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Όχι στο βρόμικο παζάρι
ΕΕ-Τσίπρα-Ερντογάν

NA ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΝΙΓΟΝΤΑΙ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ

Αθήνα
Ομόνοια 3μΜ

Θεσσαλονίκη
Άγαλμα Βενιζέλου 12μες

Ξάνθη
Κεντρική
Πλατεία,12μες

Γιάννενα
Περιφέρεια, 1μM

Μυτιλήνη
ΠΛ. ΣΑΠΦΟΥΣ, 12μες

Πάτρα
Πλ. Γεωργίου, 1μM

Βόλος
ΠΛAteia ΑΓIOY
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 12μες

Χανιά
Πλ. Αγοράς, 12μες
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ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ

Κίνηση ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ στο ΡΑΤΣΙΣΜΟ
     ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗκαι
τη

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3
ΟΜΟΝΟΙΑ 3ΜΜ
ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Έξω το 
ΝΑΤΟ

ΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΦΡΑΧΤΕΣ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
19 ΜΑΡΤΗ
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Ειδομένη Αθήνα Λονδίνο
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ΕΕ: Σύνοδος ρατσιστικής πλειοδοσίας

Σ
ε ποια απόφαση θα καταλήξει
η Σύνοδος Κορυφής της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται

την Πέμπτη στις Βρυξέλλες; Οι προ-
βλέψεις είναι δύσκολες και παρακιν-
δυνευμένες -ιδιαίτερα μετά τον “άσ-
σο από το μανίκι” που έβγαλε, κυ-
ριολεκτικά την τελευταία στιγμή,
στη σύνοδο της προηγούμενης Δευ-
τέρας η Άνγκελα Μέρκελ. Οι διαφω-
νίες είναι μεγάλες και ο συμβιβα-
σμός απαιτεί δύσκολους χειρισμούς
από όλες σχεδόν τις πλευρές.

Όχι, η βασική διαφωνία δεν βρί-
σκεται ανάμεσα στην «μαλακή» πολι-
τική που υποτίθεται ότι προωθεί το
Βερολίνο και την “σκληρή γραμμή”
της Αυστρίας και των συμμάχων της
-όπως γράφουν τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα
κανένας από τους ηγέτες των 28 χω-
ρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης δεν υποστηρίζει το άνοιγμα των
συνόρων. Ακριβώς το αντίθετο
ισχύει: και οι “28” ψάχνουν τρόπους
για να μπαλώσουν τα τείχη της Ευ-
ρώπης Φρούριο που έσπασαν το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, με μεγάλη αυτο-
θυσία και ακόμα μεγαλύτερες απώ-
λειες, οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Και οι
“28” αντιμετωπίζουν τους πρόσφυ-
γες σαν “ροές”, σαν τα βρόμικα
απόνερα της Τουρκίας που ξεχειλί-
ζουν και πλημμυρίζουν τις αυλές
τους -που πρέπει τώρα να σκουπι-
στούν και να καθαριστούν. Στην
πραγματικότητα, όμως, το μόνο που
έχει ξεχειλίσει και έχει βρομίσει την
“αυλή μας” είναι ο ακραίος ρατσι-
σμός τους.

Δυο είναι τα ζητήματα που διχά-
ζουν τους ηγέτες της Ευρώπης. 

Μοιρασιά

Το πρώτο είναι η μοιρασιά της
βρωμοδουλειάς -πού και πώς θα
κλείσουν τα σύνορα, ποιός θα απορ-
ροφήσει τους χιλιάδες πρόσφυγες
που λιμνάζουν ήδη σε διάφορες πε-
ριοχές, ποιός και πώς θα αποθαρρύ-
νει τα κύματα που ακολουθούν να
συνεχίσουν να έρχονται στην Ευρώ-
πη κλπ. 

Το δεύτερο είναι τα ανταλλάγμα-
τα. Όλες οι βρομοδουλειές μπορούν
να γίνουν -αρκεί η τιμή να είναι σω-
στή. 

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο πρωθυ-
πουργός της Τουρκίας συμμετείχε
στην τελευταία σύνοδο κορυφής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -και θα συμμε-
τέχει (εκτός απροόπτου) και στη σύ-
νοδο της ερχόμενης Πέμπτης. Το
σχέδιο που έβγαλε από το μανίκι η
Μέρκελ το πρωί της περασμένης
Δευτέρας το είχαν επεξεργαστεί,
μυστικά ουσιαστικά, από κοινού οι
κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ολ-
λανδίας και της Τουρκίας. Αυτό το

σχέδιο -ο Μαρκ Ρούτε, ο πρωθυ-
πουργός της Ολλανδίας το παρου-
σίασε σαν “κάποιες σκέψεις του Αχ-
μέτ Νταβούτογλου”- αποτελεί σήμε-
ρα τη βάση των διαπραγματεύσεων,
τόσο ανάμεσα στα διάφορα ευρω-
παϊκά κράτη όσο και ανάμεσα στην
ΕΕ και την Τουρκία.

Το σχέδιο είναι ένα μνημείο ρατσι-
σμού, κυνισμού και απανθρωπιάς.
Προβλέπει την σύλληψη όλων ανε-
ξαιρέτως των προσφύγων που θα
φτάνουν ή θα προσπαθούν να φτά-
σουν σε κάποιο από τα ελληνικά νη-
σιά και την άμεση απέλασή τους,
χωρίς περιττές διατυπώσεις, κατα-
γραφές και ταυτοποιήσεις, πίσω
στην Τουρκία. Περιττό να το πει κα-
νείς, το σχέδιο παραβιάζει κατάφω-
ρα τη Συνθήκη της Γενεύης και όλες
τις άλλες διεθνείς συνθήκες που
έχουν υπογράψει οι ευρωπαϊκές χώ-
ρες από τη δεκαετία του 1940 κιό-
λας για τα δικαιώματα των προσφύ-
γων.

Με βάση το σχέδιο, η Τουρκία θα
δέχεται πίσω τους πρόσφυγες από
την Ελλάδα με τρία βασικά ανταλ-
λάγματα. Το πρώτο είναι χρήματα:
το περασμένο φθινόπωρο η Ευρω-
παϊκή Ένωση είχε συμφωνήσει να
ενισχύσει την Τουρκία με 3 δισεκα-
τομμύρια Ευρώ -για την περίθαλψη
των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύ-
γων από τη Συρία που έχουν κατα-
φύγει στο έδαφός της από την έναρ-
ξη του εμφυλίου πολέμου υποτίθε-
ται. Ο Νταβούτογλου ζήτησε τώρα
15 δις. Ύστερα από τα παζάρια συμ-
βιβάστηκε στα έξι.

Το δεύτερο αντάλλαγμα που διεκ-
δικεί η Τουρκία είναι η επανέναρξη

των ενταξιακών διαπραγματεύσεων
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σαν
ένα πρώτο, άμεσο και ορατό βήμα
σε αυτή την κατεύθυνση, ο Νταβού-
τογλου ζητάει την άμεση κατάργηση
της βίζας για τους Τούρκους πολί-
τες  -μέχρι τον Ιούνη. Το μέτρο αυτό
θα έχει μεγάλη συμβολική σημασία
για τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Αχ-
μέτ Νταβούτογλου που θα έχουν
ξαφνικά, ύστερα από μια σειρά από
παταγώδεις αποτυχίες και κατα-
στροφές, κάτι θετικό να παρουσιά-
σουν στους ψηφοφόρους τους. 

Αντάλλαγμα

Το τρίτο αντάλλαγμα που ζητάει η
Άγκυρα είναι να “απαλλάξει” η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία από
κάποιους από τους πρόσφυγες που
σήμερα “φιλοξενεί”. Αντί για νούμε-
ρα ο Νταβούτογλου, η Μέρκελ και ο
Ρούτε κατέληξαν σε μια παρανοϊκή
ιδέα: για κάθε πρόσφυγα που θα δέ-
χεται πίσω από την Ελλάδα, η Τουρ-
κία θα δικαιούται να στέλνει έναν
(άλλο) πρόσφυγα, νόμιμα, στην Ευ-
ρώπη. 

Το ισοζύγιο των ανθρωπίνων “ρο-
ών” θα παραμένει ισοσκελισμένο. Οι
καλοί λογαριασμοί κάνουν, όπως εί-
ναι γνωστό, και τους καλούς φίλους.
Και οι ηγέτες της Ευρώπης, άλλω-
στε, θα μπορούν να παριστάνουν ότι
νοιάζονται -ότι κάνουν πράξη το αί-
τημα να ανοίξουν μια έστω περιορι-
σμένη νόμιμη δίοδο υποδοχής για
τους πρόσφυγες.

Ακόμα και οι παρανοϊκές αυτές
ρυθμίσεις, όμως, σκοντάφτουν στα
συμφέροντα, τις αντιρρήσεις και τις
πολιτικές σκοπιμότητες άλλων ηγε-

τών της Ευρώπης. Ο Φρανσουά
Ολάντ, ο πρόεδρος της Γαλλίας,
πρώτα απ' όλα, δηλώνει κατηγορη-
ματικά αντίθετος σε οποιαδήποτε
χαλάρωση της θέσης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία
όσον αφορά στο ζήτημα της βίζας.
Όπως γράφει η εφημερίδα Financial
Times, “με τις προεδρικές εκλογές
σε απόσταση μικρότερη του ενός
έτους και ένα δυναμικό ακροδεξιό
Εθνικό Μέτωπο (το κόμμα της Μαρίν
Λεπέν) η Γαλλία είναι ιδιαίτερα ανή-
συχη απέναντι σε αυτή την πτυχή
της συμφωνίας”. Και δεν είναι μόνο
η Λεπέν: ο Ολάντ βρίσκεται αντιμέ-
τωπος και με την πίεση από την επι-
στροφή στην πολιτική σκηνή του Νι-
κολά Σαρκοζί, του δεξιού πρώην
προέδρου της Γαλλίας. “Υποστηρί-
ζω”, δήλωσε, “την προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδο-
τήσει hot spots στην Τουρκία αλλά
είμαι ολοκληρωτικά αντίθετος στην
εξαίρεση από την υποχρέωση για βί-
ζα για τα 80 εκατομμύρια των Τούρ-
κων που θα μπορούσαν έτσι να ταξι-
δεύουν ελεύθερα στη ζώνη Σένγ-
κεν”. 

Στο πλευρό τέτοιων πιέσεων είναι
η Κύπρος.  Όπως γράφει και πάλι η
Financial Times “ο κύριος Αναστα-
σιάδης δήλωσε ότι αν συναινούσε
στις τουρκικές απαιτήσεις τώρα, χω-
ρίς να έχει εισπράξει πρώτα τις ήδη
συμφωνημένες παραχωρήσεις από
την πλευρά της Άγκυρας” η Ελληνο-
κυπριακή πλευρά θα αποχωρήσει
από τις συνομιλίες για την επανένω-
ση του νησιού. Σαν αντάλλαγμα ο
Αναστασιάδης ζητάει να ανοίξει η
Τουρκία τα λιμάνια και τα αεροδρό-

μιά της για τα πλοία και τα αεροπλά-
να της Κυπριακής Δημοκρατίας -που
έχουν κλείσει από τα τέλη της δε-
καετίας του 1980. Πίσω από το προ-
σωπείο της «επαναπροσέγγισης» με
τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ακιτζί, ο
Αναστασιάδης προσεγγίζει την …Λε-
πέν.

Φράχτες

Στο μεταξύ η “Ενωμένη Ευρώπη”
συνεχίζει να χτίζει φράχτες -στα βό-
ρεια σύνορα της Ελλάδας. Μετά το
κλείσιμο του “Βαλκανικού Διαδρό-
μου” από την κυβέρνηση της Αυ-
στρίας, τώρα ετοιμάζεται και η Ιτα-
λία να σφραγίσει τον “Αλβανικό Διά-
δρομο”. Όπως γράφει το Βήμα,
“από το Σάββατο... τη φρούρηση
της συνοριογραμμής της Αλβανίας
με την Ελλάδα αναλαμβάνουν Ιταλοί
καραμπινιέροι... Η συμφωνία... είχε
κλείσει κατά τη συνάντηση που είχε
πρόσφατα στη Ρώμη ο Αντζελίνο Αλ-
φάνο (ο υπουργός Εξωτερικών της
Ιταλίας) με τον Αλβανό ομόλογό του
Φαϊμίρ Ταχίρι...”.

Το περασμένο καλοκαίρι, με τη
μνήμη από τον πνιγμό του τρίχρο-
νου Αϊλάν Κουρντί ακόμα νωπή, οι
ηγέτες της Ευρώπης έτρεχαν να κα-
ταγγείλουν τον ρατσισμό και τους
φράχτες του Βίκτορ Ορμπάν, του
πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Τώ-
ρα τρέχουν να τον μιμηθούν. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ
Τουσκ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, έτρεξε να συγχαρεί τις
χώρες των δυτικών Βαλκανίων για
την απόφασή τους να “υλοποιήσουν
την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης” να σφραγίσουν τον “διάδρο-
μο”.

Η Ευρώπη είναι η πιο πλούσια
ήπειρος του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει πάνω από 500 εκατομ-
μύρια κατοίκους. Ακόμα και οι αστοί
σχολιαστές παραδέχονται ότι, αντι-
κειμενικά, δεν έχει καμιά δυσκολία
να φιλοξενεί δυο ή τρία εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες κάθε χρόνο. Ο ευ-
ρωπαϊκός ρατσισμός, όμως, δεν χω-
ράει ούτε έναν. 

Το πρόβλημα δεν είναι οι ίδιοι οι
πρόσφυγες. Το πρόβλημα είναι ο
ρατσισμός -που με τον ένα ή τον άλ-
λο τρόπο προωθούν οι ηγέτες της
ΕΕ. Οι μέθοδοί τους μπορεί να δια-
φέρουν. Αλλά όχι και οι στόχοι τους. 

Αλλά διαφέρουν ριζικά από τους
δικούς μας. Το Σάββατο 19 Μάρτη
διαδηλώνουμε όλοι και όλες, σε όλη
την Ευρώπη για να φωνάξουμε για
μια ακόμα φορά, ακόμα πιο δυνατά:
“σύνορα ανοιχτά”, “Κάτω οι φρά-
χτες”, “Όχι στην Ευρώπη Φρούριο”,
“Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εί-
ναι καλοδεχούμενοι”. Χωράμε όλοι.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ολάντ πιέζει για πιο σκληρή στάση της ΕΕ στο προσφυγικό, χιλιάδες νεολαίοι και συνδικαλιστές 
βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας ενάντια στο νομοσχέδιο που διαλύει τις εργασιακές σχέσεις. Περισσότερα στη σελίδα 10.
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Οι πρόσφυγες πνίγονται,
το χρηματιστήριο ανεβαίνει

Aντιρατσιστική κινητοποίηση στο Βερολίνο έξω από συνέντευξη τύπου του ΑfD. 
Περισσότερα για τις εκλογές στη Γερμανία στη σελίδα 23.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

«Ο
ι προλετάριοι πέφτουν, οι με-
τοχές ανεβαίνουν». Έχει πε-
ράσει ένας αιώνας από τότε

που η Ρόζα Λούξεμπουργκ έγραφε στο
Βερολίνο αυτή τη φράση για να περιγρά-
ψει τη φριχτή πραγματικότητα του Πρώ-
του Παγκόσμιου Πόλεμου. Οι νέοι της ερ-
γατικής τάξης σκοτώνονταν στα χαρακώ-
ματα και οι κερδοσκόποι έκαναν πάρτι
στο χρηματιστήριο.

Πολλά άλλαξαν μέσα στα εκατό χρόνια
από τότε, αλλά όχι ο απάνθρωπος χαρα-
κτήρας του καπιταλισμού. Σήμερα ζούμε
έναν «πόλεμο ενάντια στους φτωχούς και
τους πρόσφυγες», όπως πετυχημένα γρά-
φει ο Γιώργος Τσιάκαλος στο νέο τεύχος
του περιοδικού «Σοσιαλισμός από τα κά-
τω».

Το χρηματιστήριο της Αθήνας είχε φτά-
σει σε ιστορικό χαμηλό τριών δεκαετιών μέ-
σα στο πρώτο δίμηνο του 2016, καθώς οι
κερδοσκόποι έτρεχαν πανικόβλητοι μπρο-
στά στη νέα διεθνή επιδείνωση της οικονο-
μικής κρίσης. Από τότε, όμως, το χρηματι-
στήριο ανακάμπτει μέσα σε ένα περιβάλλον
που κυριαρχείται από τις εικόνες της δρα-
ματικής προσφυγικής κρίσης.

Υπάρχουν δυο λόγοι γι’ αυτή την παρα-
νοϊκή ανάκαμψη. Ο πρώτος έχει να κάνει με
το νέο πακέτο στήριξης των τραπεζών που
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα. Ο Μάριο Ντράγκι επιβεβαίωσε ότι θα
συνεχίσει να τους προσφέρει άλλο ένα τρι-
σεκατομμύριο ευρώ και ακόμη περισσότε-
ρο αν χρειαστεί, για να προστατέψει τους
τραπεζίτες από την κρίση.

Υπάρχει, όμως, και ένας δεύτερος λόγος.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι αυτή τη στιγμή
αποκλεισμένες από αυτό το πακέτο της
ΕΚΤ. Θα μπορέσουν, ωστόσο, να απολαύ-
σουν τη στήριξή του, αν ολοκληρωθεί η λε-
γόμενη «αξιολόγηση» από την Τρόικα που
έγινε Κουαρτέτο.

Bάρβαρα σχέδια
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της «ολο-

κλήρωσης της αξιολόγησης» έχει γίνει η
ευθυγράμμιση της κυβέρνησης Τσίπρα-
Καμμένου με τα βάρβαρα σχέδια της ΕΕ σε
βάρος των προσφύγων. Για χάρη των τρα-
πεζιτών, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ καταπατάει κάθε
ανθρώπινη ευαισθησία απέναντι στους
πρόσφυγες: κάλεσε το ΝΑΤΟ να περιπολεί
στα θαλάσσια περάσματα στο Αιγαίο, συ-
νεργάζεται με τον Ερντογάν και δέχεται ότι
προεδρεύει σε «ασφαλή χώρα» την ώρα
που κάνει πολέμο κατά των Κούρδων, απο-
δέχθηκε τις «επαναπροωθήσεις»-απελάσεις

προσφύγων και μεταναστών πίσω στην
Τουρκία και τώρα φτάνει στο σημείο να δέ-
χεται πίσω πρόσφυγες που διώχνει η Δημο-
κρατία της Μακεδονίας γιατί πέρασαν «πα-
ράνομα» από την Ειδομένη στη Γευγελή!

Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Πρόσφυ-
γες πνίγονται στα ανοιχτά της Κω και στα
νερά του Αξιού για να μπορούν να ανακάμ-
πτουν οι μετοχές των τραπεζών. Αυτό το
απάνθρωπο σύστημα που λέγεται καπιταλι-
σμός φτιάχνει κερδοσκοπικές φούσκες που
είναι γεμάτες όχι μόνο με τον κοπανιστό
αέρα των ηλεκτρονικών ευρώ του Ντράγκι
αλλά και με την τελευταία πνοή πολλών
μαρτυρικών προσφύγων.

Γι’ αυτό θα είμαστε μαζικά στους δρό-
μους αυτό το Σάββατο, σε όλη την Ελλάδα
και όλη την Ευρώπη και ακόμη πιο πέρα.
Απαιτούμε να ανοίξουν τα σύνορα και να
δοθεί άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες.
Να σταματήσει το νομοσχέδιο-σφαγείο του
Ασφαλιστικού και να δοθούν λεφτά για
προσλήψεις στα σχολεία, στα νοσοκομεία,
στους δήμους, για να μπορούν όλα τα προ-
σφυγόπουλα να βρουν μια θέση δίπλα μας.

Οι διαδηλωτές της 19 Μάρτη αδελφοποι-
ούμε τη Μυτιλήνη με το Καλαί για να στα-
ματήσουμε τους πνιγμούς από το Αιγαίο
ως τη Μάγχη. Ενώνουμε την Ειδομένη με
το Βερολίνο όπου κι εκεί το αντιρατσιστικό
κίνημα αντιπαλεύει τις πολιτικές της Μέρ-
κελ που φούντωσαν την ακροδεξιά στις το-
πικές εκλογές της Κυριακής. Δίνουμε και
παίρνουμε έμπνευση  από τους διαδηλωτές
των ΗΠΑ που διαλύουν τις προεκλογικές
συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Και
δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε μέχρι
να βάλουμε τέρμα στο σφιχταγκάλιασμα
του κάθε τραπεζίτη με τον κάθε ρατσιστή. 

Αθήνα
EΙΝΑΠ
ΠΟΣΠΕΡΤ
ΠΕΝΕΝ 
ΕΤΕΡ
Ομοσπονδία
Υπαλλήλων Υπουργείου
Ανάπτυξης
Πανελλήνιο
Σωματείο Eκτάκτου Προ-
σωπικού ΥΠ.ΠΟ
ΣΕΛΜΑ

Σωματεία Εργαζομένων
Αττικού Νοσοκομείου,
Γ.Ν.Α. Γεννηματά, Αγ. Όλ-
γα, Δήμου Ν. Ηρακλείου,
Δήμου Νίκαιας –Ρέντη,
Δήμου Αγίας Παρα-
σκευής, Δήμου Αγίου Δη-
μητρίου, Δήμου Ελληνι-
κού, Ηλεκτρολογικού Δή-
μου Αθηναίων
ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Διδασκαλικός Σύλλογος
Αμαρουσίου
Διδασκαλικός Σύλλογος
Δυτ. Αττικής «Κ. Βάρνα-
λης»
Γ’, ΣΤ’�ΕΛΜΕ Αθήνας
Αντικαπιταλιστική Δημοτι-
κή Κίνηση Ν. Ηρακλείου
«Ρήξη και Ανατροπή»
Συμβούλιο Ένταξης Με-
ταναστών Δ. Αθήνας 
Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος “η Ενότητα”
Ελληνομπαγκλαντεσιανός
Σύλλογος 
Κοινότητα Σενεγάλης
Κοινότητα Γουινέας 
Αιγυπτιακή Κοινότητα 
Σύλλογος Αποδήμων Σύ-
ρων στην Ελλάδα
Φοιτητικός σύλλογος
ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας
Φοιτητικός σύλλογος
ΑΣΚΤ Αθήνας
Κίνηση Χειραφέτησης
ΑμεΑ “Μηδενική Ανοχή”
Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Θεσσαλονίκη
Γ’, Δ’, Ε’ ΕΛΜΕ
Σωματείο Εργ. ΨΝΘ
Σύλλογος Εργ. Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
Σύλλογος Αγγλικής Φιλο-
λογίας 
Εργατικό Κέντρο Γιαννι-
τσών 
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕ-
ΔΥ Ν. Πέλλας
Ένωση Φοροτεχνικών
Πέλλας
Σύλλογος Εργαζομένων
Δήμου Πέλλας 
Β’ ΕΛΜΕ Πέλλας 
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών
Π. Ε. Πέλλας 

Ξάνθη
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
ΕΛΜΕ

Σύλλογος Δασκάλων Μει-
ονοτικών Σχολείων

Χανιά
Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕ-
ΔΥ
Εργατικό Κέντρο Χανίων
Σύλλογος Δασκάλων και
Νηπιαγωγών
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ν.
Χανίων
Σύλλογος Εργαζομένων
Δήμων
ΕΛΜΕ Χανίων
ΕΡΑ Χανίων
Σύλλογος Φοιτητών Πολυ-
τεχνείου Κρήτης 
Κοινωνική Κουζίνα
Πρωτοβουλία Μετανα-
στών 
Κοινωνικό Στέκι- Στέκι Με-
ταναστών 

Ηράκλειο
Εργατικό Κέντρο Ηρα-
κλείου
Πανεπιστημιακό
Γενικό Νοσοκομείο Ηρα-
κλείου
Σωματείο Μισθωτών Τε-
χνικών Ηρακλείου Κρήτης
ΕΛΜΕ Ηρακλείου
Σύλλογος Φοιτητών Βιο-
λογικού, 
Σύλλογος Φοιτητών Ιατρι-
κής

Ρέθυμνο 
Σύλλογος Φοιτητών Κοι-
νωνιολογίας 
Σύλλογος  Φοιτητών Οικο-
νομικού 

Γιάννενα 
Σύλλογος Εστιών Δου-
ρούτης 
Σύλλογος  Φοιτητών Ια-
τρικής 
Σύλλογος  Φοιτητών Πλη-
ροφορικής 
Σύλλογος  ΦοιτητώνΧημι-
κού

Μυτιλήνη
Nομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕ-
ΔΥ
ΕΛΜΕ Λέσβου
Σ.Ε.Π.Ε. 
Ένωση Ιατρών ΕΣΥ 
Σύλλογο Εργαζομένων
Νοσοκομείου Μυτιλήνης 
Σύλλογος Εργαζομένων
ΟΤΑ 
Σωματείο Εργαζομένων
ΜΜΕ Λέσβου
Εργατική Λέσχη Λέσβου 
Δομή αλληλεγγύης «ΠΙΚ-
ΠΑ»

Πάτρα
ΕΛΜΕ Αχαΐας
Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής

Βόλος 
Σύλλογος Φοιτητών Μη-
χανολόγων Μηχανικών 

Καλούν στις 19 Μάρτη
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Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση οργανώνει το
Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού, Ξενοδοχείων και συ-
ναφών επαγγελμάτων τη Δευτέρα 21 Μάρτη. Η συνέλευ-
ση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδό-
μων Αθήνας (Βεραντζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος) στις 5μμ.   

T
o Συνέδριο της ΓΣΕΕ γίνεται σε μια
στιγμή που η εργατική τάξη δίνει
ένα μεγάλο αγώνα απέναντι στα

Μνημόνια. Τη μάχη του ασφαλιστικού και
τη σύγκρουση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Γί-
νεται ένα περίπου μήνα μετά τη μεγάλη
Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη που ήταν
μια από τις πιο πετυχημένες απεργίες
των τελευταίων χρόνων. Με εκατοντάδες
χώρους δουλειάς να έχουν βάλει λουκέτο
και εκατοντάδες χιλιάδες απεργούς σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας. Απέναντι σε αυ-
τή τη διάθεση του κόσμου να συγκρου-
στεί με τα Μνημόνια, η ΓΣΕΕ είναι πολύ
μακριά. 

Αντί να κλιμακώσει άμεσα απεργιακά
για να φτάσει σε αυτό που όλος ο κόσμος
παλεύει, δηλαδή να μην τολμήσει η κυ-
βέρνηση καν να καταθέσει το ασφαλιστι-
κό, η ΓΣΕΕ αφήνει τα περιθώρια στην κυ-
βέρνηση να ξεφύγει από τα δύσκολα. Να
μπορέσει να  κλείσει το μέτωπο με τους
αγρότες, για να αποδυναμώσει αυτή τη
μεγάλη πλατιά συμμαχία που έχει χτιστεί
όλο το προηγούμενο διάστημα. 

Δυστυχώς όμως για τη ΓΣΕΕ υπάρχουν
πολλά κομμάτια εργαζόμενων που έχουν
και την εμπειρία και τη διάθεση να συγ-
κρουστούν. Οι ναυτεργάτες δώσανε μια
μεγάλη μάχη όλο το προηγούμενο διά-
στημα, με πολλές απεργίες. Στην πραγ-
ματικότητα άνοιξαν το δρόμο για τις Πα-
νεργατικές Απεργίες της σύγκρουσης με
την κυβέρνηση και πιέζουν στην κατεύ-
θυνση να κερδίσουνε την ΠΝΟ και όλα τα
ναυτεργατικά σωματεία ότι χρειαζόμαστε

48ωρη απεργία για να μπλοκάρει αυτή τη
διαδικασία, πριν να προχωρήσει η κυβέρ-
νηση στην κατάθεση του ασφαλιστικού. 

Εκτός από τους ναυτεργάτες υπάρ-
χουν και άλλα κομμάτια που προτείνουν
απεργιακή κλιμάκωση πριν την κατάθεση
του ασφαλιστικού κι είναι πολύ ελπιδοφό-
ρο ότι αυτές οι φωνές θα εκφραστούν και
μέσα στο συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

Πρωτοβουλία

Αντιπρόσωποι από την Ταξική Εργατική
Συσπείρωση (παράταξη στο Εργατικό
Κέντρο Πειραιά) και την Αγωνιστική Ταξι-
κή Ενότητα (παράταξη στο Εργατικό Κέν-
τρο Αθήνας) παίρνουν την πρωτοβουλία
να συγκροτηθεί αριστερή αγωνιστική κί-
νηση στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

Απέναντι στους συμβιβασμούς του ΜΕ-
ΤΑ και του ΠΑΜΕ με τους Παναγόπου-
λους, γίνεται η προσπάθεια να δοθεί έκ-
φραση στον αγωνιστικό κόσμο στους χώ-
ρους δουλειάς του ιδιωτικού τομέα. 

Αυτές οι φωνές της μαχητικής κλιμάκω-
σης των αγώνων, φωνές που στηρίζει ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια από
την πρώτη στιγμή, είναι η δύναμη για να
επιβάλλουμε ότι η φωνή των από τα κάτω
θα ακουστεί, θα δυναμώσει και στο Συνέ-
δριο παρόλο που η ΓΣΕΕ συνειδητά το
κάνει στη Ρόδο για να ναι μακριά από
τους εργαζόμενους, τις ανάγκες και τις
ανησυχίες τους. 

Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος του
Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια

Ξεκινάει την Πέμπτη 17 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 21
Μάρτη το 36ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στη Ρόδο. Θα συμμετέ-

χουν 400 περίπου σύνεδροι από 120 δευτεροβάθμιες οργανώ-
σεις (Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα). Στο 35ο συνέδριο
υπήρχαν 20-25 περισσότεροι σύνεδροι. 

Κοινή παρατήρηση όλων των εργαζόμενων είναι ότι για άλλη
μια φορά η ΓΣΕΕ επέλεξε να κάνει τις διαδικασίες της μακριά
από την πλειοψηφία των εργαζόμενων. Φέτος το Συνέδριο θα γί-
νει στη Ρόδο, ενώ το αμέσως προηγούμενο, το 2013, έγινε στην
Αλεξανδρούπολη.  

Οι συσχετισμοί όσον αφορά τους συνέδρους δεν είναι τωρι-
νοί. Λόγω του ότι το Συνέδριο διεξάγεται κάθε τρία χρόνια, πολ-
λές Ομοσπονδίες ή Εργατικά Κέντρα έχουν στείλει αντιπροσώ-
πους από εκλογικές διαδικασίες που έγιναν στην αρχή της προ-
ηγούμενης τριετίας. 

Παρόλα αυτά, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν παραμένει
αλώβητη από τα προχωρήματα που έχουν κάνει πολλά τμήματα
της εργατικής τάξης, καθώς και από τους μεγάλους αγώνες που
ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια, τσακίζοντας τα κόμματα των Σα-
μαροβενιζέλων και δυναμώνοντας την αριστερά. 

Η πάλαι ποτέ κραταιά ΠΑΣΚΕ προσπαθεί με κάθε τρόπο να
κρατήσει την πρώτη θέση, αλλά αναμένεται να έχει απώλειες
(όπως και στο προηγούμενο συνέδριο), ενώ η ΔΑΚΕ μπορεί να

καταλήξει να κατέβει διασπασμένη σε τρία ψηφοδέλτια. 
Από την άλλη μεριά γίνονται κινήσεις, όπως μπορείτε να δια-

βάσετε στις πάνω στήλες, έτσι ώστε να ακουστούν και να δυ-
ναμώσουν οι φωνές του αγώνα και της κλιμάκωσης απέναντι
στα Μνημόνια και τα αφεντικά, να συγκροτηθεί η αριστερή αν-
τιπολίτευση. 

Ό, τι κι αν (ΔΕΝ) έκανε η ηγεσία της ΓΣΕΕ τα τελευταία χρό-
νια, δεν εμπόδισαν την εργατική τάξη να προχωρήσει σε αγώνες
που γκρέμισαν κυβερνήσεις και αποτελούν παράδειγμα για τους
εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. 

Η πίεση από τα κάτω ανάγκασε την πιο ξεπουλημένη ηγεσία
να κηρύξει τις Γενικές Απεργίες που συντάραξαν όλη τη χώρα
και σκόρπισαν στον άνεμο κόμματα σαν το ΠΑΣΟΚ. 

Η αριστερά δεν πρέπει να παραιτηθεί από τη μάχη να αναγ-
κάζει τη ΓΣΕΕ να λειτουργεί ως η «ντουντούκα» που καλεί Γε-
νικές Απεργίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλη την εργατική
τάξη να κινηθεί μαζί και συντονισμένα πανελλαδικά. Η ΓΣΕΕ
παραμένει αυτή η «ντουντούκα» ακόμα και όταν δεν την κρα-
τάνε οι δυνάμεις της αριστεράς στα χέρια τους. Η συγκροτη-
μένη παρουσία και η ενίσχυση των πιο προχωρημένων κομμα-
τιών των συνδικάτων στο Συνέδριο θα είναι βοήθεια προς αυ-
τή την κατεύθυνση.

Νεκτάριος Δαργάκης

Με πραξικοπηματικές ενέργειες αποκλείστηκε η Ταξική
Εργατική Συσπείρωση από το προεδρείο του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά παρά την ανάδειξή της σε δεύτερη δύνα-
μη (ισοψηφώντας με το ΜΕΤΑ) στις πρόσφατες εκλογές. 

Σε ανακοίνωση της η παράταξη εξηγεί πως «η ανίερη
συμμαχία ΠΑΜΕ-ΜΕΤΑ-ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ με άθλιες μεθοδεύ-
σεις» την απέκλεισε από τη συγκρότηση του προεδρείου. 

«Στη συνεδρίαση του ΔΣ (σ.σ. 11/3) οι εκπρόσωποι της
Ταξικής Εργατικής Συσπείρωσης στην τοποθέτηση τους
πρότειναν η συγκρότηση του Προεδρείου να γίνει στη βά-
ση της αντιπροσωπευτικής αναλογικότητας των δυνάμεων
όπως αυτές καταγράφηκαν στο συνέδριο» τονίζει η ΤΕΣ. 

Συνεχίζει αναφέροντας ότι πρότεινε στο ΜΕΤΑ να γίνει
κλήρωση για το ποια παράταξη θα καταγραφόταν ως
δεύτερη δύναμη και έτσι θα έπαιρνε τη θέση του Γενικού
Γραμματέα (που αντιστοιχεί στη δεύτερη παράταξη).
Εναλλακτικά πρότεινε στο ΜΕΤΑ να μοιραστούν την τριε-
τία του Γενικού Γραμματέα, ενώ άφηνε «στην διακριτική
ευχέρεια του ΜΕΤΑ να ασκήσει πρώτο τη θητεία του ΓΓ». 

Το ΜΕΤΑ απέρριψε χωρίς κανένα επιχείρημα αυτές τις
προτάσεις και επέμεινε να γίνει ψηφοφορία για όλες τις
θέσεις του προεδρείου με το πρόσχημα «να υπάρχει λει-
τουργικότητα». 

Κυνικά

Η ΤΕΣ αναφέρει ότι «εκπρόσωπος τους πρόσθεσε με
κυνικό ομολογουμένως τρόπο την ανάγκη λειτουργικού
Προεδρείου αφήνοντας με ξεκάθαρο τρόπο να φανεί ότι
οι δυνάμεις της Ταξικής Εργατικής Συσπείρωσης δεν συ-
νιστούν δύναμη που εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία
του Προεδρείου». Ούτε το ΠΑΜΕ δεν αντέκρουσε αυτή
την τοποθέτηση. 

Στις ψηφοφορίες το ΠΑΜΕ πήρε την θέση του Προ-
έδρου, ως πρώτη δύναμη στις εκλογές (τον υποψήφιο
του στήριξε και η ΤΕΣ). Τη θέση του Γενικού Γραμματέα
πήρε το ΜΕΤΑ με στήριξη από ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ και «λευ-
κό» από το ΠΑΜΕ. 

Τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου πήρε η ΠΑΣΚΕ με ψήφους
από ΠΑΜΕ-ΜΕΤΑ-ΔΑΚΕ. Τη θέση του Β� Αντιπροέδρου πή-
ρε η ΔΑΚΕ με ψήφους από ΠΑΜΕ-ΜΕΤΑ-ΠΑΣΚΕ.   

Στην ουσία με τα απανωτά κομπρεμί η Ταξική Εργατική
Συσπείρωση εξαφανίστηκε από το Προεδρείο. Η ΤΕΣ ση-
μειώνει στην ανακοίνωσή της: «Το τραγικό σε αυτή τη
θλιβερή ιστορία είναι ότι την βρώμικη δουλειά ανέλαβαν
οι δυνάμεις του ΜΕΤΑ που υποτίθεται είναι φορείς και
πρόσωπα αριστερών απόψεων και πεποιθήσεων… Πρό-
κειται για μεθόδους που αγγίζουν και ξεπερνούν τα όρια
της συνδικαλιστικής αλητείας. Μένει να απαντηθεί εάν
αυτές οι πρωτόγνωρες και αντιδημοκρατικές μεθοδεύ-
σεις έχουν τη στήριξη και αποδοχή των πολιτικών δυνά-
μεων που ανήκουν τα πρόσωπα αυτά, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ
και τη ΛΑΕ. Οι πιθανότητες για το αντίθετο είναι απειροε-
λάχιστες εάν λάβουμε υπόψη ότι ο γνωστός για το ρόλο
του στο συνδικαλιστικό κίνημα, Θάνος Βασιλόπουλος φέ-
ρεται ως επικεφαλής του ΜΕΤΑ στον ιδιωτικό χώρο,
υπεύθυνος της ομάδας του ΜΕΤΑ στη ΓΣΕΕ και στέλε-
χος της ΛΑΕ». 

Γραφειοκρατικoί
αποκλεισμοί 
στο Ε.Κ. Πειραιά

Αριστερή παρέμβαση
στο Συνέδριο ΓΣΕΕ

Γραφειοκράτες μακριά από την τάξη

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Πανεργατική 4 Φλεβάρη
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Τ
ο θέμα της επέκτασης της δομής
φιλοξενίας στον Ελαιώνα έφερε
στη συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου της Αθήνας την Πέμπτη 10
Μαρτίου ο Δήμαρχος Γ. Καμίνης, σε κτί-
ριο-αποθήκη που ανήκει στην εθνική Τρά-
πεζα έναντι ενοικίου 2.000 ευρώ το μήνα. 

Σε συνέντεξη τύπου που είχε παρα-
χωρήσει νωρίτερα ο Δήμαρχος ανακοί-
νωσε ότι διαθέτει επιπλέον
χώρο 12,8 στρεμμάτων στον Ελαιώνα,
προκειμένου να δημιουργηθεί νέα Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων. Συμπλήρωσε
ότι ο νέος χώρος αποτελεί επέκταση,
άνω του 50%, της υπάρχουσας Δομής
Φιλοξενίας που λειτουργεί ήδη από τον
περασμένο Αύγουστο στον Ελαιώνα, σε
συνεργασία του δήμου Αθηναίων με την
κεντρική διοίκηση. 

Όμως όπως αποκαλύφθηκε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο από τη φιλοξενία των
προσφύγων πρόκειται να βγει κερδισμέ-
νη η Εθνική Τράπεζα. Το θέμα κατήηγ-
γειλε ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός
σύμβουλος της Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας δηλώνοντας ότι «με έκπληξη
βρεθήκαμε μπροστά στην εικόνα
ότι ιδιοκτήτης είναι η πτωχή πλην τίμια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία
είδε ευκαιρία αξιοποίησης της αποθή-
κης της, με το ποσόν των 24.000 ευρώ
το χρόνο, 2000 ευρώ τον μήνα συν 72
ευρώ το μήνα τέλος χαρτοσήμου!!!».

Πρόκληση
«Είναι πρόκληση την ώρα που οι Τρά-

πεζες διασώζονται φορτώνοντας το
χρέος τους στο Δημόσιο με τα μνημό-
νια και την φορομπηξία, να έρχεται τώ-
ρα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να
ζητάει νοίκι για την στέγαση των προ-
σφύγων! Ντροπή!» δήλωσε και συμπλή-
ρωσε ότι η Εθνική Τράπεζα αλλά και η
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών χρειάζεται
να ανακοινώσουν την δικιά τους συμμε-
τοχή στην στέγαση των προσφύγων με
κτίρια και ξενοδοχεία που έχουν στην
ιδιοκτησία τους «εδώ και τώρα». Το ελά-
χιστο που έχει να κάνει η Εθνική Τράπε-
ζα είναι «να μην πάρει το νοίκι της ντρο-
πής και να παραχωρήσει την ιδιοκτησία
της αποθήκης στον Δήμο της Αθήνας»,
πρόσθεσε ο Π. Κωνσταντίνου επικρίνον-
τας ταυτόχρονα την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ που «συνυπογράφει με την ΕΕ
το κλείσιμο των συνόρων και το άνοιγμα
στρατοπέδων συγκέντρωσης ενώ δεν
δίνει χρηματοδότηση στους Δήμους για
να στελεχώσουν και να λειτουργήσουν
δομές φιλοξενίας και αλληλεγγύης. Οι
Δήμοι χρειάζεται να απαιτήσουν προσ-
λήψεις προσωπικού και χρηματοδότηση
για να λειτουργήσουν οι δομές τους και
όχι να βάζουν τις υποδομές τους για να
λειτουργούν οι ΜΚΟ».

Nα δώσουν 
οι τράπεζες
ακίνητα για 
τη στέγαση

Τη συμμετοχή της στο συλλαλητήριο στις
19 Μάρτη ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση
Ναυτεργατών (ΠΕΝΕΝ). Στην ανακοίνωσή της,
η Ένωση, αφού χαιρετίζει το τεράστιο κύμα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που έρχονται
στο Πειραιά και καταγγέλει την απαράδεκτη
απόφαση των κυβερνήσεων της ΕΕ να καταρ-
γήσουν τον «βαλκανικό διάδρομο» και το ΝΑ-
ΤΟ που είναι έτοιμο να βουλιάξει βάρκες προ-
σφύγων στο Αιγαίο, αναφέρει: 

“Διεκδικούμε την άμεση απόδοση ασύλου,
αδειών παραμονής και εργασίας σε πρόσφυ-
γες και μετανάστες χωρίς διακρίσεις. Διεκδι-
κούμε να βρεθούν χώροι φιλοξενίας για τους
πρόσφυγες με ανθρώπινες και αξιοπρεπείς
συνθήκες. Να επιταχθούν Ε/Γ πλοία ακινητο-
ποιημένα και μη δρομολογημένα, και άδεια ξε-
νοδοχεία στον Πειραιά, για να προσφέρουν
άμεσα, αξιοπρεπή διαβίωση για τους πρόσφυ-
γες για όσο την χρειαστούν. Να δοθούν ή να
διαμορφωθούν από τους δήμους, την περιφέ-

ρεια και το κράτος, δημόσιοι χώροι για την
άμεση στέγαση των προσφύγων, πχ η πενταό-
ροφη δίπλα στο σιλό στην ακτή Ηετίωνα.

Απαιτούμε 
Απαιτούμε να λειτουργήσουν άμεσα εκείνες

ακριβώς οι υποδομές που βρίσκονται στο στό-
χαστρο των περικοπών και του τρίτου Μνημο-
νίου. Αντί για υποχρηματοδότηση των νοσοκο-
μείων, απαιτούμε επειγόντως προσλήψεις για-
τρών και νοσηλευτών. Αντί για απολύσεις των
πεντάμηνων στους δήμους, απαιτούμε λεφτά
και προσωπικό για να λειτουργήσουν χώροι
σίτισης και στέγασης μέσα στις πόλεις. Τα
σχολεία έχουν ανάγκη από στήριξη έτσι ώστε
τα παιδιά των προσφύγων να βρεθούν σε σχο-
λικό περιβάλλον, αντί να βλέπουμε ηρωικούς
εθελοντές να προσπαθούν να τους δώσουν
ένα χαμόγελο σε παγωμένες προβλήτες. 

Συμμετέχουμε στην πανευρωπαϊκή κινητο-
ποίηση στις 19 Μάρτη με κεντρικό συλλαλητή-
ριο στην Αθήνα στην Ομόνοια στις 3μμ. Οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι, να σταμα-
τήσουν οι πόλεμοι, να μπει τέλος στους πνιγ-
μούς στο Αιγαίο. Ο λαός και οι εργαζόμενοι
της χώρας μας ακόμη πιο αποφασιστικά να
σταθούν κοντά, δίπλα και στο πλευρό των
προσφύγων και των μεταναστών, να εκφρά-
σουν την ολόθερμη αλληλεγγύη τους.

Για τον σκοπό αυτό, η ΠΕΝΕΝ και άλλες
συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πάρουν τις
αμέσως επόμενες μέρες μια σειρά πρωτοβου-
λίες στον Πειραιά ενισχύοντας τις κινηματικές
δράσεις του συνδικαλιστικού κινήματος της
πόλης, με σκοπό την απελευθέρωση χώρων
για τους πρόσφυγες που θα προσφέρουν σύγ-
χρονες ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, υγι-
εινής αλλά και περίθαλψης των προσφύγων
και μεταναστών”.

ΠΕΝΕΝ

Εκδήλωση αφιερωμένη στις 19 Μάρτη διοργάνωσε την Πέμπτη 10
Μάρτη ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκτάκτων Υπουργείου Πολιτισμού, στα
γραφεία του σωματείου. Ομιλητές ήταν ο Μιχαήλ Ζερβός πρόεδρος
του Συλλόγου, ο Τάσος Αναστασιάδης από την ΚΕΕΡΦΑ και η Χρυσού-
λα Λαμπούδη από τη Γραμματεία Μεταναστών του ΠΑΜΕ, που παρόλο
που δεν καλεί σαν παράταξη στο συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη, το στη-
ρίζει στο σύλλογο, ο οποίος έχει αποφασίσει να συμμετέχει με πανώ
στην Ομόνοια. 

Στη διάρκεια της συζήτησης έγιναν τοποθετήσεις για την τεράστια
αλληλεγγύη του κόσμου σε όλη την Ελλάδα. Μπήκαν εμπειρίες από την
κινητοποίηση στον Έβρο και την τεράστια αποδοχή που βρήκε το αίτη-
μα για να γκρεμιστεί ο φράχτης και να ανοίξουν τα σύνορα από τον κό-
σμο που μένει στα σύνορα και τον αφορά άμεσα το θέμα. 

Από την πλευρά της εκπροσώπου του ΠΑΜΕ μπήκε η ένσταση για το
αν χρειάζεται μία κινητοποίηση με κέντρο το προσφυγικό ή εάν χρει-
άζεται το κίνημα να εστιάσει στο ασφαλιστικό και τα μνημόνια. Εγινε
συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα όπου από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ
εξηγήσαμε ότι η πάλη για να είναι καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες είναι
δεμένη με την πάλη για να ξηλώσουμε τα μνημόνια, γιατί φιλοξενία των
προσφυγων σημαίνει, κρατικές υποδομές, προσλήψεις στα νοσοκο-

μεία, δυνατότητα των παιδιών να γράφονται στα σχολεία σε τάξεις υπο-
δοχής και άρα λεφτά για σχολεία και καθηγητές. Επίσης απέναντι στην
πολιτική της Ευρώπης Φρούριο εξηγήσαμε ότι το εργατικό κίνημα χρει-
άζεται να απαντήσει ότι χωράνε όλοι αρκεί να ξηλώσουμε την πολιτική
που φέρνει φτώχεια, περικοπές και ανεργία σε όλους. 

Αντώνης Φώσκολος 

Τα σωματεία στο πλευρό
των προσφύγων
Τ

ο Σωματείο Εργαζομένων στην Ιντρακόμ
καλεί με απόφασή του στο συλλαλητή-
ριο στις 19 Μάρτη, ενώ ταυτόχρονα βρί-

σκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Σωματεί-
ου για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για
τους πρόσφυγες, μέχρι και την Τρίτη 22/3. 

“Το Δ.Σ. του σωματείου καλεί όλους τους
συναδέλφους να συγκεντρώσουμε  εφόδια για
τους πρόσφυγες-μετανάστες που έχουν εγ-
κλωβιστεί στη χώρα μας μετά την απαράδεκτη
απόφαση της Ε.Ε. για σφράγισμα των ευρω-
παϊκών συνόρων,  δείχνοντας έμπρακτα την
αλληλεγγύη μας στις οικογένειες και τα παιδιά

που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να
γλυτώσουν τη ζωή τους, κύρια για να ξεφύ-
γουν από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που εξε-
λίσσεται στη Συρία και στην ευρύτερη περιο-
χή”, αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου.

“Πρόκειται για τη δεύτερη πρωτοβουλία του
Σωματείου για συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης για τους πρόσφυγες”, μας είπε ο
Γιάννης Θεοχάρης, μέλος ΔΣ του σωματείου.
“Η πρώτη είχε ξεκινήσει τον περασμένο Δε-

κέμβριο και βρήκε πολύ καλή ανταπόκριση.
Το σωματείο μας συμμετείχε το Γενάρη στο
μεγάλο αντιρατσιστικό-αντιπολεμικό καραβάνι
στον Έβρο στις 23-24/1 μαζί με σωματεία ερ-
γαζομένων κι άλλες συλλογικότητες απ’ όλη
την Ελλάδα. Στη συνέχεια αποφασίσαμε τη
συμμετοχή του σωματείου στις 19 Μάρτη στη
διεθνή ημέρα δράσης κατά του φασισμού και
του ρατσισμού. Στην τελική ευθεία θα κυκλο-
φορήσουμε νέα ανακοίνωση -κάλεσμα στους
συναδέλφους για να εξασφαλίσουμε τη μεγα-
λύτερη δυνατή συμμετοχή κάτω από το πανό
του συλλόγου στις 3μμ στην Ομόνοια”.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εργαζόμενοι του ΥΠ.ΠΟ στη διαδήλωση ενάντια
στο φράχτη του Έβρου, στην Ορεστιάδα, 24/1 
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Μαθητές από δεκάδες σχολεία σε όλο το λεκανοπέδιο ετοιμάζονται να
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Ομόνοιας στις 19 Μάρτη για να
ενώσουν τη φωνή τους με το μεγάλο πανευρωπαϊκό ποτάμι που διεκδικεί
ανοιχτά σύνορα για πρόσφυγες και μετανάστες. 

Στην τελική ευθεία αυτή την εβδομάδα διοργανώνονται εξορμήσεις, εκ-
δηλώσεις, βιντεοπροβολές, συζητήσεις με συνεργασία μαθητών, καθηγη-
τών και των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ σε κάθε γειτονιά. «Έχουμε ξεκινήσει να ορ-
γανώνουμε αυτή την εβδομάδα σε συνεργασία με καθηγητές μία εκδήλω-
ση και βιντεοπροβολή με τη συμμετοχή όλου του σχολείου και στις 19
Μάρτη θα συμμετέχουμε με πανό στο συλλαλητήριο», μας είπε η Άρτεμις
από το 2ο Λύκειο Αλίμου. «Έχουμε έρθει σε επαφή με μαθητές από το
Μουσικό Λύκειο, το 1ο και το 4ο Αλίμου που τους δώσαμε προκηρύξεις
και αυτοκόλλητα και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν ώστε να υπάρχει
συμμετοχή και από αυτά τα σχολεία και αν υπάρχει καλή ανταπόκριση θα
υπάρχουν και πανώ και από αυτά τα σχολεία». 

“Υπάρχει πολύ θετικό κλίμα στο σχολείο υπέρ των προσφύγων”, μας εί-
πε η Αριστέα από το 1ο Εσπερινό Λύκειο Αιγάλεω. “Υπάρχει ένα πρό-
γραμμα στο οποίο συμμετέχουν εθελοντικά μαθητές μέσα στα πλαίσια
του οποίου καταπιανόμαστε με ένα θέμα και χωριζόμαστε σε ομάδες
όπου μία ομάδα επιχειρηματολογεί υπέρ και μία κατά. Στα πλαίσια αυτού
του προγράμματος συζητήθηκε το θέμα των προσφύγων. Όμως δεν δή-
λωσε κανείς μαθητής συμμετοχή στην ομάδα που να υποστηρίζει το κα-
τά. Μας μένουν λίγες μέρες για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του
σχολείου στο συλλαλητηριο στις 19 Μάρτη. Έχουν γίνει εξορμήσεις και
έχω αρχίσει να συζητάω με τους συμμαθητές μου για να κατέβουμε. Σκε-
φτόμαστε να φτιάξουμε ένα πανώ μέσα στο σχολείο έτσι ώστε να μαθευ-
τεί και να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή και να ζητή-
σουμε και τη βοήθεια κάποιων καθηγητών”.

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΣ

Μεγάλη ανταπόκριση συνάντησαν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και
του ΣΕΚ στις ανοιχτές εξορμήσεις που οργανώθηκαν το
περασμένο Σάββατο στην τελική ευθεία για τις 19 Μάρτη. 

«Βγήκαμε για εξόρμηση στη Λαϊκή Εξαρχείων το πε-
ρασμένο Σάββατο για να καλέσουμε τον κόσμο της γει-
τονιάς στο συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη», μας είπε η
Φωτεινή. 

«Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εξαιρετική γεγονός
που αποδεικνύει για άλλη μία φορά τα τεράστια προχωρή-
ματα που έχει κάνει ο κόσμος. Από τη ντουντούκα ανοίγα-
με όλα τα ζητήματα. Το ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι, το ότι χρειαζόμαστε ανοιχτά σύνορα, άσυλο,
στέγη, δομές φιλοξενίας προσλήψεις στα νοσοκομεία και
τα σχολεία. Ο κόσμος έπαιρνε τις προκηρύξεις και άνοιγε
συζήτηση και δήλωνε τη διάθεσή του να συμμετέχει στο
συλλαλητήριο. Μπήκαμε μάλιστα με τη ντουντούκα μέσα
στη λαϊκή και μοιράζαμε υλικό στους μανάβηδες που εί-
χαν στήσει τους πάγκους τους. Δώσαμε συνολικά 16 φύλ-
λα της Εργατικής Αλληλεγγύης και ένα βιβλίο “Ρίξτε το
φράχτη - ανοίξτε τα σύνορα” ενώ μοιράσαμε εκατοντάδες
φυλλάδια της ΚΕΕΡΦΑ. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν
εξορμήσεις στο 46ο Λύκειο και στο 35ο Δημοτικό στην
Κωλλέτη το οποίο έχει μαθητές από 17 χώρες και πάει για
κλείσιμο. Μεγάλη ανταπόκριση για τις 19 Μάρτη βρήκαμε
και στην εξόρμηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης όπου ο Σύλ-
λογος έχει πάρει απόφαση και θα κατέβει με πανώ στην
Ομόνοια». 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Όλοι οι δρόμοι
οδηγούν στην Ομόνοια
Σ

υνεχίζονται οι εκδηλώσεις της ΚΕΕΡ-
ΦΑ σε γειτονιές, σχολές, εργατικούς
χώρους και σχολεία, με στόχο την

μεγάλη συμμετοχή όλου του κόσμου που
συμπαραστέκεται σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες στις 19 Μάρτη στην Ομόνοια, έτσι
ώστε η αλληλεγγύη να γίνει κίνημα και αν-
τίσταση στη ρατσιστική πολιτική των κλει-
στών συνόρων κυβέρνησης και ΕΕ.  

Τη Δευτέρα 7/3 έγινε εκδήλωση - βιντεο-
προβολή και βιβλιοπαρουσίαση της πρό-
σφατης έκδοσης του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου «Ρίξτε το Φράχτη- Ανοίξτε τα σύ-
νορα» που διοργάνωσε η τοπική ΚΕΕΡΦΑ
στον Πολυχώρο - Βιβλιοπωλείο Αντίδοτο
στην Καλλιθέα. «Ομιλητές ήταν ο Γιώργος
Πίττας συγγραφέας του βιβλίου και ο
Nίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος, ο
οποίος τόνισε την υποκρισία της ΕΕ που
προτιμά να δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ
στην Τουρκία για να εμποδίζει τους πρό-
σφυγες να περάσουν τα σύνορα, καθώς
και για να κλείνει τα σύνορα και να συντη-
ρεί φράχτες στον Έβρο», μας είπε ο Ρα-
φαήλ. «Τόνισε ότι η λύση θα ήταν πολύ
απλή αν η επιλογή ήταν να ανοίξουν τα σύ-
νορα και τα χρήματα να πήγαιναν για τις
ανάγκες των προσφύγων και όχι για κατα-
στολή και στρατιωτικοποίηση των συνό-
ρων. Μετά από τους ομιλητές έγινε πλού-
σια συζήτηση και αποφασίστηκαν μία σει-
ρά βήματα προκειμένου να οργανωθεί μα-
ζική συμμετοχή κόσμου από την περιοχή

με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία. Τις επό-
μενες ημέρες έγινε εξόρμηση στην πλα-
τεία Κύπρου, ενώ την Παρασκευή 18/3 μα-
θητές διοργανώνουν εκδήλωση στο 1ο Λύ-
κειο Καλλιθέας και ετοιμάζονται να κατέ-
βουν με πανώ στο συλλαλητήριο της επό-
μενης μέρας».

Πλούσια κουβέντα

Την Τετάρτη 9/3 εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
έγινε στο Καφέ Κρίκος στα Πετράλωνα.
«Ήταν μια εξαιρετικά πλούσια κουβέντα με
στοιχειά τόσο από την κινητοποίηση στον
Έβρο όσο και για το πως προχωράμε για
της 19/3», μας είπε ο Δημήτρης. «Συμμετεί-
χε αρκετός κόσμος που έδωσε πολλά στοι-
χεία τόσο από χώρους δουλειάς όσο και
από δομές αλληλεγγύης, συνδέοντας τα
αιτήματα τόσο για σίτιση-στέγαση των αν-
θρώπων όσο και για ανοιχτά σύνορα και
νομιμοποίηση όλων όσων θέλουνε να μεί-
νουν εδώ. 

Συμμετείχαν συναγωνιστές από συλλό-
γους γονέων, που μετέφεραν την εικόνα
από τις δομές αλληλεγγύης μέσα στα σχο-
λεία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης
μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Έγινε τοπο-
θέτηση από την πλευρά τους για τη σύνδε-
ση που υπάρχει μεταξύ της ερώτησης στο
που θα βρείτε τα λεφτά για σίτιση ή στέγα-
ση των ανθρώπων και του αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος, δηλαδή της διαγρα-
φής του χρέους». 

«Μια πολύ επιτυχή εκδήλωση με βιντεο-
προβολή από το διήμερο στον Έβρο διορ-
γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Κεραμεικού-Κολωνού
την Πέμπτη 10 Μαρτίου με ομιλητές τον Πέ-
τρο Κωνσταντίνου και τον Κωνσταντίνο Πο-
λυχρονόπουλο της Κοινωνικής Κουζίνας Ο
άλλος άνθρωπος», μας είπε η Ιωσηφίνα.
«Στην περιοχή του Κεραμεικού όπου και διε-
ξήχθη η συζήτηση παρευρέθησαν περίπου
40 στην πλειονότητά τους νέοι-ες κάτοικοι
της γειτονιάς και των γύρω περιοχών. Στο
επίκεντρο των συζητήσεων ήταν το προ-
σφυγικό κι η αλληλεγγύη που έρχεται από
τα κάτω. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου κάλεσε
σε μαζική συμμετοχή σε μια διαδήλωση-σει-
σμό το ερχόμενο Σάββατο στην Ομόνοια,
δίνοντας το στίγμα πως η αντίδραση και
κατ'επέκταση δράση της εργατικής τάξης
θα πρέπει να στοχεύσει στην αποτυχημένη
πολιτική εξαγωγής νεοφιλελευθερισμού και
ιμπεριαλισμού της Ε.Ε. και της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο Κ. Πολυχρονόπουλος ανέ-
δειξε τη σημασία της αλληλεγγύης και της
ενότητας των ανθρώπων, σε ένα κλίμα ιδιαί-
τερα ανθρωπιστικό, ακτιβιστικό κι ειρηνιστι-
κό, καλώντας με τη σειρά του στην πανευ-
ρωπαϊκή μέρα δράσης στις 19 Μάρτη αλλά
και σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης για τα Κού-
λουμα στο Ελληνικό. Η ΚΕΕΡΦΑ Κεραμει-
κού-Κολωνού συνεχίζει οργανώνοντας τις
δράσεις της για την επιτυχή διάδοση και
συμμετοχή στο συλλαλητήριο».

Κ.Θ.

Στα πλαίσια της Διεθνής Ημέρας 19 Μάρτη, ο Φοι-
τητικός Σύλλογος της Καλών Τεχνών οργάνωσε την
Παρασκευή 11/3 ένα ολοήμερο αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό φεστιβάλ.

Ξεκινήσαμε από το πρωί με μικροφωνική και πα-
ράλληλα συλλέγαμε είδη πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες. Ακολούθησε εκδήλωση με ομιλητές την
Άντα Διάλλα, καθηγήτρια ιστορίας ΑΣΚΤ, τον Πέτρο
Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και την Ζαμ-
πό Κρέμου από την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία Υπο-
στήριξης προσφύγων. Συμμετείχαν αρκετοί φοιτη-
τές και καθηγητές από τη σχολή με αποτέλεσμα να
ανοίξει μια πλούσια συζήτηση που ξεκινούσε από
την ιστορική ανάλυση της προσφυγιάς, την αλλη-
λεγγύη του κόσμου σήμερα και ολοκληρώθηκε με
τα καθήκοντα του κινήματος από δω και μπρος. Οι
καθηγητές μάλιστα δεσμεύτηκαν σε μια προσπάθεια
να εγγράψουν πρόσφυγες και μετανάστες από αντί-
στοιχες σχολές στην ΑΣΚΤ. Επίσης, προβάλαμε την
ταινία ‘Return to Homs’, μια συγκλονιστικη ιστορία
για την πόλη Homs στη Συρία που κατεδαφίστηκε
από τον πόλεμο. Η μέρα ολοκληρώθηκε με το Live-
party με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων και φοι-
τητών που στηρίζουν την κινητοποίηση στις 19/3.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το μεγάλο
συλλαλητήριο, συνεχίζουμε τον ξεσηκωμό στις σχο-
λές μας και διεκδικούμε όλοι οι φοιτητές και φοιτή-
τριες να κατέβουν στο δρόμο μαζί με το πανό του
Συλλόγου ΑΣΚΤ, το Σάββατο στην Ομόνοια, στο
πλευρό των εργαζόμενων και να στείλουμε ένα μαζι-
κό μήνυμα ότι όλοι οι προσφυγες είναι καλοδεχού-
μενοι. Χωράμε όλοι!

Ελίζα Κρικώνη 
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Πειραιάς - Λιμάνι Αλληλεγγύης

Α
πόπειρες εκκένωσης των εγκαταστά-
σεων του ΟΛΠ στο Λιμάνι του Πειραιά
όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και

μετανάστες έγιναν την περασμένη εβδομάδα
σύμφωνα με καταγγελίες αλληλέγγυων που
βρίσκονται εκεί.  

Σύμφωνα με καταγγελία την Κυριακή 13/3
το βράδυ “περιπολικό του λιμενικού μέσα
στην πέτρινη αποθήκη στο λιμάνι όπου φιλο-
ξενούνται πρόσφυγες, με αναμμένους φά-
ρους τρομοκρατούν κόσμο και αδειάζουν το
χώρο. Κόσμος χωρίς προειδοποίηση στιβάζε-
ται σε πούλμαν με άγνωστο προορισμό. Λιμε-
νικοί αποκρινόμενοι στις ερωτήσεις μας, μας
λένε να παμε σπίτι να κάνουμε καμιά δου-
λειά”. Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρόσφυ-
γες μεταφέρονται με το ζόρι και χωρίς να
έχουν ενημερωθεί σε νέα στρατόπεδα στη
Μαλακάσα και στη Ριτσώνα ή ακόμα και εκτός
Λεκανοπεδίου στα Τρίκαλα και στη Λάρισα.  

“Λιμενικοί, υπάλληλοι κάποιας αόριστης
ΜΚΟ, μπάτσοι, οδηγοί λεωφορείων και υπεύ-
θυνοι ταξιδιωτικών πρακτορείων βρίσκονται
έξω απ’ την πύλη Ε3 στον Πειραιά”, αναφέ-
ρει άλλη καταγγελία. “Αδειάζουν την πύλη
απ’ τους περίπου 150 πρόσφυγες που βρί-
σκονται μέσα. Χωρίς καμιά ειδοποίηση, χω-
ρίς παρουσία διερμηνέα εμφανίζεται ξαφνικά
ένα πρωί αυτή η κουστωδία και με βιαστικές
κινήσεις προστάζει go go go. 

Μικρά Παιδιά

Ανάμεσα στους πρόσφυγες υπάρχουν κάποι-
οι που έχουν κινήσει διαδικασίες με την Υπηρε-
σία Ασύλου. Που έχουν κλείσει ραντεβού για
την επόμενη εβδομάδα. Άλλοι έχουν ιατρικά
θέματα, πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένη
θεραπεία ή να ξαναπάνε τις επόμενες μέρες
στο γιατρό να τους ξαναδεί. Άλλοι δεν έχουν
ενημερωθεί ποτέ για τίποτα σχετικά με τις πι-
θανές επιλογές τους. Είναι άνθρωποι που δεν
ξέρουν αγγλικά, που δεν ξέρουν τίποτα επίση-
μο σχετικά με την κατάσταση στα σύνορα ή με
το τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν εναλλακτικά με
το να προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα πα-
ράνομα ή περιμένοντας υπομονετικά στη λά-
σπη. Υπάρχουν μικρά παιδιά και ένα που δεν
έχει σαραντίσει που λένε. Υπάρχουν γέροι.
Υπάρχουν γυναίκες μόνες με τρία παιδιά”.

Όπως καταγγέλει η Διεθνής Αμνηστία, τα
υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Εθνικής Άμυνας δεν της έχουν δώσει άδεια
για να επισκεφτεί τα κέντρα φιλοξενίας και
τα hot spots. Όπως καταγγέλει ο Γιώργος
Κοσμόπουλος «μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας
επιχείρησαν να εισέλθουν σε χώρο φιλοξε-
νίας στο Ελληνικό, αλλά δεν τους επιτράπηκε
η είσοδος. Αντίστοιχη απαγόρευση εισόδου
υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα και στο
κέντρο φιλοξενίας των Διαβατών. Δεν γίνεται
να απαγορεύεις την είσοδο σε οργανώσεις
που παρακολουθούν την προάσπιση των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων», τονίζει ο ίδιος.

OXI ΣΤΗΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Ε
κδήλωση πραγματοποίησε την Παρα-
σκευή 11 Μάρτη η ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά
στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλό-

γου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εργαζόμε-
νοι, αλληλεγγυοι, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ από τις
γειτονιές του Πειραιά, καθώς και εκπρόσωπος
από το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά.    

Την εκδήλωση άνοιξε ο Μπάμπης Χαμαλί-
δης, γραμματέας της Β' ΕΛΜΕ Πειραιά ο
οποίος μετέφερε την εικόνα που υπάρχει στα
σχολεία: “Ευτυχώς σε σχέση με δύο χρόνια
πριν όπου η Χρυσή Αυγή είχε πάρει τα πάνω
της, θεωρείται αυτή τη στιγμή ανάμεσα και
στους μαθητές και στους καθηγητές ντροπή
το να είσαι ρατσιστής”, είπε χαρακτηριστικά.
“Το να στοχοποιείς δηλαδή κάποιους επειδή
έχουν διαφορετικό χρώμα ή είναι από άλλη
χώρα και δεν έχουν πλέον το θράσος κάποιοι
να βγάλουν οποιαδήποτε ρατσιστική συμπε-
ριφορά. Και αυτό είναι μία επιτυχία”.  

Τη διεθνή ανταπόκριση του καλέσματος
της ΚΕΕΡΦΑ για μία παγκόσμια μέρα δρά-
σης στις 19 Μάρτη μετέφερε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, συμ-
πληρώνοντας ότι στόχος του κινήματος θα
πρέπει να είναι να κερδίσει τους πρόσφυγες
στις γραμμές του. “Οι Σύριοι πρόσφυγες εί-
ναι άνθρωποι που συμμετείχαν στην εξέγερ-
ση ενάντια στον Άσαντ την περίοδο της Αρα-
βικής Άνοιξης. Είναι καλοδεχούμενοι και για
τις εμπειρίες που έχουν. Οι πρόσφυγες είναι
κομμάτι του κινήματος και άρα είμαστε ενάν-
τια στις πολιτικές που τους θέλουν σε κλει-
στά γκέτο έξω από τις πόλεις. Διεκδικούμε
να ανοίξουν τα ξενοδοχεία για να μείνουν. Τα
παιδιά τους να γράφονται σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης. Να δημιουργηθούν τά-
ξεις υποδοχής για τα προσφυγόπουλα.
Διεκδικούμε οι δημόσιες δομές να καλύψουν
τις ανάγκες τους και όχι οι ΜΚΟ και οι ιδιωτι-
κοποιημένες υπηρεσίες. Από αυτή την άπο-
ψη η 19 Μάρτη για εμάς είναι μία κινητοποί-
ηση πανεργατική, όπου το κίνημα αλληλεγ-
γυης θα δώσει αυτές τις απαντήσεις”. 

“Είναι υποχρεωμένες και η Ελλάδα και η
ΕΕ, στις οποίες απευθύνονται οι πρόσφυγες
να τους παρέχουν δικαιώματα”, είπε ο Γιάν-
νης Λειβαδάρος από το ΔΣ του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Δήμου Κερατσινίου. “Ο Σύλλογος
Εργαζομένων και η Διοίκηση βοηθάει στο χώ-
ρο διαμονής στο Σχιστό είτε φροντίζοντας
για την καθαριότητα είτε με τρόφιμα και με

κάθε μοφής βοήθεια. Οι εργαζόμενοι θα πρέ-
πει να επηρεάσουμε με τις παρεμβάσεις μας
όλη την κοινωνία. Η 19 Μάρτη θα πρέπει να
είναι σημείο αιχμής για όλους μας”.

Ψωμί και τριαντάφυλλα

Ο Γιώργος Μακρυνός, πρόεδρος του ΣΕΜ
Δήμου Κορυδαλλού τόνισε ότι υπάρχει μία
καινούργια ευαισθητοποίηση του κόσμου για
τους πρόσφυγες που έχει σαν αποτέλεσμα
την περιθωριοποίηση της Χρυσής Αυγής.
“Όλοι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή συμβάλουν με
το δικό τους τρόπο στο θέμα της ανθρωπι-
στικής βοήθειας και ο κόσμος ανταποκρίνε-
ται με ένα γνήσιο ανιδιοτελή τρόπο. Αυτό εί-
χε να συμβεί πολλά χρόνια μετά τη Μεταπο-
λίτευση. Η ΠΕΔΑ ανταποκρίθηκε στο ψηφι-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ για τις 19 Μάρτη και όλοι
οι Δήμοι καλούν γιατί υπάρχει πίεση από την
ίδια την κοινωνία. Εμείς σα Δήμος Κορυδαλ-
λού κάναμε μία δράση στο Σχιστό. Διασπι-
στώσαμε ότι δίνουμε ψωμί αλλά λείπουν τα
τριαντάφυλλα, δηλαδή ο πολιτισμός. Δηλαδή
η δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Εί-
ναι σημαντικό να υπάρχει ένταξη στα σχο-
λεία και σα Δήμος χρειάζεται να βρούμε τρό-
πους να απασχολούνται τα παιδιά”. 

Η Λουκία Σαγιά από την Παμπειραϊκή Πρωτο-
βουλία Υποστηριξης προσφύγων και μετανα-
στών έκανε μία σύντομη αναδρομή στο πώς και
γιατί ξεκίνησε η πρωτοβουλία, μεταφέροντας τις

συγκλονιστικές της εμπειρίες. “Απευθυνθήκαμε
στον ΟΛΠ και του ζητήσαμε να μας παραχωρή-
σει το σταθμό προσωρινής παραμονής επιβατών
στην Ε1. Από τότε έχουν γίνει πολλά. Πρόσφατα
είχαμε και την πρώτη γέννηση παιδιού. Υπάρ-
χουν προσφορές ανθρώπων που παίρνουν σε
σακούλες σκουπιδιών τα ρούχα των προσφυγων,
τους τα πλένουν και τα ξαναφέρνουν. Πρόσφυ-
γες μπαίνουν μέσα στα αγκυροβολιμένα πλοία
και κάνουν μπάνιο γιατί δεν υπήρχε υποδομή.
Βρίσκονται λύσεις επί τόπου. Τώρα προσπαθού-
με να αξιοποιήσουμε και άλλα πλοία. Έχουμε
ομάδες που έρχονται κάθε μέρα και απασχολούν
τα παιδιά. Έχουμε παιδικό σταθμό. Βρήκαμε
αραβικά παραμύθια που τα μοιράσαμε στους γο-
νείς. Υπάρχουν μαίες που εξετάζουν τις έγκυες
γυναίκες. Υπάρχουν γιατροί που μας συνδρά-
μουν. Η κάθε πύλη έχει τους υπεύθυνούς της.
Έχουμε κουζίνες που μαγειρεύουν. Δεν θέλουμε
να εξασφαλίσουμε απλά τη διαβίωσή τους αλλά
τη ζωή στη βάση της ισοτιμίας”.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης αποφασίστη-
καν μία σειρά δράσεις τις επόμενες ημέρες
για τη μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των
αλληλέγγυων και των ίδιων των προσφύγων
στις 19 Μάρτη, όπως επίσκεψη στους πρό-
σφυγες που βρίσκονται στο Λιμάνι και στο
Σχιστό, ενώ χωρίστηκαν βάρδιες για τη λει-
τουργία περιπτέρου της ΚΕΕΡΦΑ στον ηλε-
κτρικό σταθμό Πειραιά. 

Κατερίνα Θωίδου 

Η κατάσταση στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες είναι τραγική. Παιδιά και έγκυες γυναίκες ζουν στις λάσπες και
στη βροχή. Κανείς δε ρωτάει ποιοι έδιωξαν αυτούς τους ανθρώπους
από το σπίτι τους, ποιοι έκαναν τον πόλεμο, ποιοι έφτιαξαν τους Τα-
λιμπάν και το ISIS. 

Είναι οι ίδιοι που έκλεισαν τα σύνορα και τους οδηγούν στο θάνατο
είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα. Έχουμε πόλεμο 40 χρόνια στο
Αφγανιστάν και δεν κατάφεραν τίποτα. Οι Ταλιμπάν και το ISIS είναι
τώρα πιο δυνατοί. Δεν μπορούν να κλείνουν τα σύνορα χωρίς να
έχουν σταματήσει τον πόλεμο. 

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ζουν σε άθλιες συνθήκες. Στο Ελληνι-

κό και στον Πειραιά που πήγαμε είδαμε 5.000 άτομα να ζουν με μία
τουαλέτα χωρίς ζεστό νερό. Είδαμε έγκυες γυναίκες να ζουν μέσα
στις σκηνές και να κοιμούνται στο πάτωμα. Τα παιδιά πεινάνε. Όταν
κάποιος τους φέρνει βοήθεια σπρώχνονται για ένα κομμάτι ψωμί. Οι
αλληλέγγυοι προσπαθούν αλλά μέχρι πότε; Η Ευρώπη και η κυβέρνη-
ση τι κάνουν; 

Οι κοινότητές μας σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα καλούμε
όλους τους Αφγανούς να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις στις 19
Μάρτη, για να δείξουμε τη δύναμή μας για να σταματήσουμε τον πό-
λεμο και να ανοίξουμε τα σύνορα.  

Τάχερ Αλιζαντά, Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων

“Καλούμε όλους τους Αφγανούς στις 19 Μάρτη”

Λουκία Σαγιά, Κατερίνα Θωίδου, 
Πέτρος Κωνσταντίνου, Γιώργος Μακρυνός
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Βγαίνουμε στους δρόμους σε 

Κορυφώνεται η καμπάνια για τις 19 Μάρτη στην Ξάνθη.
Την αντιρατσιστική-αντιφασιστική διαδήλωση στις 12 το

μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της πόλης θα ακολουθήσει
συναυλία με συγκροτήματα και καλλιτέχνες από την Ξάνθη
και την Κομοτηνή.

Η καμπάνια ξεκίνησε αμέσως μετά τις διαδηλώσεις σε Αλε-
ξανδρούπολη και Ορεστιάδα ενάντια στον φράχτη του Έβρου
με ανοιχτή εκδήλωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ. Στην πορεία, τη
στήριξή τους δήλωσαν το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, η ΕΛ-
ΜΕ, ο Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων, ενώ σε μια
σειρά χώρους έγιναν εξορμήσεις και περιοδείες ενημέρωσης.
Εργαζόμενοι από την ΠΕΝΕΝ στην περιοχή, από την περιφέ-
ρεια και άλλους εργατικούς χώρους κινήθηκαν μαζί μας για την
επιτυχία της. Το ίδιο συνέβη με κόσμο από τους χώρους της
νεολαίας καταλήγοντας στην οργάνωση της συναυλίας.

Έκθεση
Την ίδια στιγμή, ένας μεγάλος κύκλος καλλιτεχνών από τη

Θράκη αλλά και όλη τη χώρα ανταποκρίθηκε στην πρωτοβου-
λία που πήρε μέλος της ΚΕΕΡΦΑ για μια εικαστική έκθεση με
θέμα τους πρόσφυγες στα πλαίσια της 19 Μάρτη. Η έκθεση, η
οποία περιλαμβάνει ζωγραφική, ποίηση, γλυπτά, γελοιογρα-
φίες, πυρογραφίες, κατασκευές κ.α. άνοιξε τις πόρτες της στο
καφέ μπαρ Φίλοιστρο (Σμηναγού Μητράκη 29) από τις 14 μέ-
χρι τις 19 Μάρτη. Εκεί θα υποδεχόμαστε τον κόσμο με τις αφί-
σες, τις προκηρύξεις και όλα τα υλικά μας για τη διαδήλωση.

Με εντατικούς ρυθμούς κινούμαστε και για την διακόσμη-
ση της πόλης. Δύο μεγάλα πανό αναρτήθηκαν σε κεντρικά
κτίρια του δήμου μαζί με την αφίσα μας που βρίσκεται σε
όλους τους δρόμους. Το γεγονός ότι δύο μέρες μετά τα πα-
νό μας κατέβηκαν, μάλλον από το δήμο, δείχνει ότι οι δια-
στάσεις που έχει πάρει το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες και η 19 Μάρτη στην Ξάνθη ενοχλούν. Το Σάββατο η
ενόχληση θα γίνει μεγαλύτερη.

Παντελής Αποστολίδης

Είναι πραγματικά εκπληκτικό να οργανώνουμε τη καμπάνια για τις
19 Μάρτη με όλο αυτό το κύμα αλληλεγγύης που έχει απλωθεί

αυτό το διάστημα υπέρ των προσφύγων. Φοιτητές, εργαζόμενοι και
όλοι/ες σε όσους φτάνει η καμπάνια δηλώνουν τη συμπαράστασή
τους και τη διάθεσή τους να οργανώσουμε το συλλαλητήριο στις
19Μ στην πλατεία Αγίου Νικολάου, 12μες, στο Βόλο. Το προηγούμε-
νο διάστημα είχαν φτάσει πρόσφυγες στο ΣΕΑ Αλμυρού, δίπλα στο
Βόλο και η πόλη οργάνωσε τη συμπαράστασή της. Αυθόρμητες κι-
νήσεις φοιτητών, συλλογικοτήτων, σωματείων όπως οι εκπαιδευτι-
κοί, οι δάσκαλοι, η ΕΡΑ Βόλου οργάνωσαν την αποστολή τροφίμων,
φαρμάκων και βοήθειας. 

Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να βάζει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να
αναχαιτίσει τις ροές των προσφύγων. Πρόσφατα μάθαμε ότι ετοιμά-
ζουν hot spot στο Βόλο, όπως επίσης και να χρησιμοποιήσουν το λι-
μάνι για το ΝΑΤΟ. Στις 19 Μάρτη με φοιτητές, μετανάστες, εργαζό-
μενους και μαθητές θα βροντοφωνάξουμε ότι αυτές οι ρατσιστικές
πολιτικές δεν περνάνε στην πόλη μας και θα τους σταματήσουμε. 

Η καμπάνια μέχρι στιγμής έχει απλωθεί σε πολλούς εργατικούς
χώρους όπως στο νοσοκομείο, σε δασκάλους, εργαζόμενους του
δήμου, σχολεία και πανεπιστήμια. Σε όλους τους χώρους οι εργα-
ζόμενοι αποδεικνύουν προς το ρεύμα είναι προς τα αριστερά,
παίρνουν προκηρύξεις και οργανώνουν μαζί μας το συλλαλητήριο.
Με αυτό το τρόπο θα φτάσουμε στο συλλαλητήριο για να συνεχί-
σουμε, να ανοίξουμε τα σύνορα και να τσακίσουμε τους φασίστες.

Στήριξη της διαδήλωσης έχει περάσει με ψήφισμα από το Δ.Σ.
των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, ενώ ψηφίσματα
θα κατατεθούν την τρέχουσα βδομάδα για να οργανώσουν οι φοι-
τητικοί σύλλογοι τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο.

Στην Αρχιτεκτονική Βόλου την Τετάρτη θα διακοπούν όλα τα μα-
θήματα ώστε καθηγητές και φοιτητές να μαζευτούμε στο αμφιθέα-
τρο και να πραγματοποιήσουμε εκδήλωση με θέμα “Πρόσφυγες
Καλοδεχούμενοι” με ομιλητές καθηγητές, φοιτητές και τον Θανά-
ση Καμπαγιάννη από την πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ. Το ότι
σταματάνε τα μαθήματα για να συζήτησουμε για το προσφυγικό
δείχνει τη διάθεση του κόσμου και τις δυνατότητες για την αριστε-
ρά να την αξιοποιήσει για να γκρεμίσουμε φράχτες και σύνορα!

Δημήτρης Στεφανάκης

“Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Να κλείσει η βάση
της Σούδας” είναι τα κεντρικά συνθήματα του παγ-

κρήτιου συλλαλητηρίου στις 19 Μάρτη, 12μες στην πλατεία
Αγοράς στα Χανιά. 

Η αντιρατσιστική-αντιφασιστική διαδήλωση έχει γίνει γνω-
στή σε όλη την πόλη και έχει κερδίσει την υποστήριξη της
πλειοψηφίας. Αυτό είναι πλέον φανερό σε όλες τις εξορμή-
σεις και παρεμβάσεις που κάνουμε, με τελευταία στα κού-
λουμα τη Δευτέρα όπου, παρά την κακοκαιρία, δεκαπέντε
μέλη της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ μιλήσαμε με πολύ κόσμο που μας
δήλωνε ότι γνωρίζει ήδη για το συλλαλητήριο κι ενίσχυσε οι-
κονομικά τη διοργάνωσή του.

Την επιτυχία της καμπάνιας εξασφάλισε η συμμετοχή μας
στο διήμερο κινητοποιήσεων ενάντια στο φράχτη του Έβρου.
Με την έμπνευση αυτής της κινητοποίησης, επιστρέψαμε στα
Χανιά και καλέσαμε αμέσως σύσκεψη συνδικάτων, η οποία
κατέληξε σε κοινό κάλεσμα και αφίσα. Το συνδυάσαμε με
πολλές αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς
και σε κεντρικά σημεία της πόλης, οι οποίες, όχι απλά ενημέ-
ρωναν, αλλά και έβαζαν περισσότερο κόσμο σε κίνηση.

Έτσι έφτασε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στις 24 Φλεβάρη
με ομιλητή τον Γιώργο Τσιάκαλο να έχει πάνω από 70 άτο-
μα, εκπαιδευτικούς, μετανάστες, κόσμο του αντιρατσιστι-
κού-αντιφασιστικού κινήματος. Πολλοί έγιναν μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ, ανοίγοντας τη δυνατότητα και για ένα μεγάλο μά-
ζεμα μεταναστών το οποίο ακολούθησαν περιοδείες σε τζα-
μιά και χώρους μεταναστών με προκηρύξεις στα αραβικά.

Στην τελική ευθεία βάζουμε ως κέντρο της δράσης μας
τους χώρους της νεολαίας, τα σχολεία και το Πολυτεχνείο,
αλλά και τους χώρους δουλειάς που ετοιμάζονται να συμμε-
τέχουν οργανωμένα, όπως για παράδειγμα τους εργαζόμε-
νους του ΙΚΑ που θα φτιάξουν πανό μέσα στην εβδομάδα.
Όλα δείχνουν ότι πάμε για μια πολύ μεγάλη 19 Μάρτη και στα
Χανιά.

Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΞΑΝΘΗ

ΒΟΛΟΣ

ΧΑΝΙΑ



Στον ενάμισι μήνα που ακο-
λούθησε την μεγάλη κινητο-

ποίηση ενάντια στον φράχτη του
Έβρου, η ΚΕΕΡΦΑ στη Θεσσα-
λονίκη προσπάθησε να βρεθεί
μέσα σε όλες τις δραματικές
εξελίξεις και μάχες που ακολού-
θησαν ενάντια στους αλλεπάλ-
ληλους αντιδραστικούς σχεδια-
σμούς Ε.Ε. και κυβέρνησης.

Το δυνατό μήνυμα που είχε
στείλει το εργατικό και αντιρα-
τσιστικό κίνημα από τον Έβρο
ενάντια σε φράχτες και κλειστά
σύνορα, έφτασε τρεις μέρες με-
τά στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ
Θεσσαλονίκης με ομιλητή το
Μουζάλα. Η οργανωμένη παρου-
σία της ΚΕΕΡΦΑ και το κάλεσμα
για την πανευρωπαϊκή κινητοποί-

ηση της 19 Μάρτη κέρδισε την
στήριξη δεκάδων συναγωνιστών.

Ακολούθησε η μάχη για την
υποδοχή των προσφύγων στην
πόλη μας από τη στιγμή που
ανακοινώθηκε το άνοιγμα του
στρατοπέδου στη Σίνδο. Κρίσιμη
και πολύ χρήσιμη ήταν η οργα-
νωμένη κινητοποίηση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην περιοχή Νέας Μαγνη-
σίας και Διαβατών για να μετα-
φέρουμε το κάλεσμα της 19
Μάρτη, να απομονωθούν οι φω-
νές μίσους ακροδεξιών και φασι-
στών και να πάρουν το πάνω χέ-
ρι οι εκατοντάδες ντόπιοι που
σήμερα περιθάλπουν τους πρό-
σφυγες διεκδικώντας όλοι μαζί
άσυλο και στέγη, αξιοπρεπείς
συνθήκες ζωής για πρόσφυγες

και μετανάστες.
Παράλληλα χρειάστηκε όλο

αυτό το διάστημα να οργανώ-
σουμε την προσπάθεια ώστε μα-
ζί με τα άλλα κομμάτια του κινή-
ματος να αναδείξουμε τη 19
Μάρτη σε σταθμό συνάντησης
και πολιτικής κινητοποίησης
όλου του κινήματος αλληλεγ-
γύης. Κυκλοφορεί ήδη κοινή αφί-
σα για το κάλεσμα στη Θεσσα-
λονίκη, που στηρίζεται από ένα
μεγάλο φάσμα φορέων, σωμα-
τείων και φοιτητικών συλλόγων.

Οργανώνουμε 

Οργανώνουμε μέχρι και την τε-
λευταία μέρα το άπλωμα της καμ-
πάνιας μέσα στους εργαζόμενους
και τη νεολαία της πόλης. Ήδη
έχουν πραγματοποιηθεί δύο τοπι-
κές εκδηλώσεις στο κέντρο και
την Τούμπα και θα ακολουθήσουν
αυτή τη βδομάδα οι εκδηλώσεις
στη φιλοσοφική σχολή, το ΨΝΘ
και στην Καλαμαριά. Θα βρεθού-
με επίσης στην εκδήλωση που ορ-
γανώνει για την 19 Μάρτη η Ε’
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης στο πολιτι-

στικό κέντρο Ευόσμου την Τετάρ-
τη 16/3. Συνεχίζουμε και τις εξορ-
μήσεις, από τα κούλουμα την
Καθ. Δευτέρα στην κεντρική εξόρ-
μηση με μικροφωνική που οργα-
νώνουμε την επόμενη μέρα στην
Καμάρα και στη συνέχεια στις
σχολές και σε μια σειρά εργατι-
κούς χώρους. Εξίσου σημαντικό
είναι να βρεθούμε στο, γεμάτο αν-
τιρατσιστικές δημιουργίες, φεστι-
βάλ ντοκιμαντέρ καθώς και στο
ίδιο το στρατόπεδο της Σίνδου
για να καλέσουμε πρόσφυγες και
μετανάστες να βρεθούν στην
πρώτη γραμμή της διαδήλωσης.

Η οργή ενάντια στην ΕΕ των
μνημονίων και του φραχτών αλλά
και το κύμα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες παραμένουν δυνατά
και ακλόνητα παρά τις εκστρατεί-
ες φόβου και μίσους. Στο χέρι
μας είναι να τα μετατρέψουμε σε
πολιτικό κίνημα ανατροπής τους,
ξεκινώντας με μια μαζική και πε-
τυχημένη 19 Μάρτη στο Άγαλμα
Βενιζέλου, 12μες.

Κώστας Τορπουζίδης
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όλη την Ελλάδα

Θυμίζοντας στον κόσμο της Πάτρας τις
αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές μά-

χες που έχει δώσει, την αλληλεγγύη του
προς τους πρόσφυγες και με όλη την έμ-
πνευση από το διήμερο κινητοποιήσεων
στον Έβρο οργανώσαμε το συλλαλητήριο
για τις 19 Μάρτη, στην πλατεία Γεωργίου,
1μμ, στη πόλη της Πάτρας.

Στις παρεμβάσεις μας στο νοσοκομείο
του Ρίου, στο δήμο, στα ΕΛΤΑ, στη ΔΟΥ
και σε μια σειρά άλλους εργατικούς χώ-
ρους άνοιγε πλούσια συζήτηση για τις 19
Μάρτη με κουβέντα γύρω από τα αιτήμα-
τα, για ανοιχτά σύνορα, κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, καλοδεχού-
μενοι οι πρόσφυγες, και όλοι ήταν θετικοί
και ενθουσιασμένοι για το συλλαλητήριο
που γίνεται στη πόλη τους. Μέχρι στιγμής
ψηφίσματα στήριξης για τις 19 Μάρτη
έχουμε πάρει από το Σύλλογο εργαζομέ-

νων αποκεντρωμένης διοίκησης,
την ΕΛΜΕ, το φοιτητικό σύλλογο
του Χημικού, της Ιατρικής και της

Επιστήμης των Υλικών άλλα έχουμε και
συνέχεια μέχρι το συλλαλητήριο.

Τη περασμένη Τετάρτη έγινε προβολή
του βίντεο από το διήμερο κινητοποιήσε-
ων στον Έβρο όπου το παρακολούθησαν
πάνω από 20 άτομα και στη συνέχεια ακο-
λούθησε συζήτηση για το πώς απαντάμε
στις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ και της
κυβέρνησης.

Έχοντας μπεί στην τελική ευθεία, οργα-
νώνουμε καθημερινές απογευματινές
εξορμήσεις στο κέντρο της πόλης, μαζι-
κές αφισοκολλήσεις και συστηματικές πα-
ρεμβάσεις σε σχολεία και σχολές με μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ και με νέο κόσμο που συναν-
τάμε σε αυτά ώστε να δουλέψουμε μαζί
του μέχρι το συλλαλητήριο της 19Μ αλλά
και στη συνέχεια.

Φωτεινή Λυσικάτου

Ηοργάνωση της διαδήλωσης στη Περιφέρεια,
1μμ, στις 19 Μάρτη στα Γιάννενα ξεκίνησε

με την εκδήλωση και την προβολή του βίντεο
από τον Έβρο με συμμετοχή μεταναστών, φοιτη-
τών, εργαζόμενων στο δήμο στην οποία μπήκε
και ένα πρώτο πρόγραμμα δράσης.

Τρομερή ήταν η ανταπόκριση του κόσμου
στους εργατικούς χώρους και τις πλατείες. Αυτό
που ακούγαμε ήταν το “φυσικά και είναι καλοδε-
χούμενοι και χρειάζεται να ανοίξουν χώροι σίτι-
σης και στέγασης, να γίνουν προσλήψεις στα νο-
σοκομεία και στα σχολεία”. Οι διοικητικοί του
Πανεπιστημίου που είχαν πάρει απόφαση για τις
23-24 Γενάρη και είχαν ανέβει στις διαδηλώσεις
στον Έβρο θα συμμετέχουν και στις 19 Μάρτη!
Στη λέσχη του Πανεπιστημίου συμφωνώντας με
τα αιτήματα για ανοιχτά σύνορα - έξω το ΝΑΤΟ -
καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, οι φοιτητές υπο-
γράφουν μαζικά για να οργανώσουμε μαζί τις 19
Μάρτη αλλά και για τη συνέχεια.

Μέχρι τώρα έχουν πάρει απόφαση
τέσσερις φοιτητικοί σύλλογοι: ο Σύλ-
λογος Εστιακών, της Ιατρικής, της

Πληροφορικής και του Χημικού. Φοιτητές από
τον κάθε σύλλογο μπαίνουν στην οργάνωση της
19 Μάρτη με διάφορους τρόπους π.χ. με πανό.
Στο Χημικό την Τετάρτη έχουμε μάζεμα για να
οργανώσουμε τη συμμετοχή του συλλόγου και
να συζητήσουμε τη συνέχεια. Τη συμμετοχή
τους έχουν αποφασίσει και τα ΕΑΑΚ. Την Πέμπτη
θα έχουν μικροφωνική στη Λέσχη για να καλούν
στις 19Μ. Επιπλέον, η τοπική επιτροπή της
ΚΕΕΡΦΑ θα ανέβει στην Κόνιτσα όπου έχουν έρ-
θει ήδη οι πρώτοι πρόσφυγες.

Στη διαδήλωση καλούν επίσης η Αριστερή Πα-
ρέμβαση στην Ήπειρο και η Αριστερή Παρέμβα-
ση στα Ιωάννινα. Έχουμε έρθει σε επαφή και με
άλλες επιτροπές και αναμένεται μαζική συμμετο-
χή και από άλλους χώρους. Τέλος την Τρίτη θα
γίνει εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο για να δού-
με τα τελευταία βήματα προς τις 19Μ.

Αρετή Κανέλλου

ΠΑΤΡΑΓΙΑΝΝΕΝΑ

Λίγες μέρες έχουν απομείνει για το Παγκρήτιο
συλλαλητήριο στις 19/3 στα Χανιά και σαν

ΚΕΕΡΦΑ στην πόλη του Ηρακλείου, θέλουμε να ξε-
σηκώσουμε όλο τον κόσμο για να διαδηλώσει μαζί
μας.

Η καμπάνια αυτή ξεκίνησε με μια εκδήλωση και βιν-
τεοπροβολή για τις διαδηλώσεις του Γενάρη στον
Έβρο και έτσι καταφέραμε να μεταφέρουμε την εμ-
πειρία απo την «πολιορκία» των φρακτών σε ένα με-
γάλο ακροατήριο που λόγω της απόστασης δεν μπο-
ρούσε να συμμετέχει. Έτσι, ξεκινήσαμε να δουλεύου-
με για τις 19Μ με κόσμο που είχε στηρίξει τις προ-
ηγούμενες καμπάνιες της ΚΕΕΡΦΑ αλλά και άτομα
που μέχρι τώρα δραστηριοποιούνταν στο κίνημα αλ-
ληλεγγύης. Οργανώσαμε συντονιστικά και τηλεφωνι-
κά κέντρα για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε όσο τον
δυνατόν περισσότερο κόσμο στην οργάνωση τις 19Μ.

Τόσο οι αφίσες της ΚΕΕΡΦΑ όσο και η κοινή αφί-
σα για όλη την Κρήτη, που υπογράφεται από σω-
ματεία, φορείς και συλλογικότητες, έχουν γεμίσει
τους χώρους του Πανεπιστημίου και έχουν φέρει
στον αφρό την πλειοψηφία των φοιτητών/τριών
που έχει αντιρατσιστικά αισθήματα. Το κάλεσμα
για την διεθνή μέρα δράσης στηρίζουν τα περισσό-
τερα μεγάλα σωματεία της πόλης όπως η ΕΛΜΕ,
το ΕΚΗ, το ΠΑ.Γ.Ν.Η, το Σωματείο Μισθωτών Τε-
χνικών αλλά και από τους Φοιτητικούς Συλλόγους
της Ιατρικής και του Βιολογικού. Το Σάββατο που
μας πέρασε οργανώσαμε μία εντυπωσιακή εξόρμη-
ση στο κέντρο, με τις προκηρύξεις που καλούν στο
συλλαλητήριο, κείμενα υπογραφών, βιβλία, αφίσες
και σημαίες, που βοήθησαν να γίνουμε το κέντρο
της πόλης, να ανοιχτούμε σε όλο τον κόσμο που
περνούσε, μαζεύοντας παράλληλα οικονομική ενί-
σχυση για το ταξίδι και υπογραφές από κόσμο που
θέλει να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Το ραντεβού μας για να φύγουμε με τα πούλ-
μαν στα Χανιά είναι στις 8.30πμ στον σταθμό των
ΚΤΕΛ (Λιμάνι) για να αναχωρήσουμε στις 9πμ.
Κλείστε συμμετοχή: 6977783666

Αλέξανδρος Παπαιωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σε κεντρικό γεγονός για τη Μυτιλήνη έχει
μετατραπεί η πρωτοβουλία της τοπικής

ΚΕΕΡΦΑ για συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη
στην πλατεία Σαπφούς, 12μες. Μετά την
επιτυχημένη εκδήλωσή της, με συζήτηση
και προβολή του βίντεο από τις διήμερες
κινητοποιήσεις ενάντια στον φράχτη του
Έβρου, το κάλεσμα απλώνεται σε σωμα-
τεία και συλλογικότητες.

Μπροστά στην όλη κινητοποίηση βρίσκε-
ται η ΕΛΜΕ Λέσβου. “Να ανοίξουν τα σύνο-
ρα, ελεύθερη μετακίνηση για όλους, κανένα
στρατόπεδο συγκέντρωσης, έξω το ΝΑΤΟ
και η Frontex, άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες, νομιμοποίηση των μεταναστών, αν-
θρώπινες συνθήκες φιλοξενίας” ανέφερε το
κάλεσμά της την περασμένη εβδομάδα για
σύσκεψη συντονισμού σωματείων, φορέων
και συλλογικοτήτων για τις 19 Μάρτη. Εκ-

πρόσωποι από το νομαρχιακό τμήμα της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., τον Σ.Ε.Π.Ε., την Ένωση Ιατρών
Ε.Σ.Υ., τον Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκο-
μείου Μυτιλήνης, τον Σύλλογο Εργαζομέ-
νων Ο.Τ.Α., το Σ.Ε.Μ.Μ.Ε.Λ., την Εργατική
Λέσχη Λέσβου δεσμεύτηκαν να πάρουν
αποφάσεις συμμετοχής.

Την ίδια στιγμή η ΕΛΜΕ έστειλε ανακοί-
νωση στα σχολεία με την οποία προτρέπει
τους καθηγητές να πάρουν αντιρατσιστι-
κές-αντιφασιστικές πρωτοβουλίες για τις
19 Μάρτη μέσα στις τάξεις και να συμμετέ-
χουν με οργανωμένα μπλοκ με τους μαθη-
τές τους στη διαδήλωση. Ενώ, προετοιμά-
ζοντας την κινητοποίηση, οργανώνει εκδή-
λωση την Τετάρτη 16/3, στις 7μμ, στην Αί-
θουσα Τελετών του Πειραματικού Λυκείου,

με θέμα “Ο φασισμός στο εδώλιο” και ομι-
λητή τον Κώστα Παπαδάκη από την πολιτι-
κή αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Το συλλαλητήριο στηρίζουν παράλληλα
η Κοινωνική Κουζίνα “Άλλος Άνθρωπος”, η
δομή αλληλεγγύης του ΠΙΚΠΑ που συμμε-
τέχει στο “Χωριό του Όλοι Μαζί”, η τοπική
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κόσμος της ΛΑΕ. Στη τελική ευ-
θεία γίνεται προσπάθεια να κινητοποιηθούν
οι φοιτητικοί σύλλογοι, τα τοπικά σχήματα,
οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες,
όλοι οι αλληλέγγυοι και οι συλλογικότητές
τους. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου, ενώ η
διαδήλωση θα συνδυαστεί με διάφορα χά-
πενινγκ που θα καταγγέλουν τη ρατσιστική
πολιτική της κυβέρνησης και την παρουσία
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο απαιτώντας να ανοί-
ξουν τα σύνορα.

Σοφία Γεωργοκώστα

ΛΕΣΒΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Έ
χουν περάσει επτά χρόνια από το
2009, όταν άρχισε να παίζεται στους
κινηματογράφους η ταινία “Welcome”,

που ταρακούνησε τη Γαλλία κόβοντας μέσα σε
τρεις βδομάδες 780.000 εισιτήρια. Η υπόθεση
της ταινίας αφορά τη ζωή του Μπιλάλ ενός νε-
αρού Κούρδου από το Ιράκ στη ζούγκλα του
Καλαί, τις άθλιες συνθήκες, το ρατσιστικό κυ-
νηγητό της αστυνομίας, τους υπό συνεχή
διωγμό αλληλέγγυους. Στο τέλος της ταινίας,
ο Μπιλάλ με μια στολή δύτη επιχειρεί να περά-
σει κολυμπώντας τη Μάγχη, με στόχο να δει
την αγαπημένη του στο Λονδίνο για να πνιγεί
μόλις 800 μέτρα από τις αγγλικές ακτές κυνη-
γημένος από ένα σκάφος του λιμενικού.  

«Τον περασμένο χειμώνα δύο πτώματα βρέ-
θηκαν στις ακτές της Ολλανδίας και της Νορ-
βηγίας. Φορούσαν δύο ολόιδιες στολές δύτη.
Οι αστυνομικές αρχές και στις δύο χώρες
ερεύνησαν τις υποθέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν
να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς. Αυτή είναι η
ιστορία, ποιοι πραγματικά ήταν». 

Με αυτά τα λόγια, βγαλμένα από σκανδινα-
βικό αστυνομικό μυθιστόρημα, ξεκινάει η μα-
κροσκελής έρευνα με τίτλο «Τhe wetsuitman»,
(«Ο άνθρωπος με τη στολή κατάδυσης») που
υπέγραψε πρόσφατα ο Anders Fjellberg στη
νορβηγική εφημερίδα Dagbladet. Πρόκειται
για ένα υπόδειγμα συστηματικής έρευνας βά-
θους, αυτό που οι αγγλοσάξονες ονομάζουν
“slow journalism” (και μπορείτε να διαβάσετε
ολόκληρο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
http://www.dagbladet.no/spesial/vatdraktmy-
steriet/eng/).

Η αφήγηση ξεκινάει από τις 2 Γενάρη του
2015 όταν στις νότιες ακτές της Νορβηγίας
ένας ηλικιωμένος αρχιτέκτονας ανακαλύπτει
μέσα σε μια άδεια στολή δύτη που ανασύρει
από τη θάλασσα ανθρώπινα κόκαλα. Η αστυ-
νομία καταλήγει ότι ο νεκρός στη Νορβηγία
δεν ταιριάζει με καμιά από τις περιπτώσεις
αγνοουμένων και στέλνει μήνυμα στην Ιντερ-
πόλ για να πάρει απάντηση ότι άλλο ένα πτώ-
μα με ακριβώς ολόιδια στολή (παραδόξως για
τη Βόρεια Θάλασσα φτιαγμένη για θερμοκρα-
σίες άνω των 16ο Κελσίου) είχε βρεθεί και θα-
φτεί χωρίς όνομα σε ένα νησάκι στις ακτές της
Ολλανδίας τον Οκτώβρη του 2014. 

Στην Ολλανδία, τα ΜΜΕ έκλεισαν την υπό-
θεση αναφέροντας ότι πρόκειται για ένα αγνο-
ούμενο «Γάλλο οδηγό». Αλλά ακολουθώντας
μια ένδειξη πάνω στη στολή ο ντετέκτιβ που
ασχολήθηκε με την υπόθεση βρήκε ότι είχε
πωληθεί στο Καλαί στις 7 Οκτωβρίου του
2014, μαζί με άλλα κολυμβητικά είδη, όλα επί
δύο, σε ένα μαγαζί αθλητικών ειδών. 

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου ο συντά-
κτης περιγράφει την επιτόπια έρευνα στο Κα-
λαί. Στη Ζούγκλα των παραπηγμάτων ένας
μαύρος άντρας σχεδόν δύο μέτρα με ένα
μπουκάλι κρασί από τα Λιντλ στο χέρι κλαίει
λέγοντας «θέλω να γυρίσω πίσω στην Αφρι-
κή». 2000 άτομα είναι μπλοκαρισμένα αδυνα-
τώντας να περάσουν στη Βρετανία, καθώς
εκτός από τα δρακόντεια μέτρα έχει στηθεί
ένας «φράχτης με αγκαθωτό συρματόπλεγμα
20 χιλιομέτρων». Το ρεπορτάζ φτάνει πίσω στο
1999 όταν το Καλαί έγινε χώρος συγκέντρω-
σης προσφύγων, τότε Αλβανών από το Κόσσο-
βο, και λίγο αργότερα όταν το κλείσιμο μιας
«νόμιμης» εγκατάστασης του Ερυθρού Σταυ-
ρού ακολούθησε η σταδιακή επέκταση της
«παράνομης» Ζούγκλας των παραπηγμάτων. 

Η ομάδα των Νορβηγών δημοσιογράφων
πηγαίνει στο μαγαζί αθλητικών ειδών όπου μια

φοβισμένη υπάλληλος επιβεβαιώνει ότι τις
στολές είχαν αγοράσει δύο μετανάστες, αλλά
μετά από πίεση του αφεντικού της αρνείται να
δώσει άλλες πληροφορίες. Παρόμοια η άρνη-
ση που εισπράττουν και μέσα στη «Ζούγκλα».
Κανείς δεν μιλάει, άλλοι γιατί φοβούνται ότι
δεν είναι δημοσιογράφοι αλλά αστυνομικοί,
άλλοι γιατί φοβούνται τους λαθρέμπορους
διακινητές. Λίγο πριν φύγουν κάνουν μια ανα-
φορά σε ένα αφγανικό σάιτ για αγνοούμενους
πρόσφυγες. Την αναφορά διαβάζει μια γαλλί-
δα εθελόντρια η οποία δίνει στους δημοσιο-
γράφους το τηλέφωνο ενός Σύριου πρόσφυγα
στο Λονδίνο που εδώ και μήνες αναζητά τον
22χρονο ανιψιό του Μουάζ,  που αγνοείται.

“Ίσως μπορώ να κολυμπήσω”

Το τρίτο κεφάλαιο είναι η ιστορία του
Μουάζ, που μετά από 142 μέρες ταξίδι κατά-
φερε να φτάσει από τη Δαμασκό στο Καλαί
ενώ ο πατέρας του και οι τέσσερις αδελφές
του είχαν καταφύγει στην Ιορδανία. Στις 7
Οκτωβρίου το 2014 έστειλε μήνυμα στο θείο
του Μπάντι που βρισκόταν στο Μπράτφορντ:
«μπορώ να δω την Αγγλία, ίσως μπορώ να κο-
λυμπήσω μέχρι εκεί. Θα προσπαθήσω σήμε-
ρα». Οι Νορβηγοί δημοσιογράφοι επισκέφτη-
καν το θείο του -που είχε ζητήσει μάταια βοή-
θεια από τη βρετανική αστυνομία- και αυτός
τους έδωσε υλικό από το δικό του DNA το
οποίο πήραν μαζί τους στη Νορβηγία. Εκεί το
παρέδωσαν στην αστυνομία για ταυτοποίηση
με αυτό του πνιγμένου. Στη συνέχεια μίλησαν
με την αδελφή του Μουάζ στην Ιορδανία που
τους εξιστόρησε την ιστορία τους:

Ο πατέρας τους είχε απελευθερωθεί το
2011 μετά από 11 χρόνια στη φυλακή ως αντι-

πολιτευόμενος στο καθεστώς Ασαντ. Το 2013
όλη η οικογένεια έφυγε για την Ιορδανία,
εκτός από τον Μουάζ που έμεινε για να τελει-
ώσει τις σπουδές του, ηλεκτρολόγος μηχανι-
κός. «Του άρεσαν οι ταινίες και το κολύμπι» εί-
πε η αδελφή του, προσθέτοντας ότι ζούσαν σε
μια πολυεθνική γειτονιά, όπου κατοικούσαν
Σιίτες, Σουνίτες, Χριστιανοί, Αλεβίτες, Εβραίοι.
«Ο Μουάζ ήταν φίλος με όλους, δεν μάλωνε
με κανένα» είπε η μητέρα του.

Όμως ο Μουάζ γίνεται στόχος της συρια-
κής αστυνομίας και λίγους μήνες αργότερα
φεύγει για την Ιορδανία. Από εκεί φεύγει για
την Τουρκία, με την ελπίδα ότι αργότερα θα
έφερνε μαζί του και την οικογένειά του. Βλέ-
ποντας ότι αυτό δεν είναι δυνατό, αφού του
απαγορεύεται να επιστρέψει στην Ιορδανία,
αποφασίζει να πάει στο θείο του στη Βρετανία. 

Στις 17 Αυγούστου του 2014 πετάει από την
Τουρκία στην Αλγερία και από εκεί περνάει
στην εμπόλεμη Λιβύη όπου μετά από 10 μέρες
μπαίνει σε βάρκα με πρόσφυγες. Τους περι-
συλλέγει το ιταλικό ναυτικό και στις 5 Σεπτέμ-
βρη, ο Μουάζ καταφέρνει να φτάσει στη Δουγ-
κέρκη, δίπλα στο Καλαί. Μετά από δέκα απο-
τυχημένες απόπειρες να περάσει τα σύνορα
επιστρέφει στη Ρώμη, πιστεύοντας ότι μπορεί
να πάρει αεροπλάνο από εκεί για το Λονδίνο.
Τελικά, θα επιστρέψει στο Καλαί, απ’ όπου, με-
τά από δύο ακόμα αποτυχημένες απόπειρες,
στις 7 Οκτωβρίου θα στείλει το τελευταίο μή-
νυμα στην αδελφή του. 

Το DNA του Μουάζ δεν ταίριαξε με αυτό στη
Νορβηγία, ενώ το δείγμα που έφτασε στην ολ-
λανδική αστυνομία δεν ήταν επαρκές για να γί-
νει ταυτοποίηση εκεί. Οι δημοσιογράφοι επικοι-
νώνησαν με την οικογένειά του και τους ζήτη-

σαν να στείλουν και αυτοί DNA. Το δικό τους
ταυτοποιήθηκε. Και έτσι, ο τάφος χωρίς όνομα
στο νησάκι της Ολλανδίας απέκτησε όνομα:
Μουάζ αλ Μπάλκχι, 22 χρονών, ήθελε να ολο-
κληρώσει τις σπουδές του και να σώσει τον εαυ-
τό του και την οικογένειά του από τη δυστυχία. 

Λίγες βδομάδες αργότερα η αδελφή του
Μουάζ θα επικοινωνήσει ξανά με τους δημο-
σιογράφους για να τους ενημερώσει. Έμαθε
ότι ένας 28χρονος, ο Σαντί Ομάρ Κατάφ αγνο-
είται επίσης από την 7η Οκτωβρίου. Στην έρευ-
νά τους αυτοί ανακαλύπτουν ότι τη σελίδα του
Ομάρ στο facebook, εξακολουθεί να κοσμεί μια
υποβρύχια φωτογραφία του, τραβηγμένη στη
Λιβύη, όπου πήρε μαθήματα κατάδυσης.

“Το χειρότερο μέρος του κόσμου”

Ο Ομάρ ήταν Παλαιστίνιος, γεννημένος στη
Συρία από πρόσφυγες γονείς στη Δαμασκό.
Όταν το 2012 το μέρος που έμεναν βομβαρδί-
στηκε από τον Άσαντ οι γονείς του μεταφέρθη-
καν στο χώρο του στρατοπέδου Γιαρμούκ (που
είχε φτιαχτεί 60 χρόνια νωρίτερα για τους Πα-
λαιστίνιους πρόσφυγες) και ο Γκάρντιαν χαρα-
κτήρισε σαν «το χειρότερο μέρος του κόσμου».
Για τρία χρόνια το Γιαρμούκ έγινε το επίκεντρο
συγκρούσεων, πολιορκήθηκε από το στρατό
του Άσαντ, στη συνέχεια καταλήφθηκε από το
ISIS, με αποτέλεσμα από τους 150.000 κατοί-
κους του να έχουν παραμείνει 20.000 και να
αποδεκατίζονται από την ασιτία και τον πόλεμο,
ανάμεσά τους και οι γονείς του Ομάρ.

Ο ίδιος έφυγε το 2012 για τη Λιβύη για να
βρει την αδελφή του που είχε βρει δουλειά
εκεί σαν κομμώτρια αλλά λίγο αργότερα χάθη-
καν εντελώς τα ίχνη της όταν έπεσε θύμα απα-
γωγής. Ο Ομάρ ερωτεύτηκε τη θάλασσα, πήρε
μαθήματα καταδύσεων και έβαλε στόχο να πά-
ει στην Ιταλία και να δουλέψει σαν εκπαιδευ-
τής καταδύσεων. Στις τελευταίες του επικοι-
νωνίες ενημέρωνε τους συγγενείς του ότι έχει
ξεμείνει στη Γαλλία και δεν έχει λεφτά για να
πληρώσει διακινητές και ότι σκεφτόταν να κο-
λυμπήσει. Σε συνέντευξη που έδωσε η άλλη
αδελφή του, που δουλεύει στην Τουρκία σε
πλυντήριο αυτοκινήτων, έμαθαν ότι τελευταία
φορά επικοινώνησε μαζί της στις 7 Οκτωβρίου
του 2014. Το DNA της βρέθηκε από τη νορβη-
γική αστυνομία να ταιριάζει με αυτό του πρώ-
του νεκρού στις ακτές της Νορβηγίας. Έτσι
ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος νεκρός.

Στο τελευταίο περάσμά τους από το Καλαί
οι Νρβηγοί δημοσιογράφοι ρώτησαν χρησιμο-
ποιώντας πλέον τα ονόματα των νεκρών για να
πάρουν την απάντηση: «Τον Μουάζ; Όλο το
Καλαί ήξερε γι’ αυτόν, ήταν αυτός που ήθελε
να πάει κολυμπώντας. Κοιμόταν εδώ στα σκα-
λιά της εκκλησίας…»

Ο Μουάρ και ο Ομάρ δεν είναι οι μοναδικές
περιπτώσεις προσφύγων που προσπαθούν να
αποφύγουν τους δολοφονικούς φράχτες του
Καλαί και του Έβρου κολυμπώντας. Σε μια
ανάλογη ιστορία τον Αύγουστο, που πήρε διά-
σταση και στα ελληνικά ΜΜΕ, δύο Σύριες
αδελφές, πρωταθλήτριες κολυμβήτριες, η Σά-
ρα και η Γίσρα πήδηξαν από τη βάρκα που τις
μετέφερε και κολύμπησαν τρεις ώρες για να
φθάσουν σώες στη Λέσβο. Το Σεπτέμβριο, ο
Σύρος αθλητής κολύμβησης Ameer Mehtr κο-
λύμπησε 7 ώρες μέχρι να φτάσει σώος στη
Σάμο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που η πολιτική
της Ευρώπης-Φρούριο δολοφονεί καθημερινά
στα νερά του Αιγαίου και της Μάγχης.

Γ.Π.

Οι πνιγμένοι
του Καλαί

Σαντί Ομάρ Κατάφ,
πρόσφυγας από τη
Συρία, πέρασε από
τη Λιβύη, πνίγηκε
στη Μάγχη.
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Τ
α συλλαλητήρια της 19 Μάρτη στην Ελλάδα και σε όλο τον
κόσμο παρουσίασε η ΚΕΕΡΦΑ σε συνέντευξη τύπου που
διοργάνωσε στο κέντρο της Αθήνας στο Ρομάντσο την Τρί-

τη 15 Μαρτίου. Στη διάρκεια της συνέντευξης έγιναν συνδέσεις
μέσω skype με τη Βιέννη, τη Βαρσοβία, τη Βαρκελώνη, το Λονδί-
νο και το Δουβλίνο.

«Οι συνθήκες στο Ελληνικό που μένουμε δεν είναι καλές. Η ΕΕ
πρέπει να τα κοιτάξει αυτά, εμείς ήρθαμε εδώ γιατί κινδυνεύουμε. Θα
είμαστε και εμείς το Σάββατο στην Ομόνοια» τόνισε ο Μοχάμεντ Μο-
τακί Μπασάρ, Αφγανός πρόσφυγας και εθελοντής από το Ελληνικό.

Το παρών στην συνέντευξη τύπου, που συντόνισε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, έδωσαν ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός
από το κίνημα αλληλεγγύης, που κάλεσε όλους να συμμετέχουν
στις κινητοποιήσεις της 19ης Μάρτη τονίζοντας: «Δεν το αντέ-
χουμε να βλέπουμε τους πρόσφυγες να πνίγονται στη θάλασσα
στο Αιγαίο και τώρα και στα ποτάμια στην Ειδομένη».

Ο Τζαβέντ Ασλάμ επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας, που
θύμισε τους παλιότερους αγώνες για να καταλήξει ότι χωρίς αγώνα
δεν έχει κερδιθεί ούτε ένα δικαίωμα. Ο Ταχέρ Αλιζαντά από την Κοι-
νότητα Αφγανών που θύμισε ότι στη χώρα του υπάρχει πόλεμος εδώ
και 45 χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν διαλυθεί όλα, ενώ καυτηρία-
σε την πολιτική κλειστών συνόρων και την κατάσταση στους χώρους
«φιλοξενίας», όπου έγκυοι γυναίκες κοιμούνται στο τσιμέντο. 

“Μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο νεκροταφείο” τόνι-
σε ο Αριφουραχμάν Σιράζ από το Ελληνομπαγκλαντεσιανό Επιμε-
λητήριο, ενώ ο ηθοποιός Βασίλης Κουκαλάνι κάλεσε όλους τους
καλλιτέχνες να συμμετέχουν μαζικά στη διαδήλωση στις 19Μ το-
νίζοντας την ανάγκη οι δράσεις που οργανώνουν οι αλληλέγγυοι
να βάζουν καθαρά τα πολιτικά αιτήματα για ανοιχτά σύνορα, κα-
νείς πρόσφυγας και μετανάστης ανεπιθύμητος.

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στον Άγιο Σάββα μίλησε για το ρόλο που έχουν παίξει τα σω-

ματεία στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες συνδέοντας τους με
τους αγώνες κατά της λιτότητας. “Θέλουμε ανοιχτά σύνορα για
τους πρόσφυγες και ανοιχτά νοσοκομεία με προσωπικό και υπο-
δομή που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων” τόνισε.

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλους και όλες, τους εργαζόμενους, τους
πρόσφυγες, τους μετανάστες, τη νεολαία, τον κόσμο της αλληλεγ-
γύης και της αντίστασης να διαδηλώσει το Σάββατο στις 3μμ στην
Ομόνοια”, είπε ο Κώστας Παπαδάκης από το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα που περηφανεύεται ότι
είχε πέρσι 26 εκατομμύρια τουρίστες να μην μπορεί να εξασφαλί-
σει αξιοπρεπή στέγαση για λίγες δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες.

Διεθνώς 
«Ενώ το Βρετανικό κράτος έχει μια μακρά παράδοση ρατσι-

σμού, εμείς έχουμε μια μακρά παράδοση από καμπάνιες ενάντια
στο ρατσισμό» τόνισε ο Γουέιμαν Μπένετ από τη Βρετανία. Ο
Ντάβιντ Αλμπριχ τόνισε ότι στη Βιέννη οργανώνουν μια μεγάλη
κινητοποίηση ενάντια στην άθλια πολιτική της αυστριακής κυβέρ-
νησης και μετέφερε από τη Βιέννη την εικόνα αισιοδοξίας από το
αντιφασιστικό συλλαλητήριο το περασμένο Σάββατο όταν 3000
αντιφασίστες συγκεντρώθηκαν απέναντι σε λίγες εκατοντάδες
φασίστες που καλούσαν ενάντια στους πρόσφυγες. Ο Τόνι Μπο-
ρέλι από την Βαρκελώνη μίλησε για το κίνημα για να πέσουν οι
φράχτες και στα σύνορα της Ισπανίας με τις χώρες της Αφρικής.
Ο Φίλιπ Ιλκόφσκι από τη Βαρσοβία έφερε την εικόνα από το αντι-
ρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα που έχει αρχίσει να οργανώ-
νεται και στην Ανατολική Ευρώπη. Ο Μεμέτ Ουλουτάγκ, τουρκι-
κής καταγωγής που κατοικεί στην Ιρλανδία, αφού μετέφερε την
εικόνα της μαζικής καμπάνιας στο Δουβλίνο, τόνισε: «Είναι ντρο-
πή η ελληνική και η τουρκική κυβέρνηση να καλούν τα πολεμικά
πλοία του ΝΑΤΟ να σκοτώνουν πρόσφυγες στο Αιγαίο» τόνισε. 

Γιώργος Πίττας

Κατά χιλιάδες ετοιμάζονται να διαδηλώσουν
στη Βρετανία, στο Λονδίνο αλλά και στο

Κάρντιφ και στη Γλασκώβη στις 19 Μάρτη. Στη
συγκέντρωση στο Λονδίνο που θα καταλήξει
στην πλατεία Τραφάλγκαρ ανάμεσα στους
ομιλητές θα είναι η ηθοποιός και παλαίμαχη
αγωνίστρια Βανέσα Ρέντγκρεϊβ, η Νταϊάν Άμ-
ποτ, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, ο
Τζέρεμι Χάρντιν, κωμικός, ο λογοτέχνης Μάικλ
Ρόσεν, συνδικαλιστές από μια σειρά σωματεία
και συνδικάτα, φοιτητές και εκπρόσωποι όλων
των κοινοτήτων. 

Τη διαδήλωση οργανώνουν το Stand up to ra-
cism, τo Unite Against Fascism και υποστηρίζε-
ται από δεκάδες συνδικάτα (UNISON, AMICUS,

TGWU, CWU, USDAW, FBU, NUM κ.α) κοινότη-
τες μεταναστών, συλλογικότητες και οργανώ-
σεις, βουλευτές και ευρωβoυλευτές, προσωπι-
κότητες των γραμμάτων και των τεχνών.    

Ήδη μαζικές εκδηλώσεις γίνονται σε πολλές
μεγάλες και μικρές πόλεις σε όλη τη Βρετανία
απ’ όπου οι διαδηλωτές οργανώνουν τη συμ-
μετοχή τους με πούλμαν. Στο Μπέρμπιγχαμ
πάνω απο�150 άτομα συμμετείχαν στην τοπική
εκδήλωση με ομιλητές ανάμεσα σε άλλους την
ηγέτιδα των Πρασίνων Νάταλι Μπένετ και τον
εκπρόσωπο του Μουσουλμανικού Συμβουλίου
Βρετανίας, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με μουσι-

κή από τον Μπάσιλ Γκάμπιντον πρώην μέλος
του συγκροτήματος Steel Pulse που πρωτο-
στατούσε στο Rock Against Racism τη δεκαε-
τία του ’70.

Στηρίζουν

Ανάμεσα στους εκατοντάδες ανώνυμους και
επώνυμους που υποστηρίζουν την καμπάνια
για τις 19Μ μπορεί κανείς να βρει την Έλεν
Πάνκχερστ, δισεγγονή της Σουφραζέτας Έμε-
λιν Πάνκχερστ (δείτε τη φωτό στην πρώτη σε-
λίδα), τον βραβευμένο με όσκαρ ηθοποιό Μark
Ryelance, τον δημοσιογράφο του Γκάρντιαν
Γκάρυ Γιάνγκ, τον Λάρι Σάντερς, αδελφό του
υποψήφιου για το χρίσμα του Δημοκρατικού

Κόμματος στις ΗΠΑ, τη Μαρτίνα Ρένερ, εκ-
πρόσωπο του κόμματος Die Linke στη Γερμα-
νία, τον Γουόλτερ Βόλφγκανγκ επιζώντα του
Ολοκαυτώματος και άλλους.  

Μια ιδέα του τι πρόκειται να γίνει στις 19
Μάρτη στο Λονδίνο έδωσε η κινητοποίηση που
διοργανώθηκε από το Κίνημα για Δικαιοσύνη
το περασμένο Σάββατο στο Κέντρο Κράτησης
προσφύγων και μεταναστών στο Γιάρλς Γουντ,
όπου πάνω από 2000 άτομα διαδήλωσαν με αί-
τημα να κλείσει και να αφεθούν ελεύθερες, οι
κυρίως γυναίκες, κρατούμενες. Πολλοί από
αυτούς που συμμετείχαν στη διαδήλωση ήταν
και οι ίδιοι πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, κα-
θώς και γυναικείες και LGBTQI οργανώσεις.

Εμείς, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι και κόμ-
ματα από το Λίβανο, σας καλούμε να διαδηλώσετε

μαζί μας στην Πλατεία Μαρτύρων, το Σάββατο 19
Μάρτη στις 16.30 και να τιμήσουμε την πέμπτη επέτειο
από το ξέσπασμα της επανάστασης στη Συρία συντο-
νισμένοι με διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο συριακός λαός σήμερα δεν βρίσκεται αντιμέτω-
πος ούτε με έναν, ούτε με δύο εχθρούς, αλλά με ένα
ολόκληρο σύστημα δικτατορικών καθεστώτων και ενό-
πλων οργανώσεων που επιχειρούν να τσακίσουν τα αι-
τήματα για ελευθερία και αξιοπρέπεια που φωνάχτη-
καν πριν από πέντε χρόνια. Όμως αυτός ο λαός συνε-
χίζει να αρνείται να διαλέξει ανάμεσα στο κακό και το
χειρότερο, κι εμείς συνεχίζουμε να διδασκόμαστε από
το θάρρος του και από τον αγώνα του για την ελευθε-
ρία και την αξιοπρέπεια.

Γι’ αυτό καλούμε όλους όσους ευαισθητοποιούνται
στο Λίβανο να εντείνουμε τις προσπάθειές μας αποτε-
λεσματικά ενάντια στις πολιτικές και τις αντιμετωπίσεις
που στρέφονται κατά των προσφύγων, ιδιαίτερα απέ-
ναντι στο λιβανέζικο κράτος το οποίο άρχισε να κλείνει
τα σύνορα στους πρόσφυγες, ενώ τα διατηρεί ανοιχτά
γι’ αυτούς που βγαίνουν για να συμμετάσχουν σε έναν
πόλεμο που δεν είναι δικός τους. Αυτό συνδυάζεται με
την ένταξη των Σύριων στο σύστημα της “προστατευό-
μενης εργασίας” το οποίο είναι μια μορφή δουλείας
της εποχής μας. 

Παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις των πολιτικών
ηγετών του Λιβάνου όσον αφορά τη συριακή επανά-
σταση, σχεδόν όλοι τους είναι σύμφωνοι στο να αφαι-
ρούν από τους Σύριους το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια
που διεκδίκησε η επανάσταση πριν από πέντε χρόνια.

Σας καλούμε να χαιρετίσετε τον συριακό λαό στην
πέμπτη επέτειο της επανάστασης και να συνεχίσετε να
δουλεύετε μαζί μας για την υπεράσπιση της εξιοπρέ-
πειας των Σύριων, ανδρών και γυναικών, στη Συρία και
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ και μέρες ο συριακός λαός έχει επιστρέψει
στους δρόμους της ελευθερίας. Στέλνουμε την αλλη-
λεγγύη μας. Ζήτω η Συρία, κάτω ο Άσαντ και κάθε
Άσαντ.

Οργανώσεις που καλούν 
στην κινητοποίηση:
“Φωνή των Γυναικών”, “Ενωτική πρωτοβουλία γυναι-
κών -Συρία”, “Τοίχοι της Βηρυτού”, “Κοσμικός σύλλο-
γος Αμερικάνικου Πανεπιστημίου Βηρυτού”, “Σύλλο-
γος �Κόκκινη Βελανιδιά” Αμερικάνικου Πανεπιστημίου
Βηρυτού”, “Συριακό Φόρουμ Πολιτών”, “Διεθνής Επι-
τροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου”, “Καμπάνια
δικτύου Συρίων γυναικών για την απελευθέρωση των
πολιτικών κρατουμένων στη Συρία”, “Σοσιαλιστικό Φό-
ρουμ -Λίβανος”, Ανεξάρτητοι / Ανεξάρτητες�

Όλοι μαζί στις 19 Μάρτη

ΒΗΡΥΤΟΣ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

Από τη Συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ. Από αριστερά Κ. Παπαδάκης, Β. Κουκαλάνι, Π. Κωνσταντίνου, Τζ. Ασλάμ, Τ. Αλιζαντά, Γ. Τσιάκαλος, Α. Σιράζ, Κ. Καταραχιάς



Τ
ις 50 πλησιάζει ο αριθμός των πόλεων στις οποίες θα γίνουν διαδηλώσεις αλληλεγ-

γύης στους πρόσφυγες την επόμενη βδομάδα με κέντρο την παγκόσμια μέρα δράσης

στις 19 Μάρτη και ο αριθμός μεγαλώνει μέρα τη μέρα. Το κάλεσμα για τις 19 Μάρτη

υποστηρίζεται από εκατοντάδες συνδικάτα, συλλογικότητες, κόμματα, οργανώσεις, κοινότη-

τες μεταναστών και ομπρέλες που συντονίζουν την αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση.  

Στις 19 Μάρτη στην Ελλάδα θα γίνουν διαδηλώσεις στην Αθήνα (σελ. 5,6,7) και σε επτά

ακόμα πόλεις της Ελλάδας (σελ. 8,9), σε τρεις πόλεις στη Βρετανία (σελ. 11), σε 13 ακόμα

πόλεις της Ευρώπης και στη Βηρυτό. Θα προηγηθούν στις 16-17 Μάρτη διαδηλώσεις σε μια

σειρά πόλεις στη Ισπανία και στις Βρυξέλλες και θα ακολουθήσουν στις 20 Μάρτη 12 του-

λάχιστον πόλεις της Αυστραλίας. 

#19M - Σε όλο τον κόσμο!Αυστρία
Στην Αυστρία, χιλιάδες κόσμου αναμένεται

να συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο
που οργανώνεται στη Βιέννη ενάντια στις αντι-
δραστικές πρωτοβουλίες της αυστριακής κυ-
βέρνησης που πρωτοστατεί στον πόλεμο που
έχει κηρύξει η ΕΕ ενάντια στους πρόσφυγες.  

Ήδη καλούν η "Πλατφόρμα για μια ανθρώπι-
νη πολιτική ασύλου", οι κοινότητες Σύριων και
Αφγανών της χώρας, το κίνημα αλληλέγγυων
που ενεργοποιείται στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς και στους χώρους διαμονής των
προσφύγων, ακτιβιστές για την κλιματική αλλα-
γή, το Κόμμα των Πρασίνων, η Σοσιαλδημοκρα-
τική νεολαία και αρκετές άλλες οργανώσεις. 

Γαλλία
«Όλες και όλοι στο δρόμο ενάντια στον πόλε-

μο, τον ρατσισμό και την αποικιοκρατία, 19
Μάρτη 2016!» Αυτό είναι το κάλεσμα που απευ-
θύνουν δεκάδες οργανώσεις, συλλογικότητες,
και συνδικάτα για τις 19 Μάρτη στο Παρίσι. 

Οι απαράδεκτες μεθοδεύσεις του Ολάντ να
επιτεθεί στους πρόσφυγες στο Καλαί και να
απαγορεύσει συνολικά τις διαδηλώσεις επι-
βάλλοντας καθεστώς έκτακτης ανάγκης, δεν
έχουν μείνει αναπάντητες από το κίνημα που
μετά τη διαδήλωση στο Καλαί στις 23 Γενάρη
προχωράει στα επόμενα βήματα - όχι μόνο
ενάντια στο ρατσισμό, αλλά και ενάντια στη
λιτότητα όπως έδειξαν οι μαζικές κινητοποι-
ήσεις του προηγούμενου σαββατοκύριακου σε
όλη τη Γαλλία. Μόλις δύο μέρες πριν τη μέρα
αντιρατσιστικής δράσης στο Παρίσι, η 17 Μάρ-
τη αναμένεται να είναι νέα μέρα διαδηλώσεων
και απεργίας σε όλη τη Γαλλία.

«Στις 9 Μάρτη σε περισσότερες από 50 πό-
λεις της Γαλλίας πραγματοποιήθηκαν οι μαζι-
κότερες απεργιακές κινητοποιήσεις τα τελευ-
ταία χρόνια, με αφορμή το νέο αντεργατικό νο-
μοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Ενδεικτι-
κά 100.000 διαδήλωσαν στο Παρίσι, 60.000
στην Μασσαλία, 30.000 στην Λυών, 20.000
στην Τουλούζ, 10.000 στη Λιλ» μας μεταφέρει
ο Μάνος Καρτέρης από το Παρίσι. «Αυτό που
έκανε ξεχωριστές τις διαδηλώσεις ήταν η συμ-
μετοχή της νεολαίας. Χιλιάδες μαθητές λυ-
κείου και φοιτητές πραγματοποίησαν γενικές
συνελεύσεις και προχώρησαν σε πολύμορφες
κινητοποιήσεις καθώς και καταλήψεις! Σε μερι-
κές από αυτές μάλιστα η αστυνομία προσπά-
θησε να εμποδίσει τις αποφάσεις των οργάνων
των μαθητών με χρήση βίας και συλλήψεις.
Περισσότερες από 40 γενικές συνελεύσεις πα-
νεπιστημίων από όλη τη χώρα συντονίστηκαν
μεταξύ τους φτιάχνοντας κοινό αγωνιστικό
πλαίσιο διεκδικήσεων, με προμετωπίδα το
μπλοκάρισμα του νέου νόμου. Το συντονιστικό
αυτό όργανο καλεί σε νέα κεντρική διαδήλωση
στις 17/3 και τα εργατικά συνδικάτα να προκη-
ρύξουν νέα γενική απεργία».

Iσπανία 
Στη Βαρκελώνη το συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη καλεί η

«Unitat Contra el Feixisme i el Racism» (Ενότητα ενάντια στον
φασισμό και τον ρατσισμό), το «Κοινωνικό Φόρουμ ενάντια
στην ισλαμοφοβία και όλους τους ρατσισμούς» και άλλες
συλλογικότητες. Διαδηλώσεις στις 19 Μάρτη θα γίνουν επί-
σης στην Παμπλόνα, στη Χώρα των Βάσκων και στη Μαδρίτη.

«H Ισπανία βρίσκεται χωρίς κυβέρνηση μετά τις εκλογές
της 20ης Δεκέμβρη, και από ό, τι φαίνεται θα παραμείνει
έτσι αρκετά ακόμη. Όμως, τα κινήματα δεν έχουν σταματή-
σει περιμένοντας τις εξελίξεις» μας μεταφέρει στην αντα-
πόκρισή του από τη Σεβίλλη, ο Νίκος Λούντος. «Το προ-
σφυγικό ζήτημα έχει οδηγήσει σε αναρίθμητες πρωτοβου-
λίες σε πολλές πόλεις της χώρας. Προς το παρόν δεν
υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός κι έτσι μπορεί κανείς να
δει διαδηλώσεις μικρές ή μεγάλες που ξεπετιούνται κάθε
μέρα. Την περασμένη βδομάδα στις 11 Μάρτη, αντιρατσι-
στές βγήκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, ενώ με αφορμή
τις 19 Μάρτη υπάρχει καινούργιος κύκλος κινητοποιήσεων.

Στη Σεβίλλη, την πρωτοβουλία έχει πάρει η “Πλατφόρμα
ενάντια στον Πόλεμο” που κινητοποιείται ενάντια στη χρή-
ση των αμερικάνικων βάσεων που “φιλοξενούνται” στην
Ανδαλουσία για τον πόλεμο στη Συρία και για καινούργια
επέμβαση στη Λιβύη. Όμως, το δράμα των προσφύγων
έκανε την πλειοψηφία των οργανώσεων που συμμετέχουν
να οδηγηθεί στην απόφαση να οργανώσει διαδήλωση στις
17 Μάρτη με συνθήματα “Οχι στον πόλεμο, Πρόσφυγες
Καλοδεχούμενοι” (η 19 Μάρτη πέφτει μέσα στη Μεγάλη
Βδομάδα των Καθολικών οπότε το κέντρο της πόλης πα-
ραμένει σχεδόν κλειστό). Στην Πλατφόρμα συμμετέχουν
συνδικάτα, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες, πολιτικές κινήσεις, η δημοτική κίνηση που στήριξε το
Ποδέμος, και οι οργανώσεις της Αριστεράς.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία ενός δικτύου ΜΚΟ οργα-
νώνονται κινητοποιήσεις στις 16 Μάρτη, ενάντια στην τε-
λευταία συμφωνία της ντροπής της ΕΕ για απέλαση των
προσφύγων στην Τουρκία. Τα μεγάλα συνδικάτα (UGT και
CCOO), αλλά και τα πολιτικά κόμματα (Ποδέμος, Ενωμένη
Αριστερά, PSOE) δήλωσαν ότι στηρίζουν την πρωτοβου-
λία και με πρώτη τη Μαδρίτη θα υπάρξουν διαδηλώσεις
σε πολλές πόλεις, ανάμεσά τους: Αλμπαθέτε, Θιουδάδ Ρε-
άλ, Κουένκα, Γκουαδαλαχάρα, Μούρθια».

Κύπρος
«Αντιστεκόμαστε σθεναρά στο ρατσι-

σμό και το φασισμό. Δηλώνουμε την αντί-
θεσή μας στην Ευρώπη φρούριο, στην
Ευρώπη των φραχτών και των προσφυγι-
κών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Δηλώ-
νουμε την αντίθεσή μας στις στρατιωτι-
κές αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις
όπως η EUNAVFOR Med, στη στρατικο-
ποίηση της Ε.Ε. και την εμπλοκή του ΝΑ-
ΤΟ, στην ενίσχυση των μηχανισμών κατα-
στολής και στην όλο και μεγαλύτερη
αναβάθμιση της FRONTEX σε δύναμη
συνοριοφυλακής-ακτοφυλακής…. 

Απαιτούμε τη δημιουργία νόμιμων και
ασφαλών οδών για να μπορούν οι πρό-
σφυγες να αιτούνται άσυλο στην Ευρώ-
πη… Απαιτούμε να σταματήσει η Κύ-
προς να εμπλέκεται με οποιοδήποτε
τρόπο σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Πα-
λεύουμε ενάντια στους πολέμους και
τις επεμβάσεις σε Μέση Ανατολή,
Αφρική και Ασία… Με την αντιρατσιστι-
κή-αντιφασιστική εκδήλωση που πραγ-
ματοποιούμε το Σάββατο 19 Μαρτίου
στη Λευκωσία συμμετέχουμε στη διε-
θνή κινητοποίηση και ενώνουμε τη φω-
νή μας με τις προοδευτικές δυνάμεις
σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο».

Αυτά αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η
διακήρυξη για το συλλαλητήριο στη
Λευκωσία στις 19 Μάρτη στο οποίο κα-
λούν τα εξής κόμματα, συνδικάτα και
συλλογικότητες: ΑΚΕΛ, ΠΕΟ, ΕΔΟΝ,
ΠΟΓΟ, ΕΚΑ, ΠΣΕ, ΚΙΣΑ, Εργατική Δη-
μοκρατία, Αριστερή Πτέρυγα ΕΡΑΣ,
Γρανάζι, Δράση-EYLEM, Πρωτοβουλία
Ενάντια στη Φασιστική Απειλή, Cyprus
stop trafficking. 

Πολωνία
Πανεθνική κινητοποίηση ενάν-

τια στο ρατσισμό θα γίνει στη
Βαρσοβία στις 19 Μάρτη. 

Το κάλεσμα υπογράφουν ανάμε-
σα σε άλλους η κίνηση Zjednoczeni
Przeciw Rasizmowi (Ενωμένοι ενάν-
τια στο ρατσισμό), το συνδικάτο
των εκπαδευτικών ΖΝΡ που είναι το
μεγαλύτερο σε μέγεθος στη χώρα,
συνδικαλιστές από το συνδικάτο
των νοσηλευτριών-των, το νέο αρι-
στερό κόμμα Razem (Mαζί), το
κόμμα των Πρασίνων, δύο ισλαμικά
κέντρα, επιζώντες από το γκέτο
της Βαρσοβίας και πολλοί άλλοι.

Ιρλανδία
Στην Ιρλανδία, με τον αέρα από

την εκλογική επιτυχία της αριστε-
ράς στις πρόσφατες εκλογές, συλ-
λαλητήριο θα γίνει στις 19 Μάρτη
στο Δουβλίνο μετά από κάλεσμα
που έχουν απευθύνει σωματεία,
συλλογικότητες και οργανώσεις:
"United against racism",  "Irish anti
war movement", Unite the Union,
Ireland Palestine Solidarity Cam-
paign, Irish Traveller Movement, Iri-
sh Refugee Council, Migrant Rights
Centre Ireland, Roma Integration
Association Ireland, Social Work
Action Network – SWAN, Shannon-
watch, Al-Mustafa Islamic Centre
Ireland, Anti-Deportation Ireland,
Veterans For Peace Ireland,  Radio
Dublino, Afra-Eorpach (Afro-Euro-
pean), Ireland Says Welcome, κ.α

Αυστραλία
Στην Αυστραλία, τη μέρα πα-

νεθνικής δράσης την Κυριακή
20 Μάρτη, μια σειρά από οργα-
νώσεις ακτιβιστών-τριων αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες ορ-
γανώνουν κινητοποιήσεις σε
δώδεκα μεγάλες πόλεις (και
μερικές μικρότερες) κάτω από
το σύνθημα: «Διαδηλώστε για
τους πρόσφυγες! Κλείστε τα
στρατόπεδα! Φέρτε τους εδώ!
Αφήστε τους να μείνουν!» 

Πόλεις στις οποίες μέχρι
στιγμής έχει καλεστεί διαδήλω-
ση είναι οι εξής: Αδελαϊδα, Μελ-
βούρνη, Μπρίσμπεϊν, Καμπέρα,
Ντάρβιν, Χόμπαρτ, Νιούκαστλ,
Πέρθ, Σίντνεϊ, Λόουνστον, Μιρ-
γουίλμπμα, Γουόλονγκονγκ.  

Στην κινητοποίηση καλεί και
η Διεθνής Συμμαχία Ενάντια
στην Υποχρεωτική Κράτηση,
μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε
από την Αυστραλία με στόχο
να υπάρξει ένα ντόπιο και διε-
θνές δίκτυο που να καταγγείλει
τη ρατσιστική στάση της κυ-
βέρνησής τους ενάντια στους
πρόσφυγες. Η πρωτοβουλία
καλεί όλους να συμμετέχουν
στα συλλαλητήρια της 20 Μάρ-
τη στην Αυστραλία και διοργα-
νώνει διαμαρτυρίες σε αυστρα-
λιανές πρεσβείες σε 16 πόλεις
εκτός Αυστραλίας, στο Λονδίνο
στις 19 Μάρτη, αμέσως μετά
το μεγάλο συλλαλητήριο στην
Τραφάλγκαρ Σκουέρ. 

Ελβετία
«Η ανταπόκριση στο κάλεσμα για

μια διεθνή διαδήλωση ενάντια στην
Ευρώπη Φρούριο όλο και απλώνεται»
μας μεταφέρει ο Δημήτρης Δασκαλά-
κης. «Όλο και πιο πολλές οργανώσεις
καλούν για μια μεγάλη διαδήλωση
στη Ζυρίχη. Η αίσθηση ότι ο κόσμος
που θέλει να διαδηλώσει ξεπερνά κα-
τά πολύ αυτούς που μπορούν να κά-
νουν την τρίωρη μετακίνηση ως τη
Ζυρίχη, μας ανάγκασε να καλέσουμε
και μια διαδήλωση στη Γενεύη. 

Το απόγευμα της 19 Μάρτη μετά τη
διαδήλωση, οργανώνουμε μια σύσκε-
ψη με σκοπό να βάλουμε τα θεμέλια
για το χτίσιμο ενός μεγάλου αντιρα-
τσιστικού μετώπου που θα ξεπερνά
τα γλωσσικά σύνορα μεταξύ του γερ-
μανόφωνου και του γαλλόφωνου τμή-
ματος. Η καμπάνια αυτή έχει σημάνει
ένα ποιοτικό προχώρημα μέσα στο
ίδιο το κίνημα. Πριν από λίγους μήνες
η πλειονότητα των αντιρατσιστικών
κινήσεων δεν μιλούσε για ανοιχτά σύ-
νορα. Τώρα το σύνθημα “είναι όλοι
καλοδεχούμενοι” ενώνει όλο και πιο
πλατιά κομμάτια του κινήματος».   

Ολλανδία
Στην Ολλανδία, που προεδρεύει

στην ΕΕ, το συλλαλητήριο θα γίνει
στο Άμστερνταμ μετά από κάλεσμα
που έχει απευθύνει η ομπρέλα «Επι-
τροπή 21 Μάρτη (Comite 21 maart),
ενώ ήδη ετοιμάζεται η συμμετοχή
από άλλες πόλεις, όπως το Μάα-
στριχτ, το Χάρλεμ κ.α 

Δανία
Στη Δανία κινητοποιήσεις έχουν

αποφασιστεί στην Κοπεγχάγη και το
Οντένσε ενώ αναμένεται να προστε-
θεί και το Αρχους. 

Την κινητοποίηση στην Κοπεγχάγη
καλούν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Να-
ζίμ Χικμέτ, οι οργανώσεις BJMF, LFS,
PLS, SOS κατά του Ρατσισμού, Xρό-
νος για την ειρήνη, Racismefri, εκπαι-
δευτικοί και άλλες συλλογικότητες.

Σλοβενία
Αντιρατσιστική-αντιφασιστική δια-

δήλωση θα γίνει στις 19 Μάρτη και
στη Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία με
σύνθημα «πρόσφυγες-μετανάστες,
καλωσήλθατε στη Σλοβενία». 

Την  οργανώνει ένα αντιρατσιστικό
δίκτυο που στηρίζεται από υποστηρι-
κτές της Ενωμένης Αριστεράς, αναρχι-
κούς, αντιρατσιστές-τριες που απευθύ-
νουν ευρύτερο κάλεσμα συμμετοχής,
ενώ στις πόλεις του λεγόμενου «βαλκα-
νικού άξονα» αναμένεται να προστεθεί
και το Ζάγκρεμπ στην Κροατία.

Βέλγιο
Κινητοποίηση υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊ-

κές Μαύρες Μέρες 17-18 Μάρτη» καλεί-
ται και στις Βρυξέλλες όπου το συγκε-
κριμένο διήμερο θα διεξαχθεί η Σύνοδος
Κορυφής της ΕΕ που αναμένεται να κα-
ταλήξει στη νέα συμφωνία με την Τουρ-
κία σχετικά με τους πρόσφυγες. 

Η κινητοποίηση είναι καλεσμένη για
τις 16 Μαρτίου το απόγευμα μπροστά
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ υπο-
γραφές μαζεύονται διεθνώς ενάντια
στη νέα συμφωνία.

Άμστερνταμ

Βαρκελώνη

Βαρσοβία

Βιέννη

Αυστραλία

Βρετανία 

Ολλανδία

ΗΠΑ

Γλασκώβη

Παρίσι

Λευκωσία

ΒηρυτόςΛιουμπλιάναΛονδίνο
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Μιλούν στην ΕΑ ο 
Θοδωρής Πανόπουλος, 
μέλος του σωματείου 
εργαζόμενων ΙΜΑΣ Α.Ε.
και ο Αποστόλης Τάπος,
Αντιπρόεδρος 
σωματείου εργαζομένων 
Ν. Λεβεντέρη Α.Ε.

ΙΜΑΣ
Σε τι κινήσεις έχει προβεί η εργοδοσία

στην ΙΜΑΣ Α.Ε. που δουλεύετε?

Από πέρυσι τον Σεπτέμβρη συζητάμε
για την καινούρια επιχειρησιακή σύμβα-
ση, η οποία σύμφωνα με τις διαθέσεις
της εταιρείας θέλει να είναι 3ετής. Αυτή
τη φορά ζητάνε μειώσεις και να μπο-
ρούν να επιβάλουν εκ περιτροπής ερ-
γασία, κάτι που για εμάς αποτελεί κόκ-
κινη γραμμή. Όπου αυτό έγινε, άνοιξε
ουσιαστικά την κόλαση, άνοιξε την όρε-
ξη των εργοδοτών να περάσουν κι άλλα
μέτρα. Επίσης ζητάνε εργαζόμενους
πολλών ταχυτήτων. Τώρα ζητάνε να
μπορούν να κάνουν προσλήψεις με
φθηνούς εργαζόμενους που ορίζεται
από τον εκάστοτε υπουργό εργασίας
και σε επίπεδο ατομικών συμβάσεων. 

Ποιές οι ενέργειες του σωματείου;

Το σωματείο έχει κάνει προσφυγή
στη “διαιτησία”. Αυτό εμάς δεν μας βρί-
σκει σύμφωνους γιατί ξέρουμε ότι είναι
αστικός θεσμός και θα προσπαθήσει να
κόψει το πεπόνι στη μέση και όπως
πάντα προς το πλευρό των εργοδοτών.
Όπως εμείς δεν θέλουμε να αφήσουμε
τους αγώνες μας στα εκάστοτε δικα-
στήρια, έτσι και στην προκειμένη περί-
πτωση δεν θέλουμε το ίδιο πράγμα. Ή
θα στηριχτούμε στη δικιά μας προσπά-
θεια και στις δυνάμεις μας ή θα χάσου-
με. Το σωματείο βέβαια έχει προχωρή-
σει αυτή τη διαδικασία, έχουν γίνει 3
συναντήσεις μέχρι να εκδικαστεί η από-
φαση αυτή. Σε συνάντηση με τους ερ-
γοδότες δεν έχει δοθεί λύση. Προτεί-
νουν 72 μέρες εκ περιτροπής, στη συ-
νέχεια το κατέβασαν στις 32 και το
έχουν ήδη εφαρμόσει στο ΣΥΡΜΑ (μι-
κρότερο εργοστάσιο της Continental). 

Σαν Εργατική Αυτονομία λέμε ότι για
να μπορεί ο αγώνας να είναι πετυχημέ-
νος πρέπει να ενωθούμε από τα κάτω
για να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις
των εργοδοτών που δεν χτυπάν ενιαία
όλα τα εργοστάσια της περιοχής αλλά
ένα ένα. Αυτό είναι απαραίτητο για να
μην έχουμε την κατάληξη άλλων αγώ-
νων της περιοχής, όπως της ΒΙΣ που
έχασε για αυτό ακριβώς το λόγο, της
έλλειψης συντονισμού. Άρα θέλει να
χτίσουμε συντονισμό με τα άλλα εργο-
στάσια της περιοχής που αντιμετωπί-
ζουν τα ίδια προβλήματα. Θα πρέπει να

πάρουμε την κατάσταση στα χέρια
μας. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Δυ-
στυχώς όμως και η υπόλοιπη αριστερά
βάζει φρένα σε αυτή την προσπάθεια
που δεν ενώνει ενώ έχει τη δύναμη.
Έγινε όμως συλλαλητήριο που οργα-
νώθηκε από την εξωκοινοβουλευτική
αριστερά που διαδήλωσαν αλληλέγ-
γυοι και σωματεία από την περιοχή. Τα
συνδικάτα που παλεύουμε και συντονι-
ζόμαστε πρέπει να πάμε μαζί μέχρι να
νικήσει και το τελευταίο εργοστάσιο
στην περιοχή. Τα μάτια και άλλων ερ-
γαζόμενων από μεγάλα εργοστάσια
στη περιοχή όπως της ΑΓΕΤ είναι
στραμμένα στον αγώνα μας και πρέπει
να δώσουμε αυτό το παράδειγμα. 

Η ΙΜΑΣ Α.Ε. είναι ένα εργοστάσιο που
έγινε κατ’ απαίτηση της ΔΕΗ. Παράγου-
με ταινιόδρομους για τη λειτουργία της.
Ο κύριος όγκος της παραγωγής πηγαί-
νει εκεί. Πάγια θέση μας είναι ότι το ερ-
γοστάσιο πρέπει να ενταχθεί στην ΔΕΗ,
να εθνικοποιηθεί δηλαδή και να περάσει
στα χέρια των εργαζόμενων. Ένα δύ-
σκολο εγχείρημα αλλά είναι η μόνη
εναλλακτική που μπορεί να απαντήσει
στις προκλήσεις των αφεντικών.

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ
Στο εργοστάσιο βρισκόμαστε 4 χρό-

νια σε μονομερή επιβολή της εκ περι-
τροπής εργασίας από τη μεριά της
εταιρείας. 

Σαν σωματείο έχουμε πάει στα υπουρ-
γεία αλλά προκοπή δεν βλέπουμε. Το
2016 μας ενημέρωσαν ότι από τους 29 ερ-
γαζόμενους θα φύγουν οι 14 με απολύ-
σεις δίνοντας ελάχιστα χρήματα σαν απο-
ζημίωση. Το σωματείο δεν έκανε πίσω. Η
εταιρεία πήρε πίσω τις απολύσεις και απο-
φάσισε για ακόμα μια φορά να επιβάλει το
εκ περιτροπής με εμάς να υπογράψουμε
συναινετικά. Όλο αυτό το καιρό παλεύου-
με, κάνουμε στάσεις εργασίας και απερ-
γίες. Βλέπουμε ότι η εργοδοσία περιμένει
πότε να χτυπήσει για να περάσει όλες τις
απολύσεις και ότι με μικρές δράσεις το
πρόβλημα δεν λύνεται. Πρέπει να κάνουν
πίσω μια και καλή. Για να γίνει αυτό πρέπει
να περάσει το εργοστάσιο στα χέρια μας
για να μπορέσει να λειτουργήσει και να
έχουμε τις δουλειές μας. Εμείς παράγου-
με και όχι τα αφεντικά!

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζό-
μενων στην ΙΜΑΣ Α.Ε.. Είχαμε κοινό
συλλαλητήριο τις προηγούμενες μέρες
και θέλουμε να κάνουμε κοινές δρά-
σεις. Παλεύουμε να μην είναι η τελευ-
ταία παράσταση. Πρέπει να αφήσουμε
τις μικρές διαφορές μέσα στο κίνημα
και να ενωθούμε για να κάνουμε καλύ-
τερη τη μοίρα για εμάς τους ίδιους.

Τις συνεντεύξεις πήρε 
ο Δημήτρης Στεφανάκης

Σε 24ωρη απεργία θα
προχωρήσουν οι εργαζόμε-
νοι στο Σιδηρόδρομο στις
28 Μάρτη, ημέρα των δε-
σμευτικών προσφορών για
την εταιρία ΕΕΣΣΤΥ, με
συγκέντρωση στα γραφεία
του ΤΑΙΠΕΔ (πλατεία Κολο-
κοτρώνη). 

Μέχρι τις 28/3 έχουν ορί-
σει ένα ολόκληρο πρόγραμ-
μα κινητοποιήσεων. Την
Πέμπτη 10 Μάρτη προχώρη-
σαν σε συμβολική κατάληψη
των γραφείων του ΟΣΕ στην
Καρόλου, ενώ θα κάνουν
τρεις τρίωρες στάσεις στις
22 και 23/3. Την Τρίτη 15/3
σε εξέλιξη ήταν συγκέντρω-
ση στη Θεσσαλονίκη. Στην
Αθήνα νέα συγκέντρωση θα
γίνει στις 22/3. 

Σε ανακοίνωση τους  ανα-
φέρουν: «Οι σιδηροδρομικοί
ζητούν από την κυβέρνηση
να ματαιώσει τα πειράματα
της ιδιωτικοποίησης του σι-
δηροδρόμου και να λάβει
μέτρα, ώστε να σταματήσει
η απαξίωση, που με δική της
ευθύνη, μεγιστοποιεί καθη-
μερινά τις πιθανές σοβαρές
επιπτώσεις, τόσο στο σιδη-
ρόδρομο, όσο και στο επι-
βατικό κοινό». 

OΣΕ 

Απεργία 
28 Μάρτη

Στάση εργασίας και κινητοποίηση στη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου οργάνωσαν οι διοικητικοί εργαζόμενοι
του ΑΠΘ την Παρασκευή 11/3. Οι διοικητικοί απαιτούν

να σταματήσουν οι απολύσεις εργολαβικών εργαζόμενων. 

Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: «στο στόχαστρο είναι οι πιο επισφα-
λείς εργασιακές σχέσεις (εργολαβικοί - συμβασιούχοι), χωρίς όμως και
κανένας άλλος να μπορεί να αισθά-
νεται ασφαλής». 

Προσθέτουν ότι «Ο Σύλλογος Δι-
οικητικού Προσωπικού ΑΠΘ καλεί
τη διοίκηση του Πανεπιστημίου να
αναζητήσει λύση που δεν θα διώ-
χνει κανέναν από τη δουλειά του.
Απαιτεί από το υπουργείο άμεση
έγκριση έκτακτων κονδυλίων για
κάλυψη των επιτακτικών αναγκών
του Πανεπιστημίου. Να δοθεί νομι-
κά η δυνατότητα απαλλαγής από
την «πληγή» των εργολαβιών και
των «ελαστικών» σχέσεων εργα-
σίας. Καμία απόλυση, μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους, μια ενι-
αία σχέση εργασίας στο Πανεπιστή-
μιο. Να φύγουν οι εργολάβοι και
όλο το προσωπικό να απασχολείται
με μόνιμη σχέση εργασίας. Αύξηση
των δαπανών για την Παιδεία, απο-
κλειστική κάλυψη των αναγκών των
Πανεπιστημίων από το κράτος, κα-
μία επιχειρηματική δράση στους
κόλπους τους».

ΑΠΘ

Μαζική διαδήλωση οργάνωσαν
για μια ακόμα φορά οι συνταξι-
ουχικές ενώσεις ενάντια στο
ασφαλιστικό-σφαγείο που επι-
διώκει να φέρει η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Την Πέμπτη 10/3 οι
συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν
στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης
(πλατεία Δημαρχείου). 

Σύντομες ομιλίες έκαναν ο Θόδω-
ρος Γολεμάτης, αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΑ
και ο Γιώργος Βρανάς, πρόεδρος
της ΠΕΣ – ΝΑΤ, ενώ στη συνέχεια
ακολούθησε διαδήλωση προς το
υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου. 

Εκεί, αντιπροσωπεία τους συ-
ναντήθηκε με τον υπουργό Εργα-
σίας, Γ. Κατρούγκαλο. Στην κινη-
τοποίηση συμμετείχαν η Πανελλή-
νια Ένωση Απόστρατων Πυροσβε-
στικού Σώματος, η Πρωτοβουλία
Αποστράτων για την υπεράσπιση
του δικαιώματος στην Κοινωνική
Ασφάλιση, η Πανελλήνια Ένωση
Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, ο
Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγό-
ρων, οι συνταξιούχοι εργαζόμενοι
στα τρόλεϊ κ.ά.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Μάχες στα εργοστάσια

του Βόλου

Πέμπτη 10/3, ΟΣΕ (Καρόλου)

Παρασκευή 11/3

Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας
οργάνωσαν οι εργαζόμενοι της Softex την
Παρασκευή 11/3 που παλεύουν ενάντια

στο κλείσιμο του εργοστασίου στο Βοτανικό. 

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ενώ είχε προγραμματιστεί
να γίνει τριμερής συνάντηση, δεν συμμετείχε εκπρόσωπος της
εργοδοσίας σε συνεννόηση με την ηγεσία του υπουργείου. Αντι-
προσωπεία τους τελικά συναντήθηκε με τον υπουργό Εργασίας
Γ. Κατρούγκαλο, όπου διαμαρτυρήθηκαν τόσο για την στάση
του υπουργείου που στην ουσία καλύπτει τις ενέργειες της εται-
ρίας, όσο και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η εται-
ρία έχει ανακοινώσει πρόγραμμα «εθελούσιων αποχωρήσεων»
που λήγει μέχρι τις 18/3. Οι εργαζόμενοι ζητούν να ακυρωθεί αυ-
τό το τελεσίγραφο και να μην υπάρξει καμιά απόλυση. 

Τριμερής συνάντηση ορίστηκε στις 16 Μάρτη. Οι εργαζόμενοι
θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι
στην Ομόνοια και πορεία στο υπουργείο Εργασίας. 

SOFTEX

Σε νέα στάση εργασίας
προχώρησαν την Πέμπτη
10 Μάρτη οι εργαζόμενοι
στα Πρακτορεία Τύπου.
Διεκδικούν την πληρωμή
των δεδουλευμένων τους
χωρίς καθυστερήσεις, να
επιστραφούν οι κομμένοι
μισθοί και τα επιδόματα
από την εταιρία «Ευρώπη»,
να υπάρξουν ανθρώπινες
συνθήκες δουλειάς στην
εταιρία «Ίριδα» και να υπο-
γραφεί νέα Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της
στάσης έγινε Γενική Συνέ-
λευση των εργαζόμενων
και παραστάσεις διαμαρ-
τυρίας στις διοικήσεις των
δύο εταιριών.

ΠΡΑΚΤΟΡEΙΑ ΤΥΠΟΥ
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Φοιτητική διαδήλωση καλείται την Πέμπτη 17/3
στα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι, καθώς στη
Βουλή θα συνεδριάζει η Επιτροπή Εθνικού Διαλό-
γου για την Παιδεία. 

To κάλεσμα των φοιτητών αναφέρει: «Βασικές
κατευθύνσεις των μνημονιακών δεσμεύσεων και
συνεπώς του “εθνικού διαλόγου” είναι η μείωση
της κρατικής χρηματοδότησης και η ενίσχυση
της τάσης αυτοχρηματοδότησης των πανεπιστη-
μίων, στη βάση της δημιουργίας “μικρών – ευέλι-
κτων - ιδρυμάτων”, το περαιτέρω τσάκισμα των
επαγγελματικών δικαιωμάτων και ο εναρμονισμός
του πανεπιστημίου με την λογική της επιχειρημα-
τικότητας και των ανταποδοτικών κριτηρίων. Όλα
αυτά καμία σχέση δεν έχουν με τις πραγματικές
ανάγκες και τα άγχη του κόσμου των σχολών και
της κοινωνίας συνολικά. Σε αυτόν τον στημένο
διάλογο θα είμαστε απέναντι!». 

Πρωτοβουλία για να γίνει συλλαλητήριο έχει
πάρει και το ΜΑΣ (πρόσκειται στο ΚΚΕ), αλλά την
προηγούμενη μέρα, 16/3, στη 1μμ στα Προπύ-
λαια. 

Σε πανελλαδική απεργία προχώρησαν οι εργα-
ζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων από
την Τετάρτη 9 έως την Παρασκευή 11/3. Η Βάσια,
εργαζόμενη στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου
Αγίας Παρασκευής μας μίλησε για τις κινητοποι-
ήσεις τους. 

«Κάναμε απεργία μέχρι την προηγούμενη Πα-
ρασκευή 11 Μάρτη αφού είμαστε απλήρωτοι από
τον Οκτώβρη του 2015. Τότε, πήραμε δύο παρα-
τάσεις αφού δουλεύαμε μέσω ΕΣΠΑ. Από τότε
πληρωνόμαστε από το υπουργείο Εργασίας,
όμως δεν έχουμε πάρει ούτε ευρώ. 1100 δού-
λευαν σε αυτές τις δομές πανελλαδικά, τώρα εί-
ναι λιγότεροι αφού πολλά παιδιά έχουν φύγει
επειδή είμαστε απλήρωτοι. Στις συναντήσεις με
το υπουργείο συνέχεια μας λένε ότι το θέμα της
πληρωμής μας είναι ζήτημα ημερών, όμως δεν
έχει γίνει τίποτα. Θέλουμε στήριξη από τα σωμα-
τεία, στην Αγία Παρασκευή θα πάμε στη συνέλευ-
ση που οργανώνει το Σωματείο του Δήμου την
Παρασκευή 18 Μάρτη». 

Η συνέλευση του Συλλόγου εργαζόμενων στο
Δήμο Αγίας Παρασκευής θα γίνει την Παρασκευή
18/3 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
στη 1.30μμ.

Νέα συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας ορ-
γανώνει η ΟΛΜΕ την Παρασκευή 18/3 στη 1 το
μεσημέρι για την κάλυψη όλων των κενών στα
σχολεία με μόνιμους διορισμούς, για να καταργη-
θεί ο νόμος 3848/10 και για να μην μείνει κανένας
αναπληρωτής εκτός εκπαίδευσης. Τρίωρη διευ-
κολυντική στάση εργασίας θα γίνει από τις 11πμ
έως τις 2μμ για τον πρωινό κύκλο και 2μμ με 5μμ
για τον απογευματινό. 

Όπως αναφέρει Δελτίο Τύπου της ΟΛΜΕ, μετά
την τελευταία συνάντηση με τον υπουργό Παιδεί-
ας στις 11/3 (μαζί με αντιπροσωπεία της ΔΟΕ), η
ηγεσία του υπουργείου έδωσε μια αόριστη υπό-
σχεση για «είκοσι χιλιάδες διορισμούς την επόμε-
νη τριετία», αν κι εφόσον «εγκριθούν από τους
θεσμούς στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που
θα γίνει το επόμενο διάστημα». 

ΣΧΟΛΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΟΛΜΕ

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Αγλαΐα Κυριακού στις
8-9 Μαρτίου η Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή,
η παράταξη που συμμετείχαν οι δυνάμεις του Νυστεριού και παρά
τον διμέτωπο πόλεμο που της άνοιξαν, απέδειξε ότι δεν αποτελεί ευ-
καιριακή προσπάθεια. Κατάφερε και αύξησε τις δυνάμεις της σε ψή-
φους και συσπείρωσε, με πλειοψηφικό τρόπο, στο ψηφοδέλτιό της
και στις γραμμές της μια σειρά από αγωνιστές και αγωνίστριες.

Η πλειοψηφία της ΔΗΣΥ δεν υπάρχει πια! Στις εκλογές κατέβηκε
και ένα τρίτο ψηφοδέλτιο η «Νέα Πνοή», προβάλλοντας ένα δήθεν
ανεξάρτητο προσωπείο, ψαρεύοντας σε θολά νερά με συντεχνιακές
λογικές.

Με ένα σωματείο πιο μαζικό από ποτέ,
περίπου το 90% των εργαζομένων του νο-
σοκομείου έχουν γραφτεί στο σωματείο,
έχουμε μπροστά μας να δώσουμε δύσκο-
λες μάχες. Πρώτο να οργανώσουμε την
48ωρη απεργία κόντρα στο ασφαλιστικό
που η κυβέρνηση αναβάλλει συνεχώς την
κατάθεσή του. Δεύτερη μάχη είναι το
συλλαλητήριο στις 19 Μάρτη στις 3μμ

στην Ομόνοια για να απαιτήσουμε ανοιχτά σύνορα. 
Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου σε καθημερινή βάση και με αυτα-

πάρνηση παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλα παιδιά των προσφύ-
γων και των μεταναστών. Τώρα χρειάζεται να
απαιτήσουμε από το κράτος να καλύψει τις
ανάγκες αυτών των ανθρώπων με προσωπικό
και υλικά. 

Με την δύναμη των αγώνων μας μπορούμε
να επιβάλλουμε μαζικές προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση των νοσοκομείων για να μπορέ-
σουν να μείνουν ανοιχτά.

Μαρία Αλιφιέρη 

Ο
λοκληρώθηκαν στις 10 Μάρτη οι
εκλογές σε 34 Νοσοκομεία της Αθή-
νας και του Πειραιά για την ανάδειξη

νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΙΝΑΠ
αλλά και για αντιπροσώπους στο συνέδριο
της ΟΕΝΓΕ. Σχετικά με τα αποτελέσματα μί-
λησε στην ΕΑ ο Κώστας Καταραχιάς από το
«Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή».

«Το βασικό που ανέδειξαν οι εκλογές αυ-
τές είναι η πτώση του ΔΗΚΝΙ που στηρίζεται
από τη ΝΔ τόσο σε ψήφους όσο και σε πο-
σοστά, έφτασαν να χάνουν περίπου 300 ψη-
φοφόρους. Συνολικά η πέραν του ΣΥΡΙΖΑ
αριστερά βγήκε δυναμωμένη. Το ΔΗΠΑΚ
που στηρίζεται από το ΚΚΕ καταγράφει τη
μεγαλύτερη άνοδο σε ποσοστά και ψήφους,
το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή διατή-
ρησε τα ποσοστά του και έτσι οι δυνάμεις
της αριστερής αντιπολίτευσης έχουμε
αθροιστικά 6 από τις 15 έδρες.

Το ψηφοδέλτιο που στηρίχτηκε από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ (Μέτωπο) σημείωσε απώλειες δυνάμε-
ων αλλά διατήρησε τις έδρες του ενώ το ψη-
φοδέλτιο που στηρίχτηκε από ΠΑΣΟΚ-ΔΗ-
ΜΑΡ (Ιατροί Μπροστά-Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη) βρέθηκε στα τάρταρα χάνοντας τη
μία από τις δύο έδρες που είχε. Εμφανίστη-
καν και δύο νέα σχήματα που πήραν από μια
έδρα το καθένα τα οποία όμως δεν έχουν
κάποιο σαφές αγωνιστικό στίγμα. 

Σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση των απο-
τελεσμάτων ανά νοσοκομείο μπορούμε να
δούμε ότι εκεί που η αριστερά πήρε πρωτο-
βουλίες και βρέθηκε μπροστά στον αγώνα,
αυτό αντανακλάται και στα αποτελέσματα
της κάλπης και πολλές φορές αυτό σημαίνει
και πρωτιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάρ-

γυροι» στην
Κηφισιά όπου βρέθηκε το τελευταίο διάστη-
μα μια συναγωνίστρια που μέσω διαθεσιμό-
τητας είχε μεταφερθεί εκεί από το Γενικό
Νοσοκομείο Πατησίων. Η «μεταγραφή» αυτή
μπόλιασε το νοσοκομείο με την εμπειρία των
αγώνων ενάντια στα κλεισίματα και τις συγ-
χωνεύσεις και αυτό καταγράφτηκε και στις
εκλογές φέρνοντας ένα πολύ καλό αποτέλε-
σμα στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Συσπειρωτικός ρόλος

Οι υποψήφιοι του Νυστεριού έπαιξαν συ-
σπειρωτικό ρόλο και πήγαν αρκετά καλά και
σε σταυρούς (σ.σ. ο Κ. Καταραχιάς είναι 4ος
σε σταυρούς) ενώ 5 από τους 22 αντιπρο-
σώπους του Ενωτικού Κινήματος που εκλέ-
γονται για το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ προέρ-
χονται από το Νυστέρι.

Σε πολλά σημεία η ίδια η διαδικασία ήταν
προβληματική. Οι κάλπες έκλεισαν πολύ νω-
ρίς (4μμ) δημιουργώντας δυσκολίες σε πολ-

λούς ενώ δεν έλειψαν και περιπτώσεις που
συνάδελφοι αποκλείστηκα εξαιτίας λαθών
στους καταλόγους. Σε έναν βαθμό αυτό
μπορεί να εξηγήσει και τη μειωμένη συμμε-
τοχή στη διαδικασία αλλά εκτίμησή μου είναι
ότι η αποχή έχει και πιο πολιτικά χαρακτηρι-
στικά. Το γεγονός ότι η ΕΙΝΑΠ βρίσκεται στα
χέρια των γραφειοκρατών της Νέας Δημο-
κρατίας καθιστά τις ίδιες τις εκλογές απω-
θητικές για πολλούς γιατρούς. 

Το γεγονός ότι το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή παραμένει δεύτερη δύναμη, βάζει
και τα αντίστοιχα καθήκοντα για την επόμε-
νη περίοδο. Χρειάζεται να συνεχίσουμε την
πάλη για να διεκδικήσουμε ότι θα διαγραφεί
το χρέος αλλά και ότι τα Νοσοκομεία μας θα
είναι ανοιχτά για πρόσφυγες, μετανάστες
και ανασφάλιστους. Ο μόνος τρόπος για να
το εξασφαλίσουμε είναι να γίνουν μαζικές
προσλήψεις, τόσο γιατρών όσο νοσηλευτών
και διοικητικών. 

Μανώλης Σπαθής

ΕΙΝΑΠ Στροφή 
αριστερά

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Πιο μαζικό σωματείο

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ

ΔΗΣΥ 186 (160) 4 (5)

ΑΕΠΑ 140 (120) 3 (4)

ΝΕΑ ΠΝΟΗ 88 (-) 2 (-)

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΟΕΝΓΕ

ΔΗΚΝΙ 1.025 28,87 4 29

Ενωτικό Κίνημα 
για την Ανατροπή

709 19,97 3 22

ΔΗΠΑΚ 691 19,30 3 21

ΜΕΤΩΠΟ 448 12,62 2 12

Ιατροί Μπροστά-
Δημοκρατική Συμπαράταξη

253 7,13 1 4

ΑΙΣ 239 6,73 1 4

ΑΙΚ 190 5,35 1 3

Το πανό του Σωματείου του Αγ. Κυριακού για τις 19Μ στην πύλη του Νοσοκομείου
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία κορυφώθηκε η καμπάνια
αλληλεγγύης των 12 φοιτητών του Συλλό-
γου Φοιτητών Φυσικής την περασμένη Πέμ-

πτη 10/3. Σε όλη αυτή τη διάρκεια οργανώθηκαν πα-
ρεμβάσεις με μικροφωνικές στις σχολές, εβδομαδι-
αίες εξορμήσεις στο κέντρο της πόλης για να ενη-
μερωθεί ο κόσμος σχετικά με την υπόθεση, στένσιλ,
αφίσες και πανό προπαγάνδισης, συγκέντρωση στο
δημοτικό συμβούλιο για να απαιτήσουμε ψήφισμα
συμπαράστασης και κουβέντα με κάθε έναν φοιτητή
για το ζήτημα έξω από τα αμφιθέατρα καθημερινά. 

Ταυτόχρονα οργανώθηκε πλήθος δράσεων για
την κάλυψη των δικαστικών εξόδων. Γύρες οικονο-
μικής ενίσχυσης στο κέντρο της πόλης και τις σχο-
λές, οικονομική ενίσχυση σωματείων και συλλόγων,
2 μαζικά πάρτυ και μια επιτυχημένη συναυλία με το-
πικούς καλλιτέχνες που έπαιξαν αφιλοκερδώς. 

Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση καθώς από το 2011
έως τώρα οι καθηγητές του Φυσικού φροντίζανε αρ-
κετά τακτικά να δυσφημούν τους διωκόμενους φοι-
τητές και τις κινητοποιήσεις ώστε να καταστείλουν
τις αντιδράσεις από τα πριν. Όμως δεν τους πέρα-
σε. Το πλήθος άρθρων τοπικών ΜΜΕ και εφημερί-
δων, η απλόχερη οικονομική ενίσχυση της τοπικής
κοινωνίας, η συμμετοχή του κόσμου και η αλληλεγ-
γύη του το απέδειξαν. Ταυτόχρονα μετά από αρκε-
τό καιρό έγινε μαζική συνέλευση του Συλλόγου Φοι-
τητών Φυσικού με πλούσια συζήτηση πάνω στο πως
οργανώνουμε την αντίσταση στην ποινική δίωξη. 

Πορεία
Στη συνέλευση αποφασίστηκε προσυγκέντρω-

ση στην πλατεία Ελευθερίας και πορεία έξω από
τα δικαστήρια στις 10 Μάρτη, όπως πρότεινε η
Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους 12 Φοιτητές
που έλεγε ότι έπρεπε πριν προλάβουν οι μάρτυ-
ρες υπεράσπισης του εισαγγελέα (καθηγητές του
Φυσικού) να μπουν στα δικαστήρια να απομονω-
θούνε πολιτικά και οι 12 συνάδελφοι μας να μην
μπούνε μέσα στην αίθουσα μόνοι τους. Τελικά
έγινε μια μαζική συγκέντρωση. Η δίκη πήρε ανα-
βολή για τις 10 Φλεβάρη του 2017 λόγω της απο-
χής των δικηγόρων ενάντια στο ασφαλιστικό. Η
μαζικότητα απέδειξε με ποια πλευρά είναι η τοπι-
κή κοινωνία. Πάνω από 400 άτομα διαδηλώσαμε
την Πέμπτη 10/3 το πρωί στους δρόμους του
Ηρακλείου μόλις μάθαμε ότι δόθηκε η αναβολή.

Μετά από όλη αυτή την εμπειρία είναι χρήσιμο να
βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τη συνέχεια.
Είδαμε κόσμο να κινητοποιείται, να συζητάει και να
κάνει αυτόν τον αγώνα δικό του. Είμαστε σίγουροι
λοιπόν ότι ο κόσμος συνεχίζει να στρέφεται προς τα
αριστερά και τους αγώνες, αυτό που χρειάζεται εί-
ναι μια αριστερά να μπαίνει μπροστά και να τους
οργανώνει. Χρειάζεται μια αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά μέσα και έξω από τις σχολές που δίνει όλες τις
μάχες και κερδίζει τον κόσμο στην συνολική προ-
οπτική. Για να τελειώνουμε με κάθε καθηγητή που
δεν θέλει οι φοιτητές να συνδικαλίζονται, με κάθε
επιχειρηματία που θέλει να βγάζει λεφτά στις πλά-
τες του Πανεπιστημίου και με κάθε τραπεζίτη που
θέλει τα λεφτά για την παιδεία ή την υγεία να πηγαί-
νουν στην τσέπη του για να πληρώνει τα χρέη του.

Γιάννης Μακαρώνας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μαζικά στο
πλευρό των
φοιτητών

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά τη Συνδιάσκεψη

Η
3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απο-
τύπωσε τα οργανωτικά και πολιτικά
προχωρήματα της αντικαπιταλιστι-

κής αριστεράς στη χώρα μας. Μετά από μια
περίοδο εκρηκτικής ανόδου του κινήματος
που έφτασε να ανεβάζει το ΣΥΡΙΖΑ στην κυ-
βέρνηση αλλά και μια περίοδο μεγάλων πιέ-
σεων πάνω στις δυνάμεις της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς για να απορρίψουν την
επαναστατική στρατηγική και να μπουν στο
δρόμο των πιο “ρεαλιστικών” και “άμεσων”
κοινοβουλευτικών μεταρρυθμίσεων, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ  διεψεύδει όσους περίμεναν το τέ-
λος της. Φτάνει στο σημείο να αποτελεί μία
ορατή δύναμη πέρα από την αριστερά του
κοινοβουλευτικού δρόμου. 

Το μέτωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συσπειρώνει
στις γραμμές της πάνω από τρεις χιλιάδες
αγωνιστές, ολοκλήρωσε τις εργασίες της
Συνδιάσκεψης της με σχεδόν χίλιους συνέ-
δρους και άνοιξε την πολιτική συζήτηση πά-
νω στα κρίσιμα ζητήματα της περιόδου,
πράγμα που κανένα άλλο κόμμα της Αρι-
στεράς δεν κάνει ούτε από άποψη ουσίας
ούτε από άποψη διαδικασίας.

Ως προς τα πολιτικά προχωρήματα η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ξεκαθαρίζει πάνω στο χαρακτήρα
της οικονομικής κρίσης του συστήματος.
Μία εξαιρετικά χρήσιμη παρακαταθήκη δια-
λύοντας τα μπερδέματα ότι υπάρχουν περι-
θώρια ανάκαμψης με μια διαφορετική δια-
χείριση στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ταυ-
τόχρονα φωτίζει και αναδεικνύει το αντικα-
πιταλιστικό-μεταβατικό πρόγραμμα ως το
πρόγραμμα που υλοποιείται από την ίδια
την εργατική τάξη στο σήμερα ανοίγοντας
το δρόμο για την εργατική εξουσία.

Πλάι σ' αυτά τα ξεκαθαρίσματα ο διάλο-
γος στην συνδιάσκεψη προσπάθησε να λύ-
σει τα ζητήματα της τακτικής. Συγκεκριμέ-
να, πώς παρεμβαίνουμε στις μάχες του κι-
νήματος, με ποιες πρωτοβουλίες, με ποιες
συμμαχίες, μια συζήτηση που αναπόφευκτα
καταπιάστηκε με το χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ,
και με ποιο τρόπο μέσα από τη συμβολή
στο κίνημα, ενισχύουμε και μεγαλώνουμε
την ίδια την αντικαπιταλιστική αριστερά.

Πριν μπούμε στην ουσία αυτών των αντι-
παραθέσεων χρειάζεται να θυμηθούμε ότι
αυτά τα ζητήματα είναι που ταλάνιζαν ιστο-
ρικά στις πιο κρίσιμες στιγμές το ρεύμα της
επαναστατικής αριστεράς. Δηλαδή πώς τα
επαναστατικά κόμματα και οργανώσεις σε
περιόδους κρίσης και παράλληλης ανάπτυ-
ξης του κινήματος μπορούν να γίνουν από

μειοψηφίες μαζικές οργανώσεις αποσπών-
τας την πλειοψηφία της εργατικής τάξης
από τα ρεφορμιστικά κόμματα. Από την
εποχή του Λένιν και της Ρόζας μέχρι τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Έτσι αναγνωρίζουμε
ότι δεν είναι μια εύκολη συζήτηση που μπο-
ρεί να κλείσει γρήγορα και πρόχειρα, αλλά
αντίθετα, η αντικαπιταλιστική αριστερά πρέ-
πει να μπει μπροστά να την οργανώσει πάν-
τα σε συνάρτηση με τη ζωντανή πράξη στο
κίνημα και τις μάχες που δίνουμε.

Συμβολή
Η συμβολή του προγράμματος της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ είναι καθοριστικής σημασίας -κάτι
που αναγνωρίζεται απ' όλο της το δυναμι-
κό- αφού δίνει απάντηση στον ισχυρισμό
του ΣΥΡΙΖΑ ότι “δεν υπάρχει εναλλακτική” .
Ενώ, όμως, θα έπρεπε να είναι εξίσου καθα-
ρό ότι η πολιτική και οργανωτική αυτοτέ-
λεια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι απαράβατος όρος
για να χτίζουμε πάνω σ' αυτή την εναλλακτι-
κή, εδώ είναι που ξεκινάνε και τα μπερδέμα-
τα. 

Η τοποθέτηση για την ανάγκη “μετασχη-
ματισμού” και “υπέρβασης” της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπαίνει στη λογική των υποχωρήσεων πάνω
στο πρόγραμμά μας ούτως ώστε να μπορέ-
σουμε να φτιάξουμε μόνιμη πολιτική συνερ-
γασία και με τμήματα που βρίσκονται μετα-
ξύ ρεφορμιστικής και επαναστατικής στρα-
τηγικής. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό λάθος. Η
αντίληψη ότι μπορούν να γίνουν συνεργα-
σίες εφ' όλης της ύλης χωρίς να υπάρχει
συμφωνία εφ�όλης της ύλης, με αποτέλε-
σμα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να διολισθαίνει από το
πρόγραμμά της. 

Ας αποφύγουμε την κακή εμπειρία των
μετώπων τύπου «δημιουργικής ασάφειας»
ΣΥΡΙΖΑ.Το παράδειγμα των οργανώσεων
που έκαναν την επιλογή να ενταχθούν στο
ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι διδακτικό σε δύο
σκέλη. Το πρώτο ότι όταν χάνεις τη δυνατό-
τητα της αυτοτελούς δράσης δεν μπορείς
να ασκήσεις ουσιαστική αντιπολίτευση στο
ρεφορμισμό. Το δεύτερο σε ό,τι αφορά την
καθαρή στρατηγική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μέ-
τωπο που στο ξεκίνημά του αλλά και στη
συνέχεια ως κόμμα διακήρυττε ότι η στρα-
τηγική του ήταν “ανοιχτή” και υπό διαμόρ-
φωση. Το πιο τμήμα βγήκε κερδισμένο από
αυτή την ασάφεια νομίζω είναι περιττό να
το γράψουμε.

Αυτό δε σημαίνει ότι η αντικαπιταλιστική
αριστερά δεν πρέπει να συνεργάζεται με

τους αγωνιστές και τα κόμματα της υπόλοι-
πης αριστεράς που βρίσκονται στα δεξιά
της. Κάθε άλλο. Μόνο έτσι θα μπορέσει να
πείσει τα πιο μαχητικά κομμάτια των εργα-
ζομένων ότι η αντικαπιταλιστική στρατηγική
είναι η μόνη που δουλεύει. Το “αγωνιστικό
μέτωπο ρήξης και ανατροπής” είναι ο τρό-
πος για να έχουμε κοινή δράση σε συγκε-
κριμένα μέτωπα της περιόδου. Για παρά-
δειγμα η μάχη απέναντι στο Ασφαλιστικό δί-
νει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με κό-
σμο του ΣΥΡΙΖΑ, τη ΛΑΕ, το ΚΚΕ που δίνουν
απεργιακές μάχες για να μην κατατεθεί το
νομοσχέδιο. 

Αντίστοιχα στο μέτωπο του προσφυγικού.
Οι διαδηλώσεις για να πέσει ο Φράχτης, να
ανοίξουν τα σύνορα και να φύγει το ΝΑΤΟ
και η ΦΡΟΝΤΕΞ διεκδικούμε ότι θα συσπει-
ρώσουν ξανά όλα τα παραπάνω κομμάτια.
Μόνο μέσα από τόσο συγκεκριμένες δρά-
σεις στις οποίες το εργατικό κίνημα μπαίνει
ενωτικά, μπορούμε να παρέμβουμε και να
κερδίσουμε μεγάλα τμήματα προς την επα-
ναστατική στρατηγική.  

Η συζήτηση γύρω από το χαρακτήρα του
ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τα
παραπάνω ζητήματα αν θέλουμε να έχει μια
λογική συνέχεια η τακτική μας. Διότι αν
αποδεχτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανήκει πλέ-
ον στην ρεφορμιστική αριστερά, τότε θα
πρέπει να εξηγήσουμε γιατί διεκδικούμε
κοινή δράση με τον κόσμο ενός αστικού
κόμματος. Ταυτόχρονα το παράδειγμα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δείχνει με τον πιο δρα-
ματικό τρόπο που μπορεί να καταλήξει ΚΑ-
ΘΕ κόμμα της ρεφορμιστικής αριστεράς
εάν αποκτήσει την κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία μέσα σε συνθήκες καπιταλιστικής
κρίσης. Αυτό είναι ένα πολύτιμο δίδαγμα
για την αριστερά και το κίνημα όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά διεθνώς. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπο-
ρεί να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία για να
ανοίξει πιο θαρρετά και επιθετικά τη συζή-
τηση για το μονόδρομο της επαναστατικής
αλλαγής της κοινωνίας. 

Είναι απαραίτητο να συνεχίσει αυτή η
χρήσιμη συζήτηση μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τις τοπικές και κλαδικές της επιτροπές και
όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πεδίο στο οποίο
τελικά θα κριθεί η ορθότητα της κάθε άπο-
ψης είναι το ίδιο το κίνημα. Αξίζει να δώ-
σουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την
κατεύθυνση.

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Η πορεία αλληλεγγύης στους 12 φοιτητές στις 10/3 πλημμύρισε τους δρόμους στο Ηράκλειο



Η ταινία της Ελισάβετ Χρονοπούλου
πρακολουθεί την περίεργη σχέση της

Όλγας και του Δημήτρη μέσα από τη ματιά του Δημήτρη. Αυτός ταυτίζεται με
την κάμερα και ο θεατής δεν τον βλέπει ποτέ.

Δυο άνθρωποι μοναχικοί και δυσλειτουργικοί κάνουν συνεχείς προσπάθειες
να συνδεθούν ουσιαστικά και να αντιμετωπίσουν τα
τραύματα που τους κυνηγάνε, όμως οι προθέσεις
δεν φτάνουν. Με το άνοιγμα της ταινίας γνωρίζουμε
ότι ο Δημήτρης έχει χτυπήσει άσκημα την Όλγα μέ-
σα σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Η ταινία ακολου-
θεί το πώς έφτασε να ασκήσει τέτοια βία. 

Μέσα σε μια βρώμικη και μελαγχολική Αθήνα, η
«Μικρή άρκτος» αναζητά τα μυστικά και τα ψέματα
του «άλλου εαυτού» με αμεσότητα και ευαισθησία
που αναπληρώνουν τα κενά στην σκιαγράφηση των
χαρακτήρων. 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΘΕΑΤΡΟ

Π
ρωτοχρονιάτικη “Γιορτή στου Νουριάν” ετοιμάζουν
τα μέλη της Συντεχνίας του Γέλιου. Στις 21 Μάρτη,
ημέρα της εαρινής ισημερίας που είναι πρωτοχρονιά

σε ολόκληρο τον Περσόφωνο κόσμο και το Κουρδιστάν, θα
δώσουν παράσταση στις 6.30μμ στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξε-
νίας Προσφύγων στον Ελαιώνα, Αγίου Πολυκάρπου 87.

Η παιδική αντιρατσιστική παράσταση “Μια γιορτή στου
Νουριάν”, η ανατρεπτική κωμωδία του Φόλκερ Λούντβιχ
για την πολιτισμική συμφιλίωση, γραμμένη 43 χρόνια πριν
στην Γερμανία με Έλληνες και Τούρκους στη θέση των με-
ταναστών, παίρνει στην σημερινή συγκυρία μια σύγχρονη
και επίκαιρη σημασία.

Μιλώντας στην Ε.Α. ο Βασίλης Κουκαλάνι μεταφραστής
του έργου, σκηνοθέτης και ηθοποιός στην παράσταση, το-
νίζει πως η συγκεκριμένη παράσταση μιλάει για τη σύγ-
κρουση μεταξύ ντόπιων και αλλοδαπών, για τις προκατα-
λήψεις και τη ρατσιστική βλακεία που αντιμετωπίζεται με
χιούμορ και κοινή λογική. 

“Στον Ελαιώνα στεγάζονται πάνω από 200-250 παιδιά σε
πολύ δύσκολες, αδιανόητες θα έλεγα, συνθήκες. Σε αυτά
τα παιδιά που έχουν πάρει, συχνά χωρίς τις οικογένειές
τους, το δρόμο της προσφυγιάς θέλουμε να κάνουμε ένα
πρωτοχρονιάτικο δώρο. Θέλουμε να τους δώσουμε λίγη
ζεστασιά σε αυτό το ατελείωτο ταξίδι τους προς μια και-
νούρια ζωή. Θέλουμε να δείξουμε πως παρά τις απάνθρω-
πες πολιτικές που τους αποκόβουν και τους περιθωριοποι-
ούν, η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων όχι μόνο δεν
σταματάει αλλά αντιθέτως βρίσκει συνεχώς καινούριες δη-
μιουργικές δυνάμεις για να μεγαλώνει και να επεκτείνεται. 

Μπαλόνια

Σε όλα τα τελευταία χρόνια κατά την διάρκεια της παρά-
στασης μοιράζαμε μπαλόνια που είχανε τυπωμένη πάνω
τους τη φράση: “Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά”. Με αυτό τον
τρόπο συμμετείχαμε σε όλη αυτή την καμπάνια για να πά-
ρουν ίσα δικαιώματα τα παιδιά μεταναστευτικής καταγω-
γής στην Ελλάδα. Σε αυτή την παράσταση αποφασίσαμε
τα μπαλόνια να γράφουν: “Ανοίξτε τα σύνορα – Καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες”. Θέλουμε έτσι να στείλουμε το
μήνυμα πως και αυτά τα παιδιά και οι οικογένειές τους και
όλοι αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες που ψάχνουν
μια καλύτερη ζωή είναι καλοδε-
χούμενοι και στην χώρα μας και
σε όλη την Ευρώπη.

Καλούμε σε αυτή τη δράση αλ-
ληλεγγύης όλους τους φίλους
και θεατές που είδαν την παρά-
σταση όλα αυτά τα χρόνια. Θέ-
λουμε να έρθουν, να επισκε-
φτούν τον καταυλισμό του Ελαι-
ώνα για να παρακολουθήσουν
την παράσταση- συμπαράσταση
και να γιορτάσουμε μαζί με τα
παιδιά των προσφύγων την πρω-
τοχρονιά. Επίσης ζητάμε σε
όσους έρθουν να φέρουν τρόφι-
μα που θα διατεθούν μέσω της
Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας
Υποστήριξης Προσφύγων και Με-
ταναστών για τους πρόσφυγες
που βρίσκονται στο λιμάνι του
Πειραιά δίχως συνθήκες υποδο-
χής και προστασίας”, εξηγεί ο
Βασίλης Κουκαλάνι.

Κ.Μ.

“Εξυπνες Βόμβες”, είναι ο τίτ-
λος της νέας ποιητικής συλ-

λογής του Θεοχάρη Παπαδόπου-
λου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μανδραγό-
ρα. Πρόκειται για μια σειρά από τρίστιχα Χαϊκού
που περισσότερο από κάθε άλλη φορά φωνάζουν
αυτή τη λιγομίλητη εσωτερικότητά του.

Ποτέ η ποίηση του Θ. Παπαδόπουλου δεν ήταν
φλύαρη. Το αντίθετο μάλιστα, κανείς θα μπορούσε
να πει πως ήταν τόσο εγκρατής λεκτικά που φάν-
ταζε σαν ελλιπής. Ωστόσο σε αυτή την έβδομη
ποιητική του συλλογή ο Παπαδόπουλος απογει-

ώνει την λακωνικότητα της έκφρα-
σης προχωρώντας ένα βήμα παρα-
πάνω την ιδιαίτερη προσωπική του

γραφή. Μέσα σε 10 το πολύ λέξεις, και λιγότερες
πολλές φορές, ο ποιητής καταφέρνει να δημιουρ-
γήσει συνειρμούς πάνω στον έρωτα, το θάνατο,
την ματαιότητα αλλά και σχόλια πάνω στην πολιτι-
κή και την καθημερινότητα.

“-Φωνάζοντας γκολ -Ξεχνάω τη φτώχεια μου -
Που μεγαλώνει”, λέει σε ένα ποίημά του, ενώ σε
ένα άλλο γράφει: Αλληλεγγύη - Μία λέξη που την
τρέμει -ο βολεμένος”.

Ο
Τζαφάρ Παναχί είναι ένας σπου-
δαίος Ιρανός δημιουργός. Μαθη-
τής του Αμπάς Κιαροστάμι, βασι-

κός εκπρόσωπος του Ιρανικού «Νέου
Κύματος» στον κινηματογράφο, έχει γυ-
ρίσει ταινίες που αναδεικνύουν τις κοι-
νωνικές, εθνοτικές και έμφυλες αντιθέ-
σεις της Ιρανικής κοινωνίας, με τις γυ-
ναίκες συνήθως σε πρώτο πλάνο. «Το
Λευκό μπαλόνι», «Οφ σάιντ», «Ο κύ-
κλος» είναι έργα που διακρίθηκαν σε
διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ προ-
βάλλοντας αθέατες όψεις και αντιφά-
σεις της Ιρανικής κοινωνίας, πολύ δια-
φορετικές από τα στερεότυπα που καλ-
λιεργούνται για τη χώρα του. 

Δυστυχώς (ή ακριβώς γι’αυτό το λόγο),
το καθεστώς των μουλάδων που κυβερνά
το Ιράν τον τιμώρησε με διώξεις και τελι-
κά του απαγόρευσε να γυρίσει οποιαδή-
ποτε ταινία για 20 χρόνια! Όμως δεν το
έβαλε κάτω. Από το 2010 που του απαγο-
ρεύτηκε η έξοδος από το Ιράν, γύρισε
παράνομα τρία έργα: «Αυτό δεν είναι ται-
νία» (η ιστορία της δίωξής του), «Το κλει-
στό παραπέτασμα» και το «Ταξί», που κα-
ταχειροκροτήθηκε πέρσι στη Μπερλινά-
λε, χαρίζοντάς του το πρώτο βραβείο.

Και οι τρεις είναι γυρισμένες με στοι-
χειώδη μέσα και ταξίδεψαν παράνομα
στο εξωτερικό σε στικάκια κρυμμένα με
τους πιο απίθανους τρόπους. Στην τε-
λευταία εμφανίζεται και ο ίδιος, σαν
ένας παράνομος ταρίφας, από τις χιλιά-
δες που κυκλοφορούν καθημερινά στο
χάος της Τεχεράνης, τονίζοντας έτσι
τον «ανεπίσημο τομέα» της Ιρανικής κοι-
νωνίας. Μέσα στο όχημα έχει κρύψει

τρεις μίνι κάμερες και καταγράφει τις
ιστορίες που του αφηγούνται οι επιβά-
τες του: Ένας νταής ξεσπαθώνει υπέρ
της θανατικής ποινής (που εφαρμόζεται
κατά κόρον στο Ιράν) και παίρνει απο-
στομωτικές απαντήσεις από μια γυναί-
κα, που τελικά μαθαίνουμε ότι είναι η δι-
κηγόρος Νασρίν Σοτουντέχ, γνωστή για
τη συμμετοχή της στους αγώνες για τα
πολιτικά δικαιώματα. Όταν τον προκαλεί
να αποκαλύψει τι δουλειά κάνει, ομολο-
γεί ότι είναι κλέφτης, αλλά δεν ληστεύει
ποτέ φτωχούς, «θάπρεπε να κρεμάνε
όσους ληστεύουν τους φτωχούς...».
Ένας πωλητής παράνομων dvd, πολύ
περήφανος για το επιμορφωτικό του έρ-
γο, καθώς κάνει τον Γούντι Άλεν, αλλά
και τον απαγορευμένο Παναχί προσιτό
σε ολόκληρη την κοινωνία του Ιράν!
Ένας τραυματισμένος άντρας μεταφέ-

ρεται στο νοσοκομείο αιμόφυρτος και
ζητά από τον ταξιτζή να βοηθήσει τη γυ-
ναίκα του σε περίπτωση που πεθάνει, να
δικαιούται κληρονομιά. Τελευταία πα-
ρουσία, η ανηψιά του, η δωδεκάχρονη
Χάνα, επίδοξη κινηματογραφίστρια, με
την οποία συζητά για την ελευθερία της
έκφρασης στο σημερινό Ιράν. 

Πιστός στην ουμανιστική παράδοση
του Νέου Κύματος (η ταινία μας θυμίζει
το «Δέκα» που είχε γυρίσει το 2002 ο
Κιαροστάμι), δεν βγάζει κανένα αφορι-
σμό, καταγγελία, ούτε διαπνέεται από
διδακτισμό. Περιβάλλει με συμπάθεια
και χιούμορ τους επιβάτες και τις ιστο-
ρίες τους και αφήνει μια νότα αισιοδο-
ξίας, όταν η Σοτουντέχ προσφέρει ένα
από τα τριαντάφυλλα που κρατά στην
κάμερα.

Δήμητρα Κυρίλλου

Παρά τον επίκαιρο τίτ-
λο, η ταινία του Στράτου

Τζίτζη απογοητεύει όσους ενθουσιαστήκαμε
με την προηγούμενή του «45 τετραγωνικά». 

Ένας ροκ καλλιτέχνης πεθαίνει και οι πέν-
τε κοντυνότεροί του άνθρωποι προσπαθούν
να αποφασίσουν την τύχη του πτώματος, σε
μια Αθήνα που καίγεται από επεισόδια. Εν-
διαφέρον θέμα που «καίγεται» δείχνοντας
ανθρώπους – καρικατούρες, μέσα στη ρηχό-
τητα, τη ματαιοδοξία και το φτηνό χιούμορ.
Μια αντίληψη που υποτιμά και προσβάλλει
τον κόσμο που υποτίθεται ότι θέλει να πα-
ρουσιάσει. Όχι τυχαία, τελικά το αδιέξοδο
«καθαρίζουν» οι χρυσαυγίτες της οικογένει-
ας. Ντροπή και κρίμα!

Ταξί στην Τεχεράνη
Μια αλλιώτικη 
πρωτοχρονιά

ΠΟΙΗΣΗ

Μικρή Άρκτος Καύση
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Μ
ια σειρά από σκάνδαλα βγαί-
νουν στην επιφάνεια και
στοιχειώνουν τη συναίνεση

που προσπαθεί να χτίσει η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τα «παλιά κόμ-
ματα», για να θυμηθούμε μια ήδη ξε-
χασμένη έκφραση του Αλέξη Τσίπρα
πριν από τις εκλογές του περασμέ-
νου Σεπτέμβρη. 

Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να
πείσει ότι εκτός από τη διαχείριση
του τρίτου Μνημονίου μ’ ένα «παράλ-
ληλο πρόγραμμα» (που χάθηκε κά-
που μεταξύ του νέου ασφαλιστικού
τερατουργήματος και της νέας φο-
ρολογικής καταιγίδας), θα έβαζε χέρι
στη «διαπλοκή». Έξι μήνες αργότε-
ρα, η διαπλοκή όχι μόνο ζει και βασι-
λεύει, αλλά είναι σε θέση να οργανώ-
νει μάλιστα και την αντεπίθεσή της. Ο
Ψυχάρης αποκαλύπτει τα κρυφά
ραντεβού του με τον Τσίπρα την πε-
ρίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην αξιω-
ματική αντιπολίτευση και το Μαξίμου
προσπαθεί να αμυνθεί απειλώντας με
… μηνύσεις λόγω του παράνομου χα-
ρακτήρα των ηχογραφήσεων. 

Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση του ισχυρού άνδρα της Marfin
Ανδρέα Βγενόπουλου. Ο Βγενόπουλος
κατηγορείται ότι ως διοικητής της Λαϊ-
κής Τράπεζας της Κύπρου ως το 2013,
χρησιμοποιούσε την τράπεζα για να της
φορτώνει χρέη που δημιουργούσε στον
ελλαδικό χώρο, παίρνοντας δάνεια με
εικονικές εγγυήσεις. Η υπόθεση μπήκε
στο αρχείο στην Ελλάδα με διάταξη της
εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη διότι
«δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία», την
ίδια ώρα που η αντίστοιχη έρευνα στην
Κύπρο είχε προχωρήσει αρκετά. Όπως
μάλιστα κατάγγειλε ο υπουργός Δικαιο-
σύνης της Κύπρου, ο Βγενόπουλος επι-
καλέστηκε τη διάταξη της εισαγγελέως
πριν ακόμα αυτή εκδοθεί («Αυγή της
Κυριακής, 13 Μάρτη). 

Η εισαγγελέας πέρασε την αντεπί-
θεση καταγγέλλοντας προσπάθεια
του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύ-
νης Ανδρέα Παπαγγελόπουλου να
παρέμβει στο έργο της («Βήμα της
Κυριακής», 13 Μάρτη), κερδίζοντας
την άμεση συμπαράσταση του Κυριά-
κου Μητσοτάκη ο οποίος έσπευσε να
αναλάβει το ρόλο υπερασπιστή της
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Μιας
Δικαιοσύνης που είχε πρωταγωνιστή-
σει στα πρωτοσέλιδα και της προ-
ηγούμενης βδομάδας, χάρη στη δη-
μοσιοποίηση της πρότασης του ει-
σαγγελέα Στέλιου Κωσταρέλλου εξαι-
τίας της απαλλαγής του Χριστοφορά-
κου για τα αδικήματα της απάτης και
της δωροδοκίας, αναφορικά με το πε-
ρίφημο σκάνδαλο της Siemens («Real
News», 6 Μάρτη). Σύμφωνα με την ει-
σαγγελική πρόταση, ο Χριστοφορά-

κος δεν δωροδόκησε ποτέ κρατικούς
υπαλλήλους, απλά προσέφερε δωρε-
ές στους ταμίες του ΠΑΣΟΚ και της
ΝΔ (τουλάχιστον 10.000.000 ευρώ)
για να κλείνουν πιο εύκολα οι δουλει-
ές της Siemens στην Ελλάδα.  

Αυτές οι ειδήσεις συνοδεύονται,
ως συνήθως, από τις απαραίτητες
μηνύσεις, συζητήσεις για τη σύσταση
εξεταστικής επιτροπής της Βουλής
και μπόλικο παρασκήνιο. Δεν μπο-
ρούν όμως να κρύψουν ότι ο περίφη-
μος αγώνας του Τσίπρα ενάντια στη
διαφθορά έχει θαφτεί στο βούρκο
της συναίνεσης. Ο Τσίπρας έχοντας
συνθηκολογήσει πλήρως με τα γερά-
κια της ΕΕ και για το Μνημόνιο και
για την προσφυγική κρίση, έχει ανάγ-
κη την «υπεύθυνη στάση» του Μη-
τσοτάκη και όλων των άλλων μνημο-
νιακών τύπου Γεννηματά και Θεοδω-
ράκη για να αντιμετωπίσει τους αγώ-
νες ενάντια στην πολιτική του. 

Kορώνες
Όσες κορώνες και αν ακουστούν

στην προ ημερησίας διατάξεως συζή-
τηση στη Βουλή για τη διαφθορά που
ορίστηκε για τις 22 Μάρτη, οι πολιτι-
κοί αρχηγοί είναι ευθυγραμμισμένοι
περισσότερο από ποτέ στο ότι η
«αξιολόγηση» και τα μέτρα που αυτή
προϋποθέτει πρέπει να προχωρήσουν
άμεσα και δεν θα διακινδυνεύσουν
για χάρη τους την «υλοποίηση του
προγράμματος». Ούτε βέβαια πρόκει-
ται να ανοίξει το δρόμο για τη διαλεύ-
κανση των σκανδάλων η δικαστική
εξουσία, η οποία ούτε ήταν ποτέ, ού-
τε είναι τώρα «ανεξάρτητη» από την
κοινωνική και πολιτική εξουσία. 

Η κρατική εξουσία είναι ενιαία, πα-
ρότι ασκείται από διαφορετικούς θε-
σμούς και φορείς, και γνώμονάς της
είναι η αναπαραγωγή της κυριαρ-
χίας των καπιταλιστών. Ο περίφημος
διάλογος του νομοθέτη με τον δικα-
στή, όπου η Βουλή νομοθετεί με βά-
ση το γενικό συμφέρον και τα δικα-
στήρια ερμηνεύουν και εξειδικεύουν
τις επιλογές της, δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ένας εσωτερικός μονό-
λογος του κράτους. Μπορεί οι ηγέ-
τες του ΣΥΡΙΖΑ να ειρωνεύονταν το
καλοκαίρι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
ότι ακολουθούσε το «δικαστικό δρό-
μο για το σοσιαλισμό», οι ίδιοι όμως
έχουν επιλέξει ένα μονόδρομο προς
το συμβιβασμό με όλους τους σάπι-
ους θεσμούς αυτού του συστήμα-
τος. Η διαπλοκή του κράτους με το
κεφάλαιο είναι σαν το Γόρδιο Δε-
σμό: δε λύνεται, κόβεται. Και αυτή η
ρήξη μπορεί να είναι μόνο αντικαπι-
ταλιστική, με τους εργαζόμενους
στο τιμόνι της κοινωνίας.

Μπάμπης Κουρουνδής   

Δικαιοσύνη
δεμένη... κόμπο

“Με την επιστολή μας αυτή σας γνωστοποιούμε ότι
δεν επιθυμούμε πλέον να είμαστε μέλη της δημοτικής
παράταξης «ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ»… 

… και σας δηλώνουμε την ανεξαρτητοποίησή μας
από αυτό το σχήμα”.

Τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής πα-
ράταξης «ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ» δημοσιοποίησαν με επι-
στολή προς το ΔΣ την προηγούμενη βδομάδα την
ανεξαρτητοποίησή τους. Η επιλογή αυτή προφανώς
είναι συνέχεια της κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφρά-
στηκε κυρίως μετά το δημοψήφισμα, με την αποχώ-
ρηση της ΛΑΕ και άλλων μελών.   

Οι υπογράφοντες της επιστολής τονίζουν την ταύτι-
ση της δημοτικής αρχής με την μνημονιακή πολιτική
της κυβέρνησης και το πώς η πολιτική του «εφικτού»
και της διαχείρισης οδηγεί σε πλήρη υποχώρηση και
συμβιβασμό χαλκεύοντας και ακυρώνοντας το πρό-
γραμμα ενός Δήμου της Αριστεράς. Επίσης, περιγρά-
φουν την προσπάθειά τους μέσα στους τελευταίους 18
μήνες να αντιταχθούν στις λανθασμένες επιλογές της
δημοτικής αρχής εκφράζοντας τις διαφωνίες τους, κά-
νοντας κριτική και καταψηφίζοντας προτάσεις της πα-
ράταξής τους. Αυτή η εικόνα είναι σίγουρο ότι δεν απο-
τελεί αποκλειστικότητα του δήμου Βύρωνα και είναι μια
γενικότερη πολιτική διαδικασία που έχει διάρκεια και η
οποία καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας είναι η συνειδητοποίηση
των ορίων που θέτει ιστορικά και βασανιστικά εις βά-
ρος της εργατικής τάξης ο ρεαλισμός του ρεφορμι-
σμού. Ο δεύτερος παράγοντας, που είναι και ο ση-
μαντικότερος και χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσε
να υπάρχει ο πρώτος, αφόρα τα προχωρήματα στις

ιδέες και στη δράση ενάντια στα μνημόνια και την
φτώχεια που έχει κάνει το εργατικό κίνημα ένα ολό-
κληρο προηγούμενο διάστημα. Αφορά ένα εργατικό
κίνημα το οποίο δεν περίμενε τις πρωτοβουλίες και
τις αποφάσεις του Δήμου της Αριστεράς ή της κυβέρ-
νησης της Αριστεράς για να υλοποιηθούν τα αιτήματα
του αλλά απάντησε οργανωμένα και από τα κάτω. 

Αποστάσεις
Αντίστοιχα και στον δήμο Βύρωνα η μάχη των πεντά-

μηνων, η δράση του σωματείου, η παρουσία και δράση
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην αντιπολίτευση
και στη γειτονιά, η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, η μά-
χη που δόθηκε ενωτικά ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της
διαχείρισης των απορριμμάτων καθορίζουν τις εξελίξεις.
Καθόρισαν τις επιλογές των ανεξάρτητων πλέον δημοτι-
κών συμβούλων που όπως αναφέρουν στην επιστολή
τους δεν μπορούσαν να μην πάρουν υπόψη την φωνή
και τους αγώνες των εργαζομένων και των δημοτών. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και κατανοώντας τον
τρόπο που ο κόσμος, οργανωμένος και μη, μπορεί να
σπάει σταδιακά τις αυταπάτες του και να παίρνει απο-
στάσεις από τον ρεαλισμό του ρεφορμισμού, το πολυτι-
μότερο για την επαναστατική αριστερά είναι να συνδε-
θεί στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα συνδι-
κάτα με αυτούς που θέλουν να συνεχίσουν την μάχη
ενάντια στα μνημόνια και χωρίς σεχταρισμό να τους
κερδίσει στην μάχη για την οργάνωση ενός κινήματος
που θα αναβάλει για πάντα τα σχέδια των από πάνω και
θα προτείνει λύσεις ρεαλιστικές και αντικαπιταλιστικές. 

Γιώργος Παπαγγελής

BYΡΩΝΑΣ Αποχωρήσεις από ΣΥΡΙΖΑ

Α
υτές τις μέρες οι εφημερί-
δες στην Κύπρο είναι γεμά-
τες με τις ειδήσεις για το

σκάνδαλο με τις μίζες για τον ΧΥ-
ΤΑ Πάφου και την ΟΕΔΑ στην Κό-
ση (Λάρνακα). Μέχρι στιγμής
έχουν συλληφθεί ο πρώην δήμαρ-
χος Πάφου, ο δήμαρχος Λάρνα-
κας, υπάλληλοι του υπουργείου
Εσωτερικών, και έχουν εκδοθεί εν-
τάλματα σύλληψης για στελέχη
της εταιρείας των Μπομπολαίων
στην Ελλάδα. 

Το συμβόλαιο για τον ΧΥΤΑ το
είχε αρπάξει η Ηλέκτωρ των
Μπομπολαίων από τις αρχές της
δεκαετίας του 2000. Το έργο ολο-
κληρώθηκε το 2005 και όπως είναι
η μόδα, η επιχείρηση το ανέλαβε
για μια δεκαετία. Και ακολούθησαν
και πολλά άλλα εξίσου επικερδή:
βιολογικό καθαρισμό και διαχείρι-
ση υγρών αποβλήτων στην Πάφο,
η ΟΕΔΑ στην Λάρνακα και άλλα. 

Η ελεύθερη αγορά στην υπηρε-
σία του περιβάλλοντος θα μπο-
ρούσε να πει κανείς. Ε, όχι και τό-
σο «ελεύθερη». Αποκαλύπτεται τώ-
ρα ότι η Ηλέκτωρ είχε ρίξει μπόλι-
κο χρήμα για να αρπάξει τα φιλέ-
τα. Όπως αναφέρει ο Πολίτης
στην ιστοσελίδα του: 

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας,

το έργο της Κόσης πληρώθηκε
από τους Κύπριους φορολογούμε-
νους 135 εκατ. ευρώ, ενώ το συμ-
βόλαιο για τη διαχείριση των απο-
βλήτων αποδείχθηκε βασιλικό,
αφού στοίχιζε 74 ευρώ τον τόνο,
ενώ η πραγματική τιμή δεν θα
έπρεπε να ξεπερνά τα 35 ευρώ…
Σύμφωνα με  πληροφορίες ο τέως
Δήμαρχος Πάφου Σάββας Βέργας
φέρεται να έλαβε ποσό άνω των
646.000, ο τελών σε διαθεσιμότητα
Οικονομικός Διευθυντής του Δή-
μου Πάφου Δημήτρης Πατσαλίδης
γύρω στις 217.000 και ο Δήμαρχος
Λάρνακας Αντρέας Λουρουτζιάτης
γύρω στις 138.000 ευρώ». 

Χρυσός
Τα σκουπίδια είναι χρυσός,

όμως τα καζίνο είναι «σταθερή
αξία» από αυτή την άποψη. Το κα-
λοκαίρι η κυπριακή βουλή ενέκρινε
νόμο που άνοιγε το δρόμο για τη
κατασκευή καζίνο στην περιοχή
της Λευκωσίας. Η τελική ψηφοφο-
ρία έγινε πριν μερικές μέρες. Ένα
καζίνο λειτουργεί ήδη στο τουρκο-
κυπριακό κομμάτι του νησιού, οπό-
τε το ζήτημα έχει αναμφίβολα
«εθνικές» διαστάσεις. Καζίνο εκεί;
Ένα πλήρες και ολοκληρωμένο
συγκρότημα με ένα κεντρικό καζί-

νο, περιφερειακά, ξενοδοχεία κλπ
θα είναι η απάντηση. Και για μια
τόσο μεγάλη μπίζνα πλάκωσαν τα
διεθνή αρπακτικά. 

Ένα από αυτά είναι η Trump Or-
ganization LLC και σύμφωνα με το
περιοδικό Global Sources Magazi-
ne, συνεταίρος του είναι η ΑΚΤΩΡ
«η οποία ελέγχεται για κατηγορίες
σχετικά με δωροδοκίες και ξέπλυ-
μα χρήματος 3.4 εκατομμυρίων
ευρώ στη Μακεδονία». Η Ελλά-
κτωρ (θυγατρική της είναι η
Ακτωρ) περηφανευόταν μέχρι πρό-
σφατα για τις διεθνείς της δρα-
στηριότητες, από τα Βαλκάνια, μέ-
χρι το Κατάρ. 

Ο τρίτος συνεταίρος είναι η Na-
vegante Group, που έχει κατηγορη-
θεί για δωροδοκίες στις ΗΠΑ.
Όπως εξηγεί το άρθρο, αυτή η
θαυμάσια παρέα έχει προσλάβει
και έναν πρώην υπουργό Οικονομι-
κών της Κυπριακής Δημοκρατίας
για να χτυπήσει τις κατάλληλες
πόρτες. Ή όπως αναφέρει διακριτι-
κά το σχετικό άρθρο, η διαδικασία:
«έχει πυροδοτήσει μια έντονη πα-
ρασκηνιακή δραστηριότητα λόμπι
ιδιαίτερα στις γραμμές του ΔΗΣΥ,
του κυβερνητικού κόμματος του
πρόεδρου Νίκου Αναστασιάδη». 

Λ.Μ.

O Τράμπ στη Κύπρο



Σ
τις 18 Μάρτη 1871 η δεύτερη μεγαλύτε-
ρη πόλη στον κόσμο πέρασε στα χέρια
των εργατών και των εργατριών της.

Εκείνη τη μέρα η εργατική τάξη του Παρισιού
ξεκίνησε την «έφοδο στον ουρανό» που κράτη-
σε δυο μήνες (72 μέρες). Η Παρισινή Κομμού-
να ήταν το πρώτο παράδειγμα στην ιστορία τι
σημαίνει εργατική τάξη στην εξουσία. 

Όπως έγραψε ο Μαρξ στον Εμφύλιο Πόλε-
μο στην Γαλλία, την εισήγηση στο Γενικό Συμ-
βούλιο της Πρώτης Διεθνούς: «Το πραγματικό
της μυστικό ήταν ότι αποτελούσε ουσιαστικά
μια κυβέρνηση της εργατικής τάξης, το αποτέ-
λεσμα της πάλης της παραγωγικής τάξης
ενάντια στην τάξη των σφετεριστών, την ανοι-
χτή, τελικά, πολιτική μορφή με την οποία μπο-
ρούσε να συντελεστεί η οικονομική απελευθέ-
ρωση της εργασίας…»

Πόλεμος

Τον Ιούλη του 1870 ο αυτοκράτορας Ναπο-
λέων Γ’, αποφάσισε να λύσει τα εσωτερικά του
προβλήματα εξαπολύοντας έναν «ένδοξο σύν-
τομο πόλεμο» ενάντια στην Πρωσία. O πόλε-
μος για την Γαλλία ήταν ένα φιάσκο. Ολόκλη-
ρες γαλλικές στρατιές κι ο ίδιος ο αυτοκράτο-
ρας-καραγκιόζης περικυκλώθηκαν και αιχμα-
λωτίσθηκαν. Στις 4 Σεπτέμβρη 1870 ανακηρύ-
χτηκε η Δημοκρατία και σχηματίστηκε μια κυ-
βέρνηση «Εθνικής Άμυνας». Ο πρωσικός στρα-
τός πολιόρκησε το Παρίσι κι από τον Γενάρη
άρχισε να το βομβαρδίζει συστηματικά.

Στα τέλη του καλοκαιριού, όταν ο πόλεμος
είχε αρχίσει να παίρνει άσχημη τροπή, κάθε
κριτική στο καθεστώς του Ναπολέοντα του Γ’
έμοιαζε να πνίγεται σε μια θάλασσα πατριωτι-
σμού. Ακόμα και οι οπαδοί του Αυγούστου
Μπλανκί, που είχε περάσει δεκαετίες στις φυ-
λακές και είχε μιλήσει πρώτος για «ταξικό πό-
λεμο», έγραφαν στην εφημερίδα τους ότι προ-
έχει η πατρίδα όχι το «κοινωνικό ζήτημα». Η
ανακήρυξη της Τρίτης Δημοκρατίας έκανε πιο
έντονη αυτή την κατάσταση. 

Όμως, οι εμπειρίες του πολέμου και της πο-
λιορκίας του Παρισιού ήταν ένα έμπρακτο
σχολείο για το ότι οι αστοί και οι εργάτες δεν
έχουν τίποτα κοινό. Το Παρίσι των αστών κα-
λοπερνούσε και των εργατών πεινούσε. Οι
αστοί πολιτικοί (δημοκράτες και μοναρχικοί)
νοιάζονταν για την «συνέχεια του κράτους».
Και η εργατική τάξη όλο και περισσότερο
ένιωθε την αυτοπεποίθηση να συγκρουστεί
μαζί του και με όλη την παλιά κοινωνία. 

Η ενσάρκωση αυτής της αυτοπεποίθησης
και της δύναμης ήταν η Εθνοφρουρά. Την είχε
συγκροτήσει η κυβέρνηση, ως ένα βαθμό για
να απορροφήσει τον τεράστιο αριθμό ανέρ-
γων που είχε προξενήσει ο πόλεμος. Η συντρι-
πτική πλειοψηφία όσων κατατάχτηκαν στα
τάγματά της ήταν εργάτες: κάθε πρωί πήγαι-
ναν για ασκήσεις και καθήκοντα φρουράς και
μετά επέστρεφαν σπίτια τους, με τα όπλα
τους. Οι αξιωματικοί των ταγμάτων εκλέγον-
ταν κι ήταν οι περισσότεροι εργάτες. Στα τέλη
Φλεβάρη οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των μο-
νάδων συγκρότησαν την Κεντρική Επιτροπή
της Εθνοφρουράς και σύντομα η πλειοψηφία
της επηρεαζόταν από τα διάφορα ρεύματα
της Αριστεράς της εποχής. 

Η ύπαρξη αυτού του αντίπαλου δέους ήταν
κάτι ανυπόφορο για την κυβέρνηση «εθνικής
άμυνας». Στις 18 Μάρτη –και ενώ είχε υπογρά-
ψει ανακωχή με τους Πρώσους- διέταξε τον
στρατό να κατασχέσει καμιά διακοσαριά κανό-

νια που είχε μεταφέρει η Εθνοφρουρά στο λό-
φο της Μονμάρτης.

Οι στρατιώτες βρήκαν απέναντι τους ένα
πλήθος από γυναίκες και παιδιά. Μετά κατέ-
φτασαν οι Εθνοφρουροί. Οι στρατιώτες έστρε-
ψαν τα όπλα τους στους αξιωματικούς. Η Κεν-
τρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς ανέλαβε
την εξουσία και η κυβέρνηση με επικεφαλής
τον Θιέρσο κατέφυγε στις Βερσαλλίες και μαζί
της έφυγε όλη η «καλή κοινωνία». 

Όλοι αυτοί πίστευαν ότι χωρίς τους γραφει-
οκράτες του κρατικού μηχανισμού, χωρίς τους
χαφιέδες και τους μπάτσους, χωρίς αφεντικά,
η πόλη θα κατέρρεε από την πείνα, τη βρωμιά,
τις αρρώστιες, τις ληστείες και τις λεηλασίες.
Άλλωστε φρόντισαν γι’ αυτό οργανώνοντας το
πιο συστηματικό σαμποτάζ: ακόμα και τις
σφραγίδες και τα γραμματόσημα σήκωσαν
από το κεντρικό ταχυδρομείο. Διαψεύστηκαν.
Μέσα σε δυο μέρες όλα λειτουργούσαν ρολόι. 

Στις 26 Μάρτη οι πολίτες του Παρισιού από
τα είκοσι διαμερίσματα της πόλης εκλέξανε
την Κομμούνα, ένα όργανο αυτοδιοίκησης που
είχε γνωρίσει δόξες στην πιο ριζοσπαστική φά-
ση της Γαλλικής Επανάστασης. Όμως, η Κομ-
μούνα δεν ήταν συνέχεια εκείνης της επανά-
στασης. Ήταν η ενσάρκωση μιας νέας, της ερ-
γατικής.

Ο Μαρξ τονίζει ότι οι εργάτες του Παρισιού:
«Κατάλαβαν ότι είναι επιτακτικό καθήκον τους
και απόλυτο δικαίωμά τους να γίνουν κύριοι
της τύχης τους και να πάρουν στα χέρια τους
την κυβερνητική εξουσία. Μα η εργατική τάξη
δεν μπορεί να πάρει απλώς στα χέρια της την
έτοιμη κρατική μηχανή, και να την βάλει σε κί-
νηση για τους δικούς της σκοπούς».

Η Κομμούνα συγκροτούνταν από αντιπρο-
σώπους που εκλέγανε τα διαμερίσματα. Το
σημαντικό δεν ήταν μόνο ότι ήταν εργάτες.
Πληρώνονταν σαν εργάτες -15 φράγκα τη μέ-
ρα, 6.000 το χρόνο οι ίδιοι κι όσοι κατείχαν θέ-
σεις στις υπηρεσίες της. Ακόμα πιο σημαντικό
ήταν ότι οι αντιπρόσωποι της Κομμούνας ήταν
άμεσα ανακλητοί από τους εκλογείς τους. 

Η Κομμούνα ήταν και νομοθετικό και εκτελε-
στικό σώμα. Δεν ψήφιζε φιλεργατικούς νόμους
που έπρεπε να τους εφαρμόσει ένας μηχανι-
σμός που είχε στηθεί για να εξυπηρετεί τα
συμφέροντα της εκμεταλλευτικής μειοψηφίας.
Οι εργάτες αποφάσιζαν μέσω των αντιπροσώ-
πων τους και υλοποιούσαν τις αποφάσεις
τους. Ένα πολύβουο ποτάμι συνελεύσεων,
διαδηλώσεων, συζητήσεων σε εκατοντάδες
λέσχες και ενώσεις εξασφάλιζε τη συνεχή ροή
αυτής της διαδικασίας.

Οι αρτεργάτες διαδήλωσαν ενάντια στη νυ-
χτερινή εργασία που τους σακάτευε. Η Κομμού-
να κατάργησε την νυχτερινή εργασία. Χιλιάδες
ήταν οι άστεγοι. Η Κομμούνα φρόντισε να στε-
γαστούν όλοι, στα παλάτια και τα μέγαρα των
πλουσίων που επίταξε. Αμέτρητοι άλλοι είχαν
αναγκαστεί να βάλουν στα ενεχυροδανειστήρια
εργαλεία, ακόμα και τα στρώματα και τις κου-
βέρτες τους. Η Κομμούνα αποφάσισε ένα απλό
και γρήγορο τρόπο να τα πάρουν πίσω.

Τα μέτρα της Κομμούνας ήταν απλά και μο-
νόπλευρα ταξικά. Δεκαεννιά στους είκοσι κατοί-
κους του Παρισιού ζούσαν στο νοίκι. Εκατοντά-
δες χιλιάδες χρωστούσαν μέχρι το λαιμό γιατί
είχαν μείνει άνεργοι στη διάρκεια του πολέμου.
Με ένα απλό διάταγμα η Κομμούνα έσβησε τα
παλιά χρέη και έβαλε μορατόριουμ στα νέα. Η
απόφαση πάρθηκε ύστερα από συζήτηση που
διήρκεσε λιγότερο από μια ώρα. Το ίδιο το κεί-
μενο του διατάγματος ήταν τρεις γραμμές.

Πανηγύρι

Η Κομμούνα ήταν ένα πανηγύρι των κατα-
πιεσμένων. Μια νέα κοινωνία γεννιόταν και μέ-
σα σε αυτή οι άνθρωποι έβρισκαν ξανά την
ατομικότητά τους. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι
ένα τραγούδι που ταυτίστηκε με την Κομμού-
να αν κι είχε γραφεί νωρίτερα ήταν «ερωτικό»
κι είχε τίτλο η Εποχή των Κερασιών.

Οι γυναίκες ήταν στην πρώτη γραμμή. Ο αν-
ταποκριτής μιας αστικής εφημερίδας εχθρικής
στη Κομμούνα έγραφε: «Έχω δει τρεις επανα-
στάσεις, αλλά σε καμιά οι γυναίκες δεν είχαν

συμμετάσχει με τόση αποφασιστικότητα…
Φαίνεται ότι θεωρούν αυτή την επανάσταση δι-
κιά τους και την υπερασπίζουν σαν να υπερα-
σπίζουν το δικό τους μέλλον».

Θα περίμενε κανείς μια πόλη που είχε υπο-
φέρει από την πολιορκία των Πρώσων να πάλ-
λεται από το εθνικιστικό μίσος. Κι όμως, η Κομ-
μούνα ήταν η αποθέωση του διεθνισμού. Στις
12 Απρίλη αποφασίζει να γκρεμίσει τη Στήλη
της Βαντόμ, ένα άγαλμα του Ναπολέοντα (του
«Μεγάλου») με βάση από το μέταλλο των κανο-
νιών που είχε κυριεύσει ο γαλλικός στρατός.
Όπως έλεγε το διάταγμά της: «Είναι σύμβολο
ψεύτικης δόξας, ωμής βίας, μιλιταρισμού, μια
προσβολή στη μνήμη νικητών και ηττημένων…»

Ο Λέο Φράνκελ ήταν ο Επίτροπος Εργασίας
και Ανταλλαγών της Κομμούνας. Πιο πριν ήταν
στην ηγεσία της Πρώτης Διεθνούς. Ήταν δη-
λαδή ένας από τους «ξένους υποκινητές της
ανταρσίας» κατά τον αστικό τύπο και την κυ-
βέρνηση των αστών. Ήταν επίσης Γερμανοε-
βραίος. Αλλά για την Κομμούνα: «Θεωρώντας
ότι η σημαία της Κομμούνας είναι η σημαία
της παγκόσμιας δημοκρατίας… ο πολίτης Λέο
Φράνκελ γίνεται δεκτός στο Συμβούλιο της
Κομμούνας».

Η Κομμούνα δεν ήταν ένα απολίτικο σώμα.
Στις γραμμές της υπήρχαν οργανωμένες τά-
σεις και ρεύματα –κόμματα θα λέγαμε σήμε-
ρα. Οι αδυναμίες τους ήταν κι οι αδυναμίες
της Κομμούνας. Δεν άγγιξε για παράδειγμα το
χρυσό της Κρατικής Τράπεζας, δεν οργάνωσε
έγκαιρα επίθεση στις Βερσαλλίες και άφησε
την πρωτοβουλία στην αντίπαλη πλευρά.

Όμως, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος έτρεχε εις
βάρος της Κομμούνας. Το Παρίσι έμεινε μόνο
του. Οι Πρώσοι απελευθέρωσαν 100.000 αιχ-
μάλωτους για να αποκτήσει η κυβέρνηση των
Βερσαλλιών επαρκή στρατεύματα. Στις 21
Μάη οι δυνάμεις «του νόμου και της τάξης»
άρχισαν την επίθεση στο Παρίσι.

Αυτό που ακολούθησε ήταν η Ματωμένη
Βδομάδα καθώς οι Κομμουνάροι έδιναν το αί-
μα τους κάτω από την κόκκινη σημαία τους. Οι
εργατογειτονιές του Παρισιού μεταβλήθηκαν
σε σωρούς ερειπίων από τα κανόνια. Διάφοροι
υπολογισμοί μιλάνε για τρεις με δέκα χιλιάδες
Κομμουνάρους πεσόντες στις μάχες εκείνης
της βδομάδας (χίλιοι περίπου από την απέναν-
τι μεριά).

Οι δολοφονημένοι και οι εκτελεσμένοι στο
μήνα που ακολούθησαν ήταν πέντε φορές πε-
ρισσότεροι. Την επόμενη φορά που έγιναν
εκλογές στο Παρίσι «έλειπαν» 100.000 ψηφο-
φόροι. Ο όχλος της αστικής κοινής γνώμης, οι
καλοντυμένες κυρίες και κύριοι επευφημού-
σαν αποκτηνωμένοι το όργιο του αίματος. Αλ-
λά η καταστολή είχε μια ψυχρή λογική. Στις 26
Ιούνη ο στρατηγός Γκαλιφέ πήγε σε ένα στρα-
τόπεδο αιχμαλώτων και διέταξε όσους είχαν
άσπρα μαλλιά να κάνουν ένα βήμα μπροστά.
«Εσείς ήσασταν στα οδοφράγματα και τον Ιού-
νη 1848, είστε ακόμα πιο ένοχοι». Εκατόν δέκα
οχτώ «ασπρομάλληδες» εκτελέστηκαν και τα
πτώματά τους πετάχτηκαν στο ποτάμι.

Η άρχουσα τάξη ήθελε να σβήσει τη ζωντα-
νή μνήμη του «κόκκινου» Ιούνη και της ίδιας
της Κομμούνας. Στο λόφο της Μονμάρτης
όπου εκτυλίχτηκε η πρώτη πράξη της Κομμού-
νας και όπου έπεσαν οι τελευταίοι υπερασπι-
στές της, χτίστηκε ένας τεράστιος καθεδρικός
ναός. Όμως η Κομμούνα δεν ξεχάστηκε. Θα
ξαναζούσε στις εργατικές επαναστάσεις του
20ου αιώνα.

Λέανδρος Μπόλαρης

16 Μάρτη 2016, Νο 1215Ιστορία
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Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
βιντεοπροβολή “Από την κινητοποίηση 
στον Έβρο στη διεθνή μέρα δράσης στις 19 Μάρτη’’

Στις σχολές: 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ, 2μμ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, Νέα Φιλοσοφική, 7μμ
Βιντεοπροβολή της ταινίας: “Deepan”: Ο άνθρωπος
χωρίς πατρίδα
Θα ακολουθήσει συζήτηση: Μετανάστες και πρόσφυ-
γες καλοδεχούμενοι.
Οργανώνουμε τη Διεθνή Μέρα Δράσης στις 19 Μάρτη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, 8μμ
Ομιλητές: Κώστας Μπομπός, καθηγητής ΤΑΜ, Γιάννα

Μπαρκούτα, υποψήφια διδάκτορας ΤΑΜ, Θανάσης
Καμπαγιάννης, δικηγόρος, μέλος της Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Οργανώνεται από φοιτητές/τριες, καθηγητές της Αρχι-
τεκτονικής

Στους εργατικούς χώρους:  
Σύλλογος εργαζόμενων Δήμου Βριλησσίων
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3, 1ο ΚΑΠΗ(Κισσάβου 11), 8μμ
Ομιλητές: Βασίλης Βήττος, δημοτικός σύμβουλος, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΠΕΜΠΤΗ 17/3, 12.30μμ 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Με επίκεντρο το προσφυγικό ξεκίνησε φέτος το
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που διεξάγε-
ται από τις 11 ως τις 20 Μάρτη, με ντοκιμαντέρ
από την Ελλάδα και τον κόσμο και ένα δυνατό
αφιέρωμα, με τον τίτλο «Πρόσφυγες: Απόδραση
προς την ελευθερία;». 

Ταινίες από όλο τον κόσμο που προσεγγίζουν το
θέμα των προσφύγων, τον αγώνα των ανθρώπων
για μια καλύτερη ζωή μέσα στην βαρβαρότητα του
πολέμου και του καπιταλισμού δίνουν και φέτος
τον τόνο στο φεστιβάλ, αποτυπώνοντας και στο σι-
νεμά την πολιτική επικαιρότητα με πρωταγωνιστές
τους απλούς ανθρώπους.  

Η έναρξη του Φεστιβάλ έγινε με την προβολή
του ντοκιμαντέρ «Landfill Harmonic» («Η Ορχήστρα
της Ανακύκλωσης), των Μπραντ Όλγκουντ και
Γκράχαμ Τάουνσλι. Μία ορχήστρα από την Παρα-
γουάη που χρησιμοποιεί όργανα κατασκευασμένα
εξ ολοκλήρου από σκουπίδια στην πόλη Κατέουρα
που είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επι-
κίνδυνους σκουπιδότους του κόσμου, από τον
οποίο βιοπορίζονται και ταυτόχρονα πεθαίνουν οι
κάτοικοι της περιοχής. «Υπάρχουν παιδιά στα
οποία, ανάλογα με το γεωγραφικό σημείο όπου

έχουν γεννηθεί, δεν επιτρέπεται να ονειρευτούν,»
λέει στην αρχή της ταινίας ο Φάβιο κι αυτό ακρι-
βώς αναλαμβάνει ν' ανατρέψει. 

Καθ’ όλη την διάρκεια του φεστιβάλ έχουνε στη-
θεί χώροι στο λιμάνι για την συγκέντρωση βρεφι-
κών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης για την υπο-
στήριξη των προσφύγων και μεταναστών σε Ειδο-
μένη και Διαβατά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθούν
ταινίες που συνθέτουν ένα πολύπλευρο μωσαϊκό
ιστοριών με εικόνες προσφύγων από τη Μέση Ανα-
τολή, την Αφρική, αλλά και την Ευρώπη, ενώ θα
πραγματοποιηθεί και συζήτηση με θέμα «Καταγρά-
φοντας την προσφυγική κρίση: Μέθοδοι, στόχοι,
προκλήσεις και δεοντολογία» στις 11:00, την Τε-
τάρτη 16/3. 

Η ΚΕΕΡΦΑ θα πραγματοποίησει παρέμβαση και
εξόρμηση σε κάποιες από τις προβολές με θέμα το
προσφυγικό εν όψει της αντιρατσιστικής- αντιφασι-
στικής διαδήλωσης στην πόλη το Σάββατο 19/3
12μες στο Αγ. Βενιζέλου.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα 

* Oλόκληρο το κείμενο στο ergatiki.gr

Mε αφιέρωμα στο προσφυγικό το 18o
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση του βιβλίου «Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική ιστορία
στην Ελλάδα, 1858-2008» οργανώνει την Πέμπτη 17 Μάρτη στις 7μμ το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο. Η εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση θα φιλοξενηθεί στο χώρο του
ΜΒ, στην οδό Φειδίου 14, πίσω από το ΤΙΤΑΝΙΑ-ΡΕΞ. 

Ομιλητές θα είναι ο Χάρης Αθανασιάδης, συγγραφέας του βιβλίου και καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Κώστας Βλασόπουλος, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το βιβλίο του Χ. Αθανασιάδη έχει ανοίξει τη συζήτηση σε
μεγάλα ακροατήρια. Πολλά είναι επίσης τα έντυπα της αριστεράς που έχουν
ασχοληθεί με το βιβλίο και την προσπάθεια του συγγραφέα. 

Η Αυγή της Κυριακής 6/3 είχε συνέντευξη του Χ. Αθανασιάδη όπου αφηγείται
πως «βούτηξε» στην ιστορία του «ενάμιση αιώνα αποσύρσεων» βιβλίων από το
«Γεροστάθη» και τα «Ψηλά Βουνά» μέχρι το βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτι-
κού το 2007. 

Σε ένα σημείο στην συνέντευξή του ο συγγραφέας αναφέρει: «Δεν μπορούμε να
καταλάβουμε την οξύτατη αντιπαράθεση για τα Ψηλά Βουνά δίχως να λάβουμε
υπόψη την πανσπερμία των εθνοτήτων που κλήθηκε να ενσωματώσει η Ελλάδα
ύστερα από τους Βαλκανικούς Πολέμους, ούτε να καταλάβουμε την πολεμική σε
ένα βιβλίο βυζαντινής ιστορίας του 1965 δίχως να τη συσχετίσουμε με την ήττα
της αριστεράς στον Εμφύλιο και την επιστροφή της το 1958. Κάτω όμως από τους
διαφορετικούς αριθμητές υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, μια κεντρική παρα-
δοχή που συγκροτεί το ευνοϊκό πλαίσιο εντός του οποίου ξετυλίγονται οι συμβολι-
κοί πόλεμοι για τη σχολική Ιστορία. Πρόκειται για το σχήμα της συνέχειας του ελ-
ληνικού έθνους, όχι ακριβώς όπως το σκιαγράφησε ο Παπαρρηγόπουλος, αλλά
όπως εκλαϊκευμένο και φορτωμένο με μύθους αποτυπώθηκε στα σχολικά βιβλία». 

Ο Κ. Βλασόπουλος, συνομιλητής του συγγραφέα στην εκδήλωση του ΜΒ, έχει
γράψει βιβλιοκριτική στο προτελευταίο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από
τα Κάτω. Διαβάστε τη εδώ: http://www.socialismfrombelow.gr/article.php?id=832.  

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 εκ-
με τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να
δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον
έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του
και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή
και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ -
πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ -
τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή.

Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο -
μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -

τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H
εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο -
κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων
απ' τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα 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
δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον
ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα -
τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη
Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Πα λεύ ου με για
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ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τον
φασισμό και η κινητοποίηση της 19
Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 ΕΡΤ-open 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: «Γκρεμίστε το φρά-
χτη – Ανοίξτε τα σύνορα»
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Τάξη και ιδιοκτησία
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαϊωάννου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19/3
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
Γυναικεία καταπίεση 
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
100 χρόνια από τον ιμπεριαλισμό 
του Λένιν
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
Η επανάσταση στην Ιρλανδία το 1916
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των προσφύγων

Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Quiz 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Quiz 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα 
τότε και σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Γκράμσι
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Γυναικεία καταπίεση 
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Δημήτρης Βομβολάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γυναικεία καταπίεση 
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - 
Πώς οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 στοά Σάρκα, 
Α�κτίριο,  Β’ ορ., 7μμ
Το ISIS και η αντεπανάσταση 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στοά Σάρκα, 
Α�κτίριο,  Β’ ορ., 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 Θόλος 6μμ
Δημοκρατία, δικτατορία, φασισμός: 
διάκριση των μορφών 
του αστικού κράτους
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Θόλος 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: «να αμφισβητείς
τα πάντα», η ζωή και οι ιδέες 
μιας επαναστάτριας
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Θόλος 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Το νέο κίνημα αντίστασης 
στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Νότος 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Γυναικεία καταπίεση και απελευθέ-
ρωση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Κυριακή Αρκουλή

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Γυναικεία καταπίεση 
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Γυναικεία καταπίεση 
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 γραφεία Γ’ ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7μμ
Δυο δρόμοι για την αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 White Rabbit 7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση;
Ομιλήτρια: Έλενα Σκορδά
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 White Rabbit 7.30μμ
Γυναικεία καταπίεση 
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των προσφύγων
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ιρλανδία 1916 – 
Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών
και των προσφύγων
Ομιλητής: Αλέξης Καλλέργης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ιρλανδία 1916: η εξέγερση του Πάσχα

Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Μισθός – τιμή – κέρδος
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: 
Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες 
αλλά ο εργατικός έλεγχος
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Η Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΠΕΜΠΤΗ 31/3  καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Munchies 7μμ
Το καθεστώς του Βισύ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Munchies 7μμ
Ιρλανδία 1916: η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των προσφύγων
Ομιλητής: 
Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η Εργατική Αλληλεγγύη, συλλογικός
οργανωτής των αγώνων
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Σαμπίρ 
(Πλαταιών) 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Σαμπίρ 
(Πλαταιών) 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Πώς η προσφυγιά του ’22 
έκτισε «κάστρα της αριστεράς»
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Mr. Coffee 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η εξέγερση της Κρονστάνδη
Ομιλητής: Νίκος Παρασκευόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η αραβική άνοιξη
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Τσίου 8μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των προσφύγων
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Τσίου 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Όαση 7μμ
Πρόσφυγες και Αριστερά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Όαση 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - Πώς
οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Καλαμαριά (Μετα-
μορφώσεως 10) 6μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - Πώς
οργανώνουμε τις 19 Μάρτη
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3
Κινηματογράφος Αστέρας 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 19 Μάρτη
Θα ακολουθήσει παρέμβαση 
στις εκδηλώσεις για το Μπλόκο
της Καλογρέζας
ΠΕΜΠΤΗ 24/3 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Έγκελς: Η καταγωγή της οικογένειας
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/3 Goody’s 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 νέο κτίριο ΦΛΣ 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Βασίλης Τσιγαρίδας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 ΠΡΟΚΑΤ 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/3
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6μμ
ΗΣΑΠ Πειραιά 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου
6.30μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 4μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 10.30πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 10πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 10.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβε-
νίτης) 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
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Έ
να κύμα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, που δεν είναι παρά
κίνημα ανυπακοής στις πολιτικές

της Ευρώπης για το προσφυγικό, ξεδι-
πλώνεται εδώ και μήνες, παράλληλα με
τα κινήματα ενάντια στη λιτότητα. Το νέο
τεύχος του ΣΑΚ έχει στο εξώφυλλο τους
πρωταγωνιστές του αγώνα για ανοιχτά
σύνορα, τους ίδιους τους πρόσφυγες, και
παρουσιάζει το γιατί η αντίσταση και οι
απαντήσεις της Αριστεράς πρέπει να
στρέφονται συνολικά ενάντια σε όλες τις
εκφάνσεις της πολιτικής της ΕΕ, οργανώ-
νοντας σε αυτό ντόπιους και μετανάστες.

Το άρθρο της Μαρίας Στύλλου, “Η
αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρατηγι-
κής”, δίνει την εικόνα μιας ΕΕ σε βαθιά
κρίση, οικονομική, πολιτική και θεσμική.
Οι συνεχείς σύνοδοι κορυφής, αντί να
δώσουν λύσεις, ξεσκεπάζουν το μύθο
της “ενωμένης” Ευρώπης. Οι επεμβά-
σεις στη Μ. Ανατολή δημιουργούν τη με-
γαλύτερη αποσταθεροποίηση των τε-
λευταίων ετών. Οι χώρες που “βγήκαν”
από την οικονομική κρίση (Ιρλανδία,
Πορτογαλία, Ισπανία) βλέπουν άνοδο
της Αριστεράς στις εκλογές. Ο Ολάντ
έθεσε τη Γαλλία σε “έκτακτη ανάγκη”:
όχι μόνο δεν κατάφερε να ελέγξει την
αντίσταση, αλλά είχε διαδηλώσεις στο
Καλαί για το άνοιγμα των συνόρων και
σε όλες τις μεγάλες πόλεις ενάντια στο
νέο εργατικό νόμο. 

Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι η κατάστα-
ση αυτή θα βελτιωθεί από μόνη της, αλλά ούτε
και ότι το σύστημα θα καταρρεύσει αυτόματα. Η
κρίση δημιουργεί πανικό στα κυρίαρχα κόμμα-
τα, αλλά και σύγχυση στα ρεφορμιστικά, που
για μια μακριά περίοδο πίστευαν ότι η ΕΕ μπο-
ρεί να μετασχηματιστεί δημοκρατικά. Το κενό
αυτό έρχεται να καλύψει η αντικαπιταλιστική
προοπτική, με τη σύνδεση των μαχών σε όλα τα
επίπεδα (προσφυγικό, λιτότητα), την πάλη μέσα
από το ενιαίο μέτωπο, καθώς και το χτίσιμο
ενός επαναστατικού κόμματος που δε θα αντι-
κατοπτρίζει το μέσο όρο των συνειδήσεων της
εργατικής τάξης, αλλά θα εκφράζει την πρωτο-
πορία και θα δίνει τον τόνο.

Η ευρωπαϊκή κρίση πλαισιώνεται από μια νέα
παγκόσμια κατρακύλα της οικονομίας. Το άρ-
θρο του Πάνου Γκαργκάνα, “Η ανάκαμψη της
κρίσης” δίνει μια σειρά από παραδείγματα από
το ζοφερό πρώτο δίμηνο του 2016. Οι κυρίαρ-
χες ερμηνείες, που αρνούνται ότι υπάρχει δομι-
κό πρόβλημα, αλλά ότι πρόκειται για αποτέλε-
σμα “κακών χειρισμών”, είναι επιφανειακές και
δεν εστιάζουν στην επιδείνωση της κρίσης υπό
το πρίσμα του σταματήματος των επενδύσεων.
Το άρθρο τεκμηριώνει ότι η κρίση είναι δομική:
“Οι καπιταλιστές δεν επενδύουν με κριτήριο τις
ανθρώπινες ανάγκες, ούτε στη βάση του απόλυ-
του όγκου των κερδών τους μια προηγούμενη
περίοδο. Μπορεί να κάθονται πάνω σε βουνά
από κέρδη και να μην προχωρούν σε νέες επεν-
δύσεις αν υπολογίζουν ότι η απόδοσή τους δε
θα είναι ικανοποιητική. Το ποσοστό κέρδους εί-
ναι το υπέρτατο κριτήριό τους”.

Η παγκόσμια κρίση δεν αφήνει κανένα περι-
θώριο στην ελληνική οικονομία να αναμένει ένα
νέο success story. Η ανάγκη για ανατροπή αυ-
τής της πολιτικής γίνεται ολοένα και πιο επιτα-
κτική.

Αντιφάσεις

Ο καπιταλισμός είναι γεμάτος αντιφάσεις: σε
ένα παγκόσμιο σύστημα που δύναται να καλύ-
ψει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της γης με
τα μέσα παραγωγής που διαθέτει, έχουμε δισε-
κατομμύρια φτωχών και ξεσπιτωμένων που ανα-
ζητούν μια καλύτερη ζωή. 

Το άρθρο του Γιώργου Τσιάκαλου εξηγεί πώς
η συνθήκη Σένγκεν είναι ένας ακόμη τρόπος
επιβολής διακρίσεων, αλλά και ο προάγγελος
της FRONTEX και των φραχτών, με τις δολοφο-
νίες αθώων που αυτά συνεπάγονται. Η τεχνολο-
γία, οι πόροι και η προπαγάνδα που έχουν επι-
στρατευθεί για το σταμάτημα της μετανάστευ-
σης και την παραβίαση της συνθήκης της Γε-
νεύης, σύμφωνα με την οποία οι πρόσφυγες
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βίζα ακόμη και
στα σύνορα μιας χώρας, δικαιολογούν τον τίτλο
“Πόλεμος κατά των φτωχών και των προσφύ-
γων”.

Στο ιστορικό άρθρο του τεύχους, “Η εξέγερ-
ση του Πάσχα”, ο Σωτήρης Κοντογιάννης περι-
γράφει την εξέγερση των Ιρλανδών επαναστα-
τών ενάντια στη Βρετανική Αυτοκρατορία και
τους ντόπιους εκμεταλλευτές της ιρλανδικής
εργατικής τάξης. Η εξέγερση του 1916, αν και
κατεστάλη τελικά από το βρετανικό στρατό,
άνοιξε το δρόμο για την ανεξαρτησία της Ιρλαν-
δίας, αλλά άνοιξε και μια περίοδο εξεγέρσεων

και επαναστάσεων σε όλη την Ευρώπη.
Εκατό χρόνια έχουν περάσει επίσης

από τότε που ο Λένιν έγραψε το “Ιμπε-
ριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιτα-
λισμού”. Ο Λέανδρος Μπόλαρης εξη-
γεί γιατί αυτό το βιβλίο εξακολουθεί να
είναι επίκαιρο, μετά από μια μακρά πε-
ρίοδο εκτιμήσεων (από απολογητές
του συστήματος αλλά και κομμάτια
της Αριστεράς) ότι η παντοδυναμία
των ΗΠΑ θα εξαλείψει την πιθανότητα
πολέμου. Το χάος που προκαλούν οι
επεμβάσεις μιας σειράς ιμπεριαλισμών
στη Μ. Ανατολή, δείχνει ότι οι ανταγω-
νισμοί είναι στη φύση του καπιταλι-
σμού. Η ανάλυση του Λένιν μας δίνει
τα εργαλεία για να τους κατανοήσου-
με.

Στο άρθρο “Σύμφωνο συμβίωσης” η
Δήμητρα Κυρίλλου υποστηρίζει ότι το
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή
τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν αποτε-
λεί δώρο της κυβέρνησης ή της “φωτι-
σμένης” Ευρώπης, αλλά αποτέλεσμα
αγώνων του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και
της αριστερής στροφής της ελληνικής
κοινωνίας. Το νομοσχέδιο υπέστη κου-
τσουρέματα μέχρι να φτάσει προς ψή-
φιση και δεν καλύπτει βασικά ζητήματα
όπως η γονεϊκότητα και η ταυτότητα
φύλου. Η μάχη για πλήρη ισότητα και
ορατότητα και η μάχη ενάντια στις

ομοφοβικές αντιλήψεις, στην κοινωνία αλλά και
μέσα στην ίδια την Αριστερά, συνεχίζεται.

Με τη δίκη της ΧΑ σε εξέλιξη, το άρθρο του
Θανάση Καμπαγιάννη, “Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία”, έρχεται να αναδείξει τη
σημασία ενός ακόμη τεράστιου αγώνα που δίνει
το κίνημα στην Ελλάδα: την καταδίκη των φασι-
στών. Το άρθρο συγκρίνει τρεις φασιστικές δο-
λοφονίες: του Τζιάκομο Ματεότι στην Ιταλία το
1924, του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 και του
Παύλου Φύσσα το 2013. Αφού περιγράφει τις
πολιτικές συνθήκες και τις αντίστοιχες δίκες, το
άρθρο σκιαγραφεί το μοτίβο των δολοφονιών:
οι φασιστικές οργανώσεις που τις κάνουν έχουν
κύριο στόχο την τρομοκράτηση του κινήματος
και διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση με το κράτος.
Η έκβαση της δίκης της ΧΑ δε θα περιοριστεί
στην αίθουσα του δικαστηρίου: είναι υπόθεση
όλου του αντιφασιστικού κινήματος.

Ο Νάσος Μπράτσος στο άρθρο “ΜΜΕ: Δε λεί-
πουν οι συχνότητες αλλά ο εργατικός έλεγχος”,
πιάνει το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Από
τη μία πλευρά έχουμε προκλητική παραπληρο-
φόρηση και κακής ποιότητας προγράμματα, η
εξυγύανση των οποίων χρησιμοποιείται σαν δι-
καιολογία για ακόμη περισσότερες απολύσεις,
κι από την άλλη έχουμε τα λαμπρά παραδείγμα-
τα ποιοτικών προγραμμάτων και εντύπων που
έχουν παράξει οι εργαζόμενοι τα τελευταία χρό-
νια, όποτε πήραν τα ΜΜΕ στα χέρια τους.

“Γκιακ” του Δημοσθένη Παπαμάρκου, “Τα παι-
διά της δικτατορίας” του Κωστή Κορνέτη και
“Πρώτη φορά Αριστερά” είναι τα βιβλία που πα-
ρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος.

Aφροδίτη Φράγκου

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
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Ανοιχτά σύνορα κόντρα στην 
αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρατηγικής
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Χ
οντρό ρεζίλεμα για τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Πανεπιστήμιο
του Σικάγο, με το κίνημα για πρώτη φορά να εισβάλει αυτόνομα
στο προεκλογικό σκηνικό. Ο πολλά βαρύς Τραμπ που καλεί τους

ψηφοφόρους του να ρίχνουν ξύλο σε όσους διαφωνούν μαζί του, που
απειλεί δεξιά και αριστερά με βασανιστήρια, με φυλακές, με απελά-
σεις και με τείχη ενάντια στους μετανάστες, δεν τόλμησε να εμφανι-
στεί στο αμφιθέατρο της προεκλογικής του ομιλίας και την ακύρωσε.
Ο λόγος ήταν ο “φόβος επεισοδίων”, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές εί-
χαν μαζευτεί έξω από το χώρο αλλά και άλλοι χίλιοι είχαν μπει μέσα,
καταλαμβάνοντας οργανωμένα μια πτέρυγα του κοινού. Το Σικάγο
έδωσε ήδη παράδειγμα, και οι δυο επόμενες ομιλίες του Τραμπ, στο
Μιζούρι και στο Οχάιο έγιναν με διακοπές και με την προστασία της
αστυνομίας που στην πρώτη περίπτωση έκανε και χρήση δακρυγόνων.

Ο Τραμπ με τις προκλήσεις του κατάφερε αυτό που το κατεστη-
μένο στις ΗΠΑ φοβόταν ότι θα συμβεί. Να βάλει σε κίνηση την νεο-
λαία που έχει δώσει μάχες κατά του ρατσισμού τα τελευταία χρόνια.
Τα προγνωστικά για τις αμερικάνικες εκλογές μόλις πριν από μερι-
κούς μήνες ήταν ότι θα ήταν ένα νυσταλέο τηλεοπτικό θέαμα μετα-
ξύ του Τζεμπ Μπους και της Χίλαρι Κλίντον. Ο Τραμπ πατώντας πά-
νω στο άρμα του ρατσισμού κατάφερε να ποδοπατήσει όλους τους
υποτίθεται πιο λάιτ Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι πιστεύουν τα ίδια με
αυτόν, αλλά ντρέπονται να τα πούνε. Λογάριαζε όμως χωρίς τη ριζο-
σπαστικοποίηση που έχει απλωθεί στη νεολαία μετά τις κινητοποι-
ήσεις “Καταλάβετε τη Γουόλ-Στριτ”, τις απεργίες στα φαστ-φουντ
και τα σχολεία, και το τεράστιο κίνημα “Οι ζωές των Μαύρων μετρά-
νε”, κατά της ασύλληπτα ρατσιστικής αστυνομικής βίας.

Ήττα
Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, μια πρωτοβουλία λίγων φοιτητών

μόλις στις 4 Μάρτη συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες 5000 υπογρα-
φές που έγιναν 50 χιλιάδες πριν βραδιάσει. Αντιρατσιστικές οργα-
νώσεις, σύλλογοι μουσουλμάνων φοιτητών, φοιτητικοί σύλλογοι και
συνδικάτα μπήκαν σε δράση “Τραμπ Ανεπιθύμητος”. “Δεν επιτρέ-
πουμε κήρυγμα μίσους μέσα στο Πανεπιστήμιο”, έλεγε κάποιος από
τους οργανωτές στη διαδήλωση που σιγά σιγά πύκνωνε και έφτανε
κοντά στους υποστηρικτές του Τραμπ. Η αστυνομία αναγκάστηκε να
υποχωρήσει τρεις φορές. Την ίδια στιγμή χίλιοι αντιρατσιστές βρί-
σκονταν μέσα φωνάζοντας συνθήματα. Οι οργανωτές της καμπά-
νιας σε λίγο θα ανακοίνωναν και επισήμως την ήττα.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπέρνι Σάντερς ως οργανωτή. Στην
πραγματικότητα το κίνημα κατά του Τραμπ είναι ευρύτερο από την
προεκλογική καμπάνια του Σάντερς. Όμως ο Σάντερς έχει καταφέ-
ρει να γίνει κέντρο για μεγάλο κομμάτι της ριζοσπαστικοποιημένης
νεολαίας που ψάχνει τρόπο να εκφραστεί και μέσα από τις εκλογές.
Ο Τραμπ τώρα απειλεί ότι θα στείλει τους δικούς του να σπάσουν
τις συγκεντρώσεις του Σάντερς. Μεγάλα λόγια, όπως συνήθως, αλ-
λά ας τολμήσει να στείλει κάποιον νοσταλγό της Κου Κλουξ Κλαν να
προβοκάρει, για να προκαλέσει αντιρατσιστική εξέγερση προτού
ακόμη δει τον Λευκό Οίκο από μακριά.

Τ
α αποτελέσματα των εκλογών
στα τρία ομοσπονδιακά κρατί-
δια της Γερμανίας την περα-

σμένη Κυριακή ήταν χειρότερα από
τα αναμενόμενα τόσο για τη Μέρκελ,
όσο και για το σοσιαλδημοκρατικό
SPD. Και δίπλα σ’ αυτό, οι επιδόσεις
της ακροδεξιάς “Εναλλακτικής για τη
Γερμανία” (AfD) ήταν ακόμη ισχυρό-
τερες από αυτές που κατέγραφαν τα
γκάλοπ. Από κάθε άποψη, πρόκειται
για τη μεγαλύτερη εκλογική αναταρα-
χή στη Γερμανία μετά το Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και προδιαγράφει σενά-
ριο πολιτικής αβεβαιότητας για τις
ομοσπονδιακές εκλογές του 2017.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Βά-
δη-Βυρτεμβέργη, το 3ο μεγαλύτερο
κρατίδιο της Γερμανίας. 12 μονάδες
κάτω το δεξιό CDU (το κόμμα της
Μέρκελ), πάνω από 10 μονάδες κάτω
το SPD. Χωρίς καμιά εξαίρεση, σε
όλες τις μεταπολεμικές εκλογές από
το 1952 ως σήμερα το CDU ήταν
πρώτο κόμμα. Πλέον πρώτοι είναι οι
Πράσινοι. Το SPD επίσης από το 1952
ήταν σταθερά δεύτερο κόμμα. Εξαί-
ρεση οι τελευταίες εκλογές του 2011,
όταν το προσπέρασαν οι Πράσινοι.
Και τώρα, το θρυλικό SPD πέρασε
στην τέταρτη θέση, βλέποντας την
πλάτη της ακροδεξιάς.

Στη Σαξονία - Άνχαλτ, στην πρώην
Ανατολική Γερμανία, το SPD έπεσε
επίσης πάνω από 10 μονάδες και κα-
τέληξε στην 4η θέση. Το CDU έχασε
σχεδόν 3 μονάδες. Μέχρι τώρα τα
δυο κόμματα συγκυβερνούσαν, τώρα
η μόνη τους σωτηρία είναι αν βάλουν
και τους Πράσινους στην κυβέρνηση.
Σε αυτό το κρατίδιο είναι που η Ακρο-
δεξιά έκανε την πιο ανησυχητική της
εμφάνιση, με 24%. Στη Ρηνανία - Πα-
λατινάτο, το 3ο από τα κρατίδια όπου
έγιναν εκλογές, το κόμμα της Μέρκελ
έχασε 3,5 μονάδες, παρότι βρισκόταν
στην αντιπολίτευση. Οι Πράσινοι που
συγκυβερνούσαν με το SPD κατέρ-
ρευσαν από το 15,5 στο 5,5%. Και
εδώ η ακροδεξιά Εναλλακτική ξεπε-
τάχτηκε στο 12,6%.

Η άνοδος του AfD σημαίνει συνα-
γερμό για την αριστερά και το εργατι-
κό κίνημα στη Γερμανία. Το AfD που
πρωτοστήθηκε ως κόμμα κατά των
“διασώσεων” του ευρωπαϊκού Νότου
και του ευρώ, μετατράπηκε σε πολιτι-
κή πτέρυγα των αντι-μουσουλμανικών
διαδηλώσεων που έστηναν οι ρατσι-
στές του Pegida. Οι ανοιχτά νεοναζί
του NDP βρήκαν χώρο για να κολυμ-
πήσουν ανοιχτά. Μια βδομάδα πριν
τις εκλογές, έκαναν πορεία στο Βερο-
λίνο με τρεις έως πέντε χιλιάδες άτο-
μα. Στις εκλογές, το NDP κάλεσε σε
ψήφο στο AfD. Πρόκειται για τον πολι-
τικό χώρο που νομιμοποιεί τις επιθέ-

σεις κατά των προσφύγων και μετανα-
στών, καλούν σε χρήση πυρός από
την αστυνομία και το στρατό κατά των
προσφύγων, ενώ όπως περιγράφει η
συντρόφισσα Μάριον Βεγκσάιντερ
από την οργάνωση Marx21 “Οι από-
ψεις τους για τις γυναίκες είναι τρο-
μακτικές. Λένε ότι κάθε γυναίκα πρέ-
πει υποχρεωτικά να κάνει τρία παιδιά
για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της
ύπαρξης του γερμανικού λαού”.

Μέσα στις επόμενες μέρες, θα
παρθούν νέες ενωτικές πρωτοβου-
λίες για την απομόνωση του AfD και
για την αποκάλυψη του πραγματικού
του ρόλου. Ο επίσημος σχολιασμός
των εκλογών αντί να απομονώνει το
AfD, του δίνει κύρος. Υποτίθεται ότι η
είναι η φιλο-προσφυγική πολιτική της
Μέρκελ που τιμωρείται στις κάλπες
από τους ρατσιστές ψηφοφόρους.
Όμως, ένα ολόκληρο πολιτικό σύστη-
μα, μαζί με τα ΜΜΕ στοχοποιεί τους
πρόσφυγες εδώ και μήνες. 

Στημένα
Ας θυμηθούμε τα στημένα ρεπορτάζ

με τις σεξιστικές επιθέσεις που χρεώ-
θηκαν σε πρόσφυγες. Οι υποψήφιοι
της Μέρκελ κατέβηκαν στις εκλογές
κριτικάροντας την καγκελάριο από τα
δεξιά. Το AfD απλώς μαζεύει τους
καρπούς. Όμως, η άφιξη των προσφύ-
γων στη Γερμανία δεν έχει αυτομάτως
μετατραπεί σε ακροδεξιά “αντανακλα-
στικά”. Το κίνημα υποδοχής και αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες είναι τερά-
στιο. Στη Γερμανία οι διαδηλώσεις για
το “καλωσήρθατε στους πρόσφυγες”
ήταν τεράστιες. Στα κέντρα υποδοχης
και αλληλεγγύης οι ουρές συνεχίζουν
να είναι μαζικές.

Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του
AfD δηλώνουν ότι ψήφισαν “για να τι-
μωρήσουν τα μεγάλα κόμματα”. Αυτό
που τιμωρείται στη Γερμανία είναι ένα
πολιτικό σύστημα όπου λίγο πολύ τα
κόμματα λένε και κάνουν τα ίδια. Το
SPD άνοιξε με τον Σρέντερ τον κύκλο
της λιτότητας, ο οποίος συνεχίζεται
σήμερα με συγκυβέρνηση μεγάλου
συνασπισμού και αντίστοιχους συν-
δυασμούς στα κρατίδια. Την κρίση,
και στη Γερμανία, την πληρώνει η ερ-
γατική τάξη. Μια εργατική τάξη που
αντιστέκεται. Το 2015 ήταν χρονιά με
ρεκόρ απεργιών των τελευταίων
ετών. Αυτό που στα ΜΜΕ αρέσει να
αποκαλούν “λαϊκισμό” είναι η προ-
σπάθεια της ακροδεξιάς να εμφανι-
στεί με “αντισυστημικά” χρώματα και
έτσι να κοροϊδέψει τον κόσμο ότι λέει
κάτι διαφορετικό από όλους τους
υπόλοιπους.

Αυτό το στοίχημα μπορεί να το
κερδίσει η Αριστερά. Σίγουρα δεν
μπορεί να το κερδίσει με επανάπαυ-

ση, όπως δείχνει να προτείνει η ηγε-
σία του SPD. Ο Μάρτιν Σουλτς, πρό-
εδρος του Ευρωκοινοβουλίου, έφτα-
σε να πει ότι δεν έγινε και τίποτα με
την άνοδο του AfD, μιας και τα ίδια
συμβαίνουν σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, δείχνοντας τη Λεπέν. Το στοίχη-
μα δεν κερδίζεται ούτε με προσαρ-
μογή στη ρητορεία της δεξιάς. Ήταν
μαύρη στιγμή για την “Λίνκε” (Αρι-
στερά) όταν η κοινοβουλευτική εκ-
πρόσωπος, Σάρα Βάγκενκνεχτ, τις
ώρες της άγριας προπαγάνδας κατά
των προσφύγων μετά την Πρωτο-
χρονιά, είπε ότι “όποιος παραβιάζει
τους όρους της φιλοξενίας, χάνει το
δικαίωμα να είναι φιλοξενούμενος”.
Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ορ-
γή στην ίδια τη βάση του κόμματος.
Υπάρχει ταυτόχρονα πίεση προς ένα
“δημοκρατικό τόξο” για την αντιμε-
τώπιση του AfD. Καμιά συμμαχία με
τη Μέρκελ και όσους εφαρμόζουν τη
λιτότητα που σπρώχνει τον κόσμο
στην απόγνωση δεν μπορεί να βάλει
φραγμό στην άνοδο της ακροδεξιάς.
Το αντίθετο.

Υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση στα
αποτελέσματα των γερμανικών εκλο-
γών. Πριν από ένα χρόνο η Μέρκελ
φάνταζε ως το αδιαμφισβήτητο πολιτι-
κό κέντρο που μπορεί να παίρνει αναν-
τίρρητα πρωτοβουλίες για τη διαχείρι-
ση της κρίσης, ακριβώς γιατί υποτίθε-
ται πως ήταν ακλόνητη εντός Γερμα-
νίας. Οι πολιτικές της ΕΕ αντί για μπα-
ζούκας αποδείχθηκαν νεροπίστολα από
την Ελλάδα ως την Ιρλανδία, και από
τις τραπεζικές φούσκες του Ντράγκι
ως το προσφυγικό σήμερα. Οι σιγου-
ριές έχουν καταρρεύσει και ο πανικός
φτάνει μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια. Η
Μέρκελ πέφτει κι αυτή θύμα της αποτυ-
χίας μιας ολόκληρης στρατηγικής.

Nίκος Λούντος

Η πολιτική κρίση 
έφτασε στη Γερμανία...

...και στις ΗΠΑ
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Μ
ε φασιστικό κρεσέντο και τραμ-
πουκισμούς προς όλους ο υπόδι-
κος ναζί βουλευτής της χρυσαυ-

γίτικης συμμορίας Παναγιώταρος μαζί με
τον υποψήφιο ναζί Γκλέτσο και καμιά
20αριά μπράβους έκαναν ντου στο Περι-
φερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 10/3
που είχε θέμα το προσφυγικό, έβρισαν,
προπηλάκισαν και χτύπησαν περιφερει-
ακούς συμβούλους, δημοσιογράφους -
όπως ο Πέτρος Αναστασιάδης από τον
Ριζοσπάστη- και ακροατές της διαδικα-
σίας. Είναι η πιο ξεκάθαρη απόδειξη για
το πώς οι αμετανόητοι ναζί χρησιμοποι-
ούν τις αποφυλακίσεις και τους περιορι-
στικούς όρους που τους έχουν επιβλη-
θεί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή στην Αττική περι-
γράφοντας το περιστατικό τονίζεται πως:
«έκλεισαν την πόρτα για να μην επιτρέ-
ψουν την αποχώρηση της περιφερειακής
συμβούλου με την Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή στην Αττική, Δέσποινας Κου-
τσούμπα, φοιτητών των ΕΑΑΚ και άλλων
συμβούλων και πολιτών από την αίθουσα
την ώρα της ομιλίας του Παναγιώταρου.
(...) Είναι προφανές ότι οι Χρυσαυγίτες
ήρθαν για να στήσουν επεισόδιο και να
βρουν ευκαιρία να «παίξουν» στα ΜΜΕ.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για αμετα-
νόητους δολοφόνους, που αν δεν αντιμε-
τωπιστούν με αποφασιστικότητα σε κάθε
επίπεδο, θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι
με την εγκληματική τους δράση. 

Καμμία ανοχή

Είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζεται η ανο-
χή που δείχνει η παράταξη της Δούρου
στο φασιστικό μόρφωμα: τους έχει παρα-
χωρήσει γραφεία μέσα στην Περιφέρεια
Αττικής, ανέχεται να ακούγεται ανενόχλη-
τος ο ρατσιστικός λόγος και οι φασιστικές
κραυγές από το βήμα του συμβουλίου.

Αποκορύφωμα αποτέλεσε η στάση του
Προεδρείου του ΠεΣυ, και ιδιαίτερα του
Προέδρου του Συμβουλίου Σχινά, ο οποί-
ος δεν έκανε απολύτως τίποτα όταν η πε-
ριφερειακή σύμβουλος Δ. Κουτσούμπα
κατήγγειλε ότι τα μέλη της Χρυσής Αυ-
γής απειλούν ανοιχτά τους φοιτητές που
παρακολουθούν την συνεδρίαση και φέ-
ρουν αντικείμενα που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για συμπλοκή. Η καταγγελία
έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα αργότε-
ρα οι αποθρασυμένοι φασίστες να χτυπή-
σουν το δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη
που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση.

Ως  Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αττική, μαζί με όλο τον εργαζόμενο λαό,
εκφράζουμε τη διεθνιστική-ταξική μας
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Εχθρός
μας είναι ο πόλεμος και ο ιμπεριαλισμός,
παλεύουμε ενάντια σε αυτούς που προ-
καλούν τον ξεριζωμό και υπερασπίζουμε
τους πρόσφυγες και τα δικαιώματά
τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Έ
να ακόμα στοιχείο, ένα βίντεο-ντοκου-
μέντο, από την τεράστια δικογραφία
της δίκης της ΧΑ ήρθε στην δημοσιό-

τητα τις προηγούμενες μέρες στην εκπομπή
Checkpoint με τη Γιάννα Παπαδάκου στον τη-
λεοπτικό σταθμό ALPHA. 

Στο βίντεο από κάμερα καταστήματος φαί-
νεται ο Ρουπακιάς να φτάνει στην Π. Τσαλδά-
ρη στο Κερατσίνι την ώρα που το Τάγμα Εφό-
δου της ΧΑ είχε ήδη επιτεθεί στην παρέα του
Παύλου Φύσσα. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο
του, ξαναμπήκε, έκανε μανούβρα πάνω στον
κεντρικό δρόμο της Αμφιάλης και μπήκε στο
αντίθετο ρεύμα για να φτάσει λίγα μέτρα πιο
κάτω, στο σημείο της δολοφονίας. Η ψυχραι-
μία των κινήσεων του αποδεικνύουν ότι ήξερε
ακριβώς που πάει και τι κάνει. Επίσης φαίνε-
ται η αδρανής στάση της αστυνομίας που
ήταν παρούσα σε όλη τη διάρκεια. 

Παρέμβαση στην εκπομπή έκανε και η Μά-
γδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύ-
λου η οποία τόνισε: «Προσπαθούν με κάθε
τρόπο να εξευτελίσουν αυτή τη δίκη. Δεν είδα
καμιά μετάνοια από κανέναν τους. Το αντίθε-
το μάλιστα συνεχίζουν να προκαλούν και να
μας προσβάλουν είτε με την συμπεριφορά
τους, είτε με τις ερωτήσεις των συνηγόρων
υπεράσπισης. Προφανώς μας ενδιαφέρει να
καταδικαστούν οι υπεύθυνοι της δολοφονίας
του Παύλου, αλλά αυτή η δίκη δεν αφορά μό-
νο εμάς. Υπάρχουν και άλλες πόσες δικογρα-
φίες. Και για άλλα θύματα. Τον Λουκμάν τον
σκότωσαν. Υπάρχουν πολύ βαριά τραυματι-
σμένοι. Σημαδεμένοι για όλη τους τη ζωή.
Σκοτώσανε το παιδί μου επειδή έτσι γουστά-
ρανε, για να δείξουν τη δύναμή τους και αυτό
δεν πρόκειται, δεν γίνεται,  να περάσει έτσι».

Παρόντες στο στούντιο της εκπομπής ήταν
οι δικηγόροι Πολιτικής Αγωγής Ανδρέας Τζέ-
λης και Κώστας Παπαδάκης, ενώ βιντεοσκοπη-
μένη ήταν η συνέντευξη του Δημήτρη Ζώτου.

«Υπάρχει μια σειρά παραγόντων για την κα-
θυστέρηση που θα μπορούσαν να έχουν απο-
φευχθεί και φυσικά πολιτικές ευθύνες πίσω
από αυτούς. Πρώτος είναι η απαράδεκτη και
εξοργιστική καθυστέρηση σχηματισμού δικο-

γραφιών για την εγκληματική δράση της ΧΑ
πριν την δολοφονία του Φύσσα. Οι 33 δικο-
γραφίες που λιμνάζανε στα συρτάρια του
Δένδια και οι εκατοντάδες δικογραφίες που
δεν σχηματίστηκαν ποτέ  γιατί όποιος πήγαινε
στα αστυνομικά τμήματα να καταγγείλει τους
χρυσαυγίτες έτρωγε ξύλο και απέλαση αν
ήταν αλλοδαπός», τόνισε ο Κώστας Παπαδά-
κης συνεχίζοντας:

Καθυστέρηση

«Δεύτερος παράγοντας η καθυστέρηση για
την άρση της βουλευτικής ασυλίας των βου-
λευτών της ΧΑ όταν πια αποφασίστηκε να γί-
νει η δίωξη. 

Τρίτος παράγοντας η εξάμηνη καθυστέρη-
ση από τη λήξη της ανάκρισης μέχρι την έκ-
δοση του βουλεύματος, το οποίο παρά την
πληθώρα των στοιχείων στέλνει τους κατηγο-
ρούμενους με ελλιπές κατηγορητήριο χωρίς
την εφαρμογή του άρθρου 187Α και χωρίς
ηθική αυτουργία όταν υπάρχουν 30 τουλάχι-
στον περιστατικά από τα οποία πηγάζει η κα-
τηγορία της ηθικής αυτουργίας για βουλευτές
και ηγετικά στελέχη της ΧΑ για τα οποία δεν
παραπέμπονται.

Τέταρτος παράγοντας η εγκληματική επιλο-
γή του Κορυδαλλού ως τόπου διεξαγωγής
της δίκης με συν ευθύνη του υπουργείου δι-
καιοσύνης και της τότε ιεραρχίας του Εφετεί-
ου Αθηνών. 

Από τη δίκη θέλουμε να μην μείνει η διερεύ-
νηση των ευθυνών μόνο σε εκείνους που πιά-
σανε στα χέρια τους στιλέτα και ρόπαλα. Θέ-
λουμε να αποκαλυφθεί ο μηχανισμός που ορ-
γάνωσε αυτά τα εγκλήματα, οι άνθρωποι που
τον διεύθυναν, αυτοί που δημιούργησαν όλες
αυτές τις  προϋποθέσεις για να λειτουργήσει
αυτή η εγκληματική οργάνωση. Είναι βαρύ και
μεγάλο το στοίχημα της δίκης αυτής για την
απονομή δικαιοσύνης. Θέλουμε να φανεί η
συγκάλυψη της αστυνομίας προς την Χ.Α».

Λίγο αργότερα ο Δημήτρης Ζώτος εξήγησε:
«Ουσιαστικά η δίκη άρχισε τέλη Σεπτέμβρη
όταν κατέθεσε ο Παναγιώτης Φύσσας πατέ-
ρας του Παύλου. Υπάρχουν δυο περίοδοι στη

δίκη μέχρι τώρα. Στην πρώτη περίοδο έγινε
μια προσπάθεια απαξίωσης της δίκης,  των θυ-
μάτων και των μαρτύρων. Στη δεύτερη περίο-
δο έχουμε και προσπάθεια εκφοβισμού των
μαρτύρων από τη μεριά των κατηγορουμένων.
Απειλούν τους μάρτυρες ότι θα κρατηθούν για
ψευδορκία, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. 

Πρόκειται για αβάσιμο αίτημα αλλά οι άν-
θρωποι που εμφανίζονται για πρώτη φορά
στο δικαστήριο προφανώς φοβούνται μια τέ-
τοια κατηγορία. Αυτό είναι ένα μήνυμα και
για τους επόμενους μάρτυρες. Το δεύτερο
είναι πως οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να
αποσείσουν τις κατηγορίες από την ηγεσία
της οργάνωσης και τους βουλευτές. Κάθε
φορά που αναδεικνύονται από την Πολιτική
Αγωγή ή από μάρτυρες στοιχεία που αποδει-
κνύουν ή είναι σοβαροί δείκτες ότι πίσω από
τις εγκληματικές πράξεις υπάρχει εγκληματι-
κή οργάνωση που έχει μεθοδεύσει και οργα-
νώσει όλες τις επιθέσεις και τις δολοφονίες
που δικάζονται, τότε δημιουργείται ένταση
από τη μεριά των συνηγόρων των κατηγο-
ρουμένων.

Η αποφυλάκιση του Ρουπακιά, αποτελεί
πρόκληση το δημόσιο περί δικαίου αίσθημα.
Ενώ σηματοδοτεί και την αποτυχία των διωκτι-
κών και δικαστικών αρχών. Πρώτα απ' όλα
γιατί επέτρεψαν και ανέχτηκαν για μεγάλο
χρονικό διάστημα την εγκληματική δράση της
Χρυσής Αυγής. 

Το δεύτερο είναι ότι υπήρξαν καθυστερή-
σεις στο στάδιο της δίωξη. Να θυμίσω ότι η
Βουλή καθυστερούσε επί μήνες την άρση της
ασυλίας των βουλευτών και άρα δεν μπορού-
σε να προχωρήσει η ανάκριση. 

Έτσι (με τόσες καθυστερήσεις) ο Ρουπακιάς
θα αποφυλακιζόταν πριν το τέλος της δίκης
αφού αυτή η δίκη θα διαρκέσει τουλάχιστον
εκατό συνεδριάσεις ακόμα, δηλαδή πάνω από
ένα χρόνο. Οι όροι που μπήκαν στον Ρουπακιά
πρέπει να τηρηθούν έτσι όπως έχουν επιβλη-
θεί, δηλαδή ο περιορισμός στο σπίτι χωρίς κα-
μιά έξοδο παρά μόνο για να έρχεται στη δίκη».

Kυριάκος Μπάνος

“Η αποφυλάκιση Ρουπακιά 
είναι πρόκληση”

ΟΧΙ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ�
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΑΖΙ

Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής μίλησαν στην εκπομπή Checkpoint στον ALPHA.


