρόσφυγες. Οι κοινοί αγώνες
των σωματείων, των κοινοτήτων των
μεταναστών, τον συλλόγων και φο-
ρέων σε κάθε πόλη και γειτονιά
ενάντια στο άνοιγμα των κέντρων
ρατσισμού (και όχι φιλοξενίας) που
ανοίγει η κυβέρνηση, είναι που μπο-
ρεί να στρώσει το δρόμο για να είναι
οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι και οι
φασίστες ανεπιθύμητοι από παντού.

Kατερίνα Θωίδου

Σάββατο 6 Φλεβάρη, Τα ΜΑΤ
απαγορεύουν πορεία ενάντια
στην Ευρώπη Φρούριο να
φτάσει στην Ειδομένη
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μ
ε σκηνές από τις ουρές των προσφύ-
γων στην Ειδομένη στα σύνορα της
Μακεδονίας με την Ελλάδα και από

την ζωή στο Κόσσοβο, την Αλβανία και τα Σκό-
πια και με στίχο που μιλάει για τα χαμένα παι-
διά των πολέμων, κυκλοφόρησε αυτή την
εβδομάδα το νέο single της P J Harvey “the
wheel”, το πρώτο από το νέο της δίσκο The
Hope Six Demolition Project που πρόκειται να
βγει στην κυκλοφορία στις 15 Απρίλη.

Με σαφείς τις indie αναφορές, δυνατές κι-
θάρες, και το χαρακτηριστικό μπάσο και σε
αυτό το τραγούδι η Χάρβεϊ κάνει αυτό που ξέ-
ρει τόσο καλά τρεις δεκαετίες τώρα, δημιουρ-
γώντας αυθεντική ροκ που ταιριάζει και στις
δυο πλευρές του Ατλαντικού.

«Όταν γράφω ένα τραγούδι φαντάζομαι
μπροστά μου ολόκληρη τη σκηνή. Μπορώ να
δω τα χρώματα, την ώρα της ημέρας, μπορώ
να νιώσω τη διάθεση, βλέπω το φως να αλλά-
ζει, τις σκιές να κινούνται, τα πάντα μέσα στην

εικόνα. Η συγκέντρωση πληροφοριών από
δευτερεύοντες πηγές ήταν κάτι πολύ απομα-
κρυσμένο από αυτό που προσπαθούσα να
γράψω. Ήθελα να μυρίσω τον αέρα, να νιώσω
το χώμα και να γνωρίσω τους ανθρώπους από
τις χώρες που με είχαν συνεπάρει», τόνισε σε
συνέντευξη που παραχώρησε για τον νέο της
δίσκο εξηγώντας πως έχει ταξιδέψει αρκετές
φορές στα Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια εμ-
πνεόμενη από τις κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες στην περιοχή.

Massive Attack 

Στο Brixton Academy, στην πρώτη συναυλία
του νέου τους διεθνούς γύρου συναυλιών σε
έναν από τους σημαντικότερους συναυλια-
κούς χώρους του νότιου Λονδίνου, οι Massive
Attack εγκαινίασαν την συνεργασία τους με
τον φωτογράφο Giles Duley που βρέθηκε πολ-
λές φορές και για μεγάλα χρονικά διαστήματα
στη Λέσβο τραβώντας εικόνες από την άφιξη
χιλιάδων προσφύγων στο νησί.

Τόσο ανάμεσα στα τραγούδια όσο και πριν
αλλά και μετά το τέλος των συναυλιών τους οι
Massive Attack θα δείχνουν υλικό από την ση-
μαντική δουλειά του Βρετανού φωτογράφου.

Μιλώντας για αυτή τη συνεργασία ο Giles
Duley εξηγεί πως, “σαν φωτογράφος δου-
λεύεις απομονωμένος. Δεν μπορείς να κατα-
λάβεις αν η δουλειά σου αρέσει ή όχι, δεν βλέ-
πεις την αντίδραση του κόσμου σε μια εικόνα
ή σε ένα καρέ. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να

βλέπεις πως αντιδράν χιλιάδες άνθρωποι
μπροστά σε μια τραγωδία ή μπροστά σε ένα
χαμόγελο. Πώς φωνάζουν, πώς αντιλαμβάνον-
ται τις σκληρές ή τις ευαίσθητες σκηνές”.

Ο Robert (3D) Del Naja, φωνή, πλήκτρα και
βασικός τραγουδοποιός των Massive Attack,
εξήγησε πως μάθαινε από τις ειδήσεις όλο το
καλοκαίρι για όσα διαδραματίζονταν στη Μεσό-
γειο και τη Λέσβο. “Ωστόσο συγκλονίστηκα
πραγματικά όταν βρήκα μπροστά μου τις φωτο-
γραφίες του Giles και την προσωπική ματιά και
μαρτυρία ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί”, τόνισε
λέγοντας πως οι Massive πάντα χρησιμοποιού-
σαν μια ντοκιμαντερίστικη ματιά για να ντύσουν
τις συναυλίες τους με θεματολογία που ακούμ-
παγε σε πολιτικές πτυχές της καθημερινότητας.

“Αυτή τη φορά φαντάζει πάρα πολύ σημαντι-
κό να πούμε αυτές τις ιστορίες. Το συγκλονιστι-
κό στοιχείο σε αυτές τις φωτογραφίες είναι

πως κοιτάζοντάς τις νομίζεις ότι
έρχονται από οποιαδήποτε αν-
θρωπιστική κρίση των τελευταίων
100 ετών, και όμως είναι εντελώς
σημερινές. Σαν να μην άλλαξε τί-
ποτα. Αυτός είναι και ο λόγος
που πρέπει όλοι να πάρουμε θέ-
ση σε αυτή την κατάσταση γιατί
δεν πρόκειται για το παρελθόν
αλλά για το τώρα”, θα πει ο Ρόμ-
περτ.

Οι Massive Attack ξεκινώντας
στα τέλη της δεκαετίας του '80
σαν ένα από τα πρώτα αυτοσχέ-

δια ηχητικά πρότζεκτ (Soundsystem) κατέκτη-
σαν το Μπρίστολ και αποτέλεσαν σημείο ανα-
φοράς γι' αυτό που θα ονομαζόταν αργότερα
τριπ-χοπ, μια μίξη από αναλογικές μελωδίες
με ηλεκτρονικούς ήχους και μπιτ που θα έκα-
ναν το Μπρίστολ της δεκαετίας του '90 μια
από τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύου-
σες του πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε πως τόσο με
το Unfinished Sympathy, αυτό το πρώτο συγ-
κλονιστικό τους single από το 1991, όσο και
αργότερα με το Teardrop το βασικό single από
το Mezzanine το άλμπουμ που εξέδωσαν το
1998, οι Massive Attack έσπρωξαν μια ολόκλη-
ρη γενιά σε εντελώς καινούρια μουσικά μονο-
πάτια δημιουργώντας τη βάση της πλήρους
ψηφιοποίησης της μουσικής δημιουργίας.

Kυριάκος Μπάνος

PJ Harvey-
Massive Attack 
Στο πλευρό των
προσφύγων

Μ
ια ταινία με θέμα τις Μακαρ-
θικές διώξεις, το κύμα επιθέ-
σεων κατά των αριστερών

δημιουργών του Χόλυγουντ μετά τον
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο έχει πάντα ιδι-
αίτερη αξία, ειδικά όταν καταφέρνει
να αποφύγει τις παγίδες του μελο-
δραματισμού και της εξύμνησης του
αθάνατου φιλελεύθερου πνεύματος.
Το «Τράμπο», που βγαίνει στις αίθου-
σες στις 11 Φλεβάρη, τα καταφέρνει.
Είναι μια μεγάλη αμερικάνικη παρα-
γωγή από έναν σκηνοθέτη εμπορι-
κού σινεμά που παρουσιάζει την πο-
ρεία του μεγάλου σεναριογράφου
στα νύχια της Επιτροπής Αντιαμερι-
κανικών Υποθέσεων (της διαβόητης
HUAC ) μέχρι τη φυλακή, τον εξο-
στρακισμό και την τελική δικαίωση.

Όταν τέλειωνε ο Β�Π.Π, ο Ντάλτον
Τράμπο ήταν ήδη ένας αναγνωρισμέ-
νος σεναριογράφος, κέρδιζε αρκετά
χρήματα ώστε να ζει μια υπερ-άνετη
ζωή με την οικογένειά του. Ήταν πι-
στό μέλος του Κ.Κ.ΗΠΑ και δεν το
έκρυβε, ούτε στις δηλώσεις του ούτε
στις πράξεις του (είχε στηρίξει ενερ-
γά τις απεργίες των τεχνικών του Χό-
λιγουντ). Το Κ.Κ.ΗΠΑ δεν ήταν κά-
ποια παράνομη οργάνωση. Είχε μια
μεγάλη ιστορία ταξικών και κοινωνι-

κών αγώνων στη δεκατία του ’30 και
ενεργή συμμετοχή υπέρ των συμμμά-
χων στον Β�ΠΠ. Όμως με το τέλος
του πολέμου η συγκυρία άλλαξε. 

Το πέρασμα στον ψυχρό πόλεμο
εγκαινίασε μια περίοδο σκληρού πο-
λιτικού και οικονομικού ανταγωνι-
σμού ΗΠΑ-ΕΣΣΔ κι αυτό στράφηκε
ενάντια στα μαχητικά κομμάτια της
εργατικής τάξης μέσα στις ΗΠΑ που
πρόσκεινταν στο Κ.Κ. και την αριστε-
ρά. Η πατριωτική τους στάση στη
διάρκεια του πολέμου όχι μόνο δεν
τους προστάτεψε, αλλά έγινε μπού-
μερανγκ εναντίον τους, αυτοί ήταν
οι νέοι εχθροί των ΗΠΑ. 

Το άγριο κυνήγι μαγισσών ενάντια
στην αριστερή διανόηση στην πραγ-
ματικότητα ήθελε να τσακίσει τη ρι-
ζοσπαστικοποίηση μέσα στην εργα-
τική τάξη και την κοινωνία. Δίπλα
στην επιτροπή επιστρατεύτηκε ένας
ακροδεξιός συρφετός από τραμπού-
κους όπως ο Τζον Γουέιν, και μπόλι-
κη κίτρινη δημοσιογραφία με επικε-
φαλής την αδίσταχτη Έντα Χόπερ.

Ο Τράμπο δεν μετρούσε τα λόγια
του και δεν φυλαγόταν. Όταν τον
ρωτάει η κόρη του αν είναι κομμουνι-
στής, απαντά καταφατικά εξηγώντας
της. Ήταν από τους πρώτους που

κλήθηκαν να καταθέ-
σουν για «αντιαμερικα-
νικές ενέργειες» και
ένας από τους δέκα
που αρνήθηκαν να δώ-
σουν στοιχεία για το
Κ.Κ. ΗΠΑ. Το πάλεψαν
πολιτικά ζητώντας συμ-
παράσταση από τους
συναδέλφους τους και
την κοινή γνώμη, όμως
η όλη συγκυρία κινιόταν
εναντίον τους. 

Περιφρόνηση

Μια – μια  οι φιλελεύ-
θερες φωνές (Γκρέγκο-
ρι Πεκ, Λουσίλ Μπολ,
Μπόγκαρτ και Μπακόλ)
σιώπησαν, οι Ρόζεμπεργκ οδηγήθη-
καν στην ηλεκτρική καρέκλα σαν κα-
τάσκοποι, κάποιοι κληθέντες «μετα-
νόησαν» καρφώνοντας τους πρώην
συντρόφους τους για να απαλλα-
γούν από τις κατηγορίες και να ξα-
ναδουλέψουν στον χώρο του θεάμα-
τος. Ο Τράμπο και οι «Δέκα του Χό-
λυγουντ» βρέθηκαν στη φυλακή για
«περιφρόνηση της δικαιοσύνης» και
στη συνέχεια αποκλεισμένοι επαγ-
γελματικά και απομονωμένοι κοινω-
νικά. 

Δεν το έβαλε κάτω. Για πενταρο-
δεκάρες συνέχισε να γράφει σενά-
ρια για b-movies που τα υπέγραφαν
άλλοι (οι λεγόμενοι συγγραφείς – βι-
τρίνα) ακόμη και ανύπαρκτα πρόσω-
πα κι έστησε φάμπρικα συγγραφής
φτηνών έργων, που απασχολούσε
μια ολόκληρη ομάδα εξοστρακισμέ-
νων συντρόφων του. Μαζί με δευτε-
ροκλασάτα έργα που έγραφε σε
εξοντωτικούς ρυθμούς, ολοκλήρωσε
και εμπνευσμένα σενάρια, δυο από
τα οποία κέρδισαν βραβείο Όσκαρ
σεναρίου με ψευδώνυμο! 

Όταν ο Κερκ Ντάγκλας του αναθέ-
τει το σενάριο του «Σπάρτακου» που
έμελλε να γίνει το έπος της εποχής
του, το μυστικό των συγγραφέων –
φάντασμα έχει αρχίσει να διαρρέει.
Ο μακαρθικός μηχανισμός επιστρα-
τεύεται και πάλι όμως οι καιροί
έχουν αλλάξει! Οι ακροδεξιοί έχουν

φθαρεί και αναδύεται το κί-
νημα για τα δημοκρατικά δι-
καιώματα των μαύρων (η με-
γάλη κόρη του Τράμπο είναι
ενεργό μέλος του). Η τρομο-
κρατία τους πέφτει στο κενό
και ο αποκλεισμός σπάει
όταν το όνομά του επανεμ-
φανίζεται στους τίτλους αρ-
χής και τέλους του Σπάρτα-
κου.  Έτσι ξανανοίγει ο δρό-
μος για τη δημιουργία. Με-
ταξύ άλλων υπογράφει το
σενάριο στον «Πεταλούδα»
και σκηνοθετεί το αντιπολε-
μικό αριστούργημα «Ο Τζόνι
πήρε τ’όπλο του» που ενέ-
πνευσε γενιές αγωνιστών.

Η τιμητική βράβευση του
Τράμπο από την Ακαδημία δεν ξε-
πλένει κανένα Χόλυγουντ και καμιά
Αμερικάνικη κυβέρνηση για τα εγ-
κλήματά τους ενάντια στην αριστε-
ρά και το κίνημα. Η ταινία αξίζει για-
τί παρουσιάζει ένα πορτρέτο πολύ
κοντά στην πραγματικότητα, γιατί
«αδειάζει» όσους προσπάθησαν να
κρατήσουν μεσοβέζικη στάση και δι-
καιώνει τους χιλιάδες απλούς αγωνι-
στές που μπήκαν στις μαύρες λίστες
και διώχθηκαν για τα πιστεύω τους.

Δήμητρα Κυρίλλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Μια ταινία για τον δημιουργό 
του “Ο Τζόνι πήρε το όπλο του”Ντάλτον Τράμπο
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Σ
τις 16 Φλεβάρη του 1936 η Ισπανία
πήγε στις κάλπες. Στις έξι ο «υπηρε-
σιακός» πρωθυπουργός Πορτέλα

βγήκε στο ραδιόφωνο και ανακοίνωσε ότι η
πιο πιθανή έκβαση είναι η νίκη της «κεντρο-
δεξιάς». Στις 10 το βράδυ οι επίσημες ανα-
κοινώσεις άρχισαν να αλλάζουν σε τόνο: η
Καταλονία είχε ψηφίσει αριστερά. Τέσσερις
μέρες μετά, ανακοινώθηκαν τα επίσημα
αποτελέσματα. Το Λαϊκό Μέτωπο είχε την
απόλυτη πλειοψηφία στο Κορτές (τη Βου-
λή) με 257 έδρες. Η εκλογική συνεργασία
της Δεξιάς, με κορμό την CEDA –ένα ακρο-
δεξιό κόμμα με στενούς δεσμούς με την
Καθολική Εκκλησία- πήρε 139. Τα κόμματα
του «κέντρου» πήραν 57, κυβερνούσαν με
τη στήριξη της δεξιάς και μετά με τη συμ-
μετοχή της τα δυο προηγούμενα χρόνια. 

Η διαφορά στις ψήφους δεν ήταν συν-
τριπτική, το Λαϊκό Μέτωπο πήρε 700 χι-
λιάδες παραπάνω από τη Δεξιά. Ένα ση-
μαντικό τμήμα των νέων ψήφων της οφει-
λόταν κατά πάσα πιθανότητα στην παρα-
κίνηση της ηγεσίας της CNT, του μεγά-
λου αναρχικού συνδικάτου, προς τα μέλη
της να πάνε αυτή τη φορά στις κάλπες
και να μην απέχουν όπως στις προηγού-
μενες εκλογές του 1933. Και η κυβέρνη-
ση που σχηματίστηκε δεν περιλάμβανε
κανέναν υπουργό από το Σοσιαλιστικό
Κόμμα (PSOE) και το Κομμουνιστικό Κόμμα
(PCE). Ήταν μια κυβέρνηση «δημοκρατικών»
αστών πολιτικών, που τα κόμματά τους είχαν
υπογράψει την εκλογική συμμαχία του Λαϊκού
Μετώπου όταν αυτό συγκροτήθηκε τον Γενά-
ρη (οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει από
τον Νοέμβρη του 1935). 

Από το επόμενο βράδυ των εκλογών οι φή-
μες οργίαζαν στη Μαδρίτη ότι ο στρατός θα
κάνει πραξικόπημα για να ακυρώσει το αποτέ-
λεσμά τους. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι πο-
λιτικοί της δεξιάς ήρθαν σε επαφή με τον
στρατηγό Φράνκο στο Μαρόκο ζητώντας του
να κάνει πραξικόπημα, αλλά αυτός αρνήθηκε
να προχωρήσει σε μια «κίνηση πανικού». Τέσ-
σερις μήνες μετά, το πραξικόπημα έγινε, με
τον Φράνκο επικεφαλής. 

Τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή τη λύσσα
και τον πανικό από τη μεριά της δεξιάς; Δυο
μήνες μετά όταν το νέο Κορτές ξεκινούσε τις
εργασίες του και ο πρωθυπουργός Μανουέλ
Αθάνια διάβασε τις προγραμματικές του δη-
λώσεις, ο Κάλβο Σοτέλο, ηγέτης ενός μοναρχι-
κού κόμματος δήλωσε ότι δεν είχε ιδιαίτερα
σημαντικές αντιρρήσεις. Το πρόβλημα ήταν
αλλού: «δεν μπορείτε να ελέγξετε τις σοσιαλι-
στικές και αναρχικές μάζες».

Το 1936 δεν έπεσε από τον ουρανό. Οι εργά-
τες και οι εργάτριες στις πόλεις και οι άκληροι
αγρότες και εργάτες γης στα χωριά, είχαν πε-
ράσει ένα σκληρό σχολειό πέντε χρόνων, αγώ-
νων, ελπίδων και απογοητεύσεων. Από μια άπο-
ψη η Ισπανική Επανάσταση ξεκίνησε το 1931. 

Στις 14 Απρίλη εκείνης της χρονιάς ο βασι-
λιάς Αλφόνσο 13ος αναγκάστηκε να φύγει από
τη χώρα ύστερα από τη σαρωτική νίκη της αντι-
μοναρχικής συμμαχίας στους δήμους. Ήταν οι
πρώτες, σχετικά ελεύθερες, εκλογές που είχαν
γίνει από το 1923 όταν o αριστοκράτης στρατη-
γός Μιγκέλ Πρίμο ντε Ριβέρα επέβαλε δικτατο-
ρία με τη στήριξη της μοναρχίας. Στη συνέχεια
ανακηρύχτηκε η αβασίλευτη Δημοκρατία (τυπι-
κά η Δεύτερη) και το δημοκρατικό Σύνταγμα
του 1931 γράφτηκε με πρότυπο το Σύνταγμα
της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης στην Γερμανία

–το πιο προοδευτικό στον καπιταλιστικό κόσμο. 
Οι πάντες καλωσόρισαν τη Δημοκρατία. Οι

εργάτες και οι αγρότες περίμεναν ότι θα τους
δώσει δικαιώματα, ελευθερία και ψωμί. Οι κα-
πιταλιστές και οι γαιοκτήμονες σταθερότητα
και απαλλαγή από τα καπρίτσια της μοναρχίας
(οι Βάσκοι και οι Καταλανοί καπιταλιστές περί-
μεναν και ένα βαθμό αυτονομίας από τη Μα-
δρίτη). Οι στρατηγοί δίστασαν αλλά συναίνε-
σαν: Η Δημοκρατία, δηλαδή η κυβέρνηση δη-
μοκρατών και σοσιαλιστών, θα εκσυγχρόνιζε
τον στρατό –με τις απαραίτητες προαγωγές
και τιμητικές συντάξεις. Δυο χρόνια μετά, κα-
νείς δεν είχε πάρει αυτό που περίμενε. 

Ο πρώτος υπουργός Εργασίας, ο σοσιαλιστής
Λάργκο Καμπαλέρο που ήταν και πρόεδρος του
σοσιαλιστικού συνδικάτου UGT, νομοθέτησε κά-
ποια μέτρα ανακούφισης για τους εξαθλιωμέ-
νους και σκληρά καταπιεσμένους εργάτες γης.
Το αποτέλεσμα ήταν το συνδικάτο τους, η FNTT,
να φτάσει σε λίγους μήνες το μισό εκατομμύριο
μέλη –που τα διεκδικούσαν όλα: να φύγει η μιση-
τή Γουάρντια Σιβίλ (η χωροφυλακή) ακόμα μεγα-
λύτερους μισθούς και τη γη. Όμως, η αγροτική
μεταρρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση ήταν τό-
σο δειλή που το 1935, μόλις 12.000 αγροτικές οι-
κογένειες είχαν πάρει κλήρο.

Η μαχητικότητα δεν ήταν προνόμιο της
υπαίθρου. Το 1933 οι «χαμένες» ώρες δουλει-
άς λόγω απεργιών είχαν τριπλασιαστεί σε σύγ-
κριση με το 1931 και δεκαπλασιαστεί σε σύγ-
κριση με το 1928.

Οι καπιταλιστές δεν έβρισκαν την πολυπόθητη
σταθερότητα. Και κάθε δειλή μεταρρύθμιση της
δημοκρατικής κυβέρνησης, όπως ο χωρισμός εκ-
κλησίας-κράτους, ενώ δεν έθιγε ουσιαστικά τα
προνόμια και κολλούσε σε ένα γραφειοκρατικό
λαβύρινθο, εξαγρίωνε τους «από πάνω». Η φτώ-
χεια, τα σκάνδαλα και οι ανεκπλήρωτες προσδο-
κίες έσπρωχναν κομμάτια της «μεσαίας τάξης»
στην αναζήτηση «δυναμικών λύσεων».

Στις εκλογές του Δεκέμβρη του 1933, τα κυ-
βερνητικά κόμματα ηττήθηκαν. Ως μεγαλύτε-
ρο κόμμα αναδείχτηκε η CEDA.

Αρχικά, αυτό το κόμμα δεν μπήκε στην νέα

κυβέρνηση που την σχημάτισε το «Ριζοσπαστι-
κό» κόμμα. Αλλά η άνοδός της σήμανε συνα-
γερμό στο στρατόπεδο των εργατών. Η CEDA
με δυσκολία έκρυβε την περιφρόνηση στη δη-
μοκρατία, και τις συμπάθειές της στα «ισχυρά
καθεστώτα» του Μουσολίνι και του Χίτλερ. 

Τον Φλεβάρη του 1934 ο καγκελάριος Ντόλ-
φους της Αυστρίας, του «Χριστιανοκοινωνι-
κού» Κόμματος, αδελφού κόμματος της CE-
DA, σύμμαχος του Μουσολίνι, έστειλε το
στρατό να τσακίσει την πολιτοφυλακή του Αυ-
στριακού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. Τον
Γενάρη του 1933 το ισχυρότερο εργατικό κίνη-
μα στον κόσμο, έπεσε αμαχητί όταν ο Χίτλερ
διορίστηκε καγκελάριος στην Γερμανία. Οι ερ-
γάτες της Βιέννης και άλλων πόλεων πολέμη-
σαν για τέσσερις μέρες. Ηττήθηκαν, αλλά ηλέ-
κτρισαν την εργατική τάξη όλης της Ευρώπης. 

Στην Ισπανία η κυβέρνηση έκανε τα χατίρια
της ακροδεξιάς. Ο υπουργός Εσωτερικών δή-
λωσε ότι οι απεργίες είναι «ζήτημα δημόσιας
τάξης». Τον Ιούνη οι εργάτες γης στο νότο της
Ισπανίας κατέβηκαν σε απεργία, για να δια-
μαρτυρηθούν για την πτώση των μεροκάμα-
των. Η απεργία, κακο-οργανωμένη είναι αλή-
θεια, συντρίφτηκε. 

Στις αρχές του Οκτώβρη ήρθε η μεγαλύτερη
πρόκληση. Η CEDA μπήκε στην κυβέρνηση. Τη
διάθεση που επικρατούσε στην πλειοψηφία
της εργατικής τάξης τη δείχνει ένα σύνθημα
που λανσάρισε η Σοσιαλιστική Νεολαία: «Κάλ-
λιο Βιέννη παρά Βερολίνο!». 

Ακόμα και η πιο δεξιά πτέρυγα της ηγεσίας
του PSOE ψήφισε υπέρ της γενικής απεργίας
και της ένοπλης εξέγερσης. Αλλά όπως συνή-
θως αυτά ήταν λόγια. Η απεργία απέτυχε, και
η ένοπλη εξέγερση απλά δεν έγινε.

Υπήρχε μια εξαίρεση. Η Αστούρια, η περιοχή
των ανθρακωρυχείων στη βορειοδυτική Ισπα-
νία, στη χώρα των Βάσκων. Εκεί οι τοπικές ορ-
γανώσεις των σοσιαλιστών, των κομμουνιστών
και των αναρχικών, σχημάτισαν μια Εργατική
Επιτροπή και χιλιάδες ανθρακωρύχοι με λιγο-
στά τουφέκια και μπόλικο δυναμίτη κατέλαβαν
το Οβιέδο, την πρωτεύουσα της επαρχίας. 

Η «Κομμούνα των Αστούριας» κράτησε
δυο βδομάδες και πνίγηκε στο αίμα από
το στρατό και τη Λεγεώνα των Ξένων.
Εκατοντάδες δολοφονήθηκαν μετά την
παράδοσή τους. Ενας σοσιαλιστής βου-
λευτής που δεν συμμετείχε στην εξέγερ-
ση βασανίστηκε τόσο άγρια που έχασε
τα λογικά του. Αυτό δεν εμπόδισε το δι-
καστήριο να τον καταδικάσει σε θάνατο.
Το κύμα της καταστολής απλώθηκε σε
όλη την Ισπανία. Στα τέλη του χρόνου, 30
με 40 χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι σά-
πιζαν στις φυλακές.

Ο Οκτώβρης του 1934 ήταν μια ήττα
για την εργατική τάξη, η χειρότερη της
«μαύρης διετίας». Όμως, δεν ήταν και
αποφασιστική νίκη της άρχουσας τάξης.
Όσο κυλούσε το 1935, το σύνθημα της
Αστούριας «Αδέλφια Προλετάριοι Ενω-
θείτε!» με τα αρχικά των λέξεων UHP αγ-
κάλιαζε την εργατική τάξη. Να ενωθούμε,
για να λευτερωθούν οι φυλακισμένοι
αγωνιστές, να γυρίσουν οι απολυμένοι
στις δουλειές τους, να φράξουμε το δρό-
μο στο φασισμό. 

Αλλά πώς να ενωθούμε; Ποιοι και με ποι-
ους; Ο Αθάνια, πρώην πρωθυπουργός και
ηγέτης τώρα ενός μικρού κόμματος με τίτλο
«Δημοκρατική Αριστερά», είχε δει τη δημοτι-
κότητά του να ανεβαίνει ξανά, μιας και είχε

γίνει στόχος της δεξιάς. Η πρότασή του ήταν
απλή: επιστροφή στις «ηλιόλουστες» μέρες του
1931, με ένα εκλογικό συνασπισμό δημοκρατικών
και σοσιαλιστών. 

Σε αυτή την πρόταση συμφωνούσε και η δε-
ξιά πτέρυγα των Σοσιαλιστών. Όσο για την
αριστερή πτέρυγα, με επικεφαλής τον Καμπα-
λέρο, μιλούσε μεν για «προλεταριακή επανά-
σταση» αλλά δεν είχε να πει κάτι συγκεκριμέ-
νο: ο ορίζοντάς της ήταν οι εκλογές. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας είχε
λιγότερα από 10 χιλιάδες μέλη, μια μικροσκο-
πική δύναμη με τα εκατομμύρια των σοσιαλι-
στικών και αναρχικών συνδικάτων. Όμως, μπο-
ρούσε να δείξει τις επιτυχίες του «αδελφού»
κόμματος στην Γαλλία. Εκεί το Λαϊκό Μέτωπο
είχε συμπεριλάβει το «δημοκρατικό» αστικό
κόμμα, τους Ριζοσπάστες. Είχε κερδίσει στις
τοπικές εκλογές, κι έβαζε πλώρη για την κυ-
βέρνηση. Το ίδιο έπρεπε να γίνει στην Ισπανία. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια συμμαχία που συγ-
κέντρωνε τις ελπίδες της εργατικής τάξης που
πήγαινε ολοταχώς αριστερά, αλλά ταυτόχρο-
να αποτελούσε ένα «γιγάντιο φρένο» σε αυτή
την πορεία, όπως έγραφε ο Τρότσκι τον Απρί-
λη του 1936. Κι όχι μόνο αυτό. Στην Γαλλία η
συμμαχία με το Ριζοσπαστικό Κόμμα ήταν τα-
ξική συνεργασία με ένα κόμμα της άρχουσας
τάξης. Το Ισπανικό Λαϊκό Μέτωπο, έγραφε ο
Τρότσκι δεν ήταν καν αυτό: «τη θέση της αστι-
κής τάξης την έχει καταλάβει η σκιά της». Οι
«δημοκράτες αστοί σύμμαχοι» δεν αντιπροσώ-
πευαν καμιά πραγματική κοινωνική δύναμη. 

Ο Τρότσκι συνόψισε το γιατί: «Ο αστός είναι
δημοκράτης όσο η δημοκρατία προστατεύει
την ατομική ιδιοκτησία. Κι ο εργάτης αξιοποιεί
την Δημοκρατία για να ανατρέψει την ατομική
ιδιοκτησία. Με άλλα λόγια: η Δημοκρατία χάνει
κάθε αξία για τον αστό τη στιγμή που αποκτά-
ει αξία για τους εργάτες». 

Οι μήνες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν
τα συμπεράσματα και τις προειδοποιήσεις του
Τρότσκι. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΣΠΑΝΙΑ Φλεβάρης1936

Νίκη του Λαϊκού Μετώπου
Πανηγυρισμοί μετά
τη νίκη στις εκλογές



10 Φλεβάρη 2016, Νο 1210H Αριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Σε ιστορικό χαμηλό 25ετίας (το χαμηλότερο
από το 1991) κατρακύλησε το Χρηματιστήριο
Αθήνας την «Μαύρη» Δευτέρα 8 Φλεβάρη με τις
μετοχές των τραπεζών να κατακρημνίζονται. O
γενικός δείκτης Τιμών σημείωσε πτώση
7,87%. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι με-
τοχές της Eurobank (-29,20% στα 0,388 ευρώ),
της Εθνικής (-29,06% στα 0,144 ευρώ), της Πει-
ραιώς (-27,21% στα 0,099 ευρώ), της Alpha Bank
(-17,65% στα 1,12 ευρώ).

Η αιτία της πτώσης έχει να κάνει εν μέρει με
την φυγή κερδοσκοπικών κεφαλαίων που επικα-
λούνται την παρατεταμένη οικονομική και πολι-
τική αστάθεια όσον αφορά στην «αξιολόγηση»
και την επίτευξη της συμφωνίας, το άνοιγμα της
συζήτησης σχετικά με μια έξοδο της Ελλάδας
από τη συνθήκη Σένγκεν, αλλά και τις κοινωνι-
κές αντιδράσεις. Από την αρχή του έτους οι ελ-
ληνικές μετοχές έχουν απώλειες 11 δις ευρώ
από τα οποία τα 7 δις οι τράπεζες.

Όμως η Μαύρη Δευτέρα του ελληνικού χρη-
ματιστηρίου εντάσσεται στην βουτιά που έκα-
ναν διεθνώς τα χρηματιστήρια την ίδια μέρα. Οι
ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραψαν χαμηλό διε-
τίας: Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά
2,65%, ο γερμανικός DAX  3,31%, ο γαλλικός
CAC 40 3,17%. Την Τρίτη 9 Φλεβάρη στο χρη-
ματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεινε
με πτώση 5,4%, ενώ το κινέζικο χρηματιστήριο
ήταν κλειστό λόγω της κινέζικης πρωτοχρονιάς.

Προβλέψεις

Η πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια έχει να
κάνει με την κρίση του παγκόσμιου καπιταλι-
σμού όπως εκφράζεται με την επιβράδυνση
στην Κίνα και στις αναδυόμενες αγορές, που
έχει πυροδοτήσει μέχρι στιγμής δύο κραχ τους
τελευταίους μήνες στο κινέζικο χρηματιστήριο,
την πτώση στις τιμές του πετρελαίου και τις όλο
και περισσότερες προβλέψεις για ύφεση στην
αμερικάνικη οικονομία. 

Η βουτιά στα Χρηματιστήρια είναι ζωντανή
απόδειξη ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμιά εμ-
πιστοσύνη στο σχέδιο της κυβέρνησης Τσίπρα,
ότι αν περάσουμε τον κάβο της «αξιολόγησης»
κάνοντας και τις σχετικές νέες θυσίες τότε σιγά-
σιγά «όλα θα διορθωθούν». 

Και γιατί καμιά εμπιστοσύνη δεν μπορεί να
έχει κανείς στην «ανάπτυξη» των κερδοσκόπων
επενδυτών στο Χ.Α. Και γιατί η πολιτική των εκ-
βιασμών και των πιέσεων των «εταίρων» σκάβει
το λάκκο της ελληνικής οικονομίας (πιθανά και
των δικών τους). 

Αλλά και γιατί ακόμα και όλα αυτά να πήγαιναν
«καλά», ένα φτάρνισμα στις παγκόσμιες αγορές,
πόσο μάλλον μια μακρόσυρτη αρρωστημένη κα-
τάσταση, μπορεί να στείλει αδιάβαστους όλους
τους «ισοσκελισμένους» προϋπολογισμούς και
τα «πλεονάσματα» του Τσακαλώτου και των συ-
ναδέλφων του. Όπως, ας μην το ξεχνάμε, συνέ-
βη και το φθινόπωρο του 2014 όταν τα όποια ευ-
φάνταστα σχέδια «εξόδου» έκανε ο Σαμαράς για
το 2015 καταποντίστηκαν από μερικά μαύρα
σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία.

Γ.Π.

Μαύρη
Δευτέρα στο
Χρηματιστήριο

Β
ρισκόμαστε στην τελική
ευθεία για την 3η Συνδιά-
σκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

που θα πραγματοποιηθεί στις 4
και 5 Μάρτη στην Αθήνα. Ήδη
στις δεκάδες πανελλαδικά Τοπι-
κές Επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχει ξεκινήσει ένας πλούσιος
προσυνεδριακός διάλογος πάνω
στις Θέσεις της Συνδιάσκεψης. 

Οι Θέσεις της 3ης Συνδιάσκε-
ψης είναι το αποτέλεσμα της
πλούσιας εμπειρίας και των
συμπερασμάτων μίας περιόδου
μεγάλων ανατροπών που η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ πρωτοστάτησε, διαμόρ-
φωσε και διαμορφώθηκε μέσα
από την παρέμβασή της. Οι Θέ-
σεις και ο προσυνεδριακός διά-
λογος δεν αφορά μόνο τα μέλη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά είναι ανοι-
κτός στη κοινωνία γιατί η 3η
Συνδιάσκεψη είναι ένα μεγάλο
πολιτικό γεγονός για τα κινήμα-
τα και την αριστερά. Ήδη πολ-
λές Τοπικές Επιτροπές οργανώ-
νουν ανοικτές εκδηλώσεις πα-
ρουσίασης των Θέσεων. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συγκροτήθηκε
μέσα στην εξέγερση του Δεκέμ-
βρη του 2008 καταφέρνοντας να
ενώσει σε ένα κοινό αντικαπιτα-
λιστικό μέτωπο οργανώσεις και
αγωνιστές της επαναστατικής
αριστεράς που επιμένουν στον
δρόμο της ανατροπής του καπι-
ταλισμού και την εργατική εξου-
σία κόντρα στον κοινοβουλευτι-
κό δρόμο της διαχείρισης και
των αριστερών κυβερνήσεων.
Έχει αναδειχθεί σε ένα διακριτό
τρίτο πόλο μέσα στην αριστερά
που με το μεταβατικό αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμά της έχει
συμβάλει αποφασιστικά στο πο-
λιτικό προχώρημα και τη ριζο-
σπαστικοποίηση του κινήματος. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδωσε και συνε-
χίζει να δίνει από την πρώτη
γραμμή τη μάχη ενάντια στα
"παλιά και νέα μνημόνια", ενάν-
τια στους εκβιασμούς της κυ-
ρίαρχης τάξης και των δανει-
στών, ενάντια στο φασισμό και
το ρατσισμό, ενάντια στους Σα-
μαροβενιζέλους αλλά και ενάν-
τια στους απαράδεκτους και συ-
νεχείς συμβιβασμούς της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πρω-
ταγωνίστησε στο σαρωτικό 62%
του ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα του
Ιούλη του ’15. Αντιστάθηκε στη
"γοητεία" του ΣΥΡΙΖΑ και της

"αριστερής κυβέρνησης" και δεν
δίστασε να πάει "κόντρα στο
ρεύμα" την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ
κάλπαζε προς την εξουσία. Εκτί-
μησε σωστά ότι οι εργατικοί
αγώνες που γκρέμισαν τους Σα-
μαροβενιζέλους ήταν αυτοί που
ανέβασαν την αυτοπεποίθηση
και τις προσδοκίες της εργατι-
κής τάξης και δημιούργησαν
ένα μαζικό ρεύμα προς τα αρι-
στερά που εκφράστηκε και
εκλογικά με τις νίκες του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. 

Αλλά ταυτόχρονα εκτιμούσε
ότι και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οι
αγώνες όχι μόνο δεν "θα μπουν
στο ψυγείο" αλλά, αντίθετα, θα
ξεδιπλωθούν ενάντια σε μία
"αριστερή κυβέρνηση" που δεν
μπορεί και δεν θέλει να συγ-
κρουστεί με την άρχουσα τάξη
και διαλέγει τη σύγκρουση με το
κόσμο που την "ανέβασε" στην
εξουσία. Σήμερα αυτή η σύγ-
κρουση παίρνει όλο και μεγαλύ-
τερες διαστάσεις και βυθίζει τον

ΣΥΡΙΖΑ σε μία ατελείωτη κρίση.
Την κρίση της "ρεφορμιστικής
αριστεράς", την κρίση του "κοι-
νοβουλευτικού δρόμου και του
κυβερνητισμού". 

Τομή

Η πανεργατική απεργία -
σταθμός στις 4 Φλεβάρη, η αντι-
ρατσιστική διήμερη κινητοποί-
ηση στον Έβρο ενάντια στο
φράκτη και την ΕΕ - φρούριο
δεν είναι απλά μία συνέχεια των
αγώνων των τελευταίων έξι χρό-
νων. Αποτελούν τομή γιατί
έχουν απέναντί τους όχι τους
Σαμαροβενιζέλους αλλά ένα
κόμμα της αριστεράς που η
πλειοψηφία του κόσμου που τώ-
ρα μαζικά απεργεί και διαδηλώ-
νει το ψήφισε (μία ή δύο φορές
το 2015). Γι' αυτό ο ρόλος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πιο πολύτιμος
από ποτέ. 

Γιατί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντιπροσω-
πεύει την "άλλη αριστερά", την
αριστερά της "αντικαπιταλιστι-

κής ανατροπής και προοπτικής",
της εργατικής εναλλακτικής
προοπτικής στην περίοδο της
πιο βαθιάς κρίσης του καπιταλι-
σμού, της αριστεράς που πα-
λεύει για τη μονομερή διαγραφή
του χρέους, την ρήξη και απο-
δέσμεσυση από ευρώ και ΕΕ,
για τον εργατικό έλεγχο στην
κοινωνία και στην οικονομία. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι δικαιωμένη
αλλά αυτό δεν αρκεί. Η 3η Συν-
διάσκεψη βάζει στόχο το θαρ-
ραλέο άλμα στην ανάπτυξή της,
στην ενίσχυση και τη διεύρυνσή
της με νέες δυνάμεις της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς, με
δυνάμεις που προέρχονται από
ρήξεις με τα κόμματα του ρε-
φορμισμού, με πρωτοπόρους
αγωνιστές των κινημάτων. 

Σήμερα υπάρχουν όλο και πε-
ρισσότερες δυνάμεις, οργανω-
μένες ή αγωνιστές, που έχουν
αποδεσμευτεί από τον ρεφορμι-
σμό του ΣΥΡΙΖΑ, και σε ένα βαθ-
μό και από το ΚΚΕ, και στρέφον-
ται προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ επιδιώκει, με όλο αυτό
το κόσμο, την κοινή δράση μέσα
στο κίνημα, ανοίγει τη συζήτηση
για όλα τα μεγάλα ζητήματα της
πάλης και της αντικαπιταλιστι-
κής προοπτικής και ταυτόχρονα
υπερασπίζει και ενισχύει τη φυ-
σιογνωμία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως
μέτωπο της αντικαπιταλιστικής
επαναστατικής αριστεράς. 

Παράλληλα, η 3η Συνδιάσκε-
ψη θα συμβάλει στην ενίσχυση
της δημοκρατικής συγκρότησης
και λειτουργίας της για να μπο-
ρεί να λειτουργεί σαν μέτωπο
οργανώσεων και ανένταχτων
αγωνιστών και αγωνιστριών,
συγκροτημένα και δημοκρατικά,
με όσο το δυνατόν πιο απλές και
συχνές διαδικασίες, που να εν-
θαρρύνουν τη συμμετοχή στο
εσωτερικό της όλων των μελών
της και των χιλιάδων ακόμα
αγωνιστών που θέλει να κερδί-
σει.

Έλα μαζί μας! Έλα σε επαφή
με τους συντρόφους που διακι-
νούν την Εργατική Αλληλεγγύη
στο χώρο σου και μάθε περισ-
σότρες πληροφορίες για τις συ-
νελεύσεις και τις εκδηλώσεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που δημοσιεύον-
ται στην εφημερίδα. Γίνε τώρα
μέλος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Γιώργος Ράγκος

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
για
την

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
για
την

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
για
την

Σήμερα χάσαμε ένα σύντροφο, έναν εξαιρετικό και ιδιαίτερο
άνθρωπο, τον Στέφανο Σκοπούλη. Η είδηση του απροσδόκητου
και τραγικού χαμού του, στα βουνά που τόσο αγάπησε και περ-
πάτησε όσο κανείς άλλος στα Γιάννενα, βύθισε όλη την τοπική
κοινωνία στη θλίψη. Ο σύντροφος Στέφανος ήταν ταγμένος
στο πλάι του πιο αδύνατου, στον αγώνα και στην ανάγκη των
πολλών, είτε από τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις στις οποίες
συμμετείχε και με τις οποίες εκλέχτηκε στα Γιάννινα και στην
Ήπειρο, είτε καθημερινά, όντας ένας από τους κορυφαίους
καρδιολόγους στην πόλη.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στους
δικούς του ανθρώπους και μοιράζεται τη θλίψη τους για το χα-
μό του, με μια υπόσχεση:

Τους πιο δύσκολους αποχαιρετισμούς να τους κάνουμε δύ-
ναμη και ελπίδα.

7.2.2016

Αντίο σύντροφε Σκοπούλη

3η Συνδιάσκεψη
“O ρόλος μας πιο πολύτιμος από ποτέ”

Πανεργατική 4 Φλεβάρη, Αθήνα
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Ξεκίνησε από τον Κορυδαλλό και το Βιβλιοπωλείο Ιδιώνυμο
την Παρασκευή 5 Φλεβάρη και συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα,
ο κύκλος εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ. 

Στην εκδήλωση που ξεκίνησε με προβολή βίντεο που ετοίμα-
σε η Εργατική Αλληλεγγύη για το διήμερο κινητοποιήσεων
στον Έβρο, ομιλητές ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
από την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής και η Κα-
τερίνα Θωίδου από το συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ.  

Ο Κ. Παπαδάκης μίλησε για την υποκρισία της ελληνικής κυβέρ-
νησης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που προσπαθούν να κρατήσουν
εκτός Ευρώπης τα θύματα της δικιάς τους πολιτικής.  «Ήταν ένα
πρωτόγνωρο γεγονός για την κοινωνία του Έβρου, η οποία αντιμε-
τώπισε απολύτως φιλικά τις κινητοποιήσεις μας. Είδαμε την τοπική
κοινωνία να συμμετέχει μέσα από τους εκπροσώπους των συνδι-
κάτων στις διαδηλώσεις. Ακόμα και οι κάτοικοι στις Καστανιές είτε
βγήκαν στα μπαλκόνια είτε ήρθαν μαζί μας στη συγκέντρωση». 

Η Κ. Θωίδου τόνισε ότι η κινητοποίηση στον �Έβρο ήταν ένα βή-
μα μπροστά για το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες γιατί
ανέδειξε ότι το αίτημα «να πέσει ο φράχτης και να ανοίξουν τα σύ-
νορα» μπορεί να συσπειρώνει ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων, όπως
φάνηκε από τα 100 περίπου σωματεία και συλλόγους που στήρι-
ξαν το διήμερο. Τόνισε ότι η συνέχεια χρειάζεται να είναι ακόμα
πιο δυναμική, στις 19 Μάρτη όπου σε δεκάδες πόλεις σε όλη την
Ευρώπη το αντιρατσιστικό κίνημα ετοιμάζει νέες κινητοποιήσεις. 

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Κ. Παπαδάκης «βομβαρδίστη-
κε» από ερωτήσεις σχετικά με την εξέλιξη της δίκης της Χρυσής
Αυγής, ενώ αναδείχτηκε η σημασία των τοπικών πρωτοβουλιών
ενάντια στους φασίστες και το ρατσιστικό στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης που ετοιμάζεται να ανοίξει η κυβέρνηση στο Σχιστό Κε-
ρατσινίου. Τέλος αποφασίστηκε η διοργάνωση μέρας δράσης
στον Κορυδαλλό ενόψει της 19 Μάρτη.

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις

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

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, στέκι δημοτικού σχήματος
“Ρήξη και Ανατροπή” 
Ομιλητές: Μαρία Ντάσιου, γιατρός, 
Γιώργος Ράγκος, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2, Δημοτικό Θέατρο Μελίνα
Μερκούρη (Εμμανουήλ Μπενάκη 70), 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος πανεπιστη-
μιακός ΑΠΘ, Μιχάλης Κομνηνός πρόεδρος
Τέρψη-χώρου, Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΞΑΝΘΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, 
Ομιλητές: Γιάννης Πατζανακίδης 
ΚΕΕΡΦΑ, Μαρία Λουκοπούλου ΕΕ ΕΛΜΕ
Θεολόγης Ταμπάκης, ΔΣ Διδασκαλικού
Συλλόγου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, Σύλλογος Ιμβρίων, 7μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, καφέ 68, 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Μαλέσκου συντονιστικό
πεντάμηνων, Τζένη Μισαηλίδη, μαθήτρια
Anticapitalista 1ο ΓΕΛ Καλλιθέας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2, Αίθουσα 3ου Δημοτικού
Διαμερίσματος, 7μμ
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορι-
κός, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Μάκης Παλαπάνης, λέσχη αλλη-
λεγγύης Νέου Κόσμου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, θεατράκι White Rabbit 
(Σολωμού 12), 6.30μμ, 
Oμιλητής: Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος

ZΩΓΡΑΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, Πολιτιστικός Σύλλογος
«Ιλισσός», 7μμ
Ομιλήτρια: Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποι-
ός, Ελένη Κεχαγιά, ΣΤ’ ΕΛΜΕ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2, ΚΑΠΗ Αγ. Τρύφωνα 
(Αρχιπελάγους 43, Α .Γλυφάδα), 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/2, ΕΔΟΘ, 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΡΙΤΗ 16/2, Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης
Ρίτσος» (Κουντουριώτη 26), 7μμ
Ομιλητής: Χάρης Αρώνης, Δημοτικός Σύμ-
βουλος « Ανάπλαση», Πέτρος 
Κωνσταντίνου συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΡΙΤΗ 16/2, καφέ Τριώτα, (Π. Μελά 39), 7μμ

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

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, πολιτιστικός χώρος Πευκώ-
νας (απέναντι από παλιό Δημαρχείο), 7.30μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, Παναγιώτης Τερζόγλου, ΠΟΣ

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, Ραγκαβή 69 
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, δικηγόρος, 
Κώστας Καταραχιάς γιατρός

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ  18/2, Στέκι « Δράσης για μια άλ-
λη πόλη» (Πίνδου και Μαραθώνος), 7μμ,
Ομιλητές: Ελένη Πορτάλιου καθηγήτρια

Αρχιτεκτονικής, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ήρα Διαμάντη, αυ-
τοδιαχειριζόμενο στέκι, Ορέστης Ηλίας
δημ.συμβούλος «Δράσης για μια άλλη πόλη»

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Ertopen ( Μεσογείων), 7μμ
Ομιλητές: Διονύσης Τσάγκλας, πρόεδρος Α-Γ
ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, Παπαδάκης Κώ-
στας, δικηγόρος, Αλεξάνδρα Μαρτίνη ΚΕΕΡΦΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Δημαρχείο, 6μμ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, Πολιτιστικό Κέντρο 
Δήμου Ελευσίνας ( Α Όροφος), 7μμ
Ομιλητές: Πασχάλης Ταπεινόπουλος, μέλος
ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων Ελευσίνας, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 , Α ΚΑΠΗ Α. Λιοσίων, 7μμ
Ομιλητής: Χρήστος Κουρνιώτης, εκπαιδευτικός

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, καφέ Βαβέλ 
(Βασιλίσσης Σοφίας 87), 7μμ
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης, δικη-
γόρος της πολιτικής αγωγής στη Δίκη της
Χρυσής Αυγής 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, κοινωνικό παντοπωλείο
(Παπάγου 7 κ Αριστοφάνους), 7μμ
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης, Πανεπιστη-
μιακός, Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΒΟΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2

Στις σχολές
Συσκέψεις για τις 19/3

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, αιθ Α011, 1μμ

ΑΣΚΤ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2, αιθ Γ22, 2.30μμ

KEEΡΦΑ: “Από την κινητοποίηση στον Έβρο 
στη διεθνή μέρα δράσης στις 19 Μάρτη”
Βιντεοπροβολή από το διήμερο στον Έβρο

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

Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 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. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 Δημαρχείο Νίκαιας 6μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Δημαρχείο Νίκαιας 6μμ

Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 ΕΔΟΘ 6.30μμ
Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 Επιτροπή κατοίκων Τούμπας (Δέρ-
κων 24) 6μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2, Μορφωτική κίνηση Αμπελοκήπων
(Θησέως 13 και Θερισσού), 6.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 Εργατικό Κέντρο Έδεσσας 6.30μμ

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

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

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

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

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

Τ. Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Δικηγορικός Σύλλογος 6.30μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/2 Πανεπιστήμιο ΠΡΟΚΑΤ 6μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

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. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2

Τ.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Μαρκόπουλο 7μμ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2

Τ.Ε. ΚΟΛΩΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Πολύκεντρο 5μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Πνευματικό Κέντρο Χαλκιδόνας 7μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης 

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

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

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 6.30μμ

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 11/2 δημαρχείο 7μμ
Ομιλητές: Δέσποινα Κουτσούμπα, Γιώργος Ράγκος

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

Συνελεύσεις-εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Ιμπεριαλισμός, 
ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Κόκοβας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Ο δρόμος προς τη συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ τσίου 6.30μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ  17/2 καφέ τσίου 6.30μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπιζύμη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Εμιγκρέ 6.30μμ
Λένιν: αριστερισμός, παιδική αρρώστια
του κομμουνισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Τσίου 6.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 9μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Η κρίση του καπιταλισμού και η ανα-
γκαιότητα του αντικαπιταλισμού σήμερα
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Καπιταλισμός, κρίση και νέα βουτιά
στην παγκόσμια οικονομία
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ή
διαγραφή του χρέους;

Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 White Rabbit 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 White Rabbit 7.30μμ
Ο καπιταλισμός σε κρίση, 
νέα βουτιά της παγκόσμιας οικονομίας
Oμιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10), 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Friends 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Friends 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στις μάχες
ενάντια στο ρατσισμό και τα μνημόνια
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Goody’s 8μμ
Αριστερισμός – παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Διαρκής επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΠΕΜΠΤΗ 24/2 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουντουλίδου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το καθεστώς του Βισύ
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Quiz 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Αντρέας Καπνίσης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Μunchies 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Μπέκος
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Μunchies 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΠΕΜΠΤΗ19/2 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία 
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Λένιν και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Παρασκευόπουλος

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Γκαζόζα 7ΜΜ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Mr.Coffee 
(Σισσύφου 4) 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Mr.Coffee 
(Σισσύφου 4) 7μμ
Η εργατική εναλλακτική απέναντι στην
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Άνεμος 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπρόστα στις μάχες ενάντια
στον ρατσισμό και τα μνημόνια
Ομιλήτρια: Φίλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό

να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 Θόλος 6μμ
Η πάλη ενάντια στα μνημόνια 

και η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Ζωή Αποστολοπούλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ Κύτταρο 8μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η γενική απεργία της 4/2 και η μάχη
για να μην περάσει το ασφαλιστικό
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μ. Ανατολή
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
(Δεκελείας 132) 3.30μμ
Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

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

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2 καφέ Γκέκο 12μ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Αριστερά και Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαφείρης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Νότος 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Γιάννης Καρατέζης

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Βραζιλιάνα 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
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Η Αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ La Rose 7.30μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπολοβόντας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

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
Oμιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Τζέγκα 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Τζέγκα 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Πλάτων 7μμ
Μετά την πανεργατική, πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

Στις σχολές
ΑΣΚΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/2 αιθ. Γραμμικού σχεδίου 2μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2, ΣΔΟ όρ.2, αίθ. 1, 2.30μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου 
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2 καφέ White Rabbit
(Εξάρχεια) 3μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

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 10/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝA Σκλαβενίτης 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
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
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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Το “φαινόμενο” Μπέρνι Σάντερς
Π

οιος θα το περίμενε; Η Χίλαρι
Κλίντον είχε στρωμένο με ρο-
δοπέταλα το δρόμο προς την

υποψηφιότητα για την Προεδρία των
ΗΠΑ. Περίμενε υπομονετικά αφού
ηττήθηκε από τον Ομπάμα το 2008,
κέρδισε την στήριξη ολόκληρου του
μηχανισμού του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος, ενισχύοντας τις γέφυρές της
με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές και
με την κρατική γραφειοκρατία. Και
βρίσκεται τώρα, στις πρώτες βδομά-
δες μιας κούρσας που θα κρατήσει
ως το καλοκαίρι, να κονταροχτυπιέ-
ται με τον Μπέρνι Σάντερς, που αυ-
τοσυστήνεται ως “δημοκρατικός σο-
σιαλιστής” και κηρύσσει μια “πολιτι-
κή επανάσταση” για το 99% ενάντια
στο 1%. Οι εσωκομματικές εκλογές
ξεκίνησαν στην Αϊόβα με ισοπαλία
μεταξύ Κλίντον και Σάντερς και συ-
νεχίζονται στο Νιου Χάμσαιρ, όπου ο
Σάντερς αναμένεται να κερδίσει με
διαφορά. Η Κλίντον περιμένει την 1η
Μάρτη, όταν ψηφίζουν ταυτόχρονα
μια σειρά πολιτείες του Νότου, για
να πάρει ανάσα.

Ωστόσο, ο Σάντερς έχει ήδη ανα-
δειχθεί σε φαινόμενο για την Αριστε-
ρά της Αμερικής. Σχεδόν μισό εκα-
τομμύριο άνθρωποι έχουν πάρει μέ-
ρος στις εκδηλώσεις και τις ομιλίες
του. Στην πλειοψηφία τους νέοι, και
μέσα σ’ αυτούς οι περισσότεροι
φοιτητές. Στην Αϊόβα στις ηλικίες 18-
29 κέρδισε 84% έναντι μόλις 14% για
την Κλίντον. Ο Σάντερς υπόσχεται
καθιέρωση ελάχιστης αμοιβής 15 δο-
λάρια την ώρα, δημόσια δωρεάν Πα-
νεπιστήμια με κατάργηση των διδά-
κτρων, να μπουν φραγμοί στο μέγε-
θος των τραπεζών, έλεγχο στη
Γουόλ Στριτ, μείωση του πληθυσμού
των φυλακών, δράση ενάντια στην
κλιματική αλλαγή με στρατηγική
απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσι-
μα, συμμετοχή του κράτους σε κά-
ποιου είδους εθνικό σύστημα υγείας. 

Ο Σάντερς έχει υπερπηδήσει τον
πιο “αμερικάνικο” από όλους τους
φραγμούς, τα τεράστια ποσά που
πέφτουν από τις εταιρείες για να
αγοράσουν τους υποψήφιους. Η Χί-
λαρι Κλίντον είχε βάλει στόχο στην
αρχή της εκστρατείας της το εξω-
φρενικό ποσό των 2,5 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων. Για ένα μέτρο σύγ-
κρισης, η καμπάνια του Ομπάμα στις
εκλογές του 2012 κόστισε 1 δις. Απέ-
ναντι σε αυτό το βουνό από χρήμα-
τα, ο Σάντερς στηρίζεται στις εισφο-
ρές των απλών υποστηρικτών του
που δίνουν 20 δολάρια ο καθένας.

Υπάρχουν τρεις βαθιές αλλαγές
που εξελίσσονται στις ΗΠΑ και εξη-
γούν το φαινόμενο Σάντερς. Το
πρώτο είναι ότι η οικονομική κρίση
έχει αφήσει τους μισθούς των εργα-
τών χτυπημένους και τα νοικοκυριά

καταχρεωμένα. Το μέσο ετήσιο εισό-
δημα σε κάθε νοικοκυριό το 2014
ήταν 4.000 δολάρια λιγότερα σε
σχέση με το 2007. Η οργή των φοι-
τητών για το τραπεζικό και το εκπαι-
δευτικό σύστημα εξηγείται με ένα
απλό νούμερο. Ο μέσος φοιτητής τη
στιγμή που τελειώνει το Πανεπιστή-
μιο έχει χρέη 35 χιλιάδες δολάρια.
Πολλοί ξεκινάνε την καριέρα τους
με χρέη εκατό ή διακοσίων χιλιάδων.

Όμως τα χρόνια της κρίσης είδαν
το κίνημα στις ΗΠΑ να κάνει σημαντι-
κά βήματα και να κερδίζει εμπειρίες.
Η νεολαία οργάνωσε το Occupy Wall
Street το 2011-12 βάζοντας στο στό-
χαστρο τις αμερικάνικες πολυεθνι-
κές και τις τράπεζες που ξανάβγαι-

ναν κερδισμένες μετά τις διασώσεις.
Οι γειτονιές των μαύρων ξεσηκώθη-
καν μετά τις αλλεπάλληλες εν ψυ-
χρώ δολοφονίες από την αστυνομία,
εξεγέρθηκαν στο Φέργκιουσον το
2014 και συγκρούστηκαν με τους
μπάτσους από τη Νέα Υόρκη ως το
Τέξας, δημιουργώντας το κίνημα “Οι
ζωές των μαύρων μετράνε”.

Παράδειγμα

Το κίνημα ενάντια στην κλιματική
αλλαγή μαζικοποιήθηκε και έφτασε
το Σεπτέμβρη του 2014 στη διαδή-
λωση των 400 χιλιάδων στη Νέα
Υόρκη. Οι εκπαιδευτικοί στο Σικάγο
το Σεπτέμβρη του ‘12 έδωσαν παρά-
δειγμα σε ολόκληρη την εργατική

τάξη με τη μαζική απεργία μιάμισης
βδομάδας που παρέλυσε όλα τα
σχολεία. Οι καταλήψεις του Occupy
είχαν ήδη προσπαθήσει να συνδε-
θούν με το εργατικό κίνημα, καλών-
τας σε απεργία την Πρωτομαγιά της
ίδιας χρονιάς. Μέσα από εκεί ξεπή-
δησε και το κίνημα για τα 15 δολά-
ρια την ώρα κατώτατο, που μετα-
τράπηκε σε προμετωπίδα της συνδι-
καλιστικής οργάνωσης στις μεγάλες
αλυσίδες φαστ-φουντ.

Η καμπάνια του Σάντερς πατάει
πάνω σε αυτά τα κινήματα και σε
ένα βαθμό προσπαθεί να τα εκφρά-
σει και στην κεντρική πολιτική σκη-
νή. Το περιοδικό Εκόνομιστ λέει μι-
σο-υποτιμητικά ότι τα πλήθη που

συγκεντρώνει ο Σάντερς είναι “οργι-
σμένοι νέοι και νέες μέχρι 29 χρο-
νών με γένια και κολιέδες”.

Ένα τρίτο ζήτημα είναι ότι η κρίση
του πολιτικού συστήματος δεν πε-
ριορίζεται στην Ευρώπη, αλλά καθο-
ρίζει τις εξελίξεις και στις ΗΠΑ. Μέ-
χρι πριν ένα οχτάμηνο, αυτό το επι-
χείρημα δεχόταν αμφισβήτηση. Οι
περισσότεροι περίμεναν πως το ζευ-
γάρι των αντιπάλων στις εκλογές θα
ήταν η Κλίντον και ο Τζέμπ Μπους, η
μεν σύζυγος πρώην προέδρου, ο δε
αδερφός - η σταθερότητα του κατε-
στημένου στο έπακρο.

Η πολιτική αστάθεια καταγράφε-
ται πιο έντονα στο Ρεπουμπλικανικό
Κόμμα, με τον Μπους να πατώνει μέ-
χρι στιγμής και τα ντιμπέιτ να μετα-
τρέπονται σε ένα τσίρκο της ακρο-
δεξιάς. Ο Τραμπ θέλει να φακελώσει
τους μουσουλμάνους και να απελά-
σει έντεκα εκατομμύρια μετανάστες,
ο Κρουζ μιλάει με το Θεό και καλεί
τους ψηφοφόρους να προσεύχον-
ται, ενώ απειλεί με νέους πολέμους
λεγοντας ότι θα “λάμπει τη νύχτα η
άμμος της Συρίας και του Ιράκ”.
Πλέον προβάλλεται ως “μετριοπα-
θής” Ρεπουμπλικάνος ο Ρούμπιο, ο
οποίος θεωρεί πως οι γυναίκες ακό-
μη κι αν έχουν βιαστεί από συγγενή
τους είναι υποχρεωμένες να γεννή-
σουν. Το βαθύ κατεστημένο των
κομμάτων δεν είναι πλέον σε θέση
να βάλει όρια στις ίδιες του τις δια-
δικασίες. 60% των Αμερικανών δη-
λώνει ότι σιχαίνεται τον Ντόναλντ
Τραμπ, κι όμως δεν είναι απίθανο
αυτό το μισητό υποκείμενο να ηγη-
θεί του “Μεγάλου Παλιού Κόμμα-
τος” των καπιταλιστών στις ΗΠΑ.

Στην πλευρά των Δημοκρατικών
αυτή η κρίση εκφράζεται με αποστρο-
φή προς ό,τι συμβολίζει η Κλίντον:
αγαπημένο παιδί των πολυεθνικών,
μέσα στο σύστημα με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο για δεκαετίες. Ο κόσμος
που ψηφίζει τον Σάντερς στη μεγάλη
του πλειοψηφία δεν έχει ξανασυμμε-
τάσχει σε κομματικές διαδικασίες.

Ο Σάντερς βρίσκεται στην πιο αρι-
στερή του πτέρυγα, αλλά είναι κομ-
μάτι του πολιτικού συστήματος. Ως
Γερουσιαστής έχει ταχθεί ανοιχτά
κατά του πολέμου του Ιράκ και της
κατοχής σε Ιράκ και Αφγανιστάν, αλ-
λά ψήφισε αρχικά υπέρ του πολέμου
στο Αφγανιστάν. Είχε υποστηρίξει
τις επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία
της δεκαετίας του ‘90 -μάλιστα αντι-
πολεμικοί ακτιβιστές είχαν κάνει κα-
τάληψη στο γραφείο του το ‘99,
ενάντια στον πόλεμο που ξεκίνησε
ο… Μπιλ Κλίντον. Και μόνο κάτω
από την πίεση των υποστηρικτών
του έχει πλέον ξεκάθαρη θέση υπέρ
της νομιμοποίησης των μεταναστών.

Νίκος Λούντος

Πέρα από τα όρια του ίδιου του Σάντερς, το πιο ση-
μαντικό είναι τα όρια του Δημοκρατικού Κόμματος. Το
Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένα από τα δυο κόμματα των
καπιταλιστών στις ΗΠΑ, είναι το κόμμα του Τρούμαν
που βομβάρδισε τη Χιροσίμα, του Κένεντι που ξεκίνησε
τον πόλεμο στο Βιετνάμ και βέβαια του Κλίντον και του
Ομπάμα που κλιμάκωσε τους βομβαρδισμούς με μη
επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι αριστερές αμφισβητήσεις
και κριτικές εντός του Δημοκρατικού Κόμματος εδώ και
δεκαετίες δεν ενίσχυσαν τα κινήματα, αντίθετα τα ενσω-
μάτωσαν και τα παγίδευσαν εντός του δικομματισμού.

Ο Τζέσε Τζάκσον που διεκδίκησε την υποψηφιότητα
το ‘84 και το ‘88 ως εκφραστής της αριστερής πτέρυ-
γας και των κινημάτων απελευθέρωσης, τελικά λει-
τούργησε ως ιμάντας μετατροπής αυτών των κινημά-
των σε μηχανισμό εύρεσης ψήφους για τους Δημο-
κρατικούς υποψήφιους. Το 2004 και το 2008 υπήρξαν
ξανά υποψήφιοι που θέλησαν να εκφράσουν την οργή
του κόσμου απέναντι στον Μπους, όμως αυτό που κα-
τάφεραν είναι να βάλουν λίγο αντιπολεμικό μακιγιάζ
στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Το 2000 η υποψηφιότητα του Ραλφ Νέιντερ με τη
στήριξη των Πράσινων που κατάφερε να συγκεντρώ-
σει σχεδόν 3 εκατομμύρια ψήφους ήταν η πιο σημαν-
τική εξαίρεση, δείχνοντας ότι υπάρχει δρόμος έξω
από τα δυο κόμματα των καπιταλιστών.

Ο Σάντερς δηλώνει ότι θα στηρίξει την Κλίντον αν
κερδίσει την υποψηφιότητα. Αυτό που προκαλεί ταρα-
χή στο κατεστημένο είναι αν θα ακολουθήσει την ίδια
πορεία και η νεολαία που έχει εμπνευστεί από τον
Σάντερς, ή μπορεί να αυτονομηθεί. Ενας αρθρογρά-
φος του περιοδικού Politico ανησυχεί γιατί η βάση του
Σάντερς μισεί την Κλίντον: “με το που αναφέρθηκε το
όνομα της τράπεζας Γκόλντμαν Σακς… κάποιος από
το κοινό είπε «Εκεί πάει η Χίλαρι»� και άλλοι γύρω του
ξέσπασαν σε χειροκροτήματα… Πολλοί Δημοκρατικοί
θυμούνται την συμφιλίωση μετά το σκληρό 2008 μετα-
ξύ Κλίντον και Ομπάμα, αλλά κάποιοι φοβούνται πως
η δυναμική του Σάντερς είναι διαφορετική, εν μέρει
επειδή πολλοί από τους νεαρότερους ψηφοφόρους
και τους ανεξάρτητους που τους αρέσει το μήνυμά
του δεν σχετίζονται με κανένα κόμμα”.

To Δημοκρατικό Κόμμα

Διαδήλωση απεργών στα Φαστ Φουντ στη Νέα Υόρκη που διεκδικούν ωρομίσθιο 15 δολάρια
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Σ
ε μια συγκέντρωση στο Μάντσεστερ την
περασμένη εβδομάδα άκουσα ένα Σύριο
πρόσφυγα να περιγράφει την τραγική

κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του.
Ήταν σπαρακτική. Ουσιαστικά την ίδια ιστορία
θα μπορούσαν να πουν εκατομμύρια άλλοι
πρόσφυγες -και ο αριθμός τους μεγαλώνει κα-
θημερινά.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Οι δυνάμεις του Σύριου δικτάτορα Μπάσαρ
αλ-Άσαντ έχουν εξαπολύσει αυτή τη στιγμή
μια επίθεση ενάντια στη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας, το Χαλέπι. Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι
έχουν εγκαταλείψει την ομώνυμη επαρχία με
προορισμό τα σύνορα με την Τουρκία -η
οποία, όμως, τους αρνείται την είσοδο. Η σφα-
γή συνέτεινε στην ακύρωση των βραχύβιων ει-
ρηνευτικών συνομιλιών που είχαν αρχίσει στη
Γενεύη την περασμένη εβδομάδα.  

Σύμφωνα με το περιοδικό Foreign Policy
(“Εξωτερική Πολιτική”), “οι ρωσικές αεροπορι-
κές επιδρομές επέτρεψαν στον Άσαντ και τις
συμμαχικές του παραστρατιωτικές δυνάμεις
να σφραγίσουν τελικά τον ελεγχόμενο μέχρι
τώρα από τους αντάρτες στενό “διάδρομο
Αζάζ” που συνέδεε το Χαλέπι με τα Τουρκικά
σύνορα. Η πλήρης περικύκλωση της πόλης εί-
ναι πλέον μια ορατή πιθανότητα καθώς καθε-
στωτικές δυνάμεις και Σιίτες μαχητές προ-
ελαύνουν από το νότο, τη δύση και το βορά.
Αν τα τμήματα της πόλης που ελέγχονται από
τους αντάρτες τελικά πέσουν θα είναι μια δρα-
ματική νίκη και η μεγαλύτερη αποτυχία για την
εξέγερση από το ξέσπασμά της το 2011.”

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο
Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζει άνευ όρων των
Άσαντ. Πριν από μερικές εβδομάδες η εφημε-
ρίδα Financial Times ανέφερε ότι στα τέλη της
περασμένης χρονιάς ο Πούτιν έστειλε τον αρ-
χηγό της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας
πληροφοριών (της διαβόητης GRU)  αντιστρά-
τηγο Ιγκορ Σεργκούν στη Συρία για να διαμη-
νύσει στον Άσαντ ότι θα έπρεπε, στα πλαίσια
μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής διευθέτησης,
να παραιτηθεί. 

Σε μια στροφή της ιστορίας που θα μπορού-
σε να έχει βγει κατευθείαν από κάποιο από τα
κατασκοπικά μυθιστορήματα του Τζον λε Κα-
ρέ, στις αρχές του Γενάρη η Μόσχα ανακοίνω-
σε το θάνατο του Σεργκούν. Όποια και να είναι
η αλήθεια γύρω από αυτό, το γεγονός είναι ότι
ο Άσαντ απέρριψε την πρόταση της απομά-
κρυνσής του. Σύμφωνα με την Financial Times,
“στις διαπραγματεύσεις του με το Κρεμλίνο ο
κύριος Άσαντ έχει υιοθετήσει μια στρατηγική
αντιπαράθεσης της μιας ξένης δύναμης ενάν-
τια στην άλλη. Το ατού του στην περίπτωση
αυτή ήταν το Ιράν. Η Ρωσία δεν βλέπει με κα-
λό μάτι την συνεχιζόμενη εδώ και μήνες αύξη-
ση της περιφερειακής επιρροής της Τεχερά-
νης σε βάρος της δικής της”. 

Από ότι φαίνεται ο Πούτιν αποφάσισε έκτοτε
να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και να χρησιμο-
ποιήσει την αεροπορική δύναμη της Ρωσίας
για να γύρει τη πλάστιγγα προς την πλευρά
του Άσαντ. Η συμμαχία ανάμεσα στη Μόσχα
και τη Δαμασκό εγκαινιάστηκε τη δεκαετία του

1940 και εξασφαλίζει στη Ρωσία πρόσβαση
στις ολοένα και πιο σημαντικές στρατιωτικές
βάσεις της Μεσογείου. Ο Πούτιν θέλει, ξεκά-
θαρα, να κρατήσει αυτή τη σχέση.

Παρόλα αυτά, η αποτυχημένη επίσκεψη του
Σεργκούν στη Δαμασκό υπογραμμίζει, με τα
λόγια του Ντμίτρι Τρένιν του Κέντρου Κάρνεγ-
κι της Μόσχας, το γεγονός ότι “για τον Πούτιν
ο στόχος της επέμβασης στη Συρία δεν ήταν
ποτέ η διατήρηση του Άσαντ στην εξουσία. Ο
στόχος ήταν να αναγκάσει τους Αμερικάνους
να αναγνωρίσουν τον ρόλο-κλειδί της Ρωσίας
στην επίλυση της διαμάχης”.  

Τραγωδία
Με άλλα λόγια η τραγωδία του λαού της Συ-

ρίας έγκειται στο γεγονός ότι η χώρα τους
έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης ενός “πολέ-
μου δια αντιπροσώπων” όχι απλά ανάμεσα σε
περιφερειακές δυνάμεις σαν το Ιράν, τη Σαου-
δική Αραβία και την Τουρκία αλλά και ανάμεσα
στις ΗΠΑ και τη Ρωσία -που εξακολουθούν να
είναι οι δυο μεγαλύτερες θερμοπυρηνικές δυ-
νάμεις του κόσμου. 

Όσο για την Ουάσιγκτον αυτή παίζει το ίδιο
παιχνίδι και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Την
περασμένη εβδομάδα έγραφε η εφημερίδα
New York Times: “Ο πρόεδρος Ομπάμα σχε-
διάζει να αυξήσει σημαντικά την εγκατάσταση
βαρέως οπλισμού, τεθωρακισμένων οχημάτων
και άλλων υλικών στις νατοϊκές χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, μια κίνη-

ση που, σύμφωνα με τους αξιωματούχους της
κυβέρνησης έχει σαν στόχο να αποτρέψει τη
Ρωσία από νέες επιθετικές ενέργειες στην πε-
ριοχή.”

Η κυβέρνηση προτείνει τον υπερτετραπλα-
σιασμό του στρατιωτικού προϋπολογισμού για
την Ευρώπη στα 3.4 δις δολάρια. Η ανάπτυξη
των δυνάμεων σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η
Ρουμανία και τα Βαλτικά κράτη θα εξασφαλί-
σει στο ΝΑΤΟ τη δυνατότητα να διατηρεί μια
πλήρως εξοπλισμένη μάχιμη ταξιαρχία στην
περιοχή. Κάτι τέτοιο θα παραβιάσει, ενδεχομέ-
νως, τη συμφωνία του 1997 ανάμεσα στο ΝΑ-
ΤΟ και τη Ρωσία που απαγορεύει τη διατήρη-
ση σημαντικών στρατιωτικών μονάδων κοντά
στα σύνορα των δυο.

Η Ρωσία, που έχει χτυπηθεί οικονομικά
άγρια τόσο από τις αμερικανικές και ευρωπαϊ-
κές κυρώσεις όσο και από την κατάρρευση
της τιμής του πετρελαίου, είναι πολύ αδύναμη
για να αντιταχθεί στις ΗΠΑ, σε παγκόσμια κλί-
μακα, με τον τρόπο που το έκανε η Σοβιετική
Ένωση στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η
ειρήνευση της Ευρώπης, όμως, που είχε επι-
τευχθεί στη δεκαετία του 1990 μοιάζει να έχει
τώρα αντιστραφεί.

Την ίδια ώρα, ο θερμός πόλεμος κλιμακώνε-
ται στη Συρία. Το περιοδικό Foreign Policy προ-
βλέπει ότι η επίθεση του Άσαντ θα ενδυναμώσει
τόσο το ISIS (το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό
Κράτος) όσο και τις Κουρδικές δυνάμεις που
ήδη ελέγχουν ένα μεγάλο κομμάτι γης κατά μή-
κος των συνόρων ανάμεσα στη Συρία και την
Τουρκία. Οι νέες κουρδικές επιτυχίες ενδέχεται
να προκαλέσουν την στρατιωτική επέμβαση της
Τουρκίας. Η αγωνία της Συρίας απέχει πολύ
από το να έχει τελειώσει ακόμα. 

Η αγωνία της Συρίας

Π
άνω από 70 χιλιάδες άμαχοι
έχουν εγκαταλείψει μέσα
στις τελευταίες μέρες το

Χαλέπι, τη μεγαλύτερη πόλη της
Συρίας αναζητώντας ένα ασφαλές
καταφύγιο στη γειτονική Τουρκία.
Το Χαλέπι ήταν μέχρι σήμερα το
σημαντικότερο “οχυρό” των ανταρ-
τών που από το 2011 πολεμούν
ενάντια στο καθεστώς του Μπασάρ
αλ-Άσαντ. Αυτό που διώχνει μαζικά
τους κατοίκους είναι ο φόβος της
πολιορκίας.

Όπως γράφει η βρετανική εφη-
μερίδα The Guardian “με σχεδόν
μισό εκατομμύριο ανθρώπους σε
κίνδυνο μέσα στην πόλη ή στις
σκηνές στα καταφύγια κοντά στα
τουρκικά σύνορα η επίθεση στο
Χαλέπι απειλεί να δημιουργήσει μια
από τις χειρότερες ανθρωπιστικές
κρίσεις στον μακρόσυρτο (συριακό
εμφύλιο) πόλεμο... Αν οι κυβερνητι-
κές δυνάμεις στήσουν πράγματι
μπλόκα, ο αριθμός των ανθρώπων
που ζούνε σε καθεστώς πολιορκίας
στη Συρία θα έχει, πραγματικά μέ-
σα σε μια νύχτα, διπλασιαστεί”.

Η πολιορκία είναι μια από τις
αγαπημένες στρατηγικές τόσο του
Συριακού Στρατού όσο και του Ισ-
λαμικού Κράτους. Οι φωτογραφίες
των σκελετωμένων παιδιών από τη
Μαντάγια μπορεί να συγκλόνισαν
τον κόσμο αναγκάζοντας τον ίδιο

τον Άσαντ να επιτρέψει (για λίγο) τη
διανομή της ανθρωπιστικής βοήθει-
ας. Η Μαντάγια, όμως, δεν είναι μό-
νη: σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του
ΟΗΕ περίπου 400 χιλιάδες άνθρω-
ποι, θύματα των πολιορκιών λιμο-
κτονούν αυτή τη στιγμή στη Συρία.

Πολιορκίες
Οι πολιορκίες αυτές έχουν γεν-

νήσει ένα γνώριμο στην Ελλάδα
από την εποχή της κατοχής φαινό-
μενο: τους μαυραγορίτες. Το πα-
ρακάτω απόσπασμα από την εφη-
μερίδα Financial Times είναι απο-
καλυπτικό:

“Ύστερα από μήνες στα όρια της
λιμοκτονίας στην πολιορκημένη πό-
λη Ντεϊρ Εζόρ, οι ευκατάστατοι Σύ-
ριοι σαν τον Φαντί άρχισαν τα που-
λάνε τα ακριβά τους υπάρχοντα -
κοσμήματα, αυτοκίνητα ακόμα και
ακίνητα- για να εξασφαλίσουν στις
οικογένειές τους ένα πιάτο φαΐ.

Αλλά αυτό που βασανίζει τον
Φαντί περισσότερο και από την
ιδέα ότι αναγκάζεται να ξεπουλάει
τα υπάρχοντά του είναι οι άνθρω-
ποι που τα αγοράζουν: ένας φαρ-
μακοποιός με διασυνδέσεις με μια
από τις φρουρές που φέρνει τα
φάρμακα. Κάποιοι έμποροι που

κλείνουν συμφωνίες στα κυβερνητι-
κά μπλόκα για να εισάγουν λα-
θραία χυμούς, αλεύρι ή λαχανικά.”

Στη Μαντάγια το ένα κιλό ρύζι
πουλιόταν έως και 450 δολάρια την
περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με
τις καταγγελίες των ανθρωπιστικών
οργανώσεων. Η Financial Times
αναφέρει την περίπτωση ενός μαυ-
ραγορίτη από τη Δαμασκό με κα-
λές διασυνδέσεις με το καθεστώς
που ελέγχει την προμήθεια κονσερ-
βαρισμένων τροφίμων στις πολιορ-
κημένες πόλεις γύρω από την πρω-
τεύουσα. “Μου είπε (έλεγε ένα συ-
νομιλητής του) ότι είχε κερδίσει 2
εκατομμύρια δολάρια μέσα στους
τρεις περασμένους μήνες... Στην
περιοχή με τα μπαρ και τα εστιατό-
ρια γύρω από τις 'Τέσσερις Επο-
χές' στη Δαμασκό, δεν μπορείς να
βρεις μέρος για να παρκάρεις: εκεί
τριγυρνούν όλοι αυτοί με τις Por-
sche, τα Range Rover και τις Mase-
rati. Οι νέοι μας πλούσιοι κάνουν
περιουσίες από τη δυστυχία...”.

Ο πόλεμος σημαίνει δυστυχία, λι-
μό και θάνατο για τους φτωχούς. Για
τους πλούσιους είναι απλά μια ακό-
μα ευκαιρία.

Σωτήρης Κοντογιάννης

OXI ΣΤΟ ΝΑΤΟΜαυραγορίτες

Τ
ην συνδρομή του ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
αποφάσισαν να ζητήσουν το πρωί της Δευτέρας στην Άγκυρα η
Άνγκελα Μέρκελ, και ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Το τι ακριβώς θα

κληθεί να κάνει το ΝΑΤΟ απέφυγαν να το διευκρινίσουν. Αλλά δεν
χρειάζεται και μεγάλη φαντασία: “Ο Αχμέτ Νταβούτογλου” μεταδίδει
το πρακτορείο Reuters, “περιορίστηκε να αναφερθεί στις δυνατότητες
επιτήρησης του ΝΑΤΟ στη μεθόριο και το Αιγαίο”. Με απλά λόγια θα
κληθεί να συνδράμει στην επιχείρηση αναχαίτισης των προσφύγων και
στο Αιγαίο και στα σύνορα ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία. Εκεί
ακριβώς όπου συνωστίζονται σήμερα δεκάδες χιλιάδες απελπισμένοι
πρόσφυγες από το Χαλέπι σε μια προσπάθεια να σωθούν από την πο-
λιορκία της πόλης.

Κανένας από τους δυο, φυσικά, δεν ξέχασε να χύσει πρώτα ένα ή
δυο κροκοδείλια δάκρυα για το “δράμα” των προσφύγων. “Δεν μας
προκαλεί απλά και μόνο φρίκη. Μας προκαλεί  τρόμο” είπε η Μέρκελ
μιλώντας για την επίθεση του Άσαντ και της Ρωσίας στο Χαλέπι. “Είμα-
στε στο χείλος μιας νέας ανθρωπιστικής τραγωδίας” συμπλήρωσε ο
Νταβούτογλου. Και οι δυο έτρεξαν να καταγγείλουν τις ρωσικές βόμ-
βες -χωρίς να πουν φυσικά κουβέντα για τις βόμβες των υπόλοιπων 13
ξένων δυνάμεων, της Γαλλίας, της Αγγλίας, του Ισραήλ κλπ που σπέρ-
νουν το θάνατο στη Συρία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να επιδοτήσει με 3 δις ευρώ
την κυβέρνηση του Νταβούτογλου για την περίθαλψη, υποτίθεται,
των 2.5 εκατομμυρίων προσφύγων από τη Συρία που ζουν σήμερα
στην Τουρκία. Σε αντάλλαγμα για αυτή την ενίσχυση οι Βρυξέλλες
ζητούν από την Άγκυρα να βάλει μεγαλύτερο φρένο στην έξοδο των
προσφύγων προς την Ευρώπη. Στη συνάντηση της Δευτέρας η Μέρ-
κελ έκανε ένα βήμα ακόμα, προσφέροντας στην Τουρκία εκτός από
οικονομικά κίνητρα και στρατιωτική υποστήριξη.



Ε
κατοντάδες αντιφασίστες δια-
δήλωσαν τη Δευτέρα 8 Φλεβά-
ρη στις 11 το πρωί στη Λεωφό-

ρο Γρ. Λαμπράκη και Σχιστού στο Κε-
ρατσίνι, ενάντια στην απόπειρα μερι-
κών δεκάδων μελών της Χρυσής Αυ-
γής να πραγματοποιήσουν ρατσιστι-
κή σύναξη μίσους κατά των προσφύ-
γων και των μεταναστών, φορώντας
τη μάσκα μιας ανύπαρκτης επιτροπής
κατοίκων Πειραιά. 

Στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
ήταν εκεί με τα πανό τους η ΠΕΝΕΝ, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Εργατική Λέσχη Κερατσινί-
ου-Δραπετσώνας, η ΟΡΜΑ, ο Αντιφα-
σιστικός Συντονισμός Αθήνας -Πειραιά
και αντιφασίστες από τον αντιεξουσια-
στικό χώρο. Το παρόν έδωσαν μετανά-
στες από την Πακιστανική Κοινότητα,
Δάσκαλοι από το Σύλλογο ΠΕ Κερα-
τσινίου -Περάματος. Κάλεσμα στη
συγκέντρωση είχε ανακοινώσει επίσης
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Β' Πειραιά, η ΛΑΕ Κερα-
τσινίου, ενώ οι Δήμαρχοι Κερατσινίου
και Περάματος πήραν ανοιχτά θέση
κατά της σύναξης της Χρυσής Αυγής,
καλώντας τον κόσμο της περιοχής να
τους γυρίσει την πλάτη. Μετά την αντι-
φασιστική συγκέντρωση ακολούθησε
πορεία στους δρόμους του Κερατσινι-
ού φωνάζοντας: “Στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης ποτέ και πουθενά, τσακίστε
τους φασίστες σε κάθε γειτονιά”. Η
αντιφασιστική συγκέντρωση έστειλε
το μήνυμα ότι οι φασίστες δολοφόνοι
του Παύλου Φύσσα είναι ανεπιθύμητοι
στο Κερατσίνι, ότι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι,
απαιτώντας δομές φιλοξενίας και όχι
στρατόπεδα συγκέντρωσης υπό την
φύλαξη του στρατού και της αστυνο-
μίας.

“Μόλις μάθαμε ότι οι χρυσαυγίτες
ετοιμάζουν ρατσιστική φιέστα στην πε-
ριοχή μας αποφασίσαμε να κινηθούμε
ενιαιομετωπικά και να καλέσουμε αντι-
φασιστική σύσκεψη σωματείων, φορέ-
ων, συλλογικοτήτων την Πέμπτη 4 Φλε-
βάρη το απόγευμα ανήμερα της πα-
νεργατικής”, μας είπε ο Βασίλης Κων-
σταντινίδης από την ΚΕΕΡΦΑ Κερατσι-
νίου. “Βγάλαμε αφίσα και προκήρυξη
της ΚΕΕΡΦΑ και το Σάββατο το πρωί
πραγματοποιήθηκε μαζική εξόρμηση

και αφισοκόλληση στην Οδό Παύλου
Φύσσα στην Αμφιάλη, από δεκάδες αν-
τιφασίστες της ΚΕΕΡΦΑ, της ΟΡΜΑ
και του Ρεσάλτο. Την ίδια ώρα έγινε
εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στο κέντρο του
Πειραιά και στον Κορυδαλλό, ενώ έγι-
νε και παρέμβαση στην εκδήλωση της
Πακιστανικής Κοινότητας στη Νίκαια
την Κυριακή. Μέσα σε τέσσερις μέρες
ξεσηκώσαμε τις γειτονιές του Πειραιά,
βρίσκοντας μεγάλη ανταπόκριση από
τον κόσμο που σιχαίνεται τους Χρυ-
σαυγίτες και διαφωνεί με την απόφαση
της κυβέρνησης να κλείσει τους μετα-
νάστες και τους πρόσφυγες σε στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης στο Σχιστό”. 

“Βαθιά νυχτωμένοι” 
“Ηρθα σήμερα στην αντιφασιστική

συγκέντρωση γιατί το μόνο που με
ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν αν-
θρώπινες συνθήκες ζωής για όλο
τον κόσμο”, μας είπε η κυρία Ελένη
συνταξιούχος κάτοικος της περιο-
χής. “Αν οι φασίστες θεωρούν ότι ο
άνθρωπος που αρπάζει το παιδί του,
το βάζει σε μία βάρκα και διασχίζει
τη θάλασσα, έρχεται για να κλέψει
κάτι από κάποιον άλλο είναι βαθιά
νυχτωμένοι. Τα πράγματα είναι ανά-
ποδα. Η Γερμανία και η ΕΕ στέλνουν
όπλα για να σκοτώνονται οι λαοί και
μετά τους κλείνουν τα σύνορα για να
πεθαίνουν στα σύνορα. Εγώ ήμουν
μετανάστρια, μεγάλωσα στην Αυ-
στραλία, αλλά εκεί είχαμε ανθρώπι-

νες συνθήκες και το ίδιο ζητάμε και
για τους πρόσφυγες που έρχονται
στην Ελλάδα σήμερα”.  

“Έχουμε επανειλημμένα τοποθετη-
θεί στο θέμα των hot spot, στις απα-
ράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στα
κέντρα κράτησης προσφύγων και με-
ταναστών. Πόσο μάλλον τώρα που
τα στρατόπεδα 'φιλοξενίας' και 'με-
τεγκατάστασης' προσφύγων, υπό
την αιγίδα και επιτήρηση του στρα-
τού, παραπέμπουν ευθέως σε νέου
τύπου στρατόπεδα συγκέντρωσης
των ανθρώπων 'χωρίς χαρτιά'” ανα-
φέρει ανακοίνωση του Συλλόγου Δα-
σκάλων Κερατσινίου Περάματος.
“...στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους
προσφυγες-μεταναστες, είμαστε κα-
τά των κέντρων στρατόπεδων συγ-
κέντρωσης  και κατά των φασιστοει-
δών, με όποιο προσωπείο κι αν εμφα-
νίζονται” καταλήγει η ανακοίνωση.

Στο κάλεσμα της λεγόμενης «επι-
τροπής κατοίκων» ανταποκρίθηκαν
οι υπόδικοι βουλευτές της Χρυσής
Αυγής, ενώ χάρη στη στήριξη της
ΕΛΑΣ κατάφεραν να μαζευτούν μερι-
κές δεκάδες μέλη της ναζιστικής
συμμορίας στο σημείο της συγκέν-
τρωσης. Ούτε 1 ούτε 2, αλλά 8 κλού-
βες των ΜΑΤ τοποθετήθηκαν από τα
ξημερώματα μπροστά από το παρ-
κάκι που είχαν καλέσει τη σύναξή
τους προκειμένου να εξασφαλίσουν
την προστασία τους, λες και φύλα-
γαν την αμερικάνικη πρεσβεία σε πο-

ρεία του Πολυτεχνείου. Δόθηκαν
έτσι όλες οι απαραίτητες διευκολύν-
σεις από την πλευρά της αστυνομίας
προκειμένου, λίγα μόλις μέτρα μα-
κριά από την οδό Π. Φύσσα, ο Κασι-
διάρης, ο Λαγός και άλλα υπόδικα
στελέχη της ναζιστικής συμμορίας
να στήσουν μικροφωνική και να χύ-
σουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο
σε βάρος των προσφύγων και των
μεταναστών.      

«Είναι ψέμα ότι τάχα στο στρατόπε-
δο στο Σχιστό θα υπάρξει ‘φιλοξενία
προσφύγων’» ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ.
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει υπο-
κύψει στους εκβιασμούς της ΕΕ για
έξοδο της Ελλάδας από τη Σέγκεν, αν
δεν ελέγξει την είσοδο προσφύγων
στα σύνορα. Η υλοποίηση των ho-
tspot στα νησιά του Αιγαίου μαζί με τα
δύο στρατόπεδα στο Σχιστό και τη
Σίνδο υλοποιούν την πολιτική της ΕΕ,
των κλειστών συνόρων και των φρα-
χτών, την αποτροπή της εισόδου των
προσφύγων και των μεταναστών σε
συνεργασία με τον Ερντογάν. Η πλή-
ρης λειτουργία των hotspot και των
ταυτοποιήσεων καταλήγει σε μαζικές
συλλήψεις και απελάσεις προσφύγων
και μεταναστών. 

Αυτό που χρειαζόμαστε στις γειτο-
νιές μας και στους Δήμους είναι
ισχυρές δομές αλληλεγγύης για
τους πρόσφυγες και τους φτωχούς
και όχι στρατόπεδα για μετανάστες».

Kατερίνα Θωίδου

EΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ηπαρουσία της ΠΕΝΕΝ στην αντιφασιστική συγ-
κέντρωση έστειλε το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι

του Πειραιά είναι αποφασισμένοι να απομονώσουν
τη Χρυσή Αυγή, απαιτώντας από την κυβέρνηση να
μην υλοποιήσει την απόφασή της για δημιουργία
στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Σχιστό. 

“Δεν θα επιτρέψουμε και δεν θα νομιμοποιήσου-
με σαν εργατικό και αντιφασιστικό κίνημα την οποι-
αδήποτε δραστηριότητα της Χρυσαυγίτικης συμμο-
ρίας που προσπαθεί μέσα από τη μάσκα της επι-
τροπής κατοίκων Πειραιά να κάνει δημόσια εμφάνι-
ση και για άλλη μία φορά να χύσει το δηλητηριο της
ξενοφοβίας, του ρατσισμού και των φασιστικών της

απόψεων”, δήλωσε ο Αντώνης Νταλακογεώργος
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ. “Εμείς σαν εργατικό κίνημα
είμαστε υπέρ της φιλοξενίας των προσφύγων και
των μεταναστών στη χώρα μας, τους αγκαλιάζουμε,
τους παρέχουμε κάθε μορφή αλληλεγγύης, είμαστε
κοντά και δίπλα τους και ζητούμε να τους παρά-
σχουν όλες εκείνες τις ανθρώπινες συνθήκες, έτσι
ώστε η μετάβασή τους στον τελικό προορισμό μέσα
από τα πλαίσια της χώρας μας, να είναι οι καλύτε-
ρες δυνατές. Αν η κυβέρνηση έχει στόχευση στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης απομονωμένα από τον ιστό
των πόλεων, με κίνδυνο να μετατραπούν σε γκέτο,
προφανώς και είμαστε απέναντι”.

Τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γή έστησε ενέδρα και προχώρησε
σε επίθεση σε διαδηλωτές που εί-
χαν πάρει μέρος στην αντιφασι-
στική διαδήλωση στο Κερατσίνι
την ώρα που έφτασαν στο σταθ-
μό του ΗΣΑΠ Πειραιά. 

Όπως καταγγέλει η ΚΕΕΡΦΑ:
«Οι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν με
κράνη και ρόπαλα κατά ομάδας
αντιφασιστών. Η Αστυνομία έτρε-
ξε να καλύψει την επίθεση με
συλλήψεις των αντιφασιστών μέ-
σα στον ΗΣΑΠ ενώ άφησε τους
νεοναζί να διαφύγουν. Υπάρχουν
καταγγελίες των αντιφασιστών
διαδηλωτών για συνεργασία έν-
στολου του Λιμενικού για την δι-
ευκόλυνση των νεοναζί καθώς
μπήκαν και βγήκαν από το χώρο
του Λιμανιού. Η ΕΛΑΣ κινήθηκε με
τρομακτική ταχύτητα για να συλ-
λάβει τους αντιφασίστες ενώ μη-
χανές της ΕΛΑΣ μετέφεραν τραυ-
ματίες της Χρυσής Αυγής, πού
άραγε;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέ-
πει να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα. Είναι φανερό ότι η κά-
λυψη της ΕΛΑΣ για την πραγματο-
ποίηση της ρατσιστικής παρασύνα-
ξης αποθράσυνε τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής για να προχωρήσουν
στην ενέδρα έξω από το Σταθμό του
ΗΣΑΠ. Είναι ώρα να σταματήσει η
κάλυψη στην ναζιστική εγκληματική
οργάνωση της Χρυσή Αυγή».

Eπίθεση με
την κάλυψη
της ΕΛ.ΑΣ

Οι ναυτεργάτες ήταν εκεί

Στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθενά
Κερατσίνι, 8/2

Το πανό της ΠΕΝΕΝ στην αντιφασιστική συγκέντρωση


