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Ό
τι η τροπολογία που ψηφί-
στηκε (με 154 ναι) πριν από
λίγες μέρες στη Βουλή «βά-

ζει τέλος στη διαπλοκή στα ΜΜΕ»
ισχυρίζεται ο Τσίπρας και η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η τροπολογία
(που κατατέθηκε μετά από τρεις
αποτυχημένες προσπάθειες της διά-
σκεψης των προέδρων της Βουλής
να εκλέξει νέο ΕΣΡ) προβλέπει η
διαγωνιστική διαδικασία για την χο-
ρήγηση τεσσάρων αδειών τηλεοπτι-
κών καναλιών πανεθνικής εμβέλειας
να διενεργηθεί από τον υπουργό
Επικρατείας Παππά, αντί του ΕΣΡ. 

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι κατήγγει-
λαν στη Βουλή την κυβέρνηση ότι
προσπαθεί να χειραγωγήσει τα
ΜΜΕ. «Εσείς είστε η διαπλοκή, κ.
Τσίπρα. Είστε το πιο παλιό από το
παλιό» είπε στη Βουλή ο αρχηγός
της ΝΔ Μητσοτάκης. «Δεν σας εν-
διαφέρει να υπάρχει πολυφωνία
στην τηλεόραση» τόνισε ο Θεοδω-
ράκης από το Ποτάμι. 

Δεν δικαιούνται να ομιλούν. Ήταν
αυτοί που τα τελευταία 25 χρόνια
μαζί με τις τράπεζες εξέθρεψαν αυ-
τόν τον τηλεοπτικό εμετό κάνοντας
πλάτες στα φιλαράκια τους μεγαλο-
εκδότες, εφοπλιστές, κατασκευαστι-
κές εταιρίες, προέδρους ομάδων και
μαυραγορίτες. Ξέρουμε πολύ καλά
από την καθημερινή εμπειρία μας
όλα αυτά τα χρόνια ότι «η ελευθερία
της αγοράς» και τα «πολλά κανά-
λια», ούτε καλύτερη ούτε «πολύ-
πλευρη» ενημέρωση έφεραν, ούτε
τηλεόραση ποιότητας. Και γι’ αυτό ο
κόσμος τους μαύρισε (όπως εκείνοι
μαύρισαν την ΕΡΤ) τις μέρες που
προηγήθηκαν του δημοψηφίσματος
της 5ης Ιούλη, τότε που ούρλιαζαν
και οδύρονταν εν χορώ με τις μού-
ρες τους  παραμορφωμένες από την
ένταση στα παράθυρα ότι η «χώρα
καταστρέφεται». 

Βάζει όμως πραγματικά τέλος στη
διαπλοκή των ΜΜΕ η τροπολογία
της κυβέρνησης; Η απάντηση είναι
ένα ξεκάθαρο ΟΧΙ. Το γεγονός ότι οι
άδειες πανεθνικής εμβέλειας θα εί-
ναι πλέον τέσσερις, δεν αμφισβητεί
ούτε για αστείο τον έλεγχο που
έχουν πάνω στα ΜΜΕ οι διαπλεκό-
μενοι μεγαλοκαναλάρχες. Απλά
τους πετάει το μπαλάκι να τα βρουν
με τις τράπεζες αλλά και μεταξύ
τους αναδιατάσσοντας το χώρο με
κλεισίματα και συγχωνεύσεις και γι’
αυτό και κάποιοι τσινάνε. 

Όμως τα μεγάλα σχήματα που θα
προκύψουν από αυτές τις διαδικα-
σίες θα εξασφαλίσουν ακόμα μεγα-
λύτερο έλεγχο και ακόμα μεγαλύτε-
ρη διαπλοκή στα ΜΜΕ, ό, τι και να
λέει ο Παππάς. Το γεγονός ότι, σύμ-
φωνα με τον κοινοβουλευτικό εκ-

πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φά-
μελλο, «η τιμή εκκίνησης για την
εξασφάλιση τηλεοπτικής άδειας πα-
νελλήνιας εμβέλειας» θα είναι «μετα-
ξύ 500.000 και 3,5 εκατομμυρίων ευ-
ρώ» πολύ απλά θα δίνει τη δυνατό-
τητα στους παλιούς και νέο-εισερχό-
μενους βαρώνους των ΜΜΕ να
ελέγξουν την αγορά. Απλησίαστα
νούμερα για τον απλό κόσμο αλλά
αρκετά φθηνά για όσους θα θελή-
σουν να μετακινήσουν μερικά από
τα εκατομμύρια τους σε κάποια ελ-
βετική τράπεζα ή μια εταιρία με
έδρα τα νησιά Κεϊμαν. 

“Παράθυρο”
Αλλά και για όσους μείνουν απ’

έξω, κάποιο παράθυρο θα βρεθεί.
Πριν την κατάθεση της τροπολογίας
ο υπουργός Επικρατείας Παππάς
έσπευσε να συναντηθεί με όλους
τους μεγαλοκαναλάρχες. Εκεί μπο-
ρεί να διαπιστώθηκε «διάσταση από-
ψεων», αλλά ο υπουργός έκλεισε το
μάτι δηλώνοντας στη συνέχεια ότι
ναι μεν «η Digea θα μπορεί να μετα-
δίδει το σήμα μόνο όσων καναλιών
έχουν άδεια» αλλά «αν κάποιος θέ-
λει να εκπέμψει από την Κύπρο δο-
ρυφορικά, δεν υπάρχει πρόβλημα». 

Αυτός που πρόκειται να δίνει το
ψηφιακό σήμα είναι η Digea, η εται-
ρία σκάνδαλο που έστησαν από κοι-
νού οι ίδιοι οι μεγαλοκαναλάρχες
πριν λίγα χρόνια προκειμένου να
ελέγξουν το ψηφιακό σήμα. Είναι η
εταιρία που τον Δεκέμβρη του 2011
όταν οι εργαζόμενοι στον Αλτερ εί-
χαν καταλάβει το σταθμό, έκανε κα-
ταγγελία στο ΕΣΡ «με αφορμή το πε-
ριεχόμενο που εκπέμπεται από τον
τηλεοπτικό σταθμό Alter  ζητώντας
από «την ανεξάρτητη αρχή να διευ-
κρινίσει αν η εκπομπή αυτή είναι νό-
μιμη». Η εταιρία που τον Ιούνη του
2013 έριξε όλες τις ψηφιακές εκπομ-
πές των καναλιών και των ραδιοσταθ-
μών της ΕΡΤ και μετά έδωσε σήμα
στη ΝΕΡΙΤ. Ας θυμηθούμε τι υπέγρα-
φαν με ερώτησή τους στη Βουλή 48

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο
του 2014 (με αφορμή την παραχώρη-
ση του δικτύου των περιφερειακών
συχνοτήτων). Ρώταγαν τότε την κυ-
βέρνηση Σαμαρά: «θα ακυρώσει τον
φωτογραφικό διαγωνισμό που ανέ-
δειξε τη DIGEA μονοπωλιακό πάροχο
του ψηφιακού σήματος;» 

Επιπλέον στους όρους  που θέτει
η τροπολογία της κυβέρνησης δεν
υπάρχει κουβέντα για τους εργαζό-
μενους στα ΜΜΕ. Πόσες απολύσεις
άραγε ακόμα θα υπολογίσουν οι με-
γαλοκαναλάρχες ότι απαιτούν τα
«νέα δεδομένα»; Θα υπογράψουν
ΣΣΕ; Θα πληρώσουν τα χρωστούμε-
να μηνών; 

Και όμως ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι
που έδωσαν τη μάχη ενάντια στη δια-
πλοκή όλα αυτά τα χρόνια. Που εξον-
τώθηκαν συστηματικά με απολύσεις
στο μπομπολέικο και στους ψυχάρη-
δες και αλλού όταν σήκωσαν τη φωνή
τους ενάντια στις συνθήκες γαλέρας
και τη σαπίλα των αφεντικών τους.
Που πήραν για λίγο τον Alter στα χέ-
ρια τους και έδωσαν φωνή στον κάθε
εργαζόμενο, στον κάθε απλό άνθρω-
πο. Που έδωσαν ζωντανό παράδειγμα
τι σημαίνει εργατικός έλεγχος στα
ΜΜΕ, τότε που η ακροαματικότητα
της κατειλημμένης ΕΡΤ έσπαγε τα ρε-
κόρ ακόμα και των τελικών του Μουν-
τιάλ και των Κυριακών των εκλογών –
και ας μη την μέτρησαν τα στημένα
ρουφιανάκια της AGB.

Αυτή είναι και η μόνη δύναμη που
μπορεί να βάλει τέλος στη διαπλοκή.
Τα ΜΜΕ, δημόσια ή ιδιωτικά να πε-
ράσουν στον έλεγχο των εργαζομέ-
νων, μέσα σε αυτά και γενικότερα.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που
μπορεί να εμποδίσει τα μεγάλα συμ-
φέροντα και την κάθε κυβέρνηση
από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ στο παρελ-
θόν μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να χει-
ραγωγούν την ενημέρωση, τη δια-
σκέδαση και την ψυχαγωγία στην
τηλεόραση δημόσια και ιδιωτική.

Γιώργος Πίττας

Νο 1211, 17 Φλεβάρη 2016 Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

«Αν πετύχουμε, ο κάθε Έλληνας θα ζήσει την ανάπτυξη. 

Αυτή τη στιγμή περνάμε τον τελευταίο κάβο…» 

Aντώνης Σαμαράς, 14 Οκτώβρη 2012 

«Από τον Σεπτέμβριο θα απογειωθούμε, 

αρκεί να αντέξουμε μέχρι τις αρχές καλοκαιριού…» 

Αντώνης Σαμαράς, 19 Φλεβάρη 2013

«Και οι επίσημες προβλέψεις της Κομισιόν μας δείχνουν ότι μέ-

χρι το καλοκαίρι θα έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη. Συνε-

πώς, είναι βάσιμη η προσδοκία ότι, με το κλείσιμο της αξιολόγη-

σης και την έναρξη των συζητήσεων για το χρέος, ανοίγει μια

καινούργια σελίδα για την Ελλάδα...Bρισκόμαστε μπροστά στον

πιο δύσκολο κάβο». 

Αλέξης Τσίπρας, 14 Φλεβάρη 2016

Κ
αλό αυτό με το καλοκαίρι αλλά κάπου το έχω ξανακούσει - ή μου
φαίνεται; Η αδυναμία του πρωθυπουργού Τσίπρα στην Κυριακάτι-
κη Αυγή να αποφύγει τις ίδιες και απαράλλαχτες κλισέ εκφράσεις

περί ανάπτυξης, επενδύσεων και κάβων που όλο τους περνάμε, αντικατο-
πτρίζει το βαθύ πολιτικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέντευξή του ο Τσίπρας δήλωσε: Η κυβέρνηση έχει «τρεις μεγάλες
προκλήσεις: την αξιολόγηση, το ζήτημα του χρέους και το προσφυγικό. Θα τα
διαχειριστούμε όλα με τον πιο αποτελεσματικό και αποφασιστικό τρόπο. Όταν
τα μέτωπα αυτά κλείσουν - και θα κλείσουν πολύ σύντομα, η Ελλάδα θα έχει γυ-
ρίσει σελίδα…». Αν είχαν βάση αυτοί οι ισχυρισμοί δύο πράγματα θα μπορού-
σαν να συμβαίνουν: ‘Η η Ελλάδα βρίσκεται σε γυάλα ή ο πρωθυπουργός της.

Πόσο ανόητο είναι να ισχυρίζεται ότι «έρχεται η ανάπτυξη» την ώρα
που η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε όλο και μεγαλύτερο αδιέξοδο;
Πόσο υπερφίαλο είναι να ισχυρίζεται ότι θα «κλείσει το προσφυγικό» την
ώρα που πολεμικοί στόλοι όλων των σημαίων αρμενίζουν στην Ανατολική
Μεσόγειο και ο πόλεμος μαίνεται όλο και πιο άγριος από τη Συρία μέχρι
το Αφγανιστάν; Και πόσο υπεροπτικό είναι αλήθεια να αγνοεί επιδεικτικά
τη δύναμη του λαϊκού ξεσηκωμού ενάντια στο ασφαλιστικό;     

Σπασμένες υποσχέσεις
Βέβαια, κανείς δεν βρίσκεται σε γυάλα. Συνειδητά ο πρωθυπουργός προ-

σπάθησε στη συνέντευξη του να κρύψει κάτω από το χαλί όλες τις σπασμέ-
νες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ παίζοντας με την ελπίδα του κόσμου «κάτι επι-
τέλους να αλλάξει». Και ενώ διαβεβαιώνει ότι «η κυβέρνηση είναι εδώ για να
συγκρουστεί με το κατεστημένο» με τα έργα του αποδεικνύει το αντίθετο:

Για τους πρόσφυγες (που έγιναν ξαφνικά «πρόβλημα») «το κλειδί του προ-
βλήματος είναι να μεταφερθεί το επίκεντρο της διαχείρισης του προσφυγι-
κού στην Τουρκία» και η «εμπλοκή του ΝΑΤΟ». Τι κατάντια αλήθεια για τον
πρόεδρο ενός αριστερού κόμματος που από την εποχή του ΣΥΝ τη δεκαετία
του ’90 είχε ταχτεί ανοιχτά στο πλευρό των μεταναστών και των προσφύγων. 

Για τις συντάξεις, που ξεδιάντροπα επανέλαβε: «Έχουμε δεσμευτεί ότι
δεν θα υπάρξει καμία μείωση στις συντάξεις» ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρει
ότι υπεύθυνοι για την καθυστέρηση στην αξιολόγηση είναι οι δανειστές –
για ποιο λόγο άραγε; Μήπως γιατί ακόμα παζαρεύουν με τον Τσακαλώτο
και τον Κατρούγκαλο πόσο μεγαλύτερο θα είναι το τσεκούρεμα και σε ποι-
ες κατηγορίες; 

Για τις πολιτικές αυταπάτες ότι «στην Ευρώπη διαμορφώνεται ένα μέ-
τωπο κατά της λιτότητας που διευρύνεται συνεχώς» με «το Ευρωπαϊκό
Σοσιαλιστικό Κόμμα που διαμορφώνει μια πιο επιθετική ατζέντα κατά της
λιτότητας», το κόμμα του Σρέντερ και του ΓΑΠ δηλαδή!

Για το «πολυδιάστατο της εξωτερικής μας πολιτικής», όπως βαφτίζει τις
συμμαχίες με το δολοφόνο κράτος του Ισραήλ και τη δικτατορία του Σίσι
στην Αίγυπτο και τον ερχομό του στόλου ΝΑΤΟ που «αναδεικνύει τη χώ-
ρα μας ως παράγοντα σταθερότητας, σε μια ευαίσθητη και διαρκώς απο-
σταθεροποιούμενη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Για την Αριστερά ότι «δεν θέλουμε να κόψουμε γέφυρες. Αλλά και αυτοί
δεν πρέπει να χάνουν το μέτρο. Δεν γίνεται να μπουκάρουν στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ παριστάνοντας τους αγανακτισμένους αγρότες, και μάλιστα μα-
ζί με χρυσαυγίτες».

«Δύο άκρα», Δένδιας, Σαμαράς, έκλεισαν ξανά το Θέατρο Εμπρός…
Αλέξη, το έχω ξαναζήσει ή πάλι ακούω φωνές;

Χτύπημα της διαπλοκής 
χωρίς τους εργαζόμενους;

Τα έχουμε 
ξανακούσει Αλέξη

11 Φλεβάρη 2015 συγκέντρωση της ΠΟΣΠΕΡΤ



17 Φλεβάρη 2016, Νο 1211H άποψή μας

Απεργιακή συγκέντρωση λιμενεργατών στο ΣΕΜΠΟ του Πειραιά, Τρίτη 16/2 (περισσότερα σελ. 7)

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Κ
άθε μέρα, για να μην πούμε κάθε ώρα
που περνάει, επιβεβαιώνει την εικόνα
μιας νέας επιδείνωσης της κρίσης του

καπιταλισμού παγκόσμια.

Οι ανησυχίες ότι η μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου, η αμερικάνικη, μπαίνει σε ύφεση
επιβεβαιώνονται τόσο γρήγορα ώστε η πανί-
σχυρη κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ που πρό-
σφατα είχε ξεκινήσει έναν κύκλο αύξησης
των επιτοκίων, αναγκάζεται να κάνει κωλο-
τούμπα και μιλάει ακόμη και για αρνητικά
επιτόκια.

Το τραπεζικό σύστημα, που είχε ποντάρει
στην ανοδική προοπτική, βρίσκεται αντιμέτω-
πο με νέες επισφάλειες τόσο τρομακτικές
ώστε η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, η
Ντόιτσε Μπανκ, κινδυνεύει να έχει την τύχη
της Λήμαν Μπράδερς – της τράπεζας που με
τη χρεοκοπία της το 2008 άπλωσε την κρίση
παντού. Στην Ιαπωνία, η στρατηγική του φτη-
νού Γιεν τινάζεται στον αέρα και, σε συνδυα-
σμό με τα προβλήματα της Κίνας, αποσταθε-
ροποιεί οικονομικά όλα τα Ασιατικά «θαύμα-
τα».

Τα οικονομικά επιτελεία του Ομπάμα, της
Μέρκελ και του Άμπε, στα πιο σημαντικά κέν-
τρα του καπιταλισμού, βρίσκονται αντιμέτωπα
με την πλήρη αποτυχία των προγραμμάτων
τους. Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς ήδη μιλάνε για «Εκ-
δοχή 2.0» της κρίσης της Ευρωζώνης. Αλλά ο
Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του επιμέ-
νουν ότι η υλοποίηση του τρίτου μνημόνιου
και της συμφωνίας που υπέγραψαν με την
Τρόικα θα μας βγάλει από την κρίση και «η Ελ-
λάδα θα γυρίσει σελίδα».

Πάντα ήταν προκλητικός ο ισχυρισμός του
Κατρούγκαλου ότι θα κάνει το Ασφαλιστικό
σύστημα «βιώσιμο» προσαρμόζοντάς το στην
συρρικνωμένη οικονομία των μνημονίων με πε-
ρικοπές στις συντάξεις και αυξήσεις στις ει-
σφορές. Τώρα καταντάει και γελοίος.

Ακόμα πιο επικίνδυνη, όμως, είναι η προ-
σαρμογή στις πιέσεις της κρίσης που προωθεί
ένα άλλο δίδυμο υπουργών του Τσίπρα, ο
Μουζάλας και ο Καμμένος. Η πρόσκληση στο
ΝΑΤΟ να σφραγίσει τα σύνορα στο Αιγαίο για

να σταματήσει η ροή των προσφύγων είναι το
πιο ακραίο δείγμα για το πού οδηγούν οι συμ-
βιβασμοί μέσα στην όξυνση της κρίσης.

Φριχτή κλιμάκωση

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία βρίσκον-
ται στα πρόθυρα χερσαίας επέμβασης στη Συ-
ρία κόντρα στη Ρωσία και το Ιράν. Περιμένουν
το πράσινο φως των ΗΠΑ για μια τέτοια φρι-
χτή κλιμάκωση του πολέμου. Σε αυτές τις
στιγμές, η εμπλοκή του ΝΑΤΟ είναι λάδι στη
φωτιά και το ρίχνει ο Τσίπρας παρέα με τη
Μέρκελ για να κατευνάσουν τους ρατσιστές
που λένε ότι η Ευρώπη δεν χωράει άλλους
πρόσφυγες!

Είναι τραγικό να ακούμε υπουργούς μιας
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε με τη γλώσσα
της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς για «τερματισμό
της παράνομης μετανάστευσης» και ότι «το Λι-
μενικό θα επιστρέφει τη βάρκα (με τους πρό-
σφυγες) στο νατοϊκό πλοίο και αυτό στην
Τουρκία». Είναι η απόλυτη επιβεβαίωση ότι η
ρεφορμιστική στρατηγική για διαχείριση της
κρίσης με συμβιβασμούς αποτελεί κατήφορο
χωρίς επιστροφή.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να βάλει τέρμα
σε αυτόν τον κατήφορο είναι η εργατική αντί-
σταση που επιμένει να λέει ΟΧΙ και στο Ασφα-
λιστικό-σφαγείο και στο τρίτο μνημόνιο και
στην ΕΕ των φραχτών και στο ΝΑΤΟ. Οι απερ-
γίες και τα μπλόκα που συνεχίζουν μετά την

μεγάλη Πανεργατική απεργία μαζί με τα αντι-
ρατσιστικά συλλαλητήρια που απλώνονται σε
όλη την Ευρώπη είναι η πραγματική ελπίδα
μας. Γιατί δείχνουν και ετοιμάζουν τη γνήσια
διέξοδο από την ατελείωτη κρίση – τη σύγ-
κρουση μέχρι την αντικαπιταλιστική ανατροπή
και όχι τους συμβιβασμούς με το σύστημα
που σπέρνει λιτότητα, ρατσισμό και πόλεμο.

Στα 119.890 ευρώ κλείνει η οικο-

νομική εξόρμηση της Εργατικής

Αλληλεγγύης με τα 6.740 ευρώ

που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα

που πέρασε. Ευχαριστούμε τις φί-

λες και τους φίλους της εφημερί-

δας, τις συντρόφισσες και τους

συντρόφους, που ενίσχυσαν προ-

σωπικά, γράφτηκαν συνδρομητές,

βοήθησαν να μαζευτούν λεφτά σε

κάθε χώρο και γειτονιά καλύπτον-

τας το στόχο των 120.000 ευρώ.

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τα συνδι-

κάτα που ενίσχυσαν με τις συν-

δρομές τους. 

Συνεχίστε να στέλνετε τις ενι-

σχύσεις σας και τις επόμενες μέ-

ρες. Είναι απαραίτητες για να συ-

νεχίσουμε στην πρώτη γραμμή σε

όλα τα μέτωπα! 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Η κρίση βαθαίνει, 
οι συμβιβασμοί 
είναι κατήφορος

Ευχαριστούμε!
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Μ
ε ένα πραγματικά εντυπωσιακό
συλλαλητήριο χιλιάδες αγρότες
από 68 μπλόκα της χώρας, ακολου-

θώντας το κάλεσμα του Πανελλαδικού Συν-
τονιστικού των Μπλόκων, άρχισαν από το
πρωί της Παρασκευής να καταφθάνουν
στην Αθήνα απ' όλες τις πύλες εισόδου.

Πρώτοι έφτασαν με τα πρωινά καράβια οι
αγρότες της Κρήτης που συγκεντρώθηκαν
στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουρ-
γείο για να βαδίσουν προς το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στην πλατεία Βάθη.
Η πρωτοφανής παρουσία της αστυνομίας
εξόργισε τους χιλιάδες αγρότες που ζητού-
σαν συνάντηση με την ηγεσία του υπουρ-
γείου. Λίγο αργότερα η επιθετική στάση της
αστυνομίας οδήγησε σε αψιμαχίες που γε-
νικεύτηκαν με συγκρούσεις σε όλη την πε-
ριοχή μέχρι το Μεταξουργείο. Οι συλλήψεις
και τα δακρυγόνα οδήγησαν σε ακόμα με-
γαλύτερη ένταση ενώ οι αγρότες από την
Κρήτη παρέμειναν μέχρι το απόγευμα
μπροστά στο υπουργείο ζητώντας την απε-
λευθέρωση των συναδέλφων τους.

Αγρότες από τα Μεσόγεια, την Στερεά
και την Ήπειρο είχαν ήδη ξεκινήσει να στή-
νουν σκηνές και να συγκεντρώνονται στο
Σύνταγμα. Πάνω από 2.000 αγροτικά και
4.000 αγρότες από την Πελοπόννησο ξεκί-
νησαν νωρίς το πρωί από τον Ισθμό προς
την Αθήνα πλημμυρίζοντας την λεωφόρο
Καβάλας, οπότε στο ύψος του Χαϊδαρίου
κλούβες των ΜΑΤ σταμάτησαν την είσοδό
τους στην Αθήνα. Την ίδια ώρα που οι
αγρότες έφταναν στην Αθήνα όλα τα μπλό-
κα πανελλαδικά έκλειναν οριστικά την κίνη-
ση αποκλείοντας όλη τη χώρα. 

Χιλιάδες

Από τις 4μμ το πάνω μέρος του Συντάγ-
ματος ήταν ήδη γεμάτο με χιλιάδες κόσμο.
Στις 5μμ ξεκίνησε από την Ομόνοια μέσω
της Πανεπιστημίου η πορεία με το μπλόκο
της Νίκαιας μπροστά, μαζί με το ενιαίο πα-
νό των Συνδικάτων Βιομηχανίας που ελέγ-
χει το ΠΑΜΕ και εκατοντάδες φοιτητές.
Ήδη οι αγρότες από την Κρήτη είχαν ξεκι-
νήσει πορεία από την πλ. Βάθη προς το
Σύνταγμα σέρνοντας με τις κατσούνες
τους εκατοντάδες κλάρες ελιές.

Την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαυθμώνος
ξεκίναγε η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ και
των συνδικάτων.

“Όχι στο σφαγιασμό των ασφαλιστικών
μας δικαιωμάτων” ήταν το πανό της ΑΔΕΔΥ
το ίδιο που διαδήλωνε μπροστά στην Πα-
νεργατική απεργία της 4/2. Από πίσω ακο-
λουθούσε η Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων
Αθήνας Ενάντια στο Ασφαλιστικό, η ΛΑΕ,
πανό της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών,
η Αντιϊμπεριαλιστική Συνεργασία και πανό
φοιτητικών συλλόγων από το Πολυτεχνείο
και το ΕΚΠΑ. Στην συνέχεια ακολουθούσε
το πανό του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια, με την Intracom, την ΠΕΝΕΝ, το σω-
ματείο των εργαζόμενων στο Δήμο Βριλησ-
σίων, ακριβώς από πίσω ερχόταν η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, το ΣΕΚ, η ΚΕΕΡΦΑ, το ΕΕΚ
και στη συνέχεια το πανό της Πρωτοβου-
λίας για τον Συντονισμό Πρωτοβάθμιων

Σωματείων.
Η είσοδος στο Σύνταγμα ήταν συγκινητι-

κή με χιλιάδες αγρότες να χειροκροτούν τα
μπλοκ των εργατών και των φοιτητών.  Με
σημαίες του Μαρίνου Αντύπα μπήκαν στο
Σύνταγμα τα τρακτέρ από το μπλόκο της
Νίκαιας, κορνάροντας, μαρσάροντας  κάτω
από ενθουσιώδεις κραυγές και χειροκροτή-
ματα. Οι απόπειρες ακροδεξιών και χρυ-
σαυγιτών να κάνουν την εμφάνισή τους για
ακόμα μια φορά απομονώθηκαν.

“Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι πρω-
τοφανές. Πολλές φορές έχει συμβεί να κα-
τέβουν οι αγρότες στην Αθήνα. Όμως ποτέ
τόσο πολλοί, ποτέ δεν έχουν φτάσει τρα-
κτέρ στο Σύνταγμα και δεν είχαμε τόσο με-
γάλη υποστήριξη από τον κόσμο της Αθή-
νας. Και από την μεριά μας σαν αγρότες
καταλαβαίνουμε πως αυτό που συμβαίνει
σε εμάς συμβαίνει σε όλους. Φυσικά και
έχουμε και τα δικά μας αιτήματα αλλά
έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε πως τα
προβλήματα δεν θα λυθούν αν ο καθένας
κοιτάει τον κώλο του. Πρέπει όλοι μαζί να
καταλάβουμε πως το πρόβλημα δεν είναι
μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλες οι

πολιτικές της Ευρώπης που θέλουν άλλαγ-
μα. Είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική που ξε-
κληρίζει τη φτωχομεσαία αγροτιά. Θέλου-
με να ξεκαθαρίσουμε πως δεν πρόκειται να
κάνουμε πίσω γιατί δεν έχουμε να χάσουμε
τίποτα. Διάλογος με την κυβέρνηση πάνω
σε ποια βάση; Ή θα αποσύρει το νομοσχέ-
διο ή θα μας βρει μπροστά της. Σήμερα
δείξαμε τη δύναμή μας. Πρέπει να συνεχί-
σουμε και να μην ακούσουμε τους μεγαλο-
αγρότες που θέλουν συμβιβασμούς”, τόνι-
σε στην Ε.Α. ο Γιώργος Γεωργακόπουλος
από το Μαζαράκι Αχαϊας.

Μετά τις ομιλίες ξεκίνησε το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε και ο
Γιώργος Μαργαρίτης, ενώ την επόμενη μέ-
ρα οι κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθή-
νας ολοκληρώθηκαν με συλλαλητήριο της
ΠΑΣΥ και του ΠΑΜΕ.

Την Δευτέρα 15/2 σε ένα δείγμα κλιμά-
κωσης και αυτοπεποίθησης όλα τα μπλόκα
πανελλαδικά έκλεισαν τις κεντρικές αρτη-
ρίες για ώρες και διαμήνυσαν πως δεν πρό-
κειται να κάνουν πίσω. 

Kυριάκος Μπάνος

Πρωτοφανές συλλαλητήριο

Το βίντεο στο νέο επεισόδιο της Ελληνοφρένειας
είναι αστείο και τραγικό μαζί: Ο Αλέξης Τσίπρας ανε-
βασμένος σε τρακτέρ στις προηγούμενες κινητοποι-
ήσεις των αγροτών το 2014 να φωνάζει: “ Όσο υπάρ-
χουν μνημόνια και τρόικα προοπτική για τον αγρότη
δεν υπάρχει”. Και να παίρνει την απάντηση από ένα
γέρο αγρότη: “Πρόσεξε. Μη γίνεις σαν τους προ-
ηγούμενους. Κοίτα μην κυβερνήσεις και τα ξεχά-
σεις”. Και ο Τσίπρας απαντάει: “Εμείς δεν έχουμε άλ-
λη επιλογή. Εμείς ή θα συντρίψουμε αυτό το κατε-
στημένο ή θα συντριβούμε εμείς”.  

Δυο χρόνια μετά ο ίδιος ο Τσίπρας αποκαλεί τους
αγρότες προβοκάτορες της ΝΔ, ο υπουργός αγροτι-
κής ανάπτυξης Αποστόλου μιλάει για μαύρες μέρες
του αγροτικού κινήματος και τα παπαγαλάκια τους
στα ΜΜΕ προσπαθούν να μας πείσουν πως οι αγρό-
τες έφαγαν τις επιχορηγήσεις και τώρα θέλουν κι' άλ-
λα.

Πρόκειται για προπαγάνδα που προσπαθεί να διαι-
ρέσει το κίνημα και να βάλει τη μια κοινωνική ομάδα
απέναντι στην άλλη. Στην πραγματικότητα, ο Τσίπρας
προσπαθεί να έρθει σε διάλογο ακριβώς με αυτούς
που δήθεν καταγγέλλει, δηλαδή τους μεγαλοαγρό-
τες, τους συνδικαλιστές της δεξιάς, αποδεικνύοντας
στην πράξη ότι στα μπλόκα βγαίνουν οι φτωχοί και
μεσαίοι αγρότες –αυτοί είναι που έχουν φέρει την κυ-
βέρνηση στα όρια της νευρικής κρίσης. 

Πλαίσιο

Το πλαίσιο διαλόγου που κατέθεσαν οι μεγαλοαγρό-
τες των Τεμπών -που δεν τόλμησαν να παρουσιαστούν
στις κινητοποιήσεις της Αθήνας- και που σήμερα Τσί-
πρας και Αποστόλου έρχονται να το προσεταιρισθούν
είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που καθορίζεται από
την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ. Είναι η πο-
λιτική του “Μητρώου των Αγροτών” που επιβάλει τις
επιλεκτικές επιδοτήσεις μόνο στους “Κατ' επάγγελμα
αγρότες” εξαφανίζοντας 300.000 και πλέον αγροτικών
οικογενειών που αναγκάζονται να ζουν πλέον όχι μόνο
από τα χωράφια τους αλλά δουλεύοντας δεύτερες και
τρίτες δουλειές για να επιβιώσουν σε συνθήκες από-
λυτης ένδειας, όπως συμβαίνει με μεγάλα κομμάτια
της εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Λίγο να ψάξει κανείς θα αναγνωρίσει πού και πώς
μοιράζονται τα 285 δις ευρώ της ΚΑΠ 2015-2020.
Βιομηχανίες τροφίμων, οινοποιεία, μεγάλες κτηνο-
τροφικές μονάδες και μονοκαλλιέργειες των εκατον-
τάδων χιλιάδων στρεμμάτων επιδοτούνται σε αντίθε-
ση με την πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων αγρο-
τών που όχι μόνο αποκλείονται από τις οικονομικές
ενισχύσεις αλλά φορολογούνται σε τέτοιο βαθμό που
αδυνατούν πλέον να επιβιώσουν στον άγριο ανταγω-
νισμό της αγοράς.

Το 2014 ο Τσίπρας είχε δίκιο όταν έλεγε πως τα αι-
τήματα των αγροτών συνδέονται με τα μνημόνια. 

Μόνο που ξέχναγε από τότε συστηματικά να πει
πως τα μνημόνια συνδέονται με την ΕΕ και τις πολιτι-
κές των καπιταλιστών. Πράγματι αν δεν συντρίψουμε
αυτό το κατεστημένο δεν πρόκειται κανείς -εργάτες,
αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι και νεολαία- να δούμε
στο ήλιο μοίρα. 

Διάλογος 
με τους 
μεγαλο-αγρότες

Λάσπη στη 
μικρομεσαία
αγροτιά 

Από τις πιο σημαντικές
παρουσίες, με ψήφισμα
συμπαράστασης και συμ-
μετοχή στο συλλαλητήριο
της Παρασκευής, το Σω-
ματείο των Εργαζόμενων
στον Όμιλο της Intracom
απέδειξε στην πράξη πως
ο αγώνας αγροτών και εργατών ενάντια στα μνημόνια είναι κοινός.

“Είναι μια ιστορική διαδήλωση που αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης των εργα-
τών στην πόλη και των μικρομεσαίων αγροτών. Πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτές
τις ιστορικές εμπειρίες και να χτίσουμε ακόμα πιο γερά τις αντιμνημονιακές μάχες” τό-
νισε ο Βασίλης Συλαϊδής από το ΔΣ τους Σωματείου κατά τη διάρκεια της συγκέντρω-
σης στο Σύνταγμα.

“Αποδεικνύεται και στην πράξη αυτό που λέγαμε καιρό. Όσο μας κρατάνε διαιρεμέ-
νους μπορούν να μας επιβάλλουν τις πολιτικές τους. Όταν καταφέρνουμε να ενωθούμε
τους κάνουμε να τρέμουνε” τόνισε ο Κώστας Βοργιάς. Νωρίτερα την Παρασκευή 12/2
το μεσημέρι, αντιπροσωπεία του Σωματείου βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών από τα
Μεσόγεια στη διασταύρωση της λεωφόρου Μαρκοπούλου με την Βάρης-Κορωπίου δί-
νοντας το ψήφισμα συμπαράστασης που εξέδωσε το σωματείο τους.

Συμπαράσταση

Τα τρακτέρ στο Σύνταγμα 12/2
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Εκλογές πραγματοποιούνται σε μια σειρά σωματεία εργαζομένων δημο-
σίων νοσοκομείων.

Άγιος Σάββας
Στις 25/2 πάνε στις κάλπες οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγ.Σάββας. Η

Ενωτική Αγωνιστική Πρωτοβουλία Εργαζομένων, το σχήμα που και στις προ-
ηγούμενες εκλογές είχε αναδειχθεί πρώτη δύναμη, έπαιξε το βασικό ρόλο
ώστε το συγκεκριμένο σωματείο να είναι στην πρωτοπορία του κινήματος
των υγειονομικών. Με πρωτοβουλίες για συντονισμό με άλλα σωματεία - το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων συγκροτήθηκε με κεντρικό το ρόλο του συγ-
κεκριμένου σωματείου - και απεργιακές προτάσεις που έφταναν να υιοθε-
τούνται από το σύνολο του κινήματος στα νοσοκομεία. Με αφορμή τις εκλο-
γές, η Κούλα Κοκολάκη, εργαζόμενη στον Αγ.Σάββα και μέλος της Ενωτικής
Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε στην “Ε.Α”:

“Οι ελλείψεις σε εργαζόμενους και η υποχρηματοδότηση είναι τα μεγαλύτερα
προβλήματα. Το προσωπικό στο νοσοκομείο έχει λιγοστέψει επικίνδυνα. Ουσια-
στικά λείπει πάνω από το 45% του προσωπικού, οι μισοί σχεδόν, καθώς συνάδελ-
φοι συνταξιοδοτούνται αλλά δεν γίνονται προσλήψεις άλλων στη θέση τους. Δεν
είναι τωρινό πρόβλημα, αλλά συνεχώς μεγαλώνει. Στο φαρμακείο τα φάρμακα
φτάνουν μόνο για τις ανάγκες των νοσηλευομένων με αποτέλεσμα καρκινοπαθείς
με δελτίο απορίας να μην μπορούν να πάρουν φάρμακα παρότι τα δικαιούνται.

Είμαστε σε αγωνιστική ρότα όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο με τη
συμμετοχή μας στις απεργίες αλλά και σε αυτά που κάνουμε μέσα στο νοσο-
κομείο που τη θεωρώ την πιο σημαντική δουλειά. Η ενημέρωση στους συνα-
δέλφους, το να εξηγούμε τι σημαίνουν κάθε φορά τα μέτρα και γιατί πρέπει
να τα παλέψουμε. Όπως με την αξιολόγηση για παράδειγμα. Δεν ήταν αυτο-
νόητο σε όλους τους εργαζόμενους το πώς συνδέεται η αξιολόγηση με τις
απολύσεις που ήθελαν να κάνουν και κάναμε πολύ δουλειά για να το εξηγή-
σουμε στους συναδέλφους. Έτσι είχαν και επιτυχία οι δράσεις του σωματεί-
ου, με αποτέλεσμα να μην περάσει η αξιολόγηση.  

Χρειάζεται να συνεχίσουμε. Αν θέλουμε να νικήσουμε, να κερδίσουμε αξιο-
πρεπή δημόσια Υγεία, χρειάζεται η προοπτική της απεργίας διαρκείας, συν-
τονισμένα σε όλα τα νοσοκομεία. Ξέρουμε δεν είναι εύκολο, αλλά προς τα
εκεί πρέπει να κινηθούμε”.

Χατζηκώστα

Εκλογές γίνονται στις 24/2 και στο Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομεί-
ου “Χατζηκώστα” στα Γιάννενα. Στις εκλογές κατεβαίνει για πρώτη φορά το
αντικαπιταλιστικό ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας για την Ανα-
τροπή. “Παρότι η αριστερά έχει δύναμη στους κόλπους των εργαζομένων
του νοσοκομείου, έλειπαν το προηγούμενο διάστημα οι αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες από τη μεριά της. Οι εκλογές έρχονται από έναν μεγάλο απεργιακό
ξεσηκωμό, αυτόν της 4ης Φλεβάρη, που έδειξε ότι οι εργαζόμενοι ειναι δια-
τεθειμένοι να βγουν στο δρόμο. Με το κατέβασμά μας στις εκλογές αυτές
επιδιώκουμε να εκφραστεί το κομμάτι εκείνο των εργαζομένων που βλέπει
την προοπτική των απεργιακών αγώνων και του συντονισμού” μας είπε ο Νί-
κος Μέτσικας, εργαζόμενος στο νοσοκομείο και υποψήφιος με την Αγωνιστι-
κή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. 

Αγλαΐα Κυριακού

Στις 8 και 9 Μάρτη γίνονται οι εκλογές στο Σωματείο Εργαζομένων του Παί-
δων Αγλ.Κυριακού.  “Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
να στηρίξουν ξανά το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας για
την Ανατροπή” τονίζει η Μαρία Αλιφιέρη, εργαζόμενη στο νοσοκομείο κι εκλεγ-
μένη στο απερχόμενο Δ.Σ του σωματείου: “Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε
τους αγώνες που δίνουμε τα τελευταία χρόνια σε συντονισμό με τα άλλα νοσο-
κομεία. Οι εκλογές γίνονται σε μια περίοδο που τα δημόσια νοσοκομεία συνεχί-
ζουν να είναι 'στο κόκκινο' όσο αφορά τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότη-
ση. Οι υποσχέσεις των υπουργών για προσλήψεις δεν έγιναν πραγματικότητα.
Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση ο αγώνας είναι μονόδρομος. 

Το σωματείο από τις προηγούμενες εκλογές που το σχήμα μας διπλασίασε
τις έδρες που είχε στο Δ.Σ, έχει καταφέρει να εγγράψει περίπου το 90% των
εργαζομένων, έναν αριθμό ρεκόρ. Αυτό το πετύχαμε μέσα από τη δράση
που είχαμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Θέλουμε ένα ενωτικό σωμα-
τείο γι' αυτό και δώσαμε τη μάχη να γραφτούν μεταξύ των άλλων όλοι οι για-
τροι και οι ειδικευόμενοι κι επιδιώκουμε συνεχώς τη συμμετοχή όλων στις
διαδικασίες του σωματείου. Σε αυτή την κατεύθυνση, το πρώτο πράγμα που
πρέπει να γίνει μετά τις εκλογές είναι η αλλαγή του καταστατικού προκειμέ-
νου να γράφονται όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ανεξαρτήτως σχέ-
σης εργασίας, είτε δηλαδή είναι μόνιμη είτε 5μηνοι, συμβασιούχοι κλπ”.

Εκλογές θα διεξαχθούν στις 10 Μάρτη για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθή-
νας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), ενός από τα μεγαλύτερα εργατι-
κά σωματεία της χώρας.

Οι αντικαπιταλιστές γιατροί δίνουν τη μάχη με το
ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατρο-
πή, ενός μετωπικού σχήματος που στις προηγούμενες
εκλογές ήταν δεύτερο σε ψήφους μετά τη ΔΑΚΕ κι
από αυτή τη θέση έδωσε με συνέπεια τη μάχη όλο το
προηγούμενο διάστημα προκειμένου η ΕΙΝΑΠ να κινεί-
ται σε αγωνιστική κατεύθυνση. 

“Χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί έδωσαν σκληρούς
αγώνες ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές και ήταν
κομμάτι της αντίστασης που γκρέμισε τους σαμαροβε-
νιζέλους. Διεκδίκησαν και στην συνέχεια να σταματή-
σουν στην πράξη αυτές τις πολιτικές, με το κίνημα των
επισχέσεων της άνοιξης του 2015, με το ταξικό ΟΧΙ

του 62% το καλοκαίρι στο δημοψήφισμα και με συνε-
χείς απεργιακές  κινητοποιήσεις μαζί με τους υπόλοι-
πους εργαζόμενους κόντρα και στο τρίτο μνημόνιο
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ” θυμίζουν οι γιατροί
του αντικαπιταλιστικού δικτύου ΝΥΣΤΕΡΙ. “Αυτός ο κό-
σμος του αγώνα χρειάζεται, να πάρει στα χέρια του
την ΕΙΝΑΠ και να της δώσει τον αγωνιστικό και πολιτι-
κό προσανατολισμό που χρειάζεται για να ανατρέψει
την σημερινή άθλια κατάσταση στα νοσοκομεία. Το
ΝΥΣΤΕΡΙ ήταν στην καρδιά αυτών των αγώνων, δίνον-
τας την μάχη για να οργανωθούν και να νικήσουν, για
να ξηλωθούν τα μνημόνια, αλλά και για να δυναμώσει
η εναλλακτική εργατική προοπτική. Συμμετέχει στο
Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή που συσπειρώνει
όλες τις δυνάμεις της μαχόμενης αντισυστημικής – ρι-
ζοσπαστικής - αντικαπιταλιστικής αριστεράς”.

Μ
ε παναττική στάση εργα-
σίας 11πμ-3μμ και συγκέν-
τρωση στις 12μες στο

υπουργείο Υγείας, συνεχίζονται
την Πέμπτη 18/2, οι κινητοποιήσεις
των εργαζομένων στα δημόσια νο-
σοκομεία. Την προηγούμενη μέρα
εκπρόσωποι από τα σωματεία ερ-
γαζομένων στα νοσοκομεία όλης
της χώρας, θα συγκεντρωθούν στο
ξενοδοχείο Νοβοτέλ, προκειμένου
να συζητηθεί η συνέχεια του αγώ-
να. 

Τη μετατροπή της στάσης εργα-
σίας της Πέμπτης σε 24ωρη απερ-
γία και κλιμάκωση αμέσως μετά
διεκδικεί το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων που ήδη καλεί τα πρω-
τοβάθμια σωματεία να το πράξουν
με δικές τους αποφάσεις. 

“Με συνελεύσεις, περιοδείες,
συγκεντρώσεις, χρειάζεται να ξε-
σηκώσουμε παντού τα νοσοκομεία
μας για να έχει μαζική επιτυχία, η
απεργιακή κινητοποίηση και η συγ-
κέντρωση την Πέμπτη 18/2” επιση-
μαίνει το αντικαπιταλιστικό δίκτυο
υγειονομικών Νυστέρι. “Η επιτυχία
της κινητοποίησης στις 18 Φλεβά-
ρη μπορεί να γίνει αφετηρία απερ-
γιακής κλιμάκωσης και για τους
εργαζόμενους στην Υγεία, δίπλα
σε μια σειρά κλάδους που ήδη κι-
νητοποιούνται” συνεχίζει.

Η στάση εργασίας και το συλλα-
λητήριο της Πέμπτης 18/2 αποτε-
λεί συνέχεια του καλέσματος της
ΠΟΕΔΗΝ για συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας ακριβώς μια βδομάδα
πριν, την Πέμπτη 11/2. Ίσως η πιο
επιτυχημένη από αυτές, πραγματο-

ποιήθηκε στο Μαρούσι, όπου οι ερ-
γαζόμενοι από τα νοσοκομεία των
γύρω περιοχών, συντονίστηκαν,
προκήρυξαν στάση εργασίας και
πραγματοποίησαν συγκέντρωση
στη λεωφόρο Κηφισίας και κατόπιν
πορεία μέχρι το σταθμό του ΗΣΑΠ.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν τα
σωματεία των νοσοκομείων ΚΑΤ,
Παίδων Πεντέλης, Αμαλία Φλέ-
μινγκ, Σισμανόγλειο, και αντιπρο-
σωπεία από το σωματείο του Αγ.
Όλγα.

“Κάναμε αυτή την κινητοποίηση,
η οποία αποδείχτηκε ιδιαίτερα δυ-
ναμική, ενάντια στο αντιασφαλιστι-
κό νομοσχέδιο που θέλει να περά-
σει η κυβέρνηση σε συνεργασία με
τους δανειστές, αλλά και για να
διαμαρτυρηθούμε για τη δραματι-
κή κατάσταση στην οποία βρίσκον-
ται τα δημόσια νοσοκομεία λόγω
της υποχρηματοδότησης” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Πά-
νος Λιαπόπουλος από το Παίδων
Πεντέλης. “Είναι πολύ σημαντικό

ότι για τη σημερινή κινητοποίηση
συντονιστήκαμε σωματεία από δια-
φορετικά νοσοκομεία. Είναι πολύ
μεγάλη ανάγκη η από τα κάτω κοι-
νή δράση των εργαζομένων κι αυ-
τό το καταλαβαίνει όλο και περισ-
σότερος κόσμος. 

Βαδίζουμε σήμερα μαζί συνά-
δελφοι από διαφορετικούς πολιτι-
κούς χώρους που μπορεί μέχρι
χτες να μη συνεργαζόμασταν,
ακριβώς όμως τα κοινά προβλήμα-
τα έκαναν επιτακτική την ανάγκη
του συντονισμού. Μια ανάγκη που
δεν υπάρχει μόνο στους εργαζόμε-
νους των νοσοκομείων, αλλά σε
όλους τους εργατικούς χώρους.
Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, δί-
νοντας το παρών στο πλευρό των
αγροτών που έρχονται στην Αθή-
να, συνεχίζοντας στην απεργιακή
κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ την
Πέμπτη 18/2, αλλά και κλιμακώνον-
τας αμέσως μετά”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΟΕΔΗΝ

Στάση εργασίας στις 18/2

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ

Κάλπες στα νοσοκομεία

Ψήφο στις δυνάμεις του αγώνα

Συντονισμένη διαδήλωση των νοσοκομείων της Βόρειας Αθήνας στο Μαρούσι, 18/2



Σ
ε νέα απεργιακή κινητοποίηση για τις αρχές Μάρτη
προσανατολίζεται η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, όπως φάνη-
κε από τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας των με-

λών της Εκτελεστικής της Επιτροπής στη σύσκεψη με εκ-
προσώπους από σωματεία και Ομοσπονδίες που οργάνω-
σε η Συνομοσπονδία στις 15 Φλεβάρη. 

Σε αυτή την τοποθέτηση κατέληξαν οι ομιλητές των πα-
ρατάξεων ΠΑΣΚΕ, ΜΕΤΑ, ΔΑΚΕ που άνοιξαν τη διαδικα-
σία της σύσκεψης. Επίσης, η ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει
παράσταση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του Ταμείου
Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων τη Δευτέρα 22/2 στο
υπουργείο Εργασίας. Τέλος, θα στηρίξει τις κινητοποι-
ήσεις που οργανώνουν τα σωματεία και οι Ομοσπονδίες
σε υγεία και Παιδεία αυτή τη βδομάδα. 

Άμεση κλιμάκωση του αγώνα έτσι ώστε να μην κατατε-
θεί καν το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό πρότειναν άλλοι
συνδικαλιστές. Ο Παντελής Βαϊνάς, εκλεγμένος με τις Πα-
ρεμβάσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ανέφε-
ρε ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στην απεργία στις 4/2
για αυτό και ο σχεδιασμός των κινητοποιήσεων πρέπει να
είναι όχι διαμαρτυρίας, αλλά αποτροπής της κατάθεσης.
Για αυτό οι Παρεμβάσεις πρότειναν στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ
να αποφασίσει 48ωρη απεργία στις 24-25 Φλεβάρη και κλι-
μάκωση στη συνέχεια. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κώστας Πίττας,
γραμματέας της Ομοσπονδίας υπουργείου Ανάπτυξης.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση «είναι στο καναβάτσο και για αυ-
τό δεν πρέπει να της δώσουμε τη δυνατότητα να πάρει
ούτε ανάσα». Τόνισε ότι η απεργία στις 4/2 ήταν πετυχη-
μένη τόσο όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής, όσο και
σχετικά με τη μαζικότητα των διαδηλώσεων. Μετέφερε το
παράδειγμα του δικού του υπουργείου που έμεινε κλειστό
την ημέρα της απεργίας, ενώ διπλασιάστηκε το ποσοστό
όσων δήλωσαν απεργία. Έκλεισε την τοποθέτησή του λέ-
γοντας «να μην ακολουθήσουμε το βηματισμό της κυβέρ-
νησης, να πάμε για 48ωρη μες στο Φλεβάρη, Γενικές Συ-
νελεύσεις στη συνέχεια και κλιμάκωση για να μην κατατε-
θεί το νομοσχέδιο».   

48ωρη απεργιακή κινητοποίηση μετά την πετυχημένη
απεργία και τα μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια πρότεινε
και ο Δημήτρης Ακτύπης από το ΠΑΜΕ, αν η κυβέρνηση
καταθέσει το νομοσχέδιο.  
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Σ
ε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη
της η ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 23 Φλεβά-
ρη στις 11πμ. Η συνέλευση θα γί-

νει στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ στην αίθουσα
εκδηλώσεων του πρώτου ορόφου. Αν
δεν υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία η
συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμε-
νη μέρα, 24/2, στο ξενοδοχείο Divani
Caravel (Αίθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» (Βασ.
Αλεξάνδρου αρ. 2). 

Τα θέματα της συνέλευσης είναι το
ασφαλιστικό, οι εξελίξεις στα ταμεία και
ο σχεδιασμός των απεργιακών κινητοποι-
ήσεων. Οι Financial Crimes με ανακοίνω-
σή τους καλούν στη συνέλευση για να
«αποφασίσουμε απεργία, για να σώσου-
με την κοινωνική ασφάλιση και τις θέσεις

εργασίας». Ενώνουν τη μάχη του ασφαλι-
στικού με τη μάχη για να μην περάσουν
απολύσεις από την υποτιθέμενη κόντρα
της κυβέρνησης με τους καναλάρχες
(διαβάστε περισσότερα τη σελίδα 2). 

Η ανακοίνωση των FC τονίζει: “Απερ-
γούμε λοιπόν για να μην περάσει η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να θυσιάσει
τις θέσεις εργασίας μας και τα δικαιώ-
ματά μας στο παζάρι της με τους βαρό-
νους των ΜΜΕ. Απεργούμε για να έχουν
τον έλεγχο της ενημέρωσης οι εργαζό-
μενοι και τα συνδικάτα τους και όχι οι
βαρόνοι των ΜΜΕ. 

Απεργούμε μαζί με όλους τους εργαζό-
μενους, με όλη την κοινωνία, για να μην πε-
ράσει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης που διαλύει την κοινωνική ασφά-
λιση, και όχι για να σώσουμε «το τομάρι
μας» που έτσι και αλλιώς δεν σώζεται.

Απεργούμε για να ξαναβάλουμε στην
ημερήσια διάταξη τις συλλογικές μας
συμβάσεις και τα συλλογικά μας δικαιώ-
ματα που οι κυβερνήσεις και τα αφεντι-
κά έχουν χτυπήσει τα τελευταία χρόνια.

Απεργούμε για να κερδίσουμε ένα κλά-
δο ενωμένο, χωρίς συντεχνιακούς διαχω-
ρισμούς, με όλους τους συναδέλφους
μας στα Μέσα και κοινά δικαιώματα και
κατακτήσεις για όλους χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, «χωρίς ναι μεν αλλά»”.

ΕΣΗΕΑ

Συσκέψεις Ομοσπονδιών για τη συνέχεια

Μ
αζική ήταν η εργατική σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φλεβάρη μετά
από κάλεσμα 8 Ομοσπονδιών (με πρόταση

του ΠΑΜΕ) στο Νοβοτέλ. Όλες οι τοποθετήσεις συνέκλιναν στο ότι η
Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη αποδείχτηκε καμπή όσον αφορά τη
σύγκρουση του εργατικού κινήματος με την αντί-ασφαλιστική επίθε-
ση της κυβέρνησης, ενώ προτάθηκε νέα 48ωρη απεργία, αν η κυβέρ-
νηση τολμήσει να καταθέσει το νομοσχέδιο. 

Tην εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο Γιάννης Τασούλας από την
Ομοσπονδία Οικοδόμων. Αρχικά, χαιρέτισε τους χιλιάδες απερ-
γούς που πλημμύρισαν τις διαδηλώσεις στις 4/2, ενώ τόνισε ότι
στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι από σωματεία που δεν
συμφωνούν σε όλα μεταξύ τους. 

Επισήμανε ότι η πετυχημένη Γενική Απεργία μπορεί να δώσει ώθη-
ση σε νέους αγώνες, ενώ τόνισε ότι κανένας δεν πρέπει να ξεγελα-
στεί από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Εξήγησε ότι σκοπός του
αγώνα πρέπει να είναι η απόσυρση του «νόμου-λαιμητόμου» και η
συνέχιση της μάχης απέναντι στις νέες επιθέσεις της κυβέρνησης με
τις ιδιωτικοποιήσεις, το νόμο που επιτρέπει τα λοκ-άουτ κ.ά. 

Πρότεινε να υπάρξει συμπόρευση απέναντι στο νόμο-έκτρωμα,
να στηριχτούν τα συλλαλητήρια το διήμερο 12 και 13 Φλεβάρη
και αν η κυβέρνηση φέρει το νομοσχέδιο στη Βουλή να πραγμα-
τοποιηθεί 48ωρη Γενική Απεργία. 

Μετά την εισήγηση το λόγο πήραν άλλοι 16 συνδικαλιστές. Ο
Αλέκος Περάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων

Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) είπε
ότι γυρνώντας την επόμενη μέρα στη δουλειά «συ-
νάδελφοι που δεν είχαν κάνει το βήμα να κατέβουν

στην απεργία…χτυπούσαν το κεφάλι τους στον τοίχο και έλεγαν
ότι την επόμενη φορά θα συμμετέχουν». Ενημέρωσε επίσης ότι η
εργοδοσία της Vodaphone προχώρησε σε δύο απολύσεις σε δύο
καταστήματα (Γαλάτσι και Πειραιώς).

Βήματα συντονισμού 

Ο Μιχάλης Ρίζος από το σωματείο του Αττικού Νοσοκομείου πα-
ρατήρησε ότι η «κυβέρνηση ζορίζεται» και πρότεινε να γίνουν μεγα-
λύτερα βήματα συντονισμού, όπως η συγκεκριμένη σύσκεψη. Επισή-
μανε ακόμα ότι πρέπει να βαθύνουν και τα αιτήματα: να πληρώσει το
κεφάλαιο και να φύγουν ΕΕ-ΔΝΤ. Τέλος, ανέφερε ότι το επόμενο
απεργιακό βήμα μπορεί να έρθει πιο κοντά ημερομηνιακά για να μην
υπάρξει περιθώριο στην κυβέρνηση, ενώ όλο το επόμενο διάστημα
μπορούν να γίνουν και τοπικές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις. 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ντίνα Γκαρανέ από τη
Γ’�ΕΛΜΕ Αθήνας που τόνισε ότι το σωματείο της στηρίζει κάθε προ-
σπάθεια συντονισμού για να πάει ο αγώνας μέχρι το τέλος ενάντια
στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. «Όλες οι κινητοποιήσεις μέ-
χρι τώρα έβαλαν το λιθαράκι τους» για να βρεθεί η κυβέρνηση στη
γωνία, ανέφερε, και πρόσθεσε ότι χρειάζεται κλιμάκωση. Κάλεσε
ακόμα στα δύο συλλαλητήρια για συμπαράσταση στους αγρότες.

Νεκ. Δ. 

Σ
ε κοινή συγκέντρωση στο υπουργείο Παι-
δείας την Τετάρτη 17 Φλεβάρη στη 1.30μμ
καλούν οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.

ΟΛΜΕ και ΔΟΕ αντιδρούν στις υποχρεωτικές με-
τακινήσεις εκπαιδευτικών για να καλυφθούν κε-
νά που υπάρχουν εξαιτίας των ανύπαρκτων διο-
ρισμών. 

Την κινητοποίηση στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ: «Η
Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει
την αλληλεγγύη των εργαζομένων στο Δημόσιο,
στον κοινό αγώνα ΔΟΕ – ΟΛΜΕ, ενάντια στις
περιπτώσεις μετακινήσεων εκπαιδευτικών, που
έχουν ως γνώμονα τη λογιστική αντίληψη για
την εκπαίδευση και απαιτεί να καλυφθούν τα κε-
νά, που υφίστανται ακόμη και 5 μήνες μετά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς, με μόνιμους διο-
ρισμούς. Οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών και
η περαιτέρω υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολεί-
ου, δεν θα περάσει. Μόνιμοι διορισμοί σε όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εδώ και τώρα». 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σ
ε νέα συνέλευση καλεί ο Συντονι-
σμός ενάντια στα Μνημόνια την Πα-
ρασκευή 19/2 στις 6μμ στην ΕΣΗΕΑ

(Ακαδημίας 20). Ο Συντονισμός έδωσε
όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχία της
Γενικής Απεργίας, ενώ στάθηκε στο πλευ-
ρών των αγροτών τις δύο μέρες των
αγροτικών συλλαλητηρίων. Τώρα προτεί-
νει κλιμάκωση χωρίς καμιά αναμονή για
να βάλουμε «μπλόκο στο ασφαλιστικό»
και να παλέψουμε για τη «διαγραφή του
χρέους». 

Στην ανακοίνωση-κάλεσμα που έχει κυ-
κλοφορήσει τονίζει: «Η κυβέρνηση, μετά

την επιτυχία της πανεργατικής, έχει στρι-
μωχθεί για το πώς θα προωθήσει το
ασφαλιστικό. Προσπαθεί να κάνει δια-
πραγματεύσεις για να διασπάσει το μέτω-
πο αντίστασης, και κάτω από τον φόβο
της επιτυχίας της απεργίας πηγαίνει  την
κατάθεση του ασφαλιστικού στη Βουλή
για τις αρχές Μάρτη. Είναι δείγμα ότι οι
κινητοποιήσεις μας έχουν τη δύναμη να
μπλοκάρουν τη κατάθεση του νομοσχεδί-
ου. 

Eπιθετικά

Γι’ αυτό επιμένουμε ότι χρειαζόμαστε
απεργιακή κλιμάκωση τώρα που είναι

στριμωγμένη η κυβέρνηση, και όχι όταν
φτάσει να το καταθέσει στη βουλή. Προ-
τείνουμε σε όλα τα συνδικάτα,  να προχω-
ρήσουμε σε νέα 48ωρη απεργία σαν επό-
μενο βήμα κλιμάκωσης μέσα στο Φλεβά-
ρη. Για να κινηθούν επιθετικά τα συνδικά-
τα, απαιτώντας να μην κατατεθεί το νομο-
σχέδιο για το ασφαλιστικό».

Εξηγεί ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέ-
σεις για αυτή την κλιμάκωση αφού «ήδη
μια σειρά κλάδοι κινητοποιούνται», οι λι-
μενεργάτες, οι εργαζόμενοι στην Υγεία, οι
εκπαιδευτικοί και οι αγρότες συνεχίζουν
τη μάχη από τα μπλόκα τους πανελλαδι-
κά.

Συντονισμός Eνάντια στα Μνημόνια
Κλιμάκωση με 48ωρη

ΑΔΕΔΥ ΠΑΜΕ
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Σε συμφωνία για κοινή διαχείριση των μεγάλων
σουπερμάρκετ ήρθαν οι εταιρίες Μαρινόπουλος
και Σκλαβενίτης. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε
με τον Μιχάλη Βερβέρη, εργαζόμενο στα Καρ-
φούρ και μέλος του σχήματος Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή σε Καρφούρ – Ντια – Μαρινόπουλο.

“Στην πραγματικότητα πρόκειται για ίδρυση
μιας καινούργιας εταιρίας όπου τη μισή θα έχει
ο Μαρινόπουλος και την άλλη μισή ο Σκλαβενί-
της. Δύο μεγαθήρια στο χώρο του εμπορίου
που ο ένας χρωστάει στις τράπεζες κι ο άλλος
στους προμηθευτές προσπαθούν με αυτό τον
τρόπο να συνεχίσουν να παίρνουν δάνεια, επι-
δοτήσεις κλπ. Αυτό αφορά τα hypermarket, 33
καταστήματα πανελλαδικά που σύμφωνα με την
ίδια εταιρία απασχολούν 3.000 εργαζόμενους. 

Είναι προφανές ότι ανοίγει το ζήτημα του τί
θα γίνει με εμάς τους εργαζόμενους και τα δι-
καιώματά μας. Εάν δηλαδή θα περάσουμε στη
νέα εταιρία με όλα τα κεκτημένα εργασιακά δι-
καιώματα ή η εργοδοσία θα φέρει ατομικές
συμβάσεις με μειώσεις αποδοχών κλπ. Το αίτη-
μα του σωματείου πρέπει να είναι καμία απώ-
λεια θέσης εργασίας, μεταφορά όλων των ερ-
γαζομένων, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα
μας. Χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε
μια μαζική γενική συνέλευση των εργαζομένων
για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
αγωνιστικά την οποιαδήποτε επίθεση φέρει αυ-
τή η συμφωνία”. 

Σε κατάληψη των γραφείων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε,
προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 15/2, συν-
δικαλιστές από το χώρο των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς και αλληλέγγυοι. Αφορμή ήταν τα
κρούσματα εργοδοτικής ασυδοσίας, πού ξεκί-
νησε η απελθούσα διοίκηση και κωλυσιεργεί να
άρει η τωρινή. 

Πρόκειται αφενός για την εφαρμογή αυθαι-
ρέτων κυρώσεων κατά εργαζομένων για άκρως
αμφισβητήσιμα "πειθαρχικά παραπτώματα",
όπως της εργαζόμενης Γ. πού παρανόμως πα-
ραμένει απλήρωτη από το καλοκαίρι. Αφετέρου
για τον εξαναγκασμό εργαζομένων πού έχουν
πέσει σε δυσμένεια να εργάζονται εν είδει "κα-
ψονιού" σε ανθυγιεινούς και γενικότερα ακα-
τάλληλους και αντιλειτουργικούς χώρους, εκτε-
θειμένους σε μούχλα, σκόνη κλπ. 

Σε συνάντηση των αγωνιστών με τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο κατά τη διάρκεια της κατάλη-
ψης, αυτός υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της
εργαζόμενης είναι θέμα “ισονομίας”. Ισονομία
όμως σε έναν άδικο πειθαρχικό κανονισμό σημαί-
νει γενίκευση της αδικίας για όλους. Συνδικαλι-
στές κι αλληλέγγυοι αποχώρησαν κατά τις
3:30μμ μετά από παραπομπή του πρώτου εκ των
θεμάτων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

'Ενα γενικευμένο συμπέρασμα που βγαίνει
από την παρέμβαση είναι ότι πρέπει να τεθεί ως
ζήτημα βασικής αρχής η αναδρομική απονομι-
μοποίηση και κατεδάφιση του συνόλου των πε-
πραγμένων της απελθούσας (;) αντιδραστικής
διοίκησης που περιλαμβάνει και το μονομερή
και καταχρηστικό πειθαρχικό "κανονισμό". 

Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος Μετρό

Σ
ε απεργιακό συλλαλη-
τήριο στις 11:30μμ
στην πλ. Κλαυθμώνος

καλούν την Τετάρτη 17/2 οι
λιμενεργάτες, δεύτερη μέ-
ρα της 48ωρης απεργίας
ενάντια στο ξεπούλημα του
λιμανιού. 

Μαζική ήταν η συμμετοχή
και την πρώτη μέρα της
απεργίας. Οι απεργοί από
τα ξημερώματα προχώρη-
σαν σε αποκλεισμό του
ΣΕΜΠΟ στο Ικόνιο, της ει-
σόδου όπου τα φορτηγά ξε-
φορτώνουν εμπόρευμα στις
προβλήτες του ΟΛΠ και της
Cosco. Στο πλευρό τους οι λιμε-
νεργάτες της Cosco που αψη-
φώντας τις απειλές της διοίκη-
σης δεν έσπασαν την περιφρού-
ρηση αλλά ενώθηκαν με τους
απεργούς συναδέλφους. Όπως
δήλωσε και το σωματείο της Co-
sco δεν θα μπορούσαν να πρά-
ξουν αλλιώς καθώς “είμαστε
όλοι κομμάτι αυτής της τάξης”,
ενώ ενημέρωσαν για το απεργια-
κό τους προσανατολισμό με
4ωρες στάσεις εργασίας από
την επόμενη βδομάδα ενάντια
στο ασφαλιστικό καθώς και για
υπογραφή σύμβασης εργασίας.
Αντίστοιχα οι λιμενεργάτες του
ΟΛΠ δήλωσαν πως θα στηρίξουν
τις κινητοποιήσεις των συναδέλ-
φων τους, χαρακτηριστικό δείγ-
μα των συμμαχιών που χτίζονται
στον αγώνα, της ενότητας της
εργατικής τάξης που μπορεί
πραγματικά να ξεσηκώσει ολό-
κληρο τον Πειραιά. Στο πλευρό
των απεργών βρέθηκαν οι ναυ-
τεργατες, το ΠΑΜΕ και ο Συντο-

νισμός Ενάντια στα Μνημόνια. 
Σε απεργιακή κλιμάκωση για

να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση
καλεί ο Συντονισμός με προκή-
ρυξή που εξέδωσε για την απερ-
γία. “Είναι κρίσιμο να κλείσουμε
το Λιμάνι όχι για μία ή δύο μέρες
αλλά να προχωρήσουμε σε
απεργίες με διάρκεια. Να νεκρώ-
σουν τα λιμάνια όλης της χώρας,
σε ένα μεγάλο πλατύ μέτωπο
που έχει τη δύναμη να γονατίσει
την κυβέρνηση” επισημαίνει υπο-
γραμμίζοντας την ανάγκη αγωνι-
στικού συντονισμού κι ενότητας
εργατών ΟΛΠ, Cosco και ναυ-
τών. 

Στην ίδια ανακοίνωση διεκδικεί
από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά
να προχωρήσει σε 48ωρη παμ-
πειραϊκή απεργία. “Να νεκρώ-
σουμε όλη την πόλη γιατί δημό-
σιο Λιμάνι σημαίνει ζωή για την
Πειραιά. Να απαιτήσουμε από
τους δήμους που δηλώνουν ότι
διαφωνούν με την ιδιωτικοποί-
ηση να ξαναέρθουν στο πλευρό

μας οργανώνοντας τη συμμετο-
χή των εργαζόμενων της περιο-
χής σε κινητοποιήσεις μαζί με τα
συνδικάτα μας”.

Εντυπωσιακή ήταν και η συγ-
κέντρωση που πραγματοποιήθη-
κε την προηγούμενη βδομάδα,
την Τετάρτη 10/2, με σκοπό την
οργάνωση του απεργιακού διη-
μέρου.

Συγκέντρωση

Σχεδόν 1000 λιμενεργάτες
συγκεντρώθηκαν και παρότι δεν
υπήρχε απεργία ή κάποια διευ-
κολυντική στάση εργασίας οι ερ-
γαζομενοι παράτησαν τα πόστα
τους και συγκεντρώθηκαν για να
συζητήσουν. 

Τη συζήτηση άνοιξαν οι πρό-
εδροι της ΟΜΥΛΕ και της Ένω-
σης Λιμενεργατών ΟΛΠ για να
εξηγήσουν την κατάσταση που
βρίκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρ-
νηση και η προσπάθειά της για
ξεπούλημα του λιμανιού  αλλά
και το απεργιακό σχέδιο αντίστα-

σης από την πλευρά των
σωματείων. Στη συνέχεια
το λόγο πήρε ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Φορτοεκ-
φορτωτών που ανακοίνωσε
την συμμετοχή και των 180
σωματείων της Ομοσπον-
δίας στη 48ωρη απεργία
και κατόπιν δόθηκε ο λόγος
στους εργαζόμενους. 

Όλες οι παρεμβάσεις εί-
χαν να κάνουν με το πως η
οργάνωση της απεργίας,
απο τη περιφρούρηση μέ-
χρι τη διαδήλωση, πρέπει
να περάσει στα χέρια των
λιμενεργατών. “Εμείς είμα-
στε η δύναμη. Τον Δρίτσα

που τον ψηφίσαμε ειδατε τι έκα-
νε. Πρέπει να το καταλάβουμε
πια, απεργία και διαδήλωση με
τις οικογένειες μας και όλοι στο
δρομο” είπε χαρακτηριστικά απο
το βήμα ο Νικόλας, εργάτης στο
λιμάνι του Πειραιά. 

Αρκετοί αναφέρθηκαν και στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης και
στο ζητημα των προσφύγων το-
νίζοντας την αλληλεγγύη τους.
Μάλιστα όταν ένας φασίστας
τόλμησε να πάρει το λόγο και να
πεί χυδαιότητες για τους πρό-
σφυγες κυριοκλεκτικά τον κατέ-
βασαν και τον έδιωξαν απο τη
συγκέντρωση κλωτσηδόν! Πα-
ρέμβαση στη συγκέντρωση έγινε
κι από τη μεριά της Εργατικής
Αλληλεγγύης και της ΚΕΕΡΦΑ,
ενώ αρκετοί υπέγραψαν τη στή-
ριξή τους στην κινητοποίηση της
19/3 διεθνούς ημέρας κατά του
ρατσισμού και του φασισμού. 

Μιχάλης Πέππας

Τα επόμενα αγωνιστικά βήματα μετά την
πολυήμερη απεργία των ναυτεργατών συζη-
τήθηκαν σε ευρεία σύσκεψη ναυτεργατικών
σωματείων, συνταξιουχικών οργανώσεων και
συλλόγων των εργαζομένων στα ασφαλιστικά
ταμεία των ναυτικών, που πραγματοποιήθηκε
στις 12/2  με πρωτοβουλία της ΠΕΝΕΝ, στον
Πειραιά. 

Η απόσυρση του αντιασφαλιστικού νομο-
σχεδίου, η διατήρηση της αυτοτέλειας του
ΝΑΤ, του Οίκου του Ναύτη και των υπόλοι-
πων ασφαλιστικών ταμείων και η επαναφορά
των εργατικών κατακτήσεων στα προ μνημο-
νίου επίπεδα, ήταν τα ζητήματα που από τη
μεριά της ΠΕΝΕΝ προτάθηκε να υπάρχει κοι-
νή αγωνιστική στάση. 

Σχετικά με το πρόγραμμα κινητοποιήσεων
προτάθηκε η κήρυξη νέας 48ωρης πανελλα-
δικής απεργίας των ναυτεργατών το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Φλεβάρη, πριν την κατά-
θεση του νομοσχεδίου στην Βουλή, με προ-
οπτική συνέχισης και κλιμάκωσης, καθώς και

μέρα μαζικών συγκεντρώσεων – διαδηλώσε-
ων και καταλήψεων που θα συνδιοργανώ-
σουν από κοινού τα συνδικάτα των ναυτεργα-
τών, των συνταξιούχων και των εργαζομένων
στα ταμεία τους. Για την οργάνωση της
απεργίας προτάθηκε η αποστολή κλιμακίων
σε βασικά λιμάνια του εξωτερικού, ώστε η
απεργία που θα πραγματοποιηθεί με την κα-
τάθεση του νομοσχεδίου να γίνει σε διεθνή
κλίμακα και στην ποντοπόρο ναυτιλία. Πα-
ράλληλα θα γίνει ενημέρωση και ναυτεργατι-
κών συνδικάτων του εξωτερικού ώστε να εκ-
φράσουν με κάθε δυνατό τρόπο την έμπρα-
κτη συμπαράστασή τους στην απεργία και
στους ναυτεργάτες που θα είναι με πλοία σε
διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Για την καλύτερη οργάνωση των κινητοποι-
ήσεων προτάθηκε η συγκρότηση μιας κοινής
συντονιστικής επιτροπής από τα ναυτεργατι-
κά σωματεία, την ΠΝΟ, τις συνταξιουχικές
οργανώσεις και τους συλλόγους των εργαζο-
μένων στα Ταμεία.

Στη σύσκεψη έγινε χαιρετισμός από τον
Τάσο Αναστασιάδη εκ μέρους του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια, όπου χαρακτή-
ρισε αδύναμη τη θέση της κυβέρνησης ειδικά
μετά τη γενική απεργία στις 4/2, τόνισε την
ανάγκη κλιμάκωσης των απεργιακών αγώνων
για να μην περάσει το ασφαλιστικό και σε αυ-
τή την κατεύθυνση εξέφρασε τη στήριξη του
Συντονισμού στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία
της ΠΕΝΕΝ.

Στα πλαίσια των κοινών δράσεων το Σάββα-
το 20/2 στις 6:30μμ συνδιοργανώνεται εκδή-
λωση για το ασφαλιστικό από την ΠΕΝΕΝ, το
Σύλλογο Δασκάλων Κερατσινίου – Περάμα-
τος “Νίκος Πλουμπίδης”, το Σύλλογο Εργα-
ζομένων του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώ-
νας, το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνο-
βιομηχανίας Παπαστράτου και συλλογικότη-
τες της περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στο πολιτιστικό κέντρο “Αντώνης Σα-
μαράκης” (Μικράς Ασίας 24, Ταμπούρια).

ΛΙΜΑΝΙΑ Μαζική συμμετοχή στην 48ωρη

ΝΑΥΤΕΣ Προτάσεις συντονισμού και αγώνα

Μαρινόπουλος
Σκλαβενίτης

Κατάληψη
στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ

Πειραιάς 16/2
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Mια σειρά από δράσεις και συλ-
λαλητήρια θα γίνουν στις 19 Μάρτη
σε πόλεις της Ελβετίας.

Σε Λωζάνη και Ζυρίχη και ενδεχο-
μένως και σε άλλες πόλεις θα γί-
νουν το πρωί μαζικά μοιράσματα,
θεατρικά, μίνι συγκεντρώσεις. Οι
ακριβείς κινητοποιήσεις θα καθορι-
στούν στον συντονισμό που έχουμε
στις 20 φλεβάρη. 

Στη Λωζάνη η δράση οργανώνε-
ται από την οργάνωσή Σολινταριτέ
μαζί με το Κολέκτιφ R, μια κίνηση η
οποία εδώ και ένα χρόνο έχει κατα-
λάβει μια εκκλησία στο κέντρο της
Λωζάνης ως καταφύγιο για περί-
που 30 πρόσφυγες οι οποίοι κινδυ-
νεύουν με επαναπροώθηση λόγω
“Δουβλίνου”�και βρίσκεται στο κέν-
τρο της πόλης. 

Στη Ζυρίχη προς το παρών οργα-
νωτής είναι το SOSF "αλληλεγγύη
χωρίς σύνορα".

Κινητοποίηση
Το απόγευμα του Σαββάτου 19

Μάρτη θα υπάρξει "πανελβετική" κι-
νητοποίηση στη Βέρνη. Ουσιαστικά
θα μετακινηθεί κόσμος από Ζυρίχη,
Βασιλεία, Γενεύη, Λωζάνη και από
την ίδια τη Βέρνη. Θα υπάρξει συγ-
κέντρωση και μάλλον διαδήλωση.
Οι λεπτομέρεις θα κριθούν στο μά-
ζεμα 20 Φλεβάρη. 

Στις 28 Φλεβάρη παίζει ένα δημο-
ψήφισμα για την "αυτόματη επανα-
προώθηση των ξένων εγκληματιών".
Εαν περάσει ακόμα και με δύο πταί-
σματα θα σε διώχνουν (π.χ. υπέρ-
βαση του ορίου ταχύτητας σε ση-
μαντικό βαθμό και εξύβριση κάποι-
ου) και μάλιστα αυτόματα. Δηλαδή
εφόσον καταδικαστείς και για τα
δύο, η διαδικασία θα κινείται όχι δι-
καστικά αλλά από την αστυνομία
και το δήμο οι οποίοι και θα ανα-
λαμβάνουν να σε διώξουν. Ακουμ-
πάει ακόμα και ανήλικους που
έχουν γεννηθεί εδώ αλλά δεν έχουν
πάρει εθνικότητα. 

Την ίδια στιγμή στο καντόνι του Βα-
λέ το ακροδεξιό UDC (πρώτο κόμμα
εθνικά) κατέθεσε αρκετές υπογραφές
ώστε να θέσει τη απαγόρευση της
μαντήλας στα σχολεία σε δημοψήφι-
σμα προς το τέλος του 2016. Πάνω σε
αυτή τη νέα ρατσιστική επίθεση έχου-
με ήδη φτιάξει μια κίνηση σε τοπικό
επίπεδο VIVE, http://collectifvive.ch η
οποία οργανώνει αντικαμπάνια. 

Συνδέουμε αυτές τις άμεσες μάχες
με στόχο μια μεγάλη σε όγκο συγκέν-
τρωση και διαδήλωση στις 19 Μάρτη.

Δημήτρης Δασκαλάκης

EΛΒΕΤΙΑ
Πλατιές συζητήσεις, διαβουλεύσεις και διεργασίες

συμβαίνουν στη Γαλλία ενόψει της διοργάνωσης
συλλαλητηρίου στο Παρίσι στις 19 Μάρτη από την
πρωτοβουλία που οργάνωσε τη μεγάλη αντιρατσι-
στική διαδήλωση στο Καλαί στις 23 Γενάρη. 

Η προσπάθεια γίνεται στην κατεύθυνση του απλώ-
ματος του καλέσματος για τις 19 Μάρτη σε όλο το
κίνημα των sans papiers, στο κίνημα ενάντια στο κα-
θεστώς έκτακτης ανάγκης και το αντιπολεμικό κίνη-
μα καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται δημιουργία ομπρέ-
λας συλλογικοτήτων ενάντια στη συμμετοχή της
Γαλλίας στον πόλεμο.     

Στο μεταξύ μέσα στη βδομάδα, στη Βουλώνη,
πρόκειται να γίνει η δίκη 6 μεταναστών και 2 υποστη-
ρικτών τους για τα γεγονότα στις 23 Γενάρη στο Κα-
λαί. Όπως γράφει ο Αλέν Ποζολά από το NPA:

“Απαγορεύοντας κάθε διαδήλωση στο Καλαί, είτε
υπέρ ή ενάντια στους πρόσφυγες, η κυβέρνηση θέ-
λει πάνω απ’ όλα να κλείσει το στόμα σε όσους κον-
τράρουν την πολιτική της καταστολής και της περι-
θωριοποίησης των προσφύγων. Αξιοποιεί ξεδιάντρο-
πα τη μικρή ρατσιστική διαδήλωση οργανωμένη από
το Pegida που πρόβαλαν όλα τα ΜΜΕ. 150 νεοναζί
κάτω από έναν πρώην στρατηγό της Λεγεώνας των
Ξένων, κάποιες συλλήψεις και μια δίκη όπου μοιρά-
στηκαν από λίγους μήνες φυλακή.

Ένα συμβάν που χρησιμοποιούν για να καλύψουν
τη διάλυση της «ζούγκλας» που έχει αρχίσει και για
να ετοιμάσουν την καταστολή των 6 μεταναστών και
2 υποστηρικτών τους των οποίων η δίκη θα γίνει τη
Δευτέρα 22/2 στη Bουλώνη. Πίσω από την απολίτικη
ουδετερότητα των τάχα ‘ίσων αποστάσεων ανάμεσα
στα δύο άκρα’, η δεξιά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα
προσπαθούν να χτυπήσουν το κίνημα αντίστασης…
Οι αντικαπιταλιστές θα σηκώσουν το γάντι».

ΓΑΛΛΙΑ

Mετά από μια διαδήλωση εκατοντάδων ανθρώπων
ενάντια στην ισλαμοφοβία στο Πόζναν στα τέλη Νο-
έμβρη αποφασίστηκε να υπάρξει κάλεσμα για μια
πανεθνική κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό στη
Βαρσοβία στις 19 Μάρτη. Οι διαδηλωτές σε πλήρη
ομοφωνία και με πανηγυρισμούς υποδέχτηκαν την
ιδέα.

Αυτή τη στιγμή το κάλεσμα για τις 19 Μάρτη
έχουν υπογράψει μια σειρά από οργανώσεις ανάμε-
σά τους το συνδικάτο των εκπαδευτικών ΖΝΡ που εί-
ναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος στη χώρα, συνδικαλι-
στές από το συνδικάτο των νοσηλευτριών-των, το
νέο αριστερό κόμμα Razem (Mαζί), το κόμμα των
Πρασίνων, δύο ισλαμικά κέντρα, επιζώντες από το
γκέτο της Βαρσοβίας και πολλοί άλλοι.

Τώρα επικεντρώνουμε να μετατρέψουμε αυτήν
την υποστήριξη σε κόσμο που θα διαδηλώσει στο
δρόμο. Το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήσα-
με μια αντιδιαδήλωση ενάντια σε μια ισλαμοφοβική
διαδήλωση εναντίον των προσφύγων στη Βαρσοβία.
Μια παρόμοια διαδήλωση που καλέστηκε από μια
πρωτοβουλία με στόχο να υπάρξει πολωνικό Pegida
ακυρώθηκε και οι αντιφασίστες διαδήλωσαν στην
πόλη πανηγυρίζοντας.

Άντυ Ζεμπρόφσκι, Πολωνία

ΠΟΛΩΝΙΑ

Διαδηλώνουμε!

www.antiracismfascism.org 
6932828964, 2103232871

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαδηλώνουμε!

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
Έξω το ΝΑΤΟ και η FRONTEX
Oχι στρατόπεδα συγκέντρωσης
στη φυλακή οι φασίστες 

εκδηλώσεις αλληλεγγύης 
στους Κούρδους για το Νεβρόζ 

ΜΕΡA
ΔΡΑΣΗΣ

Αθήνα
Ομόνοια 3μμ

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12 μες

Πάτρα
Πλατεία Γεωργίου, 1μμ

Γιάννενα
Περιφέρεια, 1μμ

Ξάνθη
Κεντρική Πλατεία,12μεσ

Χανιά
Πλατεία Αγοράς, 12μεσ

Βόλος
ΠΛ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 12μεσ

Μυτιλήνη
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΠΦΟΥΣ, 12μεσ

ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΛΑΣΚΩΒΗ ΚΑΡΝΤΙΦ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΒΙΕΝΝΗ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΠΑΡΙΣΙ 
ΖΥΡΙΧΗ   ΛΟΖΑΝΗ   ΛΕΥΚΩΣΙΑ     ΤΟΥΡΚΙΑ
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Σε μια σειρά από πόλεις και χώρες της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει οι πρωτοβουλίες για τη
μέρα δράσης στις 19 Μάρτη. Στο ισπανικό κράτος, μετά τη Βαρκελώνη, κινητοποίηση απο-
φασίστηκε να γίνει και στη Σεβίλλη, δύο μέρες νωρίτερα στις 17 Μάρτη, λόγω των εορτα-
στικών εκδηλώσεων για το καθολικό Πάσχα. 

Tο διεθνές κάλεσμα του Λονδίνου (που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της Ε.Α
http://ergatiki.gr/article.php?issue=1210&id=13214) μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες
και κυκλοφορεί ήδη στα αγγλικά, τα ελληνικά, τα πολωνικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα
αραβικά, τα ισπανικά, τα καταλανικά, τα δανέζικα, τα ολλανδικά.

Kαστανιές Έβρου 24/1



17 Φλεβάρη 2016, Νο 1211Το αντιρατσιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

19 Μάρτη - Όλη η Ευρώπη     στο πλευρό των προσφύγων

O
Γιενς Στόλτενμπεργκ, ένας όχι και τόσο
γνωστός νορβηγός πολιτικός, είναι ο σημε-
ρινός γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, σε

ένα πόστο ρεζερβέ για πολιτικές μετριότητες πι-
στές στην Ατλαντική τάξη των ΗΠΑ από τα τέλη
της δεκαετίας του ’40. 

Την προηγούμενη βδομάδα ο Στόλτενμπεργκ
έριξε όλο το βάρος του στην ετήσια συνδιάσκεψη
ασφαλείας του ΝΑΤΟ στο Μόναχο. Κατηγόρησε τη
Ρωσία ότι «αποσταθεροποιεί την ευρωπαϊκή ασφά-
λεια». Ο ρώσος πρωθυπουργός Μεντβέντεφ, του
έδωσε μια έξυπνη απάντηση. Του είπε ότι σήμερα
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στα σύνορά της μια «ζώ-
νη αποκλεισμού» παρά μια «ζώνη φιλίας».

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Και ποιος άλλος, σχεδόν ταυτόχρονα, θα επιβε-
βαίωνε αυτήν την άποψη, αν όχι ο ίδιος ο Στόλτενμ-
περγκ; Μόλις την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι μια ναυτι-
κή μοίρα του ΝΑΤΟ που εδρεύει στην Κύπρο θα
ανέβει στο Αιγαίο για να «βοηθήσει την Ελλάδα, την
Τουρκία και την Ευρωπαϊκή �Ενωση να σταματήσουν
την ροή των προσφύγων και των μεταναστών».

Σε αυτό λοιπόν έχει καταλήξει το παντοδύναμο
ΝΑΤΟ. Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου αυτοπα-
ρουσιαζόταν σαν μια δύναμη που προστάτευε την
ελευθερία. Τώρα έχει γίνει ο συνοριοφύλακας της
Ευρώπης-Φρούριο, που βοηθάει την ΕΕ να αμπα-
ρώσει τις πύλες της ενάντια στους εξαθλιωμένους
ανθρώπους της οικουμένης.  

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ΕΕ δεν τα πάει τό-
σο καλά σε αυτόν τον τομέα. Περίπου 2000 πρό-
σφυγες περνούν το Αιγαίο από την Τουρκία στην
Ελλάδα κάθε μέρα. Αυτό προκάλεσε την πρόσφα-
τη έκτακτη επίσκεψη της γερμανίδας καγκελάριου
Άνγκελα Μέρκελ που απήυθυνε κάλεσμα στο ΝΑ-
ΤΟ να εμπλακεί. 

Η Μέρκελ έχει διανύσει βέβαια ήδη πολύ δρόμο
από τις διακηρύξεις του φετινού Σεπτέμβρη όταν
δεσμευόταν να ανοίξει τα σύνορα στους πρόσφυ-
γες. Σε όλη την Ευρώπη πλέον σηκώνονται φράγ-
ματα. Ο Ντέιβιντ Κάμερον συνοψίζει την κακόβουλη
ευρωπαϊκή προσέγγιση με την απόπειρά του να πε-
ρικόψει τα «προνόμια» των προσφύγων στην ΕΕ.

Όπως και σε παλαιότερες αποφάσεις λήψης αυ-
στηρών μέτρων, η επέμβαση του ΝΑΤΟ δικαιολο-
γείται ως τάχα μια επίθεση ενάντια στους «διακινη-
τές προσφύγων». Ο υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ Ας
Κάρτερ εξηγεί: «Υπάρχει πια ένα συνδικάτο εγκλή-
ματος που εκμεταλλεύεται αυτούς τους φτωχούς
ανθρώπους, πρόκειται για μια οργανωμένη επιχεί-
ρηση λαθρεμπορίου».

Αλλά το να κατηγορεί κανείς σαν υπεύθυνους
για το φαινόμενο της μετανάστευσης τους λαθρέμ-
πορους διακινητές αναδεικνύει νοημοσύνη αστυνο-
μικού Κλουζώ.

Για να καταλάβει κανείς γιατί οι άνθρωποι ρισκά-
ρουν τη ζωή τους στα επικίνδυνα χειμωνιάτικα νερά
της Μεσογείου, φτάνει να δει κανείς την υποστηρι-
ζόμενη από τη Ρωσία επίθεση στην πόλη του Αλέπο

από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις.
Στο μεταξύ η Τουρκία βομβαρδίζει τις περιοχές

των Κούρδων στη βόρεια Συρία. Και τα Ηνωμένα
Έθνη μόλις ανακοίνωσαν ότι υπήρχαν 11.002 απώ-
λειες πολιτών στο Αφγανιστάν, ο υψηλότερος
αριθμός από το 2009 οπότε άρχισαν να καταγρά-
φονται. Δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς γιατί
τα θύματα αυτών των πολέμων βλέπουν την φιλή-
συχη και σχετικά εύπορη Ευρώπη σαν καταφύγιο.

Ανεκτίμητο
Ευτυχώς ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στην

Ευρώπη τώρα το αντιλαμβάνεται αυτό. Το ανεκτί-
μητο κύμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που
αναπτύχθηκε στα τέλη του καλοκαιριού δεν κάμ-
φθηκε από τις μεθοδεύσεις να ταυτιστεί η μετανά-
στευση με την τρομοκρατία μετά τις επιθέσεις στο
Παρίσι, ή με την σεξιστική βία μετά τις πρωτοχρο-
νιάτικες επιθέσεις σε γυναίκες στην Κολωνία.

Το αίσθημα της συμπαράστασης μεταφράστηκε
σε ένα πραγματικό κίνημα που εκφράστηκε με μια
ποικιλία επίμονων καθημερινών προσπαθειών, κα-
θημερινών ανθρώπων, από τη Λέσβο μέχρι το Λίντς,
να συγκεντρώσουν χρήματα, τρόφιμα και ρουχισμό
για τους πρόσφυγες και να τους τα επιδώσουν.

Αυτή η εξέλιξη έχει μετασχηματίσει την κατάστα-
ση για εκείνα τα τμήματα της ριζοσπαστικής και
επαναστατικής αριστεράς που παραδοσιακά είχαν
σαν θέση αρχής την υποστήριξη των ανοιχτών συ-
νόρων. Ο «Σοσιαλιστής Εργάτης» (σ.τ.μ, η εφημε-
ρίδα του ΣΕΚ Βρετανίας) στάθηκε πάντα ενάντια
στην πολιτική περιορισμών της μετανάστευσης. Τη
δεκαετία του ’70 υπερασπιστήκαμε τους μετανά-
στες ενάντια στις επιθέσεις του Ινοχ Πάουελ και
του Εθνικού Μετώπου. Με περηφάνια διακηρύττα-
με: «Είναι καλοδεχούμενοι»! 

Αλλά συνηθίσαμε να είμαστε απομονωμένοι. Κό-
σμος που μπορεί να ερχόταν μαζί μας ενάντια
στους φασίστες και τους ρατσιστές, τραβούσε μια
διαχωριστική γραμμή όταν το ζήτημα έφτανε στην
αντίθεση στην επιβολή κάθε μορφής ελέγχου και
περιορισμού στη μετανάστευση.

Τώρα, είμαστε κομμάτι ενός πολύ ευρύτερου κι-
νήματος που καλωσορίζει τους πρόσφυγες. Φυσι-
κά, η πλειοψηφία σε αυτό το κίνημα μπορεί να μην
υποστηρίζει συνειδητά τα ανοιχτά σύνορα. Και βέ-
βαια έχουμε μπόλικη αντιπολίτευση από τα οργα-
νωμένα, ρατσιστικά, καταπιεστικά και ισλαμοφοβι-
κά κράτη. 

Αλλά η κοινωνία σε όλη την Ευρώπη σήμερα πο-
λώνεται ανάμεσα σε αυτούς που υποδέχονται και
αυτούς που αρνούνται τους πρόσφυγες. Παρου-
σιάζεται μια ιστορική ευκαιρία μεγάλοι αριθμοί αν-
θρώπων να κερδηθούν στην αντιρατσιστική πολιτι-
κή. Η Διεθνής μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό
στις 19 Μάρτη θα είναι μια σημαντική ευκαιρία να
ανασυγκροτήσουμε και να κάνουμε ορατό το κίνη-
μα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Οι αντιρατσι-
στές πρέπει να ρίξουν όλες τους τις δυνάμεις για
να τη χτίσουν. 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ -
ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Φλεβά-
ρη το πρωί στη Μυτιλήνη στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής στην ημερίδα που διοργανώθη-

κε για το μεταναστευτικό με καλεσμένους τους τρεις υπουργούς της κυβέρνησης
Δρίτσα, Μουζάλα και Τόσκα. Στη διαμαρτυρία συμμετείχαν εξήντα περίπου αγωνι-
στές από ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ, αυτόνομοι, το αντιρατσιστικό κίνημα της πόλης. 

«Μείναμε δύο ώρες απ' έξω, φωνάζοντας συνθήματα. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητι-
κή» μας είπε ο Παρασκευάς Ψάνης. «Τώρα για την Τετάρτη 17 Φλεβάρη,  η ΚΕΕΡΦΑ ορ-
γανώνει εκδήλωση στην Εργατική Λέσχη με θέμα «Από την κινητοποίηση στον Έβρο στη
διεθνή μέρα δράσης στις 19 Μάρτη» με στόχο να γίνει κινητοποίηση και στο νησί. Έχου-
με ήδη κάνει αφισοκολλήσεις και έχουν κληθεί να τοποθετηθούν εκπρόσωποι συλλογι-
κοτήτων». 

Στο κάλεσμά της για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Γενική Γραμματεία Αιγαί-
ου η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου τόνισε ότι «η ελληνική κυβέρνηση, υποταγμένη πλήρως στις
απαιτήσεις της ΕΕ, υιοθετεί σκληρή ρατσιστική πολιτική: διαμορφώνει Hot-spots- που
δεν είναι κέντρα φιλοξενίας, όπως λένε, αλλά «διαχείρισης» των μεταναστευτικών ρο-
ών, πλήρους φακελώματος και μετεγκατάστασης προσφύγων μετά από ευρωπαϊκή
συμφωνία αλλά και επαναπροώθησης όσων δεν πληρούν τα «κριτήριά» τους- εντείνει
σε συνεργασία με τη Frontex τη φύλαξη των συνόρων για την αποτροπή των ροών,
διατηρεί τον φράχτη στον Έβρο και ετοιμάζει και νέο, διώκει τους αλληλέγγυους ενώ
έχει αποποιηθεί κάθε ευθύνη φροντίδας των μεταναστών αναθέτοντάς το στις μεγά-
λες ΜΚΟ. 

Η τοπική κοινωνία και η μεγάλη αγκαλιά που άνοιξε για τους κατατρεγμένους από
την φτώχεια και τον πόλεμο δεν ξεγελιέται με υποκριτικές επιβραβεύσεις και Νόμ -
πελ, δεν χαρίζεται σε μνημονιακούς χαρτογιακάδες όπως ο Μητσοτάκης που δεί-
χνουν δήθεν ενδιαφέρον για τους πρόσφυγες και τους αλληλέγγυους αλλά είναι
υπέρ της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, δεν ανέχεται τον κυβερνητικό θία-
σο που τη μια μέρα ψηφίζει μνημόνια και κάνει συμφωνίες με τα γεράκια της ΕΕ, με
την Τουρκία και το Ισραήλ, και την άλλη φωτογραφίζεται με προσφυγόπουλα και με
βλέμμα συμπόνοιας ή δίνει διαλέξεις για τις ‘δράσεις’ του». 

Σύσκεψη φορέων πραγματοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 11 Φλε-
βάρη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων με στόχο τη διοργάνωση Παγ-
κρήτιου αντιρατσιστικού συλλαλητήριου στις 19 Μάρτη στα Χανιά. 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει άμεσα αφίσα που θα υπογράφουν
όλοι οι συμμετέχοντες. Ήδη αποφάσεις έχει πάρει η ΕΛΜΕ Χανίων, ο διδασκαλικός
σύλλογος, το σωματείο των εργαζομένων στο δήμο, ενώ τις επόμενες μέρες θα πά-
με σε όλα τα σωματεία, τις συλλογικότητες και τους φορείς της πόλης, φοιτητικούς
συλλόγους. Αντίστοιχη προσπάθεια έχει ξεκινήσει στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, προ-
κειμένου να υπάρξουν οι περισσότερες δυνατές συμμετοχές από όλο το νησί. Δρά-
σεις στα πλαίσια της 19 Μάρτη σχεδιάζει να αναλάβει και η Αντιφασιστική Επιτροπή
της ΕΛΜΕ και αντίστοιχα οι δάσκαλοι. Τέλος ανοιχτή εκδήλωση οργανώνει η ΚΕΕΡ-
ΦΑ την Τετάρτη 24 Φλεβάρη. 

ΧΑΝΙΑ

ΛΕΣΒΟΣ

Πετυχημένη ήταν η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ “Από την κινητοποί-
ηση στον Έβρο στη διεθνή μέρα δράσης στις 19 του Μάρτη” στο
Λαογραφικό Μουσείο της Ξάνθης, που παρακολούθησαν 25 άτο-

μα, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, άνεργοι, και μέλη οργανώσεων της Αριστεράς. 

Μετά την προβολή του βίντεο από τις ημέρες δράσης ενάντια στο φράχτη στις 23-
24 Γενάρη, τη συζήτηση άνοιξε ο Γιάννης Πατζανακίδης από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης,
περιγράφοντας την έκταση του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που κα-
τάφερε να σπάσει τα σύνορα της Ευρώπης φρούριο. Στην ανθρωπιστική διάσταση
των πνιγμών των κατατρεγμένων του πολέμου στάθηκε στην εισήγησή της η Μαρία
Λουκοπούλου από την ΕΛΜΕ, προσθέτοντας ότι απέναντι σ' αυτή την κατάσταση κα-
νένας δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Ο Θεολόγης Ταμπάκης από το διδασκαλικό
σύλλογο τόνισε τη σημασία της ταξικής διεθνιστικής αλληλεγγύης και του συντονι-
σμού δράσης των σωματείων σε Ελλάδα και Τουρκία ενάντια στους φράχτες, τη
στρατιωτικοποίηση των συνόρων της ΕΕ και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. 

Στη συνέχεια, έγιναν τοποθετήσεις από συντρόφους που συμμετείχαν στην αποστολή
από την Ξάνθη στον Έβρο και είχαν να μεταφέρουν εικόνες, αλλά και σε σχέση με τις 19
Μάρτη που έχουμε μπροστά μας να οργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην πόλη
μας ενάντια στην ΕΕ των φραχτών. Αρκετοί ήταν αυτοί που παρέμειναν για να παρακο-
λουθήσουν την ταινία “The Land Between”, που προβλήθηκε στο πλαίσιο των "προβολών
της Πέμπτης της ΕΛΜΕ" ένα ντοκουμέντο που ξεγυμνώνει όλη τη βαρβαρότητα των μέ-
τρων αποτροπής σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών στα σύνορα Ευρώπης-
Αφρικής. 

Βάσω Αλεξοπούλου

ΞΑΝΘΗ
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Η
αύξηση των φόρων σε κατάσταση
ύφεσης, σχεδόν πάντα επιφέρει στο
κράτος λιγότερους φόρους. Είναι

αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, «ο φόρος
τρώει τον φόρο».

Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην χώρα
μας, στα χρόνια της πολιτικής των μνημο-
νίων, είναι η περίπτωση της «εξίσωσης» του
πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κί-
νησης. Το αποτέλεσμα της πρώτης εφαρμο-
γής ήταν η είσπραξη φόρων κατά 40 εκα-
τομμύρια ευρώ, παρ όλη την υπέρογκη αύ-
ξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Βέβαια εκτός από τα λιγότερα έσοδα είχαμε
και την δημιουργία δυο σοβαρών κρίσεων.
Της κοινωνικής με νεκρούς από τις αναθυ-
μιάσεις μαγκαλιών στην προσπάθειά τους
να ζεσταθούν, αλλά και με χιλιάδες οικογέ-
νειες να τουρτουρίζουν από το κρύο. Δεύτε-
ρη κρίση είναι αυτή του περιβάλλοντος, από
την καύση ακατάλληλων και επικινδύνων
υλικών. Η πολιτική της αύξησης των φόρων
έχει φέρει ακόμη σαν αποτέλεσμα την αύξη-
ση του λαθρεμπορίου κύρια σε καπνοβιομη-
χανικά αλλά και αλκοολούχα προϊόντα.

Ένα ακόμη αποτέλεσμα της κρίσης είναι
η αύξηση των ληξιπρόθεσμών υποχρεώσε-
ων προς το δημόσιο. Εδώ αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2010 τα λη-
ξιπρόθεσμα ήταν 54,3 δις. Ληξιπρόθεσμα
που είχαν δημιουργηθεί μέσα σε 25 χρόνια,
από τις προβληματικές επιχειρήσεις που δη-
μιούργησε η πολιτική της αποβιομηχάνισης
της χώρας που ακολουθήθηκε τη δεκαετία
του ’80 και του ’90. Μέσα στα πέντε (5) χρό-
νια του μνημονίου, με την πολιτική της αύ-
ξησης των φορών, για να καλύψουμε δήθεν
τις ανάγκες του κράτους, το μόνο που κα-
τορθώσαμε είναι να κάνουμε τρία (3) μνημό-
νια και 31 δις ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
δημόσιο. Δηλαδή στα 25 χρόνια δημιουργή-
σαμε 54,3 δις και σε πέντε χρόνια, που υπο-
τίθεται ότι αυξάναμε τους φόρους για να
σώσουμε την χώρα, κάναμε 31 δις ληξιπρό-
θεσμα.

Εγκλωβισμός
Δεν «πέτυχαν» μόνο αυτό οι κυβερνήσεις

των μνημονίων. Όπως είπαμε τα χρέη προς
το δημόσιο αφορούσε κύρια πτωχευμένες
επιχειρήσεις και επιχειρηματίες. Τα νέα λη-
ξιπρόθεσμα αφορούν περίπου 2,5 εκατομ-
μύρια φορολογούμενους που προέρχονται
από τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους,
τους αγρότες και τους άνεργους. Με τους
υπέρογκους φόρους κατόρθωσαν να εγ-
κλωβίσουν στην μέγγενη του κράτους
απλούς φορολογούμενους. 

Λένε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν φο-
ροδιαφεύγουν, γιατί δεν τους συμφέρει και
έχουν να λογοδοτήσουν στους μετόχους
τους. Είναι όμως γνωστό σε όλους ότι οι με-
γάλες εταιρίες, οι τράπεζες και οι μεγάλοι
όμιλοι, έχουν βρει τους τρόπους να «φορο-
διαφεύγουν» νόμιμα. Μέσα από τις «ενδοο-
μιλικές συναλλαγές» (transfer pricing), κα-
τορθώνουν να μετακινούν τις υποχρεώσεις

πληρωμής ΦΠΑ και φόρου και να διαχέουν
τα κέρδη μέσα σε κερδοφόρες και μη επι-
χειρήσεις με αποτέλεσμα να πληρώνουν λι-
γότερους φόρους. Πέρα από την εσωτερική
χρήση των ενδοομιλικών συναλλαγών, εξαι-
τίας του διασυνοριακού τους χαρακτήρα οι
πολυεθνικοί όμιλοι πραγματοποιούν συναλ-
λαγές που διενεργούνται σε πολλές χώρες
με διαφορετικά φορολογικά συστήματα και
διαφορετικούς συντελεστές φορολόγησης.
Για αυτό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι
επιχειρήσεις να μετατοπίζουν τα φορολογη-
τέα κέρδη τους σε χώρες με χαμηλότερη
φορολόγηση μέσω της τιμολόγησης των εν-
δοομιλικών συναλλαγών τους και να επιτυγ-
χάνουν μείωση της συνολικής φορολογικής
τους επιβάρυνσης.

Φορολογικοί παράδεισοι
Ακόμη, μεγάλες εταιρίες μεταφέρουν την

έδρα τους σε φορολογικούς παραδείσους,
όπως έγινε πρόσφατα με εταιρίες της χώ-
ρας μας που μετέφεραν την έδρα τους στο
Λουξεμβούργο. Ακόμη μεταφορά κερδών,
με στόχο να μην φορολογηθούν στην χώρα
μας, γίνεται με την «απόκτηση» εξόδων από
το εξωτερικό που μειώνουν τα κέρδη τους.
Τέτοια τιμολόγια μπορεί να είναι τιμολόγια,
από ιδίων μετοχικών συμφερόντων  ή εται-
ρίες του εξωτερικού για διαφήμιση ή δι-
καιώματα (royalties).

Είναι φανερό ότι και η κυβέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ακολουθεί την ίδια μνημονική
πολιτική, με όλες τις άλλες. Ο συνδυασμός
φορολογικής και ασφαλιστικής «μεταρρύθ-
μισης», οδηγεί χιλιάδες φορολογούμενους
και ειδικά μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νέ-
ους, και όχι μόνο, επιστήμονες και γεωρ-
γούς σε δεινή οικονομική κατάσταση. Οι
φορολογικοί συντελεστές τόσο στους μι-
σθωτούς και συνταξιούχους όσο και στους
επιτηδευματίες, σε συνδυασμό με την αύξη-
ση της προκαταβολής στο 75% για τα εισο-
δήματα του 2015 και 100% για τα εισοδήμα-
τα του 2016, έρχονται να απομυζήσουν και
τα τελευταία χρήματα που απομένουν. Το
χαράτσι του ΕΝΦΙΑ από το πρώτο τετραγω-
νικό επιβαρύνει υπέρμετρα τον οικονομικό
προϋπολογισμό των πτωχών νοικοκυριών.

Η χώρα μας χρειάζεται μια άλλη φορολο-
γική και αναπτυξιακή πολιτική για να μπορέ-
σει να ξεφύγει από την ύφεση και να εφαρ-
μόσει πολιτικές για τους πολίτες της, δίνον-
τας τους δουλειά, υγεία, σπουδές και καλύ-
τερες συνθήκες ζωής. Η λογική της φορο-
λόγησης με τεκμήρια άνεργων, αγροτών, μι-
σθωτών και συνταξιούχων, αφήνοντας στο
απυρόβλητο τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους
μεγαλοκεφαλαιούχους που έχουν τα περι-
ουσιακά τους στοιχεία σε εξωχώριες εται-
ρίες (off shore), οδηγεί μόνο στην εξαθλίω-
ση των φορολογούμενων αυτής της χώρας,
βάζοντας στα δίκτυα των ληξιπρόθεσμων
της εφορίας ακόμη περισσότερους φτω-
χούς.

Απόστολος Αλωνιάτης, 
οικονομολόγος, λογιστής-φοροτεχνικός

To μεγάλο κεφάλαιο
φοροδιαφεύγει “νόμιμα”Φορολογικό - η μεγάλη απάτη

“Η φορολογική πολιτική στην Ελλά-

δα, από την μεταπολίτευση έως και

σήμερα, αποτέλεσε ένα πεδίο άσκη-

σης τόσο ταξικών, όσο και στενά κομ-

ματικών πολιτικών. Η ταξικότητα της

φορολογικής πολιτικής, συνίσταται

στην όλο και δυσμενέστερη φορολό-

γηση των μισθωτών και των συνταξι-

ούχων (με αποκορύφωμα τη φορολό-

γηση πλέον, ακόμα και αυτών που

διαβιούν κάτω από το όριο της φτώ-

χιας) και την παράλληλη δημιουργία

ενός πλέγματος φοροαπαλλαγών και

χαριστικών εξαιρέσεων, του ευρύτε-

ρου συντελεστή Κεφάλαιο (όλα τα ει-

σοδήματα εκτός της μισθωτής εργα-

σίας), που είχε ως αποτέλεσμα τη συ-

στηματική και διαχρονική απώλεια

τεράστιων ποσών φόρου”.

Τμήμα οικονομικής πολιτικής/
Τομέας φορολογικής πολιτικής 

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Μάρτιος 2013

Ε
ίναι πραγματικό ότι, δεκαετίες
τώρα, τα φορολογικά βάρη πέ-
φτουν σχεδόν αποκλειστικά στις

πλάτες των φτωχών -των εργατών, των
χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων.
Κι ότι οι πλούσιοι -οι εφοπλιστές, οι
τραπεζίτες, οι βιομήχανοι- απολαμβά-
νουν χρόνια τώρα ένα πλέγμα μειωμέ-
νων συντελεστών, φοροαπαλλαγών και
χαριστικών ρυθμίσεων που πρακτικά
τους εξαιρεί από κάθε φορολογία. 

Όμως, και σε αυτό το θέμα, τα οικο-
νομικά προγράμματα και υποσχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ έχουν θυσιαστεί στο βωμό
των μνημονιακών πολιτικών. Με τη νέα
“φορολογική μεταρρύθμιση” που επε-
ξεργάζεται, παρέα με την ασφαλιστική,
η κυβέρνηση αφήνει ξανά το “συντελε-

στή Κεφάλαιο” στο απυρόβλητο.
Ίσως το πιο προκλητικό παράδειγμα

για τα φορολογικά προνόμια των
πλουσίων είναι η φορολογία των μεγά-
λων επιχειρήσεων. Από τη δεκαετία
του 1960 “μέχρι τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1990, οι φορολογικοί συντε-
λεστές των κερδών της Α.Ε., είτε με
την μορφή μερισμάτων, είτε με τη
μορφή κερδών, κυμαινόταν από 55%
μέχρι 40%” αναφέρει έρευνα για το
φορολογικό (lawyalty.wordpress.com).
Πού βρίσκονται σήμερα; Οι φορολογι-
κοί συντελεστές των Ανώνυμων Εται-
ριών μειώθηκαν σταθερά από το 40%
το 2000, στο 35% το 2002 επί Σημίτη,
στο 25% το 2007 επί Κώστα Καραμαν-
λή και 26% το 2013 επί Σαμαροβενιζέ-
λων, έχοντας ήδη φτάσει στο χαμηλό-
τερο σημείο -μόλις 20%- το 2011 και
2012 επί Παπανδρέου.

Αντίστροφη ήταν η πορεία για τους
μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
“Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, από
28% συμμετοχή στο συνολικό φορολο-
γικό βάρος το 1961, συμμετείχαν με
50% το 2003, δηλαδή, αύξηση της
συμμετοχής τους, κατά 22 μονάδες. Οι
έμποροι - βιομήχανοι από 49% συμμε-
τοχή το 1961, περιορίσθηκαν στο 23%
το 2003. Δηλαδή, μείωση της συμμετο-
χής τους, κατά 26 μονάδες”, συνεχίζει
η ίδια έρευνα.

Επιβάρυνση
“Το φορολογικό βάρος που κατανέ-

μεται στα φυσικά πρόσωπα είναι μεγα-
λύτερο εκείνου των νομικών προσώ-
πων, ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι
κατανέμεται άδικα σε βάρος κυρίως
των εργαζομένων, αλλά και των μεσαί-
ων εισοδημάτων”, ανέφερε το ΙΝΕ
ΓΣΕΕ το Φεβρουάριο του 2010, “Ειδι-

κότερα, η πραγματική φορολογική επι-
βάρυνση των επιχειρηματικών κερδών
και των εισοδημάτων από κεφάλαιο
μειώθηκε από 19.9% το 2000 σε 15.9%
το 2006. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η
μείωση ήταν από 29.9% το 2000 σε
18.6% το 2006... Αντίθετα, η πραγματι-
κή φορολογική επιβάρυνση της εργα-
σίας το 2000 ανερχόταν σε 34.5% και
το 2006 αυξήθηκε σε 35.1%”.

Τράπεζες
Ακόμα πιο ευνοημένες είναι οι τράπε-

ζες. Ο φορολογικός συντελεστής τους
είναι διαχρονικά μικρότερος από τον
ονομαστικό των ανώνυμων εταιριών. 

Όπως έγραφε η Κυριακάτικη Ελευ-
θεροτυπία το 2009 για τις πέντε μεγα-
λύτερες τράπεζες (Εθνική, Eurobank,
Alpha, Πειραιώς και Αγροτική πριν την
εξαγοράσει η Πειραιώς) την περίοδο
2005-2009 “ο συντελεστής ήταν:
19,16% έναντι 25% του ονομαστικού
το έτος 2008, 17% έναντι 25% του ονο-
μαστικού το έτος 2007, 21,41% έναντι
29% το έτος 2006, 19,5% έναντι 32%
το έτος 2005. Οι παραπάνω τράπεζες
αθροιστικά «γλίτωσαν» τα προηγούμε-
να τέσσερα χρόνια 820 εκατ. ευρώ”.

Και βέβαια οι μεγαλύτεροι κερδι-
σμένοι είναι οι εφοπλιστές τα κέρδη
των οποίων, με βάση νόμους της
Χούντας τους οποίους κράτησαν όλες
οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, εξαι-
ρούνται από κάθε φορολογία. Η συμ-
μετοχή τους από τη φορολόγηση των
πλοίων τους είναι γελοία. Ένα παρά-
δειγμα έδινε το 2012 ο Γιάννης Τό-
λιος, μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΡΙΖΑ τότε
και σήμερα στέλεχος της ΛΑΕ: “Το
2010 τα έσοδα του κράτους από την
φορολογία των εφοπλιστών ήταν μό-
λις 52 εκατ., ενώ τον ίδιο χρόνο το δη-
μόσιο είχε από την ανανέωση της
«πράσινης κάρτας» των μεταναστών
έσοδα 54 εκατ.!!”. Ανάλογα προκλητι-
κό είναι το ευνοϊκό φορολογικό καθε-
στώς της Εκκλησίας και τα “παραθυ-
ράκια” για τη μείωση των φορολογη-
τέων εσόδων της και της τεράστιας
ακίνητης περιουσίας της.

Το αποτέλεσμα είναι οι μισθωτοί και
οι συνταξιούχοι να έχουν καταβαλει ως
άμεση φορολογία: 6,5 δις ευρώ, δηλα-
δή 47,9% το 2009, 6,9 δις ευρώ, δηλα-
δή 52,6% το 2010 και 7,1 δις ευρώ, δη-
λαδή 55,5%, το 2011. Ενώ για τις ίδιες
χρονιές οι επιχειρήσεις κατέβαλαν ως
άμεση φορολογία: 4,7 δις ευρώ, δηλα-
δή 35,1% το 2009, 4,1 δις ευρώ, δηλα-
δή 30,7% το 2010 και 3,6 δις ευρώ, δη-
λαδή 28,7% το 2011. Κι αυτό χωρίς να
υπολογίσουμε την -πάντα μεγαλύτερη
της άμεσης- έμμεση φορολογία από το
ΦΠΑ (που από 18% τη δεκαετία του
1990 έφτασε στο 23% σήμερα) και

στην οποία βέβαια έχουν προστεθεί τα
τελευταία χρόνια των μνημονίων ΕΝ-
ΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης και τα άλλα
“χαράτσια”.

Έρευνα μαθητών του Γενικού Λυ-
κείου Αγρού Κέρκυρας “Κρατικοί προ-
ϋπολογισμοί 1999-2013” συμπυκνώνει
τις διαστάσεις που πήρε η φορολη-
στεία σε βάρος των φτωχών τα δεκα-
πέντε αυτά χρόνια προς όφελος των
πλούσιων και των επιχειρήσεών τους.
Όπως αναφέρει “το 2000 και το 2001
τα Φυσικά και τα Νομικά Πρόσωπα
της χώρας προβλεπόταν να συμμετέ-
χουν περίπου το ίδιο στα φορολογικά
έσοδα της χώρας μας. Από το 2002
και έπειτα εμφανίζεται μία ανισοκατα-
νομή. Το 2001 τα Φυσικά Πρόσωπα
προβλεπόταν να πληρώσουν 1,26 φο-
ρές περισσότερο φόρο από τα Νομικά
Πρόσωπα. Το 2013 τα Φυσικά Πρόσω-
πα αναμένεται να πληρώσουν 5,33 φο-
ρές περισσότερους φόρους από τα
Νομικά Πρόσωπα”.

Αντί, όμως, να βάλει χέρι στις προ-
κλητικές φοροαπαλλαγές και διευκο-
λύνεις που έχουν χαρίσει σε εφοπλι-
στές, βιομήχανους και τραπεζίτες
όλες οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις
των τελευταίων είκοσι χρόνων, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να προ-
σθέσει νέα βάρη στους εργαζόμε-
νους, τους συνταξιούχους, τους αγρό-
τες, τους μπλοκάκηδες.

Π
ού πηγαίνουν τα λεφτά από τη
φοροληστεία των μισθωτών, των
συνταξιούχων και των φτωχών

όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τα τε-
λευταία των μνημονίων; Μήπως πηγαί-
νουν εκ νέου για μισθούς και συντάξεις,
για τα ασφαλιστικά ταμεία ή για την
υγεία, την πρόνοια, την παιδεία και άλ-
λες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως προπα-
γανδίζουν οι κυβερνήσεις;

Η απάντηση είναι ότι το μεγαλύτερο
μέρος των φορολογικών εσόδων τα τε-
λευταία είκοσι χρόνια έχει κατευθυνθεί
στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
Σύμφωνα με τον πίνακα που περιλαμβά-
νεται στην εισηγητική έκθεση του προ-
υπολογισμού του 2016 (σελίδα 132), από
το 1994 έως το 2015 έχουν δοθεί στο
χρέος 605.033 δις ευρώ! Από αυτά,
211.311 δις είναι τόκοι και 390.044 δις εί-
ναι χρεολύσια. 

Εκεί πήγαν και συνεχίζουν να πηγαί-
νουν τα λεφτά των φορολογούμενων -σε
βάρος των μισθών, των συντάξεων και
όλων των αναγκών μας για υγεία, παι-
δεία, πρόνοια που έχουν περικοπεί δρα-
ματικά τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα του Γενικού Λυκείου Αγρού
Κέρκυρας κάνει μία σύγκριση των ποσών
που δόθηκαν σε χρεολύσια και αυτών
που δόθηκαν σε μισθούς και συντάξεις
από το 1999 μέχρι το 2012. “...το 1999 οι
προβλεπόμενες δαπάνες για Χρεολύσια
(9.996 εκατ.) ήταν περίπου ίσες με τις

αντίστοιχες για Μισθούς και Συντάξεις
Συνολικά (9.321 εκατ.). …το 2012 οι δα-
πάνες για Χρεολύσια (41.900 εκατ.) προ-
βλεπόντουσαν διπλάσιες των αντίστοι-
χων για Μισθούς και Συντάξεις της Κεν-
τρικής Διοίκησης (20.521 εκατ.)”.

Πρώτη στις εισαγωγές όπλων

Ταυτόχρονα με το χρέος, ένα τεράστιο
μέρος των φορολογικών εσόδων κατευ-
θυνόταν στους εξοπλισμούς. Με βάση τα
στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στοκ-
χόλμης για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό
(SIPRI), την πενταετία 2001 - 2005 η Ελ-
λάδα ήταν πρώτη στην παγκόσμια κατά-
ταξη στις εισαγωγές όπλων από τις ΗΠΑ
και δέκατη στις εισαγωγές όπλων μεταξύ
όλων των χωρών του κόσμου, αγοράζον-
τας το 4% της παγκόσμιας “πίτας” των
εξαγωγών όπλων που γίνονται από όλες
τις χώρες. Όπως παραδεχόταν ο πρώην
υπουργός Οικονομικών Χριστοδουλάκης
το 2003, το 1/4 του δημόσιου χρέους
αφορούσε στις πολεμικές δαπάνες.

Αυτές ήταν και είναι οι πραγματικές
σπατάλες που χρειάζεται να κοπούν.
Ανατροπή της φοροληστείας σε βάρος
των φτωχών σημαίνει πρώτα από όλα

διαγραφή του χρέους εδώ και τώρα. Το
χρέος έχει πληρωθεί και με το παραπά-
νω όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε κανέ-
να λόγο να συνεχίζουμε να προσφέρου-
με αμύθητα ποσά σε τραπεζίτες και το-
κογλύφους δανειστές. Σημαίνει να κο-
πούν οι εξοπλισμοί και όλες οι πολεμικές
δαπάνες που το μόνο που φέρνουν είναι
πολέμους και επεμβάσεις, φτώχεια και
καταστροφή, εκατομμύρια ξεριζωμέ-
νους, πρόσφυγες και μετανάστες.

Σημαίνει να φορολογηθούν εδώ και
τώρα οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι πο-
λυεθνικές, οι τράπεζες και η Εκκλησία,
συνολικά οι πλούσιοι, τα κέρδη και η τε-
ράστια περιουσία τους. Να φορολογη-
θούν αυτοί και να σταματήσουν τα βάρη
για τους εργαζόμενους, τους συνταξιού-
χους, τους αγρότες, τους άνεργους. Και
βέβαια σημαίνει αγώνα για την επιβολή
εργατικού ελέγχου παντού, γιατί μόνο
έτσι μπορούν να κλείσουν όλες οι δια-
δρομές με τις οποίες οι έχοντες και κα-
τέχοντες μετατρέπουν κάθε φορολογική
«μεταρρύθμιση» σε φοροαπαλλαγές για
την πάρτη τους.

Λένα Βερδέ

Διαγραφή του χρέους 
-STOP στους εξοπλισμούς

Πανεργατική απεργία 20 Μάη 2010
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Τ
ην Τετάρτη 10/2 οι Δήμοι Ν.
Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας και η
Εφημερίδα των Συντακτών

διοργάνωσαν εκδήλωση για το
προσφυγικό. Ανάμεσα στο πάνελ
των ομιλητών καλεσμένος ήταν ο
Αναπληρωτής Υπουργός Μετανα-
στευτικής πολιτικής Μουζάλας. 

Ο Μουζάλας προσπάθησε να
υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση είναι
αλληλέγγυα στους πρόσφυγες εκ-
θειάζοντας τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και παρουσιάζοντάς τα ως
χώρους φιλοξενίας. Έκανε αναφο-
ρά και στο αίτημα των ανοιχτών συ-
νόρων λέγοντας ότι είναι «λογοτε-
χνικό» και δε συμβαδίζει με την
πραγματικότητα και ότι όσοι μιλάνε
για ανοιχτά σύνορα στην ουσία δυ-
ναμώνουν το φασισμό.

Τα σωματεία της περιοχής από
τις προηγούμενες ημέρες κινητο-
ποιήθηκαν με στόχο να διοργανώ-
σουν παρέμβαση διαμαρτυρίας
στην εκδήλωση δίνοντας την απάν-
τηση από τη μεριά του αντιρατσι-
στικού κινήματος. Η Γ’ ΕΛΜΕ Αθή-
νας, το Σωματείο εργαζομένων του
Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, το Σωμα-
τείο του Δήμου Ν. Ιωνίας, ο Σύλλο-

γος Αριστοτέλης, το Κοινωνικό Ια-

τρείο Ν. Φιλαδέλφειας, η Λαϊκή Συ-

νέλευση Φιλαδέλφειας και η ΚΕΕΡ-

ΦΑ παραβρέθηκαν με κοινό πανώ

και προκήρυξη που έγραφε «Να ρί-

ξουμε τον φράχτη-ανοιχτά σύνορα-

Όχι στον πόλεμο». 

Μπήκαμε με το πανώ μέσα στην

αίθουσα και το λόγο πήρε η Ντίνα

Γκαρανέ εκπροσωπώντας τα σω-
ματεία και τις κινήσεις που ήταν
εκεί. «Συμφωνείτε με την πολιτική
της ΕΕ που φράζει τα σύνορα και
πνίγει τους πρόσφυγες στο Αιγαίο
και από την άλλη να συμβιβάζεστε
όταν σας λέει δεν έχω λεφτά πάρε
μνημόνια και κατεδάφιση του
ασφαλιστικού», είπε στην παρέμ-
βασή της. «Διεκδικούμε άσυλο και
στέγη, να ανοίξουν χώροι δημόσι-
οι των δήμων και της περιφέρειας
που είναι κλειστοί, να πέσει ο
φράχτης και να ανοίξουν τα σύνο-
ρα. Φέρνετε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο
όταν ο πόλεμος στη Συρία μαίνε-
ται και ο κόσμος προσπαθεί να
επιβιώσει με την προσφυγιά. Αυτή
η πολιτική σημαίνει περισσότε-
ρους πνιγμούς και σαν κίνημα ερ-
γαζομένων σε όλη την Ευρώπη
την αντιπαλεύουμε». 

Η παρέμβαση έκανε θετική εντύ-
πωση στον κόσμο που συμμετείχε,
με πολλούς από τους οποίους ανοί-
ξαμε συζήτηση για το αίτημα των
ανοιχτών συνόρων και το γκρέμι-
σμα του φράχτη. 

Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Σ
ε γειτονιές του Λεκανοπεδίου και σε πό-
λεις σε όλη την Ελλάδα συνεχίστηκαν
την περασμένη εβδομάδα οι τοπικές εκ-

δηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ «από την κινητοποίηση
στον ‘Έβρο στη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 19
Μάρτη». Σε όλες τις εκδηλώσεις η προβολή
του βίντεο από το διήμερο στον Έβρο που
φτιάχτηκε από τον δημοσιογράφο της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης Στέλιο Μιχαηλίδη, είναι η κα-
λύτερη γέφυρα ανάμεσα στους δύο μεγάλους
σταθμούς. 

Στο Κερατσίνι η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ έγι-
νε στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμφιάλης, 100 μέ-
τρα από το μνημείο του Παύλου Φύσσα. “Ο
Γιώργος Τσιάκαλος καθηγητής στο ΑΠΘ πε-
ριέγραψε με παραδείγματα πώς ενορχηστρώ-
νεται η ρατσιστική προπαγάνδα σε όλη την Ευ-
ρώπη και στην Ελλάδα σε βάρος των προσφύ-
γων και των μεταναστών”, μας είπε η Ευγενία.
“Ο Μιχάλης Κομνηνός από τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Δραπετσώνας-Τερψηχώρος δήλωσε
ότι ο Σύλλογος τάσσεται στο πλευρό των προ-
σφύγων και εξέφρασε την ανησυχία του για το
στρατόπεδο που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο
Σχιστό, ενώ ο Πέτρος Κωνσταντίνου τόνισε ότι
οι περιπολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο σημαίνουν
κλιμάκωση του πολέμου στη Συρία, στρατόπε-
δα και απελάσεις. Στη διάρκεια της συζήτησης
ο Λεωνίδας συνταξιούχος γεωπόνος από την
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας τόνισε ότι οι μετανάστες
προσφέρουν στην οικονομία με τη συμμετοχή
στην αγροτική παραγωγή. Φοιτητές και νέοι
εργαζόμενοι πήραν στη συνέχεια το λόγο με-
ταφέροντας την εικόνα της μάχης ενάντια στη
Χρυσή Αυγή που είχε προσπαθήσει να κάνει

συγκέντρωση στο Κερατσίνι δύο μέρες νωρί-
τερα, ενώ μπήκαν προτάσεις για τοπικές δρά-
σεις και συναυλίες ενόψει της 19 Μάρτη”. 

Την Τετάρτη 10/2 έγιναν επίσης εκδηλώ-
σεις-βιντεοπροβολές της ΚΕΕΡΦΑ σε Κυψέλη
και Νέο Ηράκλειο. “Στην εκδήλωση της Κυψέ-
λης ο Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός μί-
λησε για την ιστορία της προσφυγιάς και το
ρόλο που έπαιξε μέσα στον προηγούμενο αι-
ώνα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο”, μας
είπε η Σοφία. “Μετά την ομιλία της Νίκης Αρ-
γύρη από την ΚΕΕΡΦΑ που έβαλε την εικόνα
της πολύ επιτυχημένης κινητοποίησης στον
Έβρο και της συνέχειας στις 19 Μάρτη, άνοιξε
πλούσια συζήτηση. Η Αγγελική από την Γ’ ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας τόνισε ότι μετά από τη συμμετοχή
της Γ' ΕΛΜΕ στον Έβρο, οι εκπαιδευτικοί ετοι-
μάζουν εκδηλώσεις για τις 19 Μάρτη στα σχο-
λεία. Ο Αλέξανδρος από την Επιτροπή Αλλη-
λεγγύης στους Πρόσφυγες στο Γαλάτσι μίλη-
σε για τη στήριξη που έδωσε ο αλληλέγγυος
κόσμος στους πρόσφυγες τόσο στο Παλαί
όσο και στο Τάε Κβο Ντο. Αποφασίστηκε να γί-
νει συνεδρίαση του συντονιστικού της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ για να διοργανώσει μέρα δράσης
στην περιοχή”. 

Στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Ν. Ηρά-
κλειο “συμμετείχε κόσμος από τη γειτονιά τό-
σο από την ΚΕΕΡΦΑ όσο και από το ΝΑΡ και
την ΟΚΔΕ”, μας είπε ο Παναγιώτης. “Μετά τις
εισηγήσεις της Μαρίας Ντάσιου και του Γιώρ-
γου Ράγκου, πολλοί μετέφεραν το κλίμα της
κινητοποίησης στον Έβρο και στη συνέχεια
έγιναν ερωτήσεις σε σχέση με το ποια είναι η
θέση της ΚΕΕΡΦΑ για τα Hot Spot και για το

πώς μπορούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
που περνούν τα σύνορα να φιλοξενηθούν.
Αναδείχθηκε ότι διεκδικούμε να κλείσουν τα
Hot Spot και να ανοίξουν δομές φιλοξενίας αλ-
λα ταυτόχρονα χρειάζεται σύνδεση με το αίτη-
μα για ανοιχτά σύνορα για όλους”. 

Καμπάνια

Την Παρασκευή 12/2 έγινε εκδήλωση στην
Καλλιθέα και στα Πετράλωνα όπου “μετά την
προβολή του πολύ ενδιαφέροντος βίντεο από
το διήμερο στον Έβρο έγινε συζήτηση που
επικεντρώθηκε στη συνέχεια του αντιρατσιστι-
κού κινήματος στις 19 Μάρτη, την υποκρισία
του Μουζάλα και τις τρέχουσες εξελίξεις όπου
το ΝΑΤΟ γίνεται πλέον ο χωροφύλακας στο
Αιγαίο”, μας είπε ο Δημήτρης. “Ο Μιχάλης
Λυμπεράτος, ιστορικός μίλησε για τις προσφυ-
γικές ροές σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα
και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια και μετά τη λή-
ξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου όπως πχ η εκ-
δίωξη των Εβραίων. Ο Μάκης Παλαπάνης από
τη λέσχη αλληλεγγύης Νέου Κόσμου τόνισε
την υποκρισία της ΕΕ για τις απειλές της εξό-
δου της Ελλάδας από την Σένγκεν. Αποφασί-
σαμε να ξεκινήσουμε την καμπάνια για τις 19
Μάρτη στην περιοχή μας δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στα σχολεία”. 

Συζήτηση και βιντεοπροβολή από τον Έβρο
έγινε το Σάββατο 13/2 και στα Εξάρχεια, όπου
αποφασίστηκε το ξεκίνημα της καμπάνιας για
τις 19 Μάρτη με εξορμήσεις στα σχολεία της
περιοχής και διοργάνωση μέρας δράσης στις
12 Μάρτη. 

Την Κυριακή 14/2 έγινε εκδήλωση της ΚΕΕΡ-

ΦΑ στο Ελληνικό με ομιλητές τον Π. Κωνσταν-
τίνου, τον Νίκο Στραβελάκη, οικονομολόγο και
την Άρτεμης Στασινοπούλου μαθήτρια στο 2ο
Λύκειο Αλίμου, η οποία “μίλησε για το ρόλο
των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην πάλη
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, δίνον-
τας την εικόνα ότι σε πολλά σχολεία καθηγη-
τές παίρνουν την πρωτοβουλία και οργανώ-
νουν αντιρατσιστικά μαθήματα. Συμπλήρωσε
γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια συντονι-
σμού μπροστά στις 19 Μάρτη”, μας είπε ο Πέ-
τρος. “Στη συνέχεια ο Νίκος Στραβελάκης
έκανε τη σύνδεση της οικονομικής κρίσης με
την προσφυγιά. Στη συζήτηση αναδείχθηκε
ιδιαίτερα η σημασία της παρέμβασης της
ΚΕΕΡΦΑ στα σχολεία με αφορμή τα όσα εξε-
λίσσονται στα Διαβατά αλλά και στα τοπικά
συνδικάτα”. 

Εκδήλωση διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ και στο
Ηράκλειο Κρήτης. “Συμμετείχαν φοιτητές και
εργαζόμενοι που είτε είχαν συμμετάσχει στο
διήμερο στον Έβρο είτε ήθελαν να ενημερω-
θούν”, μας είπε ο Τάσος. “Μάλιστα δύο παιδιά
είχαν συμμετάσχει σαν εθελοντές στην Ειδο-
μένη και τόνισαν ότι αυτή τη στιγμή η κατά-
σταση είναι τόσο τραγική που χρειάζεται πολί-
τική πίεση εκτός από εθελοντική προσφορά. Η
προβολή του βίντεο δημιούργησε πολύ δυνα-
μικό κλίμα και μας ενέπνευσε να συνεχίσουμε
την καμπάνια για τις 19 Μάρτη, βάζοντας το
επόμενο διάστημα ψηφίσματα στις γενικές συ-
νελεύσεις κερδίζοντας τους συλλόγους μας
στον αγώνα ενάντια στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης και το ΝΑΤΟ”.

Κατερίνα Θωίδου

Από τον Έβρο στις 19 Μάρτη

Tα σωματεία απέναντι στην
κατάντια Μουζάλα

Το πανώ των Σωματείων και  των
φορέων στην εκδήλωση με τον
Μουζάλα, Φιλαδέλφεια 10/2



17 Φλεβάρη 2016, Νο 1211Πολιτισμός εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Μ
ια ακόμα αριστοτεχνική πιρουέτα
συνδιαλλαγής και υπόκλισης στο
ιδιωτικό κεφάλαιο έκανε ο Τσίπρας

το Σάββατο 6/2 επισκεπτόμενος το προκλητι-
κά φαραωνικό έργο των εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ (έχει υπερβεί τα 550 εκα-
τομμύρια η δαπάνη κατασκευής του) στο Φα-
ληρικό Δέλτα που θα στεγάσει την Εθνική Λυ-
ρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη
(ΕΒΕ) στο “Πάρκο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρ-
χος”.

Εξίσου προκλητικές με το μέγεθος της κα-
τασκευής ήταν και οι δηλώσεις του Τσίπρα
που συνοδευόταν από τους Υπουργούς Πολι-
τισμού Α. Μπαλτά και Επικρατείας Ν. Παππά,
δηλώνοντας πως πρόκειται για «μια πολύ ση-
μαντική και γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύμα-
τος "Σταύρος Νιάρχος" προς τον ελληνικό λαό
και το ελληνικό Δημόσιο στην κτήση και τη
διαχείριση των οποίων θα περιέλθει το Κέντρο

Πολιτισμού μετά την ολοκλήρωσή του». 
Προφανώς και δεν χρειάζεται να θυμηθούμε

τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για την “σκανδαλώδη σύμ-
βαση” πίσω στο 2009 όταν καταψήφιζε την
πρόταση που έφερνε στη Βουλή η κυβέρνηση
Καραμανλή για την παραχώρηση με εξευτελι-
στικούς όρους ενός από τα σημαντικότερα φι-
λέτα γης στην Αττική και δυο εκ των σημαντι-
κότερων πολιτιστικών ιδρυμάτων της χώρας.

Κατάρρευση 

Την ώρα που όλα τα δημόσια πολιτιστικά
ιδρύματα βρίσκονται υπό κατάρρευση λόγω
υποχρηματοδότησης τα αμετροεπή αυτά κατα-
σκευάσματα αποτελούν ένα τεράστιο σκάνδα-
λο τόσο σε επίπεδο παραχώρησης, σε κατα-
σκευαστικό αλλά και πιο σημαντικό στο επίπε-
δο του ελέγχου της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Από την αρχή όταν κατατέθηκε η σύμβαση
για την κατασκευή του έργου οι καταγγελίες

είχαν πέσει βροχή για τις μεθοδεύσεις παρα-
χώρησης στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»
των 238 στρεμμάτων στο Φαληρικό Δέλτα για
100 χρόνια. Τότε μέσα στο κατακαλόκαιρο
(27/7/09) οι εργαζόμενοι στην Λυρική Σκηνή
είχαν πραγματοποιήσει κινητοποίηση έξω
από τη Βουλή καταγγέλλοντας την σύμβαση
παραχώρησης που στην ουσία χάριζε δυο
από τους βασικούς πυλώνες πολιτισμού της
χώρας στο ιδιωτικό κεφάλαιο. 

Παρότι και τότε προσπαθούσαν να βαφτί-
σουν το ξεπούλημα “δωρεά”, η παραχώρηση
σε ένα ίδρυμα με έδρα τις Βερμούδες, με ειδι-
κές φορολογικές ρυθμίσεις για την ΑΕ εταιρία
που δημιουργήθηκε για να διαχειριστεί το έρ-
γο, είχε βρει την αντίσταση των εργαζόμενων.

“Για 100 χρόνια, ο οργανισμός «Κέντρο Πο-
λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.», θα
εκμεταλλεύεται τις εγκαταστάσεις χωρίς πε-
ριοριστικούς όρους, εισπράττοντας περί τα

48.500.000� ετησίως. Παραδίδουν την ΕΛΣ στο
Ίδρυμα Νιάρχος όπου θα λειτουργεί με όρους
υποτέλειας, πληρώνοντας βαρύ ενοίκιο, φιλο-
ξενούμενη αντί για οικοδέσποινα και με διαρ-
κή το φόβο ενδεχόμενης έξωσης. Επέρχεται
χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, κατάργη-
ση ειδικοτήτων, ενώ γίνεται λόγος για εντατι-
κοποίηση της εργασίας, χρήση προγραμμά-
των stage και εθελοντισμό, με ολέθριες συνέ-
πειες για τους εργαζόμενους. Επιπλέον η
Ε.Λ.Σ. θα γίνει ακόμη πιο απρόσιτη για το λαό,
γιατί όπως ενδεικτικά αναφέρεται, η τιμή του
εισιτηρίου θα εκτιναχθεί στα 75�ευρώ τουλάχι-
στον. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παρα-
πέρα εμπορευματοποίηση της τέχνης και στην
χειραγώγηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
στη χώρα μας”, τόνιζαν στην ανακοίνωσή τους
καταγγέλλοντας την τότε κυβέρνηση για μυ-
στική σύμβαση που επιβάλλεται εκβιαστικά.

Κυριάκος Μπάνος

Τι συμβαίνει σήμερα στην ΕΛΣ;

Η ΕΛΣ όπως όλα τα πολιτιστικά ιδρύ-
ματα της χώρας βρίσκεται κάτω από
την συνεχή πίεση της υποχρηματοδό-
τησης. Όταν για πρώτη φορά βρέθηκα
στην Λυρική ήμασταν πάνω από 80
μουσικοί, σήμερα είμαστε 56 με μεγα-
λύτερες ανάγκες και παραγωγές. 

Παρόλο που σύμφωνα με την εργα-
τική νομοθεσία δεν επιτρέπεται να
δουλεύουμε πάνω από 2 Κυριακές το
μήνα ή 3 Κυριακές αν πρόκειται για
μήνα με 5 βδομάδες, η κατάσταση έχει
ξεφύγει σε τέτοιο βαθμό που φτάνου-
με να δουλεύουμε 5 Κυριακές σερί. 

Ταυτόχρονα βρισκόμαστε συνέχεια
υπό την πίεση της απληρωσιάς. Σήμε-
ρα που μιλάμε είμαστε όλοι ήδη μια
βδομάδα απλήρωτοι και είναι σίγουρο
πως αυτό θα ξεπεράσει τις 15 μέρες.

Φυσικά αυτή η κατάσταση έχει αντί-
κτυπο και στην καλλιτεχνική δημιουρ-
γία. Συχνά πλέον βλέπουμε ελλειπείς
παραγωγές κακού γούστου, άστοχες
επιλογές ρεπερτορίου, και χωρίς την
αναγκαία στόχευση για εκπαίδευση
του κοινού, κάτι που θα έπρεπε να εί-
ναι από τις σημαντικότερες λειτουρ-
γίες μιας Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

Η μη χρηματοδότηση στρέφει τις
διοικήσεις στους χορηγούς που πολύ
συχνά παρεμβαίνουν στην ίδια τη δη-
μιουργική διαδικασία. Το ίδιο είδαμε
και πριν λίγες μέρες στο Εθνικό. Σαν
εργαζόμενοι στην Λυρική βγάλαμε και
ανακοίνωση γι' αυτό το θέμα καταγ-
γέλλοντας το κατέβασμα της παρά-
στασης. Είναι σίγουρο πως την επό-
μενη περίοδο τέτοιες μεθοδεύσεις θα

αυξηθούν ενώ πολύ φοβάμαι πως  με-
τά την εγκατάστασή μας στα νέα κτή-
ρια, αυτό θα γίνεται κατά κόρον.

Τι θα σημάνει η μετακίνηση της ΕΛΣ

και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο και-

νούριο κτήριο;

Η ΕΛΣ πολλά χρόνια έχει κτηριακό
πρόβλημα ενώ ταυτόχρονα η έλλει-
ψη οργανογράμματος λειτουργίας
χρησιμοποιούνταν από την εκάστοτε
διοίκηση για να εξυπηρετεί κάθε εί-
δους συμφέροντα. Το Θέατρο στην
Ακαδημίας δεν μπορεί εδώ και δε-
καετίες να καλύψει τις πραγματικές
ανάγκες της ΕΛΣ. 

Κανείς δεν μας λέει πώς θα λει-
τουργεί η ΕΛΣ μετά την μετακίνηση.
Είναι σίγουρο πλέον πως το ίδρυμα
Νιάρχος θα έχει εκπροσώπους στο
νέο ΔΣ ως διαχειριστική αρχή του
χώρου. Γιατί ως γνωστό η ΕΛΣ θα
πληρώνει νοίκι σε αυτές τις εγκατα-
στάσεις που δεν θα είναι ούτε δημό-
σιες, ούτε δωρεάν. Τουλάχιστον για
τα επόμενα ...100 χρόνια.

Ο φόβος όμως είναι πως πλέον το

ίδρυμα θα έχει λόγο ακόμα και στο
ίδιο το καλλιτεχνικό έργο, μια ανεπί-
τρεπτη κατάσταση που αποδεικνύει
την ουσιαστική παράδοση της ΕΛΣ
στα ιδιωτικά συμφέροντα. 

Εδώ πλέον μιλάμε για πραγματική
συγκεντροποίηση της πολιτιστικής
δημιουργίας της χώρας στα χέρια
των ιδιωτικών συμφερόντων και του
πραγματικού ελέγχου του πολιτιστι-
κού έργου. Το είδαμε και στις περι-

πτώσεις του Μεγάρου Μουσικής αλ-
λά και όλων αυτών των ιδρυμάτων
που ξεπήδησαν μέσα από τα διάφορα
πολιτιστικά ιδρύματα τραπεζών και
εφοπλιστών τις τελευταίες δεκαετίες.

Αυτό που συνέβη είναι στην ουσία
το άνοιγμα στα μεγάλα καλλιτεχνικά
γραφεία της Ευρώπης και της Αμε-
ρικής, στους ατζέντηδες και τα κάθε
είδους εμπορευματοποιημένα πολι-
τιστικά προϊόντα. Είναι αυτή η ψευ-
το-γκλαμουριά που θέλουν να πα-
ρουσιάσουν όλοι αυτοί κερδίζοντας
κύρος, σε πλήρη αντίθεση με το τι
συμβαίνει πραγματικά στην κοινωνία
της κρίσης που ζούμε.

Το χειρότερο ωστόσο νομίζω πως
είναι αυτό που θα συμβεί με την
Εθνική Βιβλιοθήκη. Τεράστιας αξίας
δεδομένα παραδίδονται στα χέρια
των ιδιωτών. Αν κάποιος ψάξει θα
βρει πως το ίδρυμα Νιάρχος έχει
από καιρό βάλει χέρι σε διάφορες
δημοτικές βιβλιοθήκες, συνδεόμενο
με το διεθνές δίκτυο Future Library
και προσπαθώντας να ελέγξει το δί-
κτυο βιβλιοθηκών και εν τέλει την

ίδια την πληροφορία. 

Τσίπρας και Μπαλτάς μιλάνε για χώ-

ρο που θα δώσει ανάπτυξη στις τέ-

χνες και το πολιτισμό. Τι απαντάς;

Την ίδια ώρα που το Μέγαρο Μου-
σικής έχει βυθιστεί στα χρέη και οι
ίδιοι έρχονται να μας ανακοινώσουν
την αναγκαιότητα κρατικοποίησής
του, είναι αστείο να μας λένε πως
δεν υπάρχουν χώροι. Το Μέγαρο
Μουσικής διαθέτει έναν από τους
καλύτερους χώρους Όπερας στην
Ευρώπη και σίγουρα τον καλύτερο
στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε,
όπως κάνουμε αρκετές φορές όταν
πρόκειται για πρόβες, να στεγα-
στούμε στο Μέγαρο Μουσικής.
Υπάρχουν τρομερές δυνατότητες,
υπάρχει η Αίθουσα Τριάντη, ένας
καταπληκτικός χώρος για Όπερα
που θα μπορούσε να καλύψει άνετα
τις ανάγκες της Λυρικής. 

Το συγκεκριμένο κατασκεύασμα
στο Δέλτα του Φαλήρου, παρά το μέ-
γεθος και τα χρήματα που σπαταλή-
θηκαν, είναι εντελώς αχρείαστο. Φτιά-
χτηκε μόνο και μόνο για να εξυπηρε-
τήσει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέ-
ροντα και για κανέναν άλλο λόγο. 

Με σαφείς τις ρήτρες για την συμ-
μετοχή του δημοσίου που θα αναλά-
βει πλήρως και τη χρηματοδότηση
του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα
Νιάρχος μετά το πέρας του έργου, σε
αντίθεση με αυτά που λέει ο Τσίπρας
και ο Μπαλτάς για μεγάλες δωρεές
που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του
πολιτισμού στη χώρα, αυτό που θα
έχουμε θα είναι εντατικοποίηση της
εργασίας, έλεγχος του παραγόμενου
έργου και ακόμα μεγαλύτερη αδυνα-
μία πρόσβασης για τον μέσο Αθηναίο.

Είναι σκάνδαλο να δίνουν τη
Λυρική Σκηνή στο Ίδρυμα Νιάρχος

Συνέντευξη με 
τον Ζαχαρία Τσούμο,
χορωδό, μέλος 
του Σωματείου
εργαζομένων στη
Εθνική Λυρική Σκηνή 

Kινητοποίηση των
εργαζομένων στη Λυρική
το καλοκαίρι του 2009
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Προ ημερών απολύθηκε από το κατάστημα του Πλαισίο στη Λάρι-
σα η Σοφία Πάτα, εργαζόμενη και μέλος του σωματείου στην

εταιρεία. Όπως αναφέρει το σωματείο διεκδικεί την επαναπρόσληψή
της και με διαδοχικές ανακοινώσεις που έχει εκδώσει εξηγεί ότι πρό-
κειται για πρακτική της εταιρείας η οποία συστηματικά αντικαθιστά
παλαιότερους υπαλλήλους με καινούργιους που έχουν μικρότερους
μισθούς και λιγότερα δικαιώματα. 

Αυτό που είναι πρωτόγνωρο είναι ο εργοδοτικός κυνισμός που συ-
νοδεύει αυτή την απόλυση. Στην ανακοίνωση τονίζεται: «Σαν δικαιο-
λογία παρουσιάστηκε το ότι η συνάδελφος δεν χαμογελούσε πολύ.
Όλοι ξέρουν το περίφημο χαμόγελο των πωλητών του Πλαισίου αλλά
δεν ξέρουν πόσο αυτό μετριέται, αξιολογείται και πόσο επηρεάζει την
ζωή τους» και συνεχίζει: «Η συνάδελφος είναι μητέρα σε μονογονεϊκή
οικογένεια και τώρα έρχεται αντιμέτωπη με την ανεργία που της επι-
φύλασε η διοικητική ιδεοληψία. Να παλέψει για να συντηρήσει το τρί-
χρονο παιδί της γιατί η εταιρεία Πλαίσιο είναι ευαίσθητη επιλεκτικά».

Ενώ καταλήγει: «Το αίτημα της ακύρωσης της απόλυσης της Σο-
φίας είναι αίτημα ολόκληρης της κοινωνίας που δεν υποκύπτει στον
κανιβαλισμό της “ανάπτυξης” και στο καθεστώς εργασιακής γαλέρας
που έχει επιβληθεί στη χώρα μας στο βωμό αυτής. Τα χαμογελά μας
σβήνουν μόνο όταν δεν αγωνιζόμαστε!

Καλούμε την Διοίκηση της εταιρείας να προσέλθει σε διάλογο με
το Σωματείο μέχρι την Δευτέρα 22 Φεβρουάριου με θέμα την απόλυ-
ση της Σοφίας και τα εκκρεμή αιτήματα μας, διαφορετικά θα κλιμα-
κώσουμε τις ενέργειές μας».

ΠΛΑΙΣΙΟ Χαμογέλα ή απολύεσαι

Για τις 25/2 είναι ορισμένη η
επόμενη δικάσιμος για τη

μήνυση που έχει καταθέσει ο
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ
Πέτρου Κωνσταντίνου εναντίον
του φασίστα Κούκούτση. Η δίκη
αναβλήθηκε από τον περασμέ-
νο Μάιο όταν ο κατηγορούμε-
νος ναζί είχε δηλώσει μέσω του
δικηγόρου του «πολυασθενής».

Θυμίζουμε ότι η κατηγορία
είναι αυτή της συκοφαντικής
δυσφήμησης κατ’ εξακολούθη-
ση για τα εξής γεγονότα όπως
τα αναφέρει σε παλαιότερη
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ “Ο
Κουκούτσης είχε αναλάβει κα-
θήκοντα «face-control» στη
Βουλή στις 24 Αυγούστου 2012
όταν ένα αντιρατσιστικό συλλα-
λητήριο πάνω από δεκαπέντε
χιλιάδων διαδηλωτών έφτασε
στο Σύνταγμα και αντιπροσω-
πεία του μπήκε στο κτίριο της
Βουλής για να επιδώσει ψήφι-
σμα κατά των ρατσιστικών επι-
χειρήσεων σκούπα Ξένιος Δίας.

Την αντιπροσωπεία αποτε-
λούσαν οι: Πέτρος Κωνσταντί-
νου, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας και συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, Τζαβέντ Ασλάμ, πρό-
εδρος της Πακιστανικής Κοινό-
τητας Ελλάδος, Φώτης Ανδρεό-
πουλος, εκπαιδευτικός του
Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών

Πειραιά. Την συνόδευε η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική
Κατριβάνου για την επίδοση
του ψηφίσματος στον (τότε)
πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγ-
γελο Μεϊμαράκη.

Ο Κουκούτσης προχώρησε σε
επιθέσεις με σπρωξιές και χτυ-
πήματα στην πλάτη κατά του
Πέτρου Κωνσταντίνου και με
ένα χυδαίο ρατσιστικό υβρεολό-
γιο επιτέθηκε κατά της Βασιλι-
κής Κατριβάνου (…) Δύο μέρες
μετά, με την κάλυψη του νεονα-
ζιστικού μορφώματος, εξέδωσε
ανακοίνωση όπου συκοφαντού-
σε τον Π.Κωνσταντίνου με την
φράση: «Ο βουλευτής της Χρυ-
σής Αυγής…Δημήτριος Κουκού-
τσης… πέταξε με τις κλωτσιές
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
τον εμπρηστή και όχι μόνο της
«Μαρφίν», αρχηγό της Ανταρ-
σίας Κωνσταντίνου…»”.

Πολύ νερό έχει κυλήσει έκτο-
τε στο αυλάκι, το αντιφασιστικό
κίνημα είναι πολύ ισχυρότερο
και οι ναζί αδύναμοι και απομο-
νωμένοι. Όσες αναβολές και να
πάρει η δίκη του Κουκούτση,
υπόδικου και στη μεγάλη δίκη
της Χρυσής Αυγής, αργά ή γρή-
γορα θα βρεθεί αντιμέτωπος με
την καταδίκη του η οποία θα εί-
ναι βήμα για την συνολική κατα-
δίκη των ταγμάτων εφόδου της
εγκληματικής οργάνωσης.

Να τιμωρηθεί 
ο νεοναζί ΚουκούτσηςΤον περασμένο Δεκέμβρη ξεκίνησε

στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο
της Νεάπολης Λασιθίου η δίκη για το
θάνατο του Κώστα Κατσούλη. Οι κατη-
γορούμενοι είναι έξι εκ των οποίων οι
πέντε αντιμετωπίζουν κατηγορίες για
θανατηφόρα σωματική βλάβη και είναι
προφυλακισμένοι από το 2014.

Θυμίζουμε ότι ο 47χρονος Κώστας
Κατσούλης, ξενοδοχοϋπάλληλος από
τα Χανιά, ενεργός στο κίνημα και ιδιαί-
τερα στο αντιφασιστικό, ξεψύχησε τον
Σεπτέμβρη του 2014 μετά από άγριο
ξυλοδαρμό σε ποδοσφαιρικό αγώνα
στο Ηράκλειο ανάμεσα στην ομάδα του
Ηροδότου και του Εθνικού του οποίου ήταν οπαδός. Θυ-
μίζουμε ακόμη ότι ο Κώστας είχε υπάρξει θύμα επίθεσης
με μαχαίρι από χρυσαυγίτες στον Πειραιά το 1996.

Παρά την αποχή των δικηγόρων η δίκη συνεχίζεται
επειδή εκπνέει το 18μηνο της προφυλάκισης. Η οικογέ-
νεια του Κώστα καταγγέλλει επαλειμμένα προσπάθειες
συγκάλυψης, αλλοίωσης στοιχείων αλλά και τρομοκρά-
τησης μαρτύρων. Όπως δήλωση στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο αδελφός του Θύμιος “φαίνεται να υπάρχει ορ-
γανωμένη προσπάθεια να αποδοθεί ο θάνατος σε παθο-
λογικά αίτια και όχι στα χτυπήματα που δέχτηκε”.

Μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικα-
στήριο μίλησαν για «ομερτά» που έχει
επιβληθεί στη Νέα Αλικαρνασσό για να
μην καταθέσουν μάρτυρες κλειδιά που
θα εμπλέξουν «επιφανείς πολίτες». Η
Νέα Αλικαρνασσός είναι η έδρα της
ομάδας του Ηροδότου, είναι όμως και η
περιοχή όπου η ναζιστική εγκληματική
οργάνωση Χρυσή Αυγή διατηρεί τα γρα-
φεία της. Καθόλου τυχαίο δεν είναι το
γεγονός ότι τουλάχιστον ένας από τους
κατηγορούμενους, με ηγετικό ρόλο
στην άνανδρη επίθεση, είχε διαπιστωμέ-
νες σχέσεις με τη ΧΑ.

Οι τραμπούκοι προσπαθούν να συγ-
καλύψουν τα εγκλήματά τους, ελπίζουν ότι το φονικό
θα ξεχαστεί και θα ατονήσει στη συλλογική μνήμη αλ-
λά οι άνθρωποι του Κώστα είναι αποφασισμένοι να
μην χαριστούν σε κανέναν. Πλάι στους συγγενείς και
στους δικηγόρους στέκονται οι αντιφασίστες και οι
σύντροφοί του από τη συλλογικότητα «Χωριά» ΒΔ
Κρήτης στην οποία ήταν ενεργός. Όλοι μαζί θα εξα-
σφαλίσουμε ότι θα θριαμβεύσει η αλήθεια και όχι οι
μεθοδεύσεις, το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκκαλο,
η ομερτά θα σπάσει και όλοι οι δολοφόνοι θα πληρώ-
σουν.

Δίκη Κατσούλη: Όχι στην συγκάλυψη

Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων μέχρι τις 22/2 με-
τά από απόφαση που πήραν στις 15/2. Την Παρα-

σκευή 12/2 και λίγο νωρίτερα από το μεγάλο συλλαλη-
τήριο οι σύλλογοι των δικηγόρων, των γιατρών και άλ-
λων επιστημονικών φορέων είχαν οργανώσει συναυλία
διαμαρτυρίας. Στη συναυλία αλλά και στο συλλαλητήριο
που ακολούθησε παρουσία είχε και η Επιτροπή Αγώνα
Δικηγόρων. 

Τα μέλη της επιτροπής μοίρασαν μαζικά κείμενο που
υπογράφεται και από επιτροπές αγώνα μηχανικών, φαρ-
μακοποιών κλπ αλλά και συνελεύσεις σωματείων η
οποία αποτελούσε χαιρετισμό στον αγώνα των φτωχο-
μεσαίων αγροτών. Το κείμενο μεταξύ άλλων τονίζει «Κα-
λωσορίσουμε τους αγωνιζόμενους αγρότες στην Αθήνα,
στην Πλατεία Συντάγματος, εδώ που οι εργάτες, η νεο-
λαία, οι επιστήμονες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα της πό-
λης, δώσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια μεγάλες μάχες,
με απεργίες, διαδηλώσεις, συνελεύσεις, ενάντια στα
μνημονιακά μέτρα και τις κυβερνήσεις που τα ψήφιζαν.
Η παρουσία σας σ’ αυτή την Πλατεία είναι συνέχεια αυ-
τών των μεγάλων μαχών, γι’ αυτό και τη χαιρετίζουμε!»
για να συνεχίσει «Ο δικός μας αγώνας είναι για δουλειά
για όλους, για δημόσια αγαθά – παιδεία και υγεία, για
αξιοπρεπή σύνταξη για όλους όσους ζουν απ’ τη δου-

λειά τους. Καμία σχέση δεν έχει με τα κόμματα που τα
προηγούμενα χρόνια περνούσαν Μνημόνια που θέριζαν
τις κοινωνικές κατακτήσεις ή με ναζιστικά εγκληματικά
μορφώματα σαν τη Χρυσή Αυγή».

Και στη Θεσσαλονίκη η αντίστοιχη Επιτροπή Αγώνα
παίρνει αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Την Τρίτη 16/2 το
πρωί δεκάδες δικηγόροι μαζί με φοιτητές της Νομικής
σχολής προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του Δι-
καστικού Μεγάρου μοιράζοντας κείμενο το οποίο υπο-
γράμμιζε «Αυτό το εφιαλτικό μέλλον για τη μεγάλη πλει-
οψηφία των οικονομικά ασθενέστερων και μεσαίων επι-
στημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών (ειδικά των νέ-
ων), δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των «πλούσιων
μεσοστρωμάτων που δεν θέλουν να πληρώσουν», την
οποία προπαγανδίζει η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια
της».

Η Επιτροπή αγώνα δικηγόρων καλεί στην εκδήλωση
που συνδιοργανώνει με την Επιτροπή Αγώνα Μηχανικών
και θέμα «Το νέο ασφαλιστικό και η συνέχεια του αγώνα
για την ανατροπή του» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
στις 6:30 μμ. στο κτίριο του ΔΣΘ στη Διαγώνιο. Ομιλη-
τές θα είναι οι: Βασίλης Τσιγαρίδας Δικηγόρος, Χρή-
στος Μπακέλας μέλος ΔΣ ΔΣΘ και εκπρόσωπος της Επι-
τροπής Αγώνα των Μηχανικών.

Oι δικηγόροι συνεχίζουν

Ξημερώματα της Τρίτης 16/2 με
εντολή του ΤΑΙΠΕΔ πάνω από 20

μπάτσοι με συνεργεία της ΔΕΗ έκα-
ναν ντου στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ,
έσκαψαν σε πατώματα και τοίχους
ξηλώνοντας όλη την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση και καταστρέφοντας
μηχανολογικό εξοπλισμό. Στη συνέ-
χεια προσπάθησαν να σφραγίσουν

το θέατρο χωρίς αποτέλεσμα.
Λίγη ώρα μετά, μέλη της συνέλευ-

σης του ΕΜΠΡΟΣ και αλληλέγγυοι
βρέθηκαν στο χώρο και άνοιξαν ξανά
το θέατρο. Η πρώτη εκτίμηση για τις
ζημιές από την επίθεση δείχνει πως
είναι αρκετά μεγάλες, ωστόσο με
την συμπαράσταση κατοίκων της πε-
ριοχής τραβήχτηκε ήδη ρεύμα από

διπλανά κτίσματα για να μπορέσει να
γίνει μια πρώτη λειτουργία και να ορ-
γανωθεί η συνέλευση που είχε καλε-
στεί για αργότερα την ίδια μέρα.

Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυ-
πογραφείο δεκάδες αλληλέγγυοι
πλημμύριζαν το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ,
έναν πραγματικό χώρο αντίστασης και
πόλο ελεύθερης έκφρασης.

Κάτω τα χέρια από το ΕΜΠΡΟΣ



T
ον Μάρτη του 1953 ο «μεγά-
λος αρχιτέκτονας του κομμου-
νισμού», ο «κορυφαίος της επι-

στήμης», ο «πατέρας των εθνών», η
«λαμπρή μεγαλοφυία», ο «μεγαλύτε-
ρος στρατηγός όλων των λαών και
εποχών», εν συντομία ο Ι. Β. Στάλιν
άφησε την τελευταία του πνοή. Όλοι
αυτοί οι υμνητικοί τίτλοι δεν του
αποδόθηκαν μετά θάνατον αλλά όσο
ζούσε -ένας Φαραώ της Αρχαίας Αι-
γύπτου θα τους έβρισκε πολύ οι-
κείους. Τρία χρόνια μετά, στα μέσα
Φλεβάρη του 1956 ξεκινούσε τις ερ-
γασίες του το 20ο Συνέδριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Σο-
βιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ). Γενικός
γραμματέας του ήταν ο Νικίτα Χρου-
στσόφ. Σε μια κλειστή ολομέλεια
του συνεδρίου ο γραμματέας έκανε
μια εισήγηση με τίτλο «Για την προ-
σωπολατρία και τις συνέπειές της». 

Εγκλήματα

Αυτή η «μυστική έκθεση» διέρρευ-
σε στις δυτικές εφημερίδες.  Το πε-
ριεχόμενό της ήταν ένα σοκ, πρώτα
και κύρια για τους κομμουνιστές
στην Δυτική Ευρώπη. Γιατί, ούτε λί-
γο ούτε πολύ, ο Χρουστσόφ δήλωνε
σ’ αυτή ότι ο «μεγαλοφυής» Στάλιν,
όχι μόνο καλλιέργησε την προσωπο-
λατρία αλλά οργάνωσε μαζικά εγ-
κλήματα και παραλίγο να στείλει την
ΕΣΣΔ στο χαμό στο Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο. 

Ο Χρουστσόφ μίλησε με στοιχεία
και ονόματα. Αποκάλυψε για παρά-
δειγμα ότι ο Λένιν λίγο πριν το θάνα-
τό του είχε διακόψει τις προσωπικές
σχέσεις με τον Στάλιν και είχε ζητή-
σει την απομάκρυνσή του από τη θέ-
ση του γενικού γραμματέα. Μίλησε
για τις εκκαθαρίσεις της δεκαετίας
του ’30, που δεν στράφηκαν σε «αν-
τεπαναστάτες τροτσκιστές», αλλά
στα στελέχη που είχαν αναδείξει (και
υμνήσει) τον Στάλιν. «Από τα 139 τα-
κτικά και αναπληρωματικά μέλη που
έκλεξε το 17ο Συνέδριο» το 1934, το
επονομαζόμενο και «συνέδριο των νι-
κητών», είπε ο Χρουστσόφ «98, δη-
λαδή 70% συνελήφθησαν και εκτελέ-
στηκαν (κυρίως το 1937-38)… Από
τους 1.966 αντιπροσώπους και πα-
ρατηρητές, 1.108 συνελήφθησαν κα-
τηγορούμενοι για αντεπαναστατικά
εγκλήματα, δηλαδή η πλειοψηφία».  

Η κατάρριψη του μύθου του «με-
γαλοφυούς στρατάρχη», είχε εξέ-
χουσα θέση στην ομιλία του Χρου-
στσόφ. Ανέφερε σαρκαστικά: «Αν
εξετάσουμε τις ταινίες, τα λογοτε-
χνικά έργα και τις ιστορικές επιστη-
μονικές μελέτες, ο Στάλιν έχει προ-
βλέψει τα πάντα… Ο σοβιετικός
στρατός, με βάση ένα σχέδιο που εί-
χε ετοιμάσει ο Στάλιν καιρό πριν,
εφάρμοσε τις τακτικές της λεγόμε-
νης ‘ενεργητικής άμυνας’, δηλαδή
τις τακτικές που όπως γνωρίζουμε
επέτρεψαν στους Γερμανούς να
φτάσουν στη Μόσχα και το Στάλινγ-
κραντ» δηλαδή περίπου 2000 χιλιό-
μετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Κι όχι μόνο αυτό: ο Στάλιν αγνόησε
τις άφθονες προειδοποιήσεις για την
επικείμενη ναζιστική εισβολή, εξαφα-
νίστηκε τις πρώτες μέρες της, είχε
εξασθενίσει τη μαχητική ικανότητα
του στρατού με τις «εκκαθαρίσεις» χι-
λιάδων αξιωματικών του από το 1938. 

Ο Χρουστσόφ δεν παρέλειψε να
αναφερθεί «στις μαζικές εκτοπίσεις
ολόκληρων λαών από τον τόπο
τους» κατά τη διάρκεια του πολέμου
«που δεν βασίζονταν σε καμιά στρα-
τιωτική αναγκαιότητα». Δήλωσε μάλι-
στα, προκαλώντας το γέλιο στους
αντιπροσώπους που άκουγαν τις πιο
μύχιες σκέψεις τους να εκφράζονται
ανοιχτά: «Οι Ουκρανοί απέφυγαν αυ-
τή τη μοίρα, μόνο και μόνο γιατί ήταν
τόσο πολλοί, και δεν υπήρχε μέρος
να τους εκτοπίσει. Διαφορετικά, θα
τους είχε εκτοπίσει κι αυτούς». 

Ο Χρουστσόφ ήξερε από πρώτο
χέρι. Ήταν η προσωπική επιλογή
του Στάλιν για τη θέση του γραμμα-
τέα του ΚΚ Ουκρανίας το 1938 -οι
προηγούμενοι γραμματείς και σχε-
δόν όλα τα μέλη της ΚΕ είχαν εκτε-
λεστεί για «κατασκοπεία» και «αστι-
κή εθνικιστική παρέκκλιση». Και ένας
ευγνώμων Χρουστσόφ στο 18ο Συ-
νέδριο το 1939 κατάφερε στην ολι-
γόλεπτη ομιλία του να αναφερθεί 26
φορές στον «μεγάλο», «μεγαλοφυή»,
«δάσκαλο», «ηγέτη» Στάλιν. 

Οι ηγεσίες των ΚΚ στη Δύση λίγες
βδομάδες πριν θα καταδίκαζαν ως
βδελυρό αιρετικό και πράκτορα
όλων μαζί των μυστικών υπηρεσιών
όποιον ξεστόμιζε έστω μια από τις
κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Χρου-
στσόφ. Αφού ξεπέρασαν το σοκ, ευ-
θυγραμμίστηκαν με τη νέα κατάστα-
ση, έδωσαν όρκους στη «συλλογική

ηγεσία», καταδίκασαν τις «εκτροπές»
και ανακήρυξαν ότι το «σοσιαλιστικό
στρατόπεδο» μπαίνει σε μια νέα επο-
χή ανανέωσης και άνθισης. Τότε και
σήμερα υπάρχει στην αριστερά και η
αντίθετη άποψη: το 20ο Συνέδριο
ήταν η απαρχή της «αστικής αντεπα-
νάστασης» στην ΕΣΣΔ. Ο «ρεβιζιονι-
στής» Χρουστσόφ έστρωσε το δρό-
μο στον «προδότη» Γκορμπατσόφ.
Το 1956 οδήγησε στο 1989 και στην
«ανατροπή του σοσιαλισμού». 

Κρατικός καπιταλισμός
Αυτές οι απόψεις μοιράζονται μια

κοινή βάση. Ότι το 1956 στην Ρωσία
υπήρχε ένας σοσιαλισμός που μπο-
ρούσε είτε να ανανεωθεί είτε να
υπονομευτεί. Όμως κάτι τέτοιο δεν
ισχύει. Η εργατική τάξη είχε πάψει
να ασκεί τον οποιοδήποτε έλεγχο
στο κράτος και την οικονομία από
τις αρχές της δεκαετίας του ’30. Δεν
μπορεί να υπάρχει σοσιαλισμός, ερ-
γατικό κράτος -έξω και ενάντια από
τους εργάτες. 

Η Ρωσία είχε γίνει ένας κρατικός
καπιταλισμός. Η γραφειοκρατία έβα-
λε μπρος να κάνει την Ρωσία σύγ-
χρονη βιομηχανική και στρατιωτική
υπερδύναμη μέσα σε δέκα με είκοσι
χρόνια, μια διαδικασία που για τον
βρετανικό καπιταλισμό είχε πάρει
διακόσια χρόνια. Αυτό εννοούσε ο
Στάλιν όταν έλεγε τον Φλεβάρη του
1931: «Αν χαλαρώσουμε τους ρυθ-
μούς θα νικηθούμε. Είμαστε πενήντα
με εκατό χρόνια πίσω από τις προηγ-
μένες χώρες. Είτε θα τις φτάσουμε
σε δέκα χρόνια είτε χαθήκαμε». 

Το κόστος το πλήρωσαν οι εργά-
τες και οι αγρότες με πείνα και τρό-
μο. Ανάμεσα στο 1928 και το 1936 η

παραγωγικότητα στη βιομηχανία αυ-
ξήθηκε πάνω από τρεις φορές. Οι
πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά
50%. Το κράτος πήρε την γη από
τους αγρότες για να ελέγξει την πα-
ραγωγή των τροφίμων και να χρημα-
τοδοτήσει τη βαριά βιομηχανία. Και
η «φτηνή» εργατική δύναμη ήταν
άφθονη και φιμωμένη. Η πιο ακραία
έκφραση αυτής της πραγματικότη-
τας ήταν τα στρατόπεδα καταναγκα-
στικής εργασίας. Στις παραμονές
του πολέμου ο πληθυσμός τους
έφτανε το ενάμιση εκατομμύριο. 

Ο Στάλιν ήταν η ενσάρκωση της
νέας άρχουσας τάξης του κρατικού
καπιταλισμού και ταυτόχρονα ο τρό-
μος που την κρατούσε ενωμένη και
πειθαρχημένη. Ο Χρουστσόφ και οι
«ανανεωτές» του ήταν σάρκα από
την σάρκα της. Δεν είχαν σκοπό να
εγκαταλείψουν την πολιτική και οικο-
νομική εξουσία που είχαν στερεώσει
σε ποταμούς αίματος. Όμως, ήταν
αναγκασμένοι να κάνουν βήματα
«εκσυγχρονισμού» της. 

Μια τεχνολογικά ανεπτυγμένη βιο-
μηχανία που ετοιμαζόταν να πάρει
κεφάλι πχ στην κατάκτηση του δια-
στήματος, δεν μπορούσε να συνεχί-
ζει να λειτουργεί σε συνθήκες που
θύμιζαν δουλοπαροικία. Το τέλος
του πολέμου είχε γεννήσει ελπίδες
ότι ο τρόμος και η φτώχεια θα έμε-
ναν πίσω. Οι «από κάτω» χρειάζον-
ταν κίνητρα, ή έστω την υπόσχεση
για κίνητρα. Και η άρχουσα τάξη
ένιωθε αρκετά σίγουρη για το μέλ-
λον της. Δεν χρειαζόταν έναν δικτά-
τορα σαν τον Στάλιν, η χρησιμότητά
του πλέον ήταν να γίνει αποδιοπομ-
παίος τράγος. 

Και τον χρειάζονταν για αυτό το

ρόλο όχι μόνο στο εσωτερικό της Ρω-
σίας. Τον Ιούνη του 1953 οι εργάτες
στο ανατολικό Βερολίνο και σε άλλες
πόλεις της «λαοκρατικής» Γερμανίας
κατέβηκαν σε απεργία και χρειάστη-
καν τα ρωσικά τανκς για να «αποκα-
ταστήσουν την τάξη». Η άρχουσα τά-
ξη στην Ρωσία είχε ένα δίλημμα: να
συνεχίσει όπως παλιά ή να κάνει βή-
ματα εκτόνωσης; Η διαπάλη κράτησε
δυο χρόνια -και δεν ήταν αναίμακτη.
Ο πανίσχυρος αρχηγός της KGB· ο
διαβόητος Λαβρέντι Μπέρια συνελή-
φθη εκείνο τον Ιούνη, στη διάρκεια
μιας συνεδρίασης της ανώτατης κομ-
ματικής ηγεσίας, και εκτελέστηκε μυ-
στικά τον Δεκέμβρη του 1953. 

Τελικά οι καυγάδες των «από πάνω»
άνοιξαν τις ρωγμές για να ξεχυθεί η
δυσαρέσκεια των «από κάτω». Στην
Πολωνία το 1956 οι εργάτες κατέβη-
καν σε απεργίες και συγκρούστηκαν
με την αστυνομία. Στην Ουγγαρία η
κρίση γέννησε την επανάσταση, και τα
εργατικά συμβούλια έκαναν την εμφά-
νισή του για πρώτη φορά μετά από
δεκαετίες. Ο «μεταρρυθμιστής» Χρου-
στσόφ έστειλε τα τανκς για να πνίξουν
στο αίμα την εργατική επανάσταση. 

Όσο για τα κομμουνιστικά κόμμα-
τα της Δύσης κατάφεραν να περά-
σουν τη θύελλα με περιορισμένες,
αριθμητικά, απώλειες. Όμως, όπως
είχε γράψει ο Λένιν σε πολύ διαφο-
ρετικές περιστάσεις το 1921: «ο πά-
γος έσπασε ο δρόμος χαράχτηκε».
Οι μικρές ομάδες της «νέας Αριστε-
ράς» που διαμορφώθηκαν από την
κρίση του 1956 έγιναν η γέφυρα
ανάμεσα στην παλιά αντισταλινική
επαναστατική Αριστερά και τη νέα
ριζοσπαστικοποίηση που θα έκανε
την εμφάνισή της ορμητικά από τα
μέσα της δεκαετίας του 1960. 

Το 1927 ο Λέον Τρότσκι λίγο πριν
οδηγηθεί στην εξορία είχε γράψει
ότι: «Η εκδίκηση της ιστορίας είναι
πιο ισχυρή από την εκδίκηση του πιο
πανίσχυρου Γενικού Γραμματέα». Το
20ο συνέδριο δεν δικαίωσε βέβαια
τον Τρότσκι -δεν χρειαζόταν τέτοιες
«δικαιώσεις». Όμως, ήταν μια μικρή
γεύση της «εκδίκησης της ιστορίας».

Λέανδρος Μπόλαρης
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Φλεβάρης 1956 - 
20ο Συνέδριο ΚΚΣΕ

O πολιτικός θάνατος 
του Στάλιν

Διαβάστε επίσης
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Μ
ε τη συμφωνία Καμμένου, Μέρκελ, Ερντογάν ξεκίνησαν οι πλωτές και εναέριες
περιπολίες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με στόχο να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα ει-
σόδου προσφύγων και μεταναστών από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. “Η συμ-

φωνία βασίζεται σε κοινό αίτημα της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας», δή-
λωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ. 

Η κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ποινικοποίηση της
προσφυγιάς και της μετανάστευσης, φέρνει τη φρίκη του πολέμου της Συρίας δίπλα
μας και απειλεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε υγρό τάφο για ακόμα περισσότερους κα-
τατρεγμένους. Η στρατιωτικοποίηση των συνόρων εκτός του ότι θα εγκλωβίσει τους
πρόσφυγες στην Τουρκία σε γιγαντιαία στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα τους οδηγήσει
σε πιο ακριβούς, επικίνδυνους και φονικούς δρόμους, μετατρέποντας το Αιγαίο σε
εκατόμβη νεκρών παιδιών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ στη συμφωνία που έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ την περασμένη
εβδομάδα στην οποία παρευρέθηκε ο υπουργός Άμυνας Καμμένος προβλέπεται ότι « η
ΝΑΤΟϊκή δύναμη (η Μόνιμη Ναυτική Δύναμη Μεσογείου SNMG 2) θα δρα ανατολικά των
ελληνικών νησιών με σκοπό την άμεση επιστροφή στην Τουρκία, όσων προσώπων περ-
νούν και καταφέρουν να βγουν από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας και φθάσουν στα ελ-
ληνικά χωρικά ύδατα. Στην περιοχή αυτή ισχύει η αρχή της εξ ημισείας απόστασης.

Τα ΝΑΤΟϊκά πλοία θα εντοπίζουν το ίχνος (συντεταγμένες του πλοίου των διακινη-
τών) και άμεσα θα ειδοποιούν ή την τουρκική ακτοφυλακή ή την FRONTEX και το σκά-
φος θα επιστρέφει στην Τουρκία. Σε περίπτωση που περάσει τη μέση γραμμή και έλ-
θει προς Ελλάδα τότε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή θα επιστρέφει τη
βάρκα στο ΝΑΤΟϊκό πλοίο και αυτό στην Τουρκία.(…). Εν τω μεταξύ, απέπλευσαν από
τη Σούδα τα τέσσερα πρώτα πλοία της δύναμης για να ξεκινήσουν την επιχείρηση.
Από ελληνικής πλευράς θα υποστηρίζουν την επιχείρηση -σταδιακά- 15 – 20 πλοία».

Άλλοθι
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χρησιμοποιεί τις απειλές για έξοδο της Ελλάδας από την

Σένγκεν αν δεν σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες ως άλλοθι για υπο-
χωρήσεις και συμβιβασμούς για το κλείσιμο των συνόρων. Από τη μία οι πανηγυρισμοί
του υπ. Άμυνας, Π. Καμμένου, πως έτσι «σταματάει η παράνομη μετανάστευση» και από
την άλλη οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης Γ. Μουζάλα στην
«ΑΥΓΗ της Κυριακής» ότι η συμφωνία για περπολίες του ΝΑΤΟ “μπορεί να συμβάλει στο
περιορισμό των προσφυγικών ροών με την Τουρκία”, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για
τη συνενοχή της κυβέρνησης.  Στην ίδια συνέντευξη ο Μουζάλας δηλώνει επίσης ότι με
νομοσχέδιο που ετοιμάζει θα ρυθμιστούν και τα ασαφή μέχρι τώρα θέματα που αφο-
ρούν τα hotspot και τα κέντρα μετεγκατάστασης διευκρινίζοντας ότι «Επί κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ πρέπει να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης και βέβαια δεν μπο-
ρούμε να έχουμε κράτηση 18 μήνες και περισσότερο. Θα είναι το πολύ 6 μήνες». 

Πρόκειται για νέα ρατσιστική κατρακύλα μίας κυβέρνησης που πριν από ένα χρόνο υπο-
σχόταν ότι θα κλείσει την Αμυγδαλέζα και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και μέχρι και σή-
μερα συνεχίζει να υποκρίνεται χαιρετίζοντας τις γιαγιάδες της Λέσβου και τους ψαράδες
για την αλληλεγγύη που έδειξαν στους πρόσφυγες. Η πραγματικότητα είναι ότι Τσίπρας-
Μουζάλας -Καμμένος συμπλέουν με τις ρατσιστικές κυβερνήσεις της ΕΕ, οι οποίες την
ώρα που η κρίση βαθαίνει παίζουν ανοιχτά το χαρτί του ρατσισμού, για να αποπροσανατο-
λίσουν την οργή των εργατών ενάντια στις άρχουσες τάξεις που επιβάλλουν τα μνημόνια. 

Αυτή η συμφωνία είναι μια πρόκληση για τους αγωνιστές και αγωνίστριες της ειρή-
νης και του αντιρατσιστικού κινήματος που πρωτοστατούν στο κίνημα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες. Όπως δήλωσε η επικεφαλής του γραφείου της Διεθνούς Αμνη-
στίας για τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Ιβέρνα Μακγκόουαν, η «αναχαίτιση» προ-
σφύγων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη και η επιστροφή τους στην Τουρ-
κία θα ήταν «μια σοβαρή καταπάτηση του δικαιώματός τους να ζητήσουν άσυλο και
παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

“Είναι ώρα να κλιμακώσουμε και να συντονίσουμε πανευρωπαϊκά τη δράση μας, για
να υπερασπίσουμε την ειρήνη και τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών.
Για να κλείσουμε το δρόμο στους πολεμοκάπηλους ρατσιστές του ΝΑΤΟ με τον κοινό
αγώνα των εργατών σε Ελλάδα, Τουρκία και όλο τον κόσμο”, ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ.

“Προετοιμάζουμε παντού την πανευρωπαϊκή κινητοποίηση στις 19 Μάρτη και τις κι-
νητοποιήσεις αλληλεγγύης στους Κούρδους στην Τουρκία για το Νεβρόζ. Το εργατικό
κίνημα, η αριστερά, οι κινήσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι είναι ώρα να δώσουν την αντιπολεμική και αντιρατσιστική απάντηση για να εμποδί-
σουμε  το ΝΑΤΟ να σπείρει το θάνατο στο Αιγαίο και τη Συρία. 

Απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, να κλείσουν οι βάσεις. Να πέ-
σει ο φράχτης στον Έβρο και να ανοίξουν τα σύνορα, ώστε να μπαίνουν ζωντανοί και
ασφαλείς και να μην πνίγονται στο Αιγαίο οι πρόσφυγες. Να είναι καλοδεχούμενοι με υπο-
δομές φιλοξενίας και όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ούτε στα νησιά ούτε πουθενά”.

Kατερίνα Θωίδου

NATO σημαίνει
πρόσφυγες πνιγμένοι

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 αιθ. Δημοτικού συμβ. 7μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2

Τ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 γραφεία Αριστερής Παρέμβασης 7.30μμ

Τ.Ε. ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 στέκι ΜΑΡΙΔΑ 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ- ΘΗΣΕΙΟΥ- ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 αιθ. 3ου κοιν. Διαμ. 
(Τριών Ιεραρχών 74 – Άνω Πετράλωνα) 5μμ

Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Μαρκόπουλο 7μμ

Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Επιτροπή Κατοίκων Τούμπας 6μμ

Τ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Πολιτιστικό Κέντρο Σταυρούπολης 10.30πμ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ

Τ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 ξενοδοχείο Κρόνος 2μμ

Τ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 καφέ L.B. 7μμ

Τ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2 Πολιτιστικό Κέντρο Σταυρούπολης 10.30πμ

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΕΜΠ (Γκίνη) 6μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΓΚΥΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 5μμ

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΕΜΠ (Γκίνη) 5μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 δημαρχείο Καλλιθέας 6μμ

Τ.Ε. ΚΟΛΩΝΟΥ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Πολιτιστικό Κέντρο 4ου διαμερίσματος
(Λένορμαν) 5μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΩΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 γκαράζ Δήμου Ζωγράφου 6μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΑΡ.ΠΑ. (Νεαπόλεως 27 – Βύρωνας) 6μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 ΚΑΠΗ Αργυρούπολης 7μμ

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Σύλ. Δασκάλων 5μμ

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

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

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

Τ. Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2 Δημαρχείο Νίκαιας 6μμ

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

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

Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2

Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2 5μμ

Τ.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 23/2 ΕΔΟΘ 7μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 23/2 ΜΟΚΑ 8.30μμ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο) 7μμ

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/2 7μμ

Τ.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΤΡΙΤΗ 1/3 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ

Εκδήλωση παρουσίασης των θέσεων

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανίγος, Λουίζα Γκίκα 

Συνελεύσεις 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, πολιτιστικός χώρος Πευκώνας, 6.30μμ
Ομιλητές: Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Π.
Τερζόγλου, ΠΟΣ, Γ. Νίκα, δημοτική σύμβουλος

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, Εργατική Λέσχη, 7μμ
Ομιλητές: Λ. Μπόλαρης, ιστορικός-συγγραφέας, Α.
Καραγκίκα, εκπαιδευτικός, Χωριό του «Όλοι μαζί»

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2, Ραγκαβή 69, 7μμ
Ομιλητές: Τ. Ζώτος, δικηγόρος, Κ. Καταραχιάς, γιατρός

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Στέκι « Δράσης για μια άλλη πόλη»
(Πίνδου και Μαραθώνος), 7μμ
Ομιλητές: Ε. Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής,
Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ή. Διαμάντη,
αυτοδιαχειριζόμενο στέκι, Ο. Ηλίας δημ. συμβούλος 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Ertopen (Μεσογείων), 7μμ
Ομιλητές: Δ. Τσάγκλας, πρόεδρος Α-Γ ΕΛΜΕ Ανατολι-
κής Αττικής, Κ. Παπαδάκης, δικηγόρος, Α. Μαρτίνη ΚΕΕΡΦΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητής: Ά. Παναγιωτίδης, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητής: Ν. Χάινταρ, ΚΕΕΡΦΑ
Θα χαιρετήσουν συνδικαλιστές ΕΙΝΑΠ, ΕΛΜΕ Αχαΐας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, Καφέ 14, ( Αιγαίου 14), 6.30μμ
Ομιλήτρια: Ν. Αργύρη,  ΚΕΕΡΦΑ, Β. Καρέλης, κίνηση
χειραφέτησης ΑμεΑ « Μηδενική Ανοχή»

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 18/2, Δημαρχείο, 7μμ
Ομιλητές: Σ. Μιχαηλίδης, δημοσιογράφος, Β. Πουλαρί-
κας, τραπεζοϋπάλληλος 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Ελευσίνας, 7μμ
Ομιλητής: Π. Ταπεινόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου Δασκά-
λων Ελευσίνας, Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ 

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, καφέ Βαβέλ (Βασ. Σοφίας 87), 7μμ
Ομιλητής: Θ. Καμπαγιάννης, δικηγόρος της πολιτικής
αγωγής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2, κοινωνικό παντοπωλείο 
(Παπάγου 7 και Αριστοφάνους), 7μμ
Ομιλητές: Ν. Στραβελάκης, πανεπιστημιακός, Γ. Πίττας,
δημοσιογράφος

ΧΑΝΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Γ. Τσιάκαλος Πανεπιστημιακός, Μ. Παπαμηνά, εκπαι-
δευτικός, ΚΕΕΡΦΑ

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2, Αρχιτεκτονική, 7μμ
Ομιλητές: Α. Τρίμης, ΕΑΑΚ, Ι. Στυλίδης, καθηγητής Αρ-
χιτεκτονικής, Δ. Στεφανάκης, ΚΕΕΡΦΑ

KEEΡΦΑ: “Από τον Έβρο στις 19 Μάρτη”
Βιντεοπροβολή από το διήμερο στον Έβρο
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 στέκι Αριστερής 
Κίνησης 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 στης Μηλιάς 
το Λάζο 7.30μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στις μάχες
ενάντια στο ρατσισμό και τα μνημόνια
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 στης Μηλιάς 
το Λάζο 7.30μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 White Rabbit 7.30μμ
Ο καπιταλισμός σε κρίση, νέα βουτιά
της παγκόσμιας οικονομίας
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 White Rabbit 7.30μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Νίκος Ρούσσος

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Η Αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κοσμικόν 8μμ
Τι είναι και γιατί παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Το καθεστώς του Βισύ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κοκορίκο 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/25 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Νότος 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Γιάννης Καρατέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Νότος 7μμ
Κράτος και επανάσταση

Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

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

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου 

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
Oμιλητής: Κώστας Πίττας
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

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

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Ωραία Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Πώς κέρδισε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Friends 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Friends 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στην Ευρώπη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Κύτταρο 8μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Μάκης Δραγάνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο καπιταλισμός σε κρίση, νέα βουτιά
της παγκόσμιας οικονομίας
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο ασφαλιστικό
Ομιλητής: Μιχάλης Ψάρης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Θόλος 7μμ
Η Χιλή του Αλιέντε και τα αδιέξοδα του
ρεφορμισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Η κρίση του καπιταλισμού 
και η αναγκαιότητα 
του αντικαπιταλισμού σήμερα
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 Στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
«Γκρεμίστε το φράχτη - 
Ανοίξτε τα σύνορα»
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Φωνογράφος 7.30μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ  17/2 καφέ τσίου 6.30μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπιζύμη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Τσίου 6.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Μunchies 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Quiz 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Quiz 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Μιλτιάδης Βισαξής

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία 
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Παρασκευόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2 καφέ Δεληολάνης 7μμ
Η εργατική εναλλακτική 
απέναντι στην κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 καφέ Δεληολάνης 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς

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

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
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
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Τζέγκα 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση στη Μέση

Ανατολή
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 Καφέ L.B. 7.30μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στις μάχες
ενάντια σε ρατσισμό και μνημόνια
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
«Το εργατικό κίνημα η πιο δυνατή ασπίδα»
για να μην αφήσουμε τον καπιταλισμό
να προχωρήσει σε νέες καταστροφές
ΠΕΜΠΤΗ 10/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Γαλλία σε κατάσταση 
«έκτακτης ανάγκης» 
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου
ΠΕΜΠΤΗ 25/2 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2 βιβλιοθήκη Πνευματι-
κού Κέντρου 6μμ
Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γαλλικός ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/2 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουντουλίδου

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 ερ-
γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου -
λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλ-
λα 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 κό-
σμο 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 δύ-
να μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον
ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της
εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα
από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και
από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 

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

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

λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 6μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή Νέου Κόσμου 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
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

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρική πλατεία 12μ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Μανώλης 

Σπαθής

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, 
Δ. Kαρδαμπίκης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr 
τηλ.: 210 5241001, fax: 2105227177 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17



Νο 1211, 17 Φλεβάρη 2016 Διεθνήσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Ο John Molyneux μίλησε στο 
Μανώλη Σπαθή για τις 
επερχόμενες Ιρλανδικές εκλογές
και τη σημασία τους.

Ποια είναι η πολιτική κατάσταση 

ενόψει των εκλογών στην Ιρλανδία;

Ο λαός της Ιρλανδίας πηγαίνει στις κάλπες
στις 26 Φεβρουαρίου σε μια εκλογική αναμέ-
τρηση που φαίνεται ότι θα κλονίσει το πολιτι-
κό κατεστημένο. Τα περισσότερα από τα τε-
λευταία 100 χρόνια η πολιτική σκηνή της Ιρ-
λανδίας κυριαρχείται από δύο αστικά κόμμα-
τα, που έχουν τις ρίζες τους στον Εμφύλιο
Πόλεμο του 1922-23, το Fianna Fail και το Fi-
ne Gael. Υπάρχει ακόμα και το πολύ συντη-
ρητικό Εργατικό Κόμμα το οποίο κάποιες φο-
ρές κρατάει τις ισορροπίες μπαίνοντας σε
κυβερνήσεις. 

Πώς έχει επιδράσει η κρίση 

και η λιτότητα στο πολιτικό τοπίο;

Η κρίση του 2008 και τα χρόνια της λιτότη-
τας που ακολούθησαν έχουν επιφέρει δρα-
ματικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο. Το Fian-
na Fail που κυβερνούσε για χρόνια υπέστη
συντριπτική ήττα το 2011. Τώρα είναι η σειρά
του Εργατικού Κόμματος το οποίο στήριζε τη
δεξιά κυβέρνηση του Fine Gael.

Οι απολογητές του συστήματος λένε ότι η Ιρ-

λανδία είναι παράδειγμα προς μίμηση ανάμε-

σα στις χώρες που έχουν «σωθεί» με μνημό-

νια. Τι είναι λοιπόν αυτό που προκαλεί τις

ανησυχίες από την πλευρά τους;

Ναι, στους αριθμούς η ιρλανδική οικονομία
ανακάμπτει. Αυτό όμως δεν έχει κάποια επί-
δραση στις ζωές των φτωχών και της εργατι-
κής τάξης. Αντίθετα υπάρχει τεράστια οργή
για το ότι πλήρωσαν για την κρίση των τρα-
πεζιτών, για την αυξανόμενη ανισότητα, για
τους άδικους φόρους, όπως τα τέλη για το
νερό, αλλά και για την άδικη φύση της «ανά-
καμψης» καθεαυτής. 

Η λεγόμενη ανάκαμψη σημαίνει ότι οι
πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι ενώ ταυτό-
χρονα έχει ξεσπάσει σοβαρή κρίση στους το-
μείς της Υγείας και της στέγασης με τον
αριθμό των αστέγων να έχει φτάσει σε φρι-
κτά επίπεδα. 

Τι κυβέρνηση αναμένεται 

να βγάλουν οι εκλογές;

Από τις ερχόμενες εκλογές είναι απίθανο
να μπορέσει να προκύψει εκ νέου μια κυβέρ-
νηση Fine Gael/Εργατικών. Είναι σχεδόν σί-
γουρο ότι δεν θα υπάρξει κάποιο κόμμα ή κά-
ποια προφανής συμμαχία κομμάτων που θα
μπορέσει να σχηματίσει μια σταθερή κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία.

Ποιες είναι οι προοπτικές 

της παραδοσιακής αριστεράς;

Η αριστερά φαίνεται ότι θα πάρει το καλύ-
τερο αποτέλεσμα στην ιστορία της. Από τη
μία, το Sinn Fein θα αυξήσει τις έδρες του.

Πρόκειται για ένα δημοκρατικό – πατριωτικό
στην ουσία της πολιτικής του ρεφορμιστικό
κόμμα το οποίο βρίσκεται στα αριστερά του
κατεστημένου το Νότου (Δημοκρατία της Ιρ-
λανδίας). Ταυτόχρονα, όμως, βρίσκεται σε
συμμαχία με τους δεξιούς οπαδούς της βρε-
τανικής κυριαρχίας στη Βόρεια Ιρλανδία (έξι
επαρχίες βρίσκονται ακόμα υπό βρετανική
εξουσία). Το Sinn Fein έχει αριστερό πολιτικό
λόγο αλλά είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με
το Fianna Fail. Σε αυτή την περίπτωση τα
πράγματα θα εξελιχθούν με παρόμοιο τρόπο
όπως στην Ελλάδα με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι υπάρχει στα αριστερά 

της παραδοσιακής αριστεράς;

Υπάρχει η πλατφόρμα Anti-Austerity Allian-
ce (AAA) – People Before Profit(PBP) (Συμμα-
χία Ενάντια στη Λιτότητα – Οι Άνθρωποι Πά-
νω από τα Κέρδη). Πρόκειται για την κύρια
δύναμη στην άκρα αριστερά, η οποία έχει αρ-
κετές πιθανότητες να κερδίσει βουλευτικές
έδρες. Το «Οι Άνθρωποι Πάνω από τα Κέρ-
δη» είναι ένα από τα δύο μέτωπα που συγ-
κροτούν την πλατφόρμα και φτιάχτηκε με
πρωτοβουλία του SWP Ιρλανδίας (αδελφό
κόμμα του ΣΕΚ). Στο μέτωπο αυτό συμμετέ-
χουν μαζικά εργάτες και εργάτριες που
έχουν ταχθεί στην αντίσταση ενάντια στην
κυβέρνηση. To SWP είναι μια επαναστατική
σοσιαλιστική οργάνωση αφοσιωμένη στην
ανατροπή του καπιταλισμού τόσο στην Ιρλαν-
δία όσο και διεθνώς. Το PBP είναι ευρύτερο
και ανοιχτό σε όσους θέλουν να παλέψουν
ενάντια στη λιτότητα από τα αριστερά και
από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και του
λαού. Το ΑΑΑ είναι παρόμοιο μέτωπο το
όποιο έχει φτιαχτεί με πρωτοβουλία του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος Ιρλανδίας (CWI). Στην
πλατφόρμα συμμετέχει και μεγάλος αριθμός
ανένταχτων αγωνιστών με αριστερή και σο-
σιαλιστική πολιτική καταγωγή οι οποίοι πιθα-
νότατα θα εκλεγούν.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το 

εκλογικό αποτέλεσμα της πλατφόρμας;

Είναι επικίνδυνο να κάνουμε προβλέψεις
αλλά στο PBP εκτιμούμε ότι έχουμε πολύ σο-
βαρές πιθανότητες να εκλέξουμε τέσσερις
βουλευτές. Επίσης έχουμε πολύ καλές πιθα-
νότητες να εκλέξουμε ακόμα δύο αντιπροσώ-
πους στις εκλογές του Μαΐου για τη Συνέλευ-
ση* στο Βορρά.

Φυσικά είναι οι αγώνες εκτός του κοινο-
βουλίου, ιδιαίτερα το κίνημα ενάντια στο ειδι-
κό τέλος που επιβλήθηκε στο νερό, που μας
έδωσαν αυτή τη δυνατότητα. Οι αγώνες αυ-
τοί ήταν και θα είναι πιο σημαντικοί από τον
αριθμό των βουλευτών που έχουμε. Αυτές οι
εκλογές όμως μας δίνουν την ευκαιρία και
για μια πρωτοφανή αριστερή τομή στην ιστο-
ρία της Ιρλανδίας.

� • Η Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας απο-
τελείται από 108 εκλεγμένους, είναι νομοθετι-
κό σώμα με έδρα στο Μπέλφαστ και της
έχουν απονεμηθεί από τη Μ. Βρετανία αρμο-
διότητες σε θέματα αποκεντρωμένης διοίκη-
σης.

Eκλογές στην Ιρλανδία

Όπως σε κάθε άλλη
χώρα έτσι και στην
Αγγλία, λιτότητα ση-
μαίνει επίθεση στην
Υγεία. Τα νέα μέτρα
προωθούν την εντατι-
κοποίηση των ειδι-
κευόμενων γιατρών
σε πρωτόγνωρα επί-
πεδα. 

Μ π ρ ο σ τ ά ρ η δ ε ς
στην αντίσταση σε αυ-
τή την επίθεση βρί-
σκονται οι ειδικευόμε-
νοι γιατροί. Αποτε-
λούν την πολυπληθέ-
στερη ομάδα εργαζο-
μένων στο ΕΣΥ και βγάζουν
την περισσότερη «λάντζα».
Από πέρσι ξεκίνησαν με
απεργίες, συγκεντρώσεις και
πορείες να διαδηλώνουν την
αντίθεση τους στα κυβερνη-
τικά σχέδια. Στους μήνες
που ακολούθησαν οι κινητο-
ποιήσεις συσπείρωσαν γύρω
τους και άλλα κομμάτια

όπως οι μαίες και οι φοιτη-
τές/τριες των νοσηλευτικών
σχολών που τους κόβουν την
πενιχρή αποζημίωση που
παίρνουν για την διάρκεια
της πρακτικής τους.

Την περασμένη εβδομάδα
καλέστηκαν δύο 24ωρες
απεργίες οι οποίες οργανώ-
θηκαν με πολύ καλή συμμε-
τοχή ενώ απεργιακές φρου-

ρές οργανώθηκαν σε δεκά-
δες νοσοκομεία. Οι γιατροί
κέρδισαν το επιχείρημα ότι η
εντατικοποίηση της εργασίας
τους είναι επικίνδυνη για
τους ασθενείς, έτσι σε πολ-
λές περιπτώσεις οι ασθενείς
όχι απλά δήλωσαν τη συμπα-
ράστασή τους στους για-
τρούς αλλά βρέθηκαν μαζί
τους και στις συγκεντρώσεις.  

... και στη Βρετανία

Σ
ε αναβρασμό βρίσκονται οι γιατροί της
Αιγύπτου. Όλα ξεκίνησαν όταν πριν από
μερικές εβδομάδες αστυνομικοί του κα-

θεστώτος Σίσι απήγαγαν στην κυριολεξία δύο
γιατρούς από νοσοκομείο στην πόλη Ματαρί-
για με σκοπό να τους αναγκάσουν να συντά-
ξουν ψευδείς αναφορές σχετικά με τους
τραυματισμούς κάποιων εκ των νοσηλευόμε-
νων. Αργότερα οι γιατροί έκαναν καταγγελίες
ενάντια στους αστυνομικούς και το υπουρ-
γείο Εσωτερικών της χούντας προέβη σε νέο
κύκλο εκφοβισμού για να αποσυρθούν οι κα-
ταγγελίες. Τελικά το υπουργείο πέτυχε το
σκοπό του και οι καταγγελίες αποσύρθηκαν
μόνο που στο μεταξύ η σύγκρουση γενικεύ-
τηκε.

Πρώτοι αντέδρασαν οι γιατροί του εκεί νοσο-
κομείου που αρχικά το έκλεισαν εντελώς για
δύο μέρες μετά από συνέλευση που έκαναν την

1η Φεβρουαρίου. Την περασμένη εβδομάδα
έκαναν απεργία διαρκείας η οποία κατέληξε σε
παν-αιγυπτιακή συνέλευση του Συνδικάτου των
Γιατρών την Παρασκευή 12/2 στο Κάιρο.

Η συνέλευση γνώρισε πρωτόγνωρη επιτυ-
χία με πολλές χιλιάδες γιατρών από όλη τη
χώρα να ανταποκρίνονται. Στο πλευρό τους
βρέθηκαν και αντιπροσωπείες από πολλά ερ-
γατικά σωματεία. Στην θυελλώδη διαδικασία
που ακολούθησε πάρθηκαν 18 αποφάσεις!
Απόφαση σταθμός είναι το κάλεσμα για μέρα
δράσης στις 20/2 σε όλα τα νοσοκομεία της
χώρας ενώ η συνέλευση αποφάσισε ότι από
τις 27/2 η Υγεία στα δημόσια νοσοκομεία θα
είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Τέλος εν-
δεικτικό της ριζοσπαστικοποίησης του κλά-
δου είναι αίτημα για απαγόρευση εισόδου
στα νοσοκομεία για αστυνομικούς και στρα-
τιωτικούς.

Παν-αιγυπτιακή συνέλευση Συνδικάτου Γιατρών, Κάιρο 12/2

Καθιστική διαμαρτυρία ειδικευόμενων
γιατρών στο Λονδίνο το Γενάρη

Γιατροί στον αγώνα στην Αίγυπτο
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Το περασμένο φθινόπωρο η
FED, η κεντρική τράπεζα των
ΗΠΑ, ανέβασε το βασικό επιτό-
κιο δανεισμού κατά ένα τέταρ-
το της ποσοστιαίας μονάδας. Η
τελευταία φορά που οι ΗΠΑ εί-
χαν ανεβάσει τα επιτόκιά τους
ήταν το 2007. Από τότε έπε-
φταν συνεχώς -φτάνοντας πρα-
κτικά σε μηδενικά επίπεδα.

Η Τζάνετ Γέλεν, η επικεφαλής
της αμερικανικής κεντρικής
τράπεζας είχε προαναγγείλει
αυτή την αύξηση από την αρχή
της περασμένης χρονιάς. Τ ώ -
ρα, με τα διεθνή χρηματιστήρια
σε αναβρασμό και τις τράπεζες
αντιμέτωπες με την προοπτική
ενός νέου 2008, πολλοί -ανάμε-
σά τους και στελέχη της Deu-
tsche Bank- ήταν αυτοί που
έτρεξαν να ρίξουν τις ευθύνες
στη Γέλεν. Η αύξηση των αμερι-
κανικών επιτοκίων, λένε, ήταν
πολύ βιαστική και “πρόωρη”.

Εξάντληση
Η πραγματική αιτία, όμως,

που σπρώχνει την FED στην αν-
τιστροφή της πολιτικής των τε-
λευταίων χρόνων δεν είναι η
υποτιθέμενη ευρωστία της αμε-
ρικανικής οικονομίας αλλά η
εξάντληση της πολιτικής της
ποσοτικής χαλάρωσης και του
εύκολου χρήματος.

“Για χρόνια”, γράφει η Χένι
Σέντερ, η υπεύθυνη για την πα-
ρακολούθηση των χρηματοπι-
στωτικών αγορών της Financial
Times, “οι κεντρικοί τραπεζίτες
αρνούνταν να παραδεχτούν ότι
τα αντισυμβατικά μέτρα μπορεί
να είχαν κάποιο τίμημα. Αλλά τώ-
ρα καθώς οι αναπτυγμένες αγο-
ρές βυθίζονται όλο και πιο βαθιά
σε αχαρτογράφητα νερά... οι συ-
νέπειες και τα όρια αυτών των
πολιτικών γίνονται φανερά. Οι
αρνητικές επιπτώσεις θα γίνον-
ται όλο και πιο ορατές καθώς
περνάει ο χρόνος. Αυτές οι πολι-
τικές (ενώ φούσκωσαν τις τιμές
των μετοχών κλπ) δεν έκαναν τί-
ποτα για να ανεβάσουν την
πραγματική οικονομία... Η οικο-
νομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ δεν
ξεπέρασε ποτέ τα όρια του 2 -
2.5%, πέφτοντας κάτω από το
1% στο τελευταίο τρίμηνο”.    

Τα “αντισυμβατικά μέτρα”
έσωσαν μέσα στα προηγούμενα
χρόνια τους τραπεζίτες, τους
χρηματιστές και τους κάθε λο-
γής σπεκουλαδόρους από την
κρίση. Τις συνέπειες τώρα ετοι-
μάζονται -όπως πάντα- να τις
φορτώσουν στους φτωχούς.

Ένα απλό
“λάθος”;“Έκδοση 2.0” της κρίσης

Ο
πανικός που γκρέμισε την περασμένη
εβδομάδα τα χρηματιστήρια δεν ήταν
απλά και μόνο μια παροδική μπόρα -όπως

έτρεξαν μετά την “ανάκαμψη” της Δευτέρας να
μας “ενημερώσουν” τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης: ήταν οι πρώτες στάλες της άγριας καταιγί-
δας που κρέμεται απειλητικά πάνω από την παγ-
κόσμια οικονομία. Ήταν τα πρώτα σημάδια ενός
τσουνάμι που -αν επικρατήσουν τα σκοτεινά σε-
νάρια- απειλεί να επιστρέψει την οικονομία πίσω
στις μέρες του “μαύρου Σεπτέμβρη” του 2008,
της εποχής της κατάρρευσης της Λήμαν Μπρά-
δερς, της χρεωκοπίας της αμερικανικής τράπε-
ζας που πυροδότησε τη “Μεγάλη Ύφεση” που
ζούμε από τότε μέχρι σήμερα. 

Αυτή τη φορά το επίκεντρο δεν βρίσκεται στην
άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ούτε στην “περιφέ-
ρεια” της Ευρώπης: την περασμένη Τρίτη, στις 9
Φλεβάρη η τιμή της μετοχής της Deutsche Bank
(DB), της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας
(και μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κό-
σμου) έπεσε στα 13 Ευρώ: ήταν η χαμηλότερη τι-
μή στην ιστορία της.

Η DB χτυπήθηκε, όπως όλες οι τράπεζες του κό-
σμου, από την κρίση του 2007-8. Η χρεοκοπία της
Λήμαν βρήκε τη μετοχή της λίγο κάτω από τα 58
Ευρώ. Τον Γενάρη του 2009 είχε πέσει στα 17 Ευ-
ρώ -μια απώλεια της τάξης του 70% μέσα σε τέσσε-
ρις μήνες. Ύστερα, όμως, ανέκαμψε. Τώρα, μέσα
στις πέντε πρώτες εβδομάδες του 2016 η τιμή της
μετοχής της υποχώρησε 40%. Όλες οι προσπάθει-
ες του διοικητή της τράπεζας να σταματήσει τον
πανικό μοιράζοντας διαβεβαιώσεις για τα “θεμελια-
κά της στοιχεία” αποδείχτηκαν μάταιες. Ούτε η κα-
θησυχαστική δήλωση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, του
υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, κατάφερε
να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Η διοίκηση της τρά-
πεζας αναγκάστηκε στο τέλος να δαπανήσει σχε-
δόν 5 δισεκατομμύρια Ευρώ στην επαναγορά ομο-
λόγων της για να σταματήσει τον πανικό. Για πόσο,
αυτό κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει.

Η περασμένη χρονιά ήταν, για πρώτη φορά με-
τά την κρίση του 2008-9, αρνητική για την DB.
Τον Δεκέμβρη η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το 2015
έκλεισε με ζημιές “μαμούθ” 6.7 δισεκατομμυρίων
Ευρώ. Η διοίκηση προσπάθησε να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις παρουσιάζοντας τη ζημιά αυτή
σαν αποτέλεσμα μια εσκεμμένης “αναδιάρθρω-
σης”. Αλλά αυτό δεν καθησύχασε ούτε τους με-
τόχους ούτε (πολύ χειρότερα) τους κατόχους
των διαβόητων “cocos” -ομόλογα που μετατρέ-
πονται αυτόματα σε μετοχές αν ξεπεράσουν κά-
ποιοι δείκτες ένα όριο (πχ το ποσοστό των κόκκι-
νων δανείων στα βιβλία της τράπεζας).

Κάποιοι οικονομολόγοι ρίχνουν τις ευθύνες για
τα σημερινά προβλήματα της DB σε αυτή την
υπερβολική, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, έκ-
θεση της τράπεζας στα cocos -στα λάθη της διοί-
κησης δηλαδή. Άλλοι θεωρούν κύρια υπεύθυ-
νους τους νέους κανονισμούς που έχει επιβάλλει,
από την αρχή της χρονιάς στις τράπεζες, εν όψει
της “τραπεζικής ενοποίησης” η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Αυτοί οι παράγοντες έπαιξαν δίχως αμφιβο-
λία κάποιο ρόλο στην επιδείνωση της κατάστα-
σης. Αλλά δεν προκάλεσαν οι ίδιοι την κρίση.

Η DB κατ' αρχάς δεν είναι η μοναδική τράπεζα
που είδε μέσα στο 2016 την μετοχή της να κα-
τρακυλάει. Κάθε άλλο: από την 1 Γενάρη μέχρι

τις 10 Φλεβάρη ο δείκτης FTSE-Eurofirst που πα-
ρακολουθεί τις 300 σημαντικότερες ευρωπαϊκές
τράπεζες έχασε το 26.7%. Είναι αφελές να πι-
στεύει κανείς ότι αυτή η συνολική κατακρήμνιση
οφείλεται απλά σε “λάθη”. Ούτε είναι απλά ευρω-
παϊκό φαινόμενο. Την ίδια ακριβώς περίοδο ο δεί-
κτης KBW των 24 μεγαλύτερων τραπεζών των
ΗΠΑ υποχώρησε και αυτός 18.5% κάτω. 

Πτώση κερδοφορίας
Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται πολύ πιο

βαθιά. Το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται στην
πραγματική οικονομία, στην παραγωγή. Όπως
έγραφε η εφημερίδα Financial Times, “Οι ειδή-
σεις από την κερδοφορία των αμερικανικών με-
γάλων επιχειρήσεων χάθηκαν μέσα στο θόρυβο
των τελευταίων εβδομάδων. Δεν θα χάνονταν αν
τα αποτελέσματα ήταν καλά. Αλλά ήταν φριχτά.
Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της, η εται-
ρεία Tompson Reuters υποστηρίζει ότι οι επιχει-
ρήσεις του δείκτη S&P 500 (οι 500 μεγαλύτερες
επιχειρήσεις των ΗΠΑ δηλαδή) αναμένεται να κα-
ταγράψουν μια πτώση της κερδοφορίας τους της
τάξης του 4.1% μέσα στο τέταρτο τρίμηνο της
περασμένης χρονιάς. Σύμφωνα με τα αρνητικά
προγνωστικά των ίδιων των εταιρειών, το τρέχον
τρίμηνο αναμένεται να είναι εξίσου άσχημο...”

Οι τράπεζες είναι απαραίτητες για τη λειτουρ-
γία του σύγχρονου καπιταλισμού. Οι τράπεζες -
όπως και τα χρηματιστήρια και οι άλλες χρημα-
τοπιστωτικές επιχειρήσεις- λειτουργούν σαν ένας
“κοινός κουμπαράς” για τους καπιταλιστές: μέχρι
να συγκεντρώσουν το κρίσιμο κεφάλαιο για το
νέο γύρο επένδυσης (που θα μπορούσε να κρα-
τήσει πχ 10 χρόνια) μπορούν, αντί να κρατάνε τα
κέρδη τους στο χρηματοκιβώτιο, να τα δανείζουν
μέσω των τραπεζών σε άλλους καπιταλιστές που
τα χρειάζονται. Για την υπηρεσία αυτή που τους
προσφέρουν, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές κλπ
είναι διατεθειμένοι να μοιραστούν ένα κομμάτι
από τα κέρδη τους με τους τραπεζίτες. Οι τράπε-
ζες με άλλα λόγια δεν παράγουν κέρδος. Τα κέρ-
δη τους προέρχονται από την “πραγματική οικο-
νομία”. Όταν η πραγματική οικονομία χωλαίνει,
τότε οι τράπεζες πέφτουν σε κρίση. Η κερδοσκο-
πία, οι φούσκες ή η “εκτύπωση” χρήματος (πχ η

ποσοτική χαλάρωση) μπορούν για ένα διάστημα
να συγκαλύψουν τα προβλήματα. Αλλά όχι για
πάντα. Αργά ή γρήγορα οι φούσκες σκάνε (μερι-
κές φορές με θεαματικό τρόπο) και η πραγματι-
κότητα ξεπροβάλει γυμνή. 

Το πρόβλημα δεν είναι απλά και μόνο η DB. Ού-
τε περιορίζεται απλά στους τραπεζικούς δείκτες
και τα χρηματιστήρια. “Η συντριβή των ευρωπαϊ-
κών χρηματοπιστωτικών αγορών της περασμένης
εβδομάδας”, γράφει ο Wolfgang Munchau στο τε-
λευταίο του σχόλιο στην Financial Times, “αποτε-
λεί μια καμπή για τις εξελίξεις. Αυτό που είδαμε
δεν είναι ούτε η απαρχή μιας απλής πτωτικής τά-
σης στα χρηματιστήρια, ούτε ο αβέβαιος προάγγε-
λος μιας επερχόμενης ύφεσης. Αυτό που είδαμε -
τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη- είναι η επιστροφή
της οικονομικής κρίσης. Μπορεί η “Έκδοση 2.0”
της κρίσης της Ευρωζώνης να φαντάζει, σε κάποια
σημεία, λιγότερο τρομαχτική από την πρωτότυπη.
Σε κάποια άλλα, όμως, είναι ακόμα χειρότερη...”

Η κινητήρια δύναμη της παραγωγικής μηχανής
του καπιταλισμού δεν είναι η κάλυψη των αναγκών
της κοινωνίας αλλά το κέρδος. Όταν η κερδοφο-
ρία του κεφαλαίου πέφτει τότε η παραγωγή στα-
ματάει: οι εργάτες απολύονται, οι “μη ανταγωνι-
στικές” (δηλαδή λιγότερο κερδοφόρες) επιχειρή-
σεις κλείνουν και οι τράπεζες βλέπουν τα δάνειά
τους να κοκκινίζουν. Αλλά η σταδιακή πτώση της
κερδοφορίας είναι, όπως έδειξε ο Μαρξ πριν από
ενάμιση αιώνα, νομοτέλεια στον καπιταλισμό.

Η πτώση της κερδοφορίας βρίσκεται πίσω από
τη σημερινή κρίση. Τα “αντισυμβατικά” μέτρα
των κεντρικών τραπεζών εμπόδισαν την “έκδοση
1.0” να ακολουθήσει, σε παγκόσμια κλίμακα την
πορεία της κρίσης της δεκαετίας του 1930. Αλλά
δεν έλυσαν το πρόβλημα. Απλά το συγκάλυψαν.
Τώρα, ύστερα από 8 χρόνια “εύκολου χρήμα-
τος”, “μηδενικών επιτοκίων”, “ποσοτικής χαλάρω-
σης” οι κεντρικές τράπεζες έχουν ξεμείνει πια και
από πυρομαχικά και από όπλα. 

Πώς θα εξελιχθεί η “έκδοση 2.0” της κρίσης
αυτό κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει. Αλλά
το βέβαιο είναι ότι η περίοδος της ύφεσης και
της αστάθειας που άνοιξε με την χρεοκοπία της
Λήμαν Μπράδερς δεν έχει κλείσει ακόμα.

Σωτήρης Κοντογιάννης



Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Κυκλοφόρησαν σε έντυπη μορφή
οι «Θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για

την 3η Συνδιάσκεψη 5-6 Μάρτη». Η
κυκλοφορία τους σηματοδοτεί την
προσπάθεια να ανοίξει σε όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερα ακροατήρια η
άποψη της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς, καθώς και να διευκολυνθεί η
συζήτηση που συνεχίζεται στις συνε-
λεύσεις και τις εκδηλώσεις των Τοπι-
κών Επιτροπών. 

Οι Θέσεις είναι μια έκδοση 24 σελί-
δων που εξηγούν τις βασικές τοποθε-
τήσεις του μετώπου της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς. Στο πρώτο κεφά-

λαιο αναλύεται η διεθνής συγκυρία
όπου εξηγείται ότι «η καπιταλιστική
κρίση βαθαίνει» αντί να περιορίζεται. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η
εσωτερική πολιτική κατάσταση, εξη-
γείται ποιος είναι ο ιδεολογικός, πο-
λιτικός και κοινωνικός συσχετισμός
των δυνάμεων. Τονίζεται ότι «η μάχη
για την ανατροπή της ιστορικής επί-
θεσης του κεφαλαίου γίνεται από τις
θέσεις του αντικαπιταλιστικού μετα-
βατικού προγράμματος», το οποίο
αναπτύσσεται διεξοδικά. Ιδιαίτερη
αναφορά υπάρχει στο χτίσιμο του
«αγωνιστικού μετώπου ρήξης και

ανατροπής» και στην παρέμβαση στο
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο εί-
ναι αφιερωμένο στην οργανωτική
συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στις Θέσεις περιλαμβάνονται και οι
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί
από τη μεριά του ΣΕΚ και της «Πρω-
τοβουλίας για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αντικα-
πιταλιστική και Επαναστατική». 

Ζητήστε τις Θέσεις από τους συν-
τρόφους που διακινούν την Εργατική
Αλληλεγγύη ή προμηθευτείτε τις από
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (Φειδίου
14, πίσω από το ΡΕΞ).

Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Μ

ε πλούσια συζήτηση και
συμμετοχή συνεχίζεται ο γύ-
ρος συνελεύσεων και εκδη-

λώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εν όψει της
τρίτης πανελλαδικής Συνδιάσκεψής
της στις 5 και 6 Μάρτη. Στις συνε-
λεύσεις-εκδηλώσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν μέχρι τώρα συζητήθηκαν
οι Θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθώς και
οι τροποποιήσεις που έχουν προτεί-
νει οργανώσεις και ανένταχτοι, ενώ
το Σαββατοκύριακο 20-21 Φλεβάρη
θα γίνουν η εκλογή αντιπροσώπων
για τη Συνδιάσκεψη και η συζήτηση
για το Οργανωτικό στην πλειοψηφία
των Τοπικών Επιτροπών. 

Από το Ηράκλειο ο Γιάννης Β. μας
μετέφερε: «Η συνέλευσή μας έγινε
την Πέμπτη 11/2 στο Εργατικό Κέν-
τρο Ηρακλείου. Συμμετείχαν 40 σύν-
τροφοι, παρουσιάστηκαν οι Θέσεις,
καθώς και οι τροποποιήσεις που
έχουν προτείνει το ΣΕΚ και η ΟΚΔΕ.
Η κουβέντα απλώθηκε γύρω από
την υπάρχουσα πολιτική κατάστα-
ση, πως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να
κερδίσει τον κόσμο που σπάει από
τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και
πως μπορεί να χτιστεί το ενιαίο μέ-
τωπο. Η επόμενη συνέλευσή μας
για την εκλογή αντιπροσώπων και
το οργανωτικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα
γίνει στις 21/2». 

Την Παρασκευή 12/2 έγινε εκδή-
λωση της Τοπικής Επιτροπής στο
Περιστέρι για την παρουσίαση των
Θέσεων. «Από τη μεριά της ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εισήγηση έκανε η Πόπη
Γαννιάρη, ενώ συμμετείχαν 35 σύν-
τροφοι», μας είπε η Λίλιαν Μ.,
“Υπήρχαν τοποθετήσεις που τόνιζαν
την άνοδο του κινήματος με την με-
γάλη Γενική Απεργία στις 4/2 και τις
κινητοποιήσεις των αγροτών. Άλλω-
στε, την ίδια ώρα ήταν και το μεγά-
λο παναγροτικό συλλαλητήριο.

Υπήρξαν διαφωνίες σε σχέση με το
ποιος τρόπος παρέμβασης είναι πιο
αποτελεσματικός στο κίνημα, αλλά
έγινε πλούσια συζήτηση. Στην εκδή-
λωση γράφτηκαν και νέα μέλη στην
Τοπική, ενώ η συνέλευση για την
εκλογή αντιπροσώπων θα γίνει την
Κυριακή 21/2».  

Συνέλευση έγινε το Σάββατο 13/2
στο Δημαρχείο Γαλατσίου από την
Τ.Ε. Γαλατσίου-Πατησίων-Κυψέλης.
«Εξήντα με εβδομήντα σύντροφοι
συμμετείχαν στη δεύτερη συνέλευ-
ση που κάναμε για τις Θέσεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ» μας είπε η Διοτίμα Χ.
«Έγινε ουσιαστική συζήτηση γύρω
από την παρέμβαση στην εργατική
τάξη και την εκτίμηση για την απερ-
γία στις 4 Φλεβάρη. Κουβεντιάσαμε
πως μπορούμε να κινηθούμε στη
συνέχεια και σε τοπικό επίπεδο με
πρωτοβουλίες γύρω από το ασφαλι-
στικό. Επίσης, από τη δική μας τη
μεριά μιλήσαμε για το αντιφασιστι-
κό και αντιρατσιστικό κίνημα, για το
πώς θα συνεχίσουμε μετά την επιτυ-
χία του διημέρου κινητοποιήσεων
στον Έβρο, πως θα οργανώσουμε
στις 19 Μάρτη, την παγκόσμια μέρα
αντιρατσιστικής δράσης». 

Παρέμβαση

Την ίδια μέρα έγινε συνέλευση και
στο Στέκι της Επιτροπής Κατοίκων
Τούμπας από την Τοπική Επιτροπή
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο Μπάμ-
πης Κ. μας μετέφερε: «Περίπου 60
σύντροφοι συμμετείχαν στη συνέ-
λευση της Τ.Ε., περισσότερος κό-
σμος από ότι συνήθως. Έγινε εκτε-
νής συζήτηση γύρω από την παρέμ-
βαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο εργατικό
κίνημα. Ο Γιάννης Κούτρας μίλησε
για τους αγώνες στα νοσοκομεία και
την ΕΝΙΘ όπου γίνεται προσπάθεια
να ξεπεραστεί η συνδικαλιστική

γραφειοκρατία. Ο
Κώστας Παλού-
κης, εργαζόμενος
στο χώρο του Λι-

μανιού τόνισε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέ-
πει να μπει μπροστά στη μάχη ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση που ξεκινά-
ει άμεσα και εγώ από τη δική μου
μεριά μετέφερα την εμπειρία από
τις κινητοποιήσεις των δικηγόρων
που χρειάζεται να κλιμακώσουμε
χωρίς να αφήσουμε κανένα περιθώ-
ριο στη δεξιά αντιπολίτευση».  

To Σάββατο έγινε και η συνέλευ-
ση της Τοπικής Επιτροπής της Β’

Πειραιά. Ο Μιχάλης Π. μας είπε:
«Κάναμε τη συνέλευση μας στο Δη-
μαρχείο της Νίκαιας. Τις Θέσεις πα-
ρουσίασε ο Θανάσης Διαβολάκης
από την Κεντρική Συντονιστική Επι-
τροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις τροπο-
λογίες του ΣΕΚ παρουσίασε η Κατε-
ρίνα Θωίδου. Πάνω από 40 σύντρο-
φοι συμμετείχαν στη συνέλευση. Η
συζήτηση κινήθηκε γύρω από την
μετωπική πολιτική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

και ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να
πάρει η αντικαπιταλιστική αριστερά
ώστε να κερδίσει τη βάση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που σπάει προς τα αριστερά.
Μπήκαν παραδείγματα από την αντι-
ρατσιστική δουλειά και από την
προετοιμασία της απεργίας στις
4/2». 

Η Θένια Α. μας μίλησε για τη συ-
νέλευση που έγινε στο Αιγάλεω την
Κυριακή 14/2. «Περίπου 35 σύντρο-
φοι συμμετείχαμε στη συνέλευση
που φιλοξενήθηκε στα γραφεία του
Συλλόγου Δασκάλων της περιοχής.
Από τη δική μας μεριά κάναμε την
προσπάθεια να φέρουμε τον κόσμο
που μας γνώρισε από την παρέμβα-
σή μας στους εργατικούς χώρους
και στη διάρκεια της καμπάνιας
ενάντια στο φράχτη του Έβρου και
τώρα έχει συσπειρωθεί γύρω από
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έτσι, δυναμώνει και
η Τοπική Επιτροπή. Στη συνέλευση
έγινε έντονη συζήτηση για το εργα-
τικό κίνημα, για το ρόλο που πρέπει
να παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Θα εκλέξου-
με τους αντιπροσώπους μας την Κυ-
ριακή 21/2». 

Στη συνέλευση της Τοπικής Επι-
τροπής Βόρειας Πάτρας που έγινε
τη Δευτέρα 15 Φλεβάρη μπήκαν ει-
σηγητικά όλες οι προτάσεις για τις
Θέσεις. «Υπήρξε ανάλυση τόσο σε
τι κατάσταση βρισκόμαστε οικονομι-
κά, όσο και σε σχέση με τους αντα-
γωνισμούς που αυξάνονται. Όλες οι
τοποθετήσεις τόνιζαν ότι αυτή η
συνδιάσκεψη είναι σημαντική. Κοινή
ήταν η παραδοχή ότι το μέτωπό μας
είναι πολύτιμο και ότι το αντικαπιτα-
λιστικό μεταβατικό πρόγραμμα είναι
η λύση για την έξοδο από την κρίση.
Η συζήτηση θα συνεχιστεί στη συν-
διάσκεψη τόσο για την τακτική του
εργατικού κινήματος, όσο και για τη
μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
του πολέμου και του ρατσισμού»,
μας είπε η Φωτεινή Λ. 

Νεκτάριος Δαργάκης


