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Δ
ιεθνής είναι ο ξεσηκωμός
ενάντια στον μεγιστάνα ρατσι-
στή και σεξιστή νέο πρόεδρο

των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει
της ορκωμοσίας του στις 20 Γενάρη. 

Η Αθήνα δεν θα μπορούσε να λεί-
πει από το χάρτη των κινητοποιήσε-
ων. Η ΚΕΕΡΦΑ έχει πάρει την πρωτο-
βουλία να καλέσει σε συγκέντρωση
το Σάββατο 21 Γενάρη, στις 4μμ, στο
Σύνταγμα. Το ίδιο θα γίνει σε άλλες 7
πόλεις της χώρας. 

“Το παγκόσμιο αντιρατσιστικό κίνη-
μα είναι παρών και συντονίζεται. Μαζί
με τα αδέρφια μας στην Αμερική αλ-
λά και όλο τον κόσμο, θα διαδηλώ-
σουμε κι εμείς εδώ, στη Θεσσαλονί-
κη, στις 12μες στο Αγ.Βενιζέλου” μας
είπε η Ιωάννα, φοιτήτρια και μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. “Είναι
πολύ σημαντικό που καταφέρνουμε
και συντονίζουμε τις δράσεις μας διε-
θνώς ενάντια στους φράχτες που
υψώνονται από τον Έβρο μέχρι το
Μεξικό. Το άλλο Σάββατο 21/1 διαδη-
λώνουμε μαζικά και θα συνεχίσουμε
και μετά, για να γίνει η φετινή διεθνής
μέρα δράσης στις 18 Μάρτη, ημέρα
σταθμός για το παγκόσμιο κίνημα κα-
τά του ρατσισμού και του φασισμού.
Έχουμε ξεκινήσει να οργανώνουμε
και τις δύο αυτές διαδηλώσεις με
εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις. Σε
εκδήλωση που κάναμε λίγο πριν τις
γιορτές και συμμετείχε πολύς κόσμος
από διάφορους χώρους της αριστε-
ράς, δήλωσαν όλοι ότι θα συμμετέ-
χουν στις διαδηλώσεις και στις 21/1
και  στις 18/3”.

Μαζικές αναμένονται οι διαδηλώ-
σεις στις ίδιες τις ΗΠΑ. Την ίδια μέρα
με εμάς εδώ, χιλιάδες γυναίκες από
όλες τις πολιτείες θα διαδηλώσουν
έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσιγ-
κτον. Η Women's March (πορεία γυ-
ναικών) όπως τιτλοφορείται η διαδή-
λωση της 21/1 αλλά και η συμμαχία
που πήρε την πρωτοβουλία, αντλεί
την έμπνευσή της από την ιστορική
Million March που οργάνωσε το
1963 το αντιρατσιστικό κίνημα στην
Ουάσιγκτον κι όπου ο Martin Luther
King εκφώνησε τη διάσημη “I have a
dream” ομιλία του. Τη συμμετοχή
τους στη διαδήλωση ετοιμάζουν με-
ταξύ άλλων και οι συλλογικότητες
των Βετεράνων, που έχουν αποτελέ-
σει την ψυχή του αντιπολεμικού κι-
νήματος και όχι μόνο.

Δεκάδες είναι οι οργανώσεις που
καλούν σε διαδηλώσεις σε όλες τις
ΗΠΑ και την προηγούμενη, την Πα-
ρασκευή 20/1, που είναι η ημέρα ορ-
κωμοσίας του Τραμπ. 

“Την Παρασκευή 20/1 ο Ντ.Τραμπ

θα ορκιστεί πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών. Καλούμε όλους τους συ-
νειδητοποιημένους ανθρώπους στο
δρόμο για να ακυρώσουμε τις τελε-
τές. Ακόμα κι αν καταφέρει να ορκι-
στεί, να το κάνει απομονωμένος, πίσω
από κλειστές πόρτες, δείχνοντας
στον κόσμο ότι η μεγάλη πλειοψηφία
του κόσμου στις ΗΠΑ, δεν υποστηρί-
ζει την προεδρία του, ούτε συναινεί
στην διακυβέρνησή του” αναφέρει η
πρωτοβουλία Disrupt J20.

Εκατομμύρια

“Εκατοντάδες χιλιάδες, μπορεί κι
εκατομμύρια θα διαδηλώσουν σε όλη
τη χώρα ενάντια στον Τραμπ και την
ατζέντα του. Στο Μιλγουόκι η διαδή-
λωση στις 20/1 θα σημάνει την έναρ-
ξη των '100 ημερών αντίστασης', μιας
πληθώρας κινητοποιήσεων και δρά-
σεων, σε αντιπαράθεση με το πρό-
γραμμα των 100 πρώτων ημερών του
Τραμπ στην εξουσία”, λέει το μήνυμα
της Συμμαχίας Ενάντια στον Τραμπ
του Μιλγουόκι.

“Μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο μα-
ζικών κινητοποιήσεων στις ΗΠΑ”,
εκτιμά ο Γουόλτερ Σμόλαρεκ, από το
ANSWER, μια από τις μεγαλύτερες
αντιπολεμικές οργανώσεις που καλεί
στις κινητοποιήσεις. “Είναι κρίσιμο να

συνεχίσουμε το χτίσιμο ενός ακόμα-
μεγαλύτερου κινήματος βάσης κόν-
τρα στον πόλεμο, τον μιλιταρισμό, το
ρατσισμό, τη στοχοποίηση των μετα-
ναστών κι ενάντια στις νεοφιλελεύθε-
ρες καπιταλιστικές επιθέσεις ενάντια
στους εργαζόμενους και το περιβάλ-
λον. Ο Τραμπ είναι ένα ρατσιστικό και
σεξιστικό κάθαρμα. Πιστεύουμε ότι
δεκάδες χιλιάδες προοδευτικοί άν-
θρωποι θα είναι στο δρόμο την ημέρα
της ορκωμοσίας και θα συνεχίσουν τη
μάχη και μετά. Μόνο ένα μαζικό κίνη-
μα μπορεί να αλλάξει τη χώρα και τον
κόσμο. Να περιμένουμε κάτι τέτοιο
από τους πολιτικούς που οδήγησαν
στην άνοδο του Τραμπ, είναι ανώφε-
λο”.  

Σε διάφορες πολιτείες όπως το
Όκλαντ έχουν γίνει προσπάθειες για
να βγουν απεργίες την ημέρα της ορ-
κομωσίας, ενώ εκατοντάδες άνθρω-
ποι της τέχνης καλούν σε απεργία
στον κλάδο του πολιτισμού.

Μέχρι στιγμής εκτός από τις ΗΠΑ
και την Ελλάδα που προαναφέραμε,
διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί και
σε μια σειρά άλλες χώρες όπως η
Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία και
η Ιρλανδία.

Νο 1256, 11 Γενάρη 2017 Ορκωμοσία Τραμπσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Αθήνα: Σύνταγμα 4μμ
Θεσσαλονίκη: Άγ. Βενιζέλου 12μες
Ξάνθη: κεντρική πλατεία 6μμ
Γιάννενα: Περιφέρεια 1μμ
Βόλος: πλατεία Αγίου Νικολάου 12μες
Πάτρα: πλατεία Γεωργίου 11πμ
Χανιά: πλατεία Αγοράς 11.30πμ
Ηράκλειο: Λιοντάρια 12μεςΔεν θρηνούμε! Διαδηλώνουμε!

Έχουν πέσει πλέον οι μά-
σκες του μεγάλου κεφάλαιου
και της εξουσίας του στις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι επιβιώσαμε
από τον Νίξον, τον Ρήγκαν και
δύο Μπους. Έχουμε πολλά να
κάνουμε και έναν ολόκληρο κό-
σμο να κερδίσουμε. Στέλνω την
αλληλεγγύη μου στην σπου-
δαία εργατική τάξη της Ελλά-
δας. Venceremos!

Brian Verdin, Milwaukee 
Coalition Against Trump 

H KΕΕΡΦΑ καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη για 
την διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσισμού 
και του φασισμού στις 18 Μάρτη 2017
Παρασκευή 13 Γενάρη, 5μμ, Γραφεία ΕΣΗΕΑ,
Ακαδημίας 20, 3ος όροφος
Ανάλογη σύσκεψη καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στη Θεσσαλονίκη
την Πέμπτη 12 Γενάρη, 7μμ, στο Εργατικό Κέντρο.

Την Παρασκευή 20 Γενάρη προγραμματίζονται διαδηλώσεις σε 20 πό-
λεις σε όλη τη Βρετανία, έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στο Λονδίνο
και σε προξενεία των ΗΠΑ σε άλλες πόλεις.

Τις διαδηλώσεις καλεί το Stand Up to Racism με την υποστήριξη αρκε-
τών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Καμπάνιας Ενάντια στην Κλι-
ματική Αλλαγή. Οι τοπικές αυτές διαδηλώσεις είναι κομμάτι του αντιρατσι-
στικού προγράμματος δράσης που έχουμε βάλει μπροστά, εν όψει των
μαζικών διαδηλώσεων στις 18 Μάρτη. 

Εκτός από τις κινητοποιήσεις της Παρασκευής 20/1, θα πραγματοποι-
ηθούν κι άλλες δράσεις, όπως μια διαδήλωση γυναικών την επόμενη μέρα
σε αλληλεγγύη με αυτήν που θα λαμβάνει χώρα στην Ουάσιγκτον.

Ντέιβ Σιούελ, Socialist Worker

Η εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ
έχει προκαλέσει οργή και ανησυ-
χία και στον προοδευτικό κόσμο
στη Γερμανία. Γι' αυτό το λόγο
ακτιβιστές από διάφορες οργα-
νώσεις και κινήσεις, πήραν την
πρωτοβουλία να οργανώσουν κι-
νητοποίηση στην πύλη του Βρα-
δεμβούργου στο Βερολίνο στις
20 Γενάρη, για να συντονιστούν
με τις κινητοποιήσεις που θα γί-
νουν στις ΗΠΑ αλλά και σε ευρω-
παικές χώρες τη μέρα της ορκω-
μοσίας του Τραμπ. 

Ο αγώνας ενάντια στην ακρο-
δεξιά και το ρατσισμό είναι κοι-
νός στις δυό πλευρές του Ατλαν-
τικού. Όπως αναφέρουν οι διορ-
γανωτές και στο κάλεσμά τους,
"...Ο τραμπ-ισμός δεν είναι ένα

απομονωμένο εθνικό κίνημα.
Ενωμένοι αντιστεκόμαστε στους
δεξιούς οπορτουνιστές, όπως η
Φράουκε Πίτρι και το AfD, η Μα-
ρίν Λεπέν, οι Γκερτ Βίλντερς και
Νάιτζελ Φάρατζ, που μετατρέ-
πουν σε αποδιοπομπαίους τρά-
γους και δαιμονοποιούν τους με-
τανάστες, καθώς και θρησκευτι-
κές και εθνικές μειονότητες, για
να κερδίσουν πολιτική υπεραξία."

Το κάλεσμα υπογράφουν αντι-
πολεμικές, αντιρατσιστικές, φεμι-
νιστικές οργανώσεις, κινήσεις
αμερικάνων που ζουν στο Βερο-
λίνο, και οργανώσεις της αριστε-
ράς, μεταξύ των οποίων το δί-
κτυο Marx21 και η πολυεθνική
ομάδα Die Linke Berlin Internatio-
nals.

Λευτέρης Αραμπατζής
Μarx21, Βερολίνο

Μετά την εκλογή του Τραμπ έγινε μια
αυθόρμητη διαμαρτυρία έξω από την
Αμερικάνικη Πρεσβεία στη Βιέννη. Ο

Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας αντικοινωνικός απατεώνας, θύτης σοβα-
ρών σεξουαλικών επιθέσεων, ένα δισεκατομμυριούχο καθίκι, ένας ρα-
τσιστής δημαγωγός, αρνητής της κλιματικής αλλαγής και αγαπημένο
παιδί των εθνικοσοσιαλιστών σε όλο τον κόσμο.

Οι γυναίκες της Αυστρίας ετοιμάζουμε μια διαδήλωση γυναικών –
μια Woman March – στις 21/1 στη Βιέννη, έξω από το Αμερικάνικο
Προξενείο για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στο ρατσισμό, τον σεξι-
σμό και τις διακρίσεις απέναντι στο ΛΟΑΤ κόσμο που εκπροσωπεί ο
Τραμπ. Η πρωτοβουλία ανήκει σε οργισμένο αμερικανό πολίτη στην
Αυστρία, που εμπνεύστηκε από το παγκόσμιο κίνημα για τα ανθρώπι-
να δικαιώματα. Η διαδήλωση έχει τη στήριξη των Δημοκρατών του
εξωτερικού, των Πράσινων Γυναικών, του Κύκλου των Γυναικών, μιας
πλατιάς ομπρέλας οργανώσεων και γυναικείων ομάδων.

Το γυναικείο κίνημα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο κίνημα ενάντια στις
απελάσεις των προσφύγων το φθινόπωρο και κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου την περασμένη χρονιά. Μια ομάδα με το όνο-
μα “Γυναίκες ενάντια στον Χόφερ” αποκάλυψε τις σεξιστικές ιδέες
του, ηττημένου πλέον, φασίστα υποψήφιου Νόρμπερτ Χόφερ. Το 62%
των γυναικών ψήφισαν υπέρ του αντιπάλου του, του Βαν ντερ Μπέλεν.

Karin Wilflingseder
ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης “Neue Linkswende”
και αγωνίστρια ενάντια στην καταπίεση των γυναικών

21 Γενάρη 

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ

Συγκεντρώσεις 
σε όλο τον κόσμο

Δείτε το βίντεο - κάλεσμα για τις
διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ 
https://youtu.be/Y6czFHbwkM4
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Η θαλπωρή του αγώνα
Σ

τα πολυτελή ξενοδοχεία της Γενεύης,
στη γραφικά χιονισμένη Ελβετία, συγκεν-
τρώνονται εκπρόσωποι της «Διεθνούς

Κοινότητας» για να αναμειχθούν στις συνομι-
λίες των δυο κοινοτήτων της Κύπρου και να
επιβάλουν μια «λύση» που τους βολεύει. Την
ίδια ώρα, μέσα σε παγωμένα αντίσκηνα στη
χιονισμένη Μόρια της Λέσβου και στα άλλα
φορτωμένα χιόνι «camps», οι πρόσφυγες από
τα πολεμικά σφαγεία της Μέσης Ανατολής ξε-
παγιάζουν. Κυριολεκτικά δυο κόσμοι μέσα στο
χιονισμένο τοπίο. 

Ο ΟΗΕ και η ΕΕ, οι μεγάλες δυνάμεις του
Συμβουλίου «Ασφαλείας», όλοι αυτοί που βομ-
βαρδίζουν στη Συρία και στο Ιράκ, οι ίδιες δυ-
νάμεις που οργάνωσαν την ανταλλαγή πληθυ-
σμών και μοίρασαν την Κύπρο μετά τον πόλεμο
του 1974, κάθονται δίπλα στο τζάκι και γρά-
φουν ένα νέο σύνταγμα για το «αβύθιστο αερο-

πλανοφόρο». Και ενώ παριστάνουν ότι νοιάζον-
ται για τους πρόσφυγες της Κύπρου ύστερα
από σαράντα τόσα χρόνια, ξεριζώνουν εκατομ-
μύρια στη γειτονιά της και τα καταδικάζουν να
υποφέρουν μέσα στην παγωνιά των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης.

Αναλγησία

Την ίδια υποκρισία και αναλγησία για τον κό-
σμο που υποφέρει δείχνουν οι από πάνω σε κά-
θε βήμα τους. Ο πόλεμος είναι η πιο ακραία πε-
ρίπτωση, αλλά δεν είναι η μόνη. Τα Μνημόνια
είναι η άλλη όψη. Οι υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης συνεδριάζουν κι αυτοί στα πολυτε-
λή μέγαρα των «θεσμών» της ΕΕ μοιράζοντας
περικοπές για τον κόσμο που κρυώνει.

Οι Δήμοι και τα Νοσοκομεία έχουν μείνει χω-
ρίς προσωπικό, οι Μαρινόπουλοι και οι Ψυχά-
ρηδες αφήνουν τους εργαζόμενους απλήρω-
τους, η ΔΕΗ διαλύεται στο βωμό των ιδιωτικο-
ποιήσεων, οι τραπεζίτες δημιουργούν νέους
άστεγους κυνηγώντας τα «κόκκινα» στεγαστικά
δάνεια. Και οι θλιβεροί υπουργοί που εφαρμό-
ζουν πιστά τα «συμφωνηθέντα» βγαίνουν στην
τηλεόραση για να πουν ότι ο κρατικός μηχανι-
σμός δούλεψε και κρατάει το δίκτυο των Εθνι-

κών Οδών ανοιχτό! Σαν τους άκαρδους δεξι-
ούς προκάτοχούς τους νομίζουν ότι ξεμπερ-
δεύουν ανοίγοντας συμβολικά τρεις σταθμούς
του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας για να ζε-
σταθούν οι άστεγοι.

Μέσα σε αυτό το κρύο κυριολεκτικά και πολι-
τικά τοπίο, η ελπίδα βρίσκεται στη θαλπωρή
του αγώνα. Τα αιτήματα που βάζουν οι εργαζό-
μενοι με τις κινητοποιήσεις τους δείχνουν ποιες
είναι οι πραγματικές λύσεις. 

Μαζικές προσλήψεις σε όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες εδώ και τώρα, για να βρουν δουλειά
οι άνεργοι και να βρουν Υγεία, Παιδεία, Στέγη,
Πρόνοια όλοι όσοι έχουν ανάγκη. Είναι πρόκλη-
ση να κραυγάζει η Νέα Δημοκρατία για «κομμα-
τικές προσλήψεις στο δημόσιο» την ώρα που οι
υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς αναβάλλουν
ακόμα και το σταγονόμετρο προσλήψεων που
είχαν υποσχεθεί.

Κρατικοποιήσεις των επιχειρήσεων που σκά-
νε «κανόνια», χωρίς καμιά αποζημίωση για τα
αφεντικά τους που τις υπερχρέωσαν και τις λε-
ηλάτησαν. Αρχίζοντας από τις τράπεζες που εί-
ναι η έδρα όλων των σκανδάλων με τα «θαλασ-
σοδάνεια» για τους καπιταλιστές και τις κατα-
σχέσεις για όλους τους άλλους.

Φορολογήστε τους πλούσιους. Ο τουρισμός
σπάει ρεκόρ μέσα στα χρόνια των Μνημόνιων,
αλλά τα κέρδη των βαρόνων της τουριστικής
βιομηχανίας, των εφοπλιστών και των μεγαλο-
ξενοδόχων, δεν τα ακουμπάει κανένας. 

Ακόμα και με μια οικονομία χτυπημένη από
την κρίση, οι εργαζόμενοι παράγουν τόσο
πλούτο που τα αρπακτικά του ΔΝΤ και της ΕΕ
δεν διστάζουν να απαιτούν «πρωτογενή πλεο-
νάσματα» δισεκατομμυρίων για να πληρώνεται
το χρέος. Καιρός είναι να προσανατολίσουμε
τους αγώνες μας προς τον έλεγχο αυτού του
πλούτου. Για να βρουν ζεστασιά όλοι οι συντα-
ξιούχοι, όλοι οι άστεγοι, όλοι οι πρόσφυγες αυ-
τού του κόσμου. 

Στα 79.100 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης. Ευ-
χαριστούμε τους Μανώλη Φ., Νε-
κτάριο Φ., Μαρίνο Ψ., Γιώργο Π.,
Μαρία Α., Κατερίνα Μ. που γρά-
φτηκαν συνδρομητές στην εφημε-
ρίδα και το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα κάτω καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: από
50 ευρώ Γιώργος Β., Άγγελος Σ.,
Μάρκος Σ., 40 ευρώ Ντίνα Π., από
30 Χρήστος Π. και Μάρθα Σ., από
20 ευρώ Δημήτρης Δ., Λευτέρης
Π., Κώστας Γ., Αγγελική Φ., Χριστί-
να Δ., Ελένη Δ., από 10 ευρώ Νί-
κος Α., Χαρούλα Γ., Σοφία Π.,
Γιάννης Π., Γιώργος Π., Φώτης Κ.
και Ελευθερία Ζ. 

Σας περιμένουμε όλες και όλους
στη μεγάλη γιορτή της Εργατικής
Αλληελγγύης αυτό το Σαββατό-
βραδο στο φιλόξενο πολυχώρο
«Ρομάντσο» (Αναξαγόρα 3-5).
Προμηθευτείτε προσκλήσεις για
σας και τους φίλους σας από τις
συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που διακινούν την Εργατική
Αλληλεγγύη κι ελάτε να υποδε-
χτούμε μαζί τη νέα χρονιά με καλό
φαγητό, ποτά και δυνατούς ρυθ-
μούς! Στη σκηνή θ’ ανέβουν οι Ra-
dio Sol τζαμάροντας σε ska και
ροκ ήχους, ο Renegade Instru-
ments και το Βδέλυγμα με τις δυ-
νατές χιπ – χοπ μελωδίες τους και
η Τζένη Καπάδαη με τους μουσι-
κούς της που θα μας ταξιδέψουν
με τζαζ και μπλουζ μελωδίες. Τιμή
ενίσχυσης 10 ευρώ (με φαγητό και
ποτό). 

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 18

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Αυτό το Σάββατο 
η Γιορτή
για την ενίσχυση
της Εργατικής  

Αλληλεγγύης!

Οι χιονισμένες σκηνές των προσφύγων στη Μόρια
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Κινητοποίηση έξω από το εργοστάσιο
της εταιρίας Agromart στο Περιστέρι είχε
προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 Γενά-
ρη το απόγευμα, την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη έφευγε για το τυπογρα-
φείο. Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και η ΚΕΕΡΦΑ καλούσαν στη συγκέν-
τρωση ενάντια στις προκλητικές κινήσεις
της εργοδοσίας που επιχειρεί να στήσει
νέα «Μανωλάδα», αφήνοντας απλήρω-
τους μετανάστες εργάτες και απειλών-
τας τους να μην δημοσιοποιήσουν το ζή-
τημα. Την κινητοποίηση στήριξαν επίσης
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου και η Αριστερή
Κίνηση.  

Η ανακοίνωση-κάλεσμα του Συντονι-
σμού εξηγεί: «Η εργοδοσία της εταιρίας
AGROMART στο Περιστέρι, μια εταιρία
που φτιάχνει έτοιμες σαλάτες για πιτσα-
ρίες, σουβλατζίδικα και σούπερ μάρκετ,
έδειξε το πιο χυδαίο, ρατσιστικό και βίαιο
αντεργατικό της πρόσωπο, τραμπουκί-
ζοντας μετανάστες εργάτες τις ημέρες
των Χριστουγέννων. 

Τέσσερις εργάτες είχαν δουλέψει για
ένα ολόκληρο 20ωρο στις 23 Δεκέμβρη
από τις 8μμ έως την επόμενη μέρα, 24
Δεκέμβρη, στις 6μμ και το αφεντικό απαί-
τησε να έρθουν κανονικά για δουλειά την
ίδια μέρα στις 10μμ το βράδυ!

Οι εργάτες πήγαν σπίτι, δεν μπόρεσαν
να σηκωθούν για να γυρίσουν πίσω το
ίδιο βράδυ. Όταν πήγαν την επομένη στη
δουλειά, μέρα Χριστουγέννων, το αφεντι-
κό τους είπε να φύγουν. Ουρλιάζοντας
τους είπε “δεν θα πάρει κανένας τα λε-
φτά του”. Η εργοδοσία χρωστάει δύο μη-
νιάτικα στους δύο εργάτες οι οποίοι δου-
λεύουν 14 με 16 ώρες καθημερινά…

Το αφεντικό αφού δέχτηκε τηλεφώνη-
μα από τον επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδος Τζαβέντ Ασλάμ ζη-
τώντας την καταβολή των δεδουλευμέ-
νων, άρχισε να ψάχνει από άλλους εργά-
τες τις διευθύνσεις των απλήρωτων ερ-
γατών για να τους εκφοβίσει στα σπίτια
τους. 

Οι εργάτες καταγγέλλουν ότι στις 24
Δεκέμβρη, το αφεντικό φοβόταν έλεγχο
από τις υγειονομικές υπηρεσίες και έκρυ-
ψε τους ανασφάλιστους χωρίς χαρτιά
στο σπίτι του σκύλου!». 

Το 30ο Έκτακτο Συνέδριο
του Εργατικού Κέντρου Αθή-

νας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
5/2, στο ΣΕΦ. Oι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλί-
ου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των
αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ θα διεξαχ-
θούν το Σάββατοκύριακο 11 και 12/2, στα
γραφεία του ΕΚΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι
τα αποτελέσματα του προηγούμενου συ-
νεδρίου ακυρώθηκαν με δικαστική από-
φαση και διορίστηκε νέα διοίκηση, σε μια
πρωτοφανή παρέμβαση στα εσωτερικά
του συνδικαλιστικού κινήματος.

ΕΚΑ

AGROMART

Όχι Μανωλάδα
στο Περιστέρι

Σ
τη μάχη της οργάνωσης του
μεγάλου αντιρατσιστικού-αν-
τιφασιστικού συλλαλητηρίου

στις 18 Μάρτη μπαίνει ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια με εκ-
δηλώσεις στους εργατικούς χώ-
ρους, συλλογή ψηφισμάτων από
τα σωματεία και στόχο τη μαζική
και οργανωμένη συμμετοχή εργα-
ζόμενων στις διαδηλώσεις πανελ-
λαδικά.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει την
καμπάνια ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τις περικοπές, καθώς και
θα στηρίξει όποια εργατική μάχη
βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτές ήταν
οι βασικές αποφάσεις από τη συ-
νέλευση του Συντονισμού που έγι-
νε τη Δευτέρα 9 Γενάρη στο Εργα-
τικό Κέντρο Αθήνας. 

Στη συνέλευση συμμετείχαν
συνδικαλιστές και εργαζόμενοι
από τους παρακάτω χώρους: την
ΕΥΔΑΠ, το Μετρό, τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης των προσφύγων
και τις ΜΚΟ, τη Γ’ ΕΛΜΕ, τον Μα-
ρινόπουλο, την ιδιωτική υγεία,
τους ηθοποιούς, το υπουργείο Πο-
λιτισμού, το νοσοκομείο Γεννημα-
τά, την Ιντρακόμ. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Τάσος
Αναστασιάδης, υπεύθυνος του
Συντονισμού. Επισήμανε ότι όλος
ο κόσμος είναι συγκλονισμένος με
τις εικόνες των προσφύγων μέσα
στο χιόνι, τόνισε ότι χρειάζεται
«αντιστροφή αυτής της αθλιότη-
τας», ενώ εξήγησε τη μεγάλη ση-
μασία που έχει να συμμετέχουν
οργανωμένα τα συνδικάτα στις 18
Μάρτη, παγκόσμια μέρα δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό. Ενημέρωσε ότι ήδη στην ΕΡΤ
ετοιμάζονται να οργανώσουν εκδή-
λωση για τις 18 Μάρτη, ενώ ανα-
κοίνωσε ότι η ΚΕΕΡΦΑ κάνει ανοι-
χτή σύσκεψη την Παρασκευή 13
Γενάρη στην ΕΣΗΕΑ για την οργά-
νωση της καμπάνιας. Στις 21 Μάρ-
τη καλεί και συγκέντρωση ενάντια
στην ορκωμοσία του Τραμπ στο
Σύνταγμα. Έκλεισε την εισήγηση
του λέγοντας ο Συντονισμός έχει
να στηρίξει τους αγώνες που είναι
σε εξέλιξη στο Μαρινόπουλο, στην
ΕΥΔΑΠ, στα Νοσοκομεία, στην
Agromart και αλλού. 

Πρώτες πήραν το λόγο εργαζό-
μενες σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης προσφύγων που μετέφεραν
σοκαριστικές εικόνες. Η Εύα Ηλιά-
δη τόνισε ότι ο Μουζάλας συνεχί-
ζει τα ψέματα, ενώ η κατάσταση
των στρατοπέδων είναι «μαύρα χά-
λια». Έδωσε την εικόνα από την

Μαλακάσα όπου οι πρόσφυγες εί-
ναι αποκλεισμένοι μέσα στο χιόνι,
χωρίς θέρμανση. Οι πρόσφυγες
παρόλες τις δύσκολες συνθήκες
κινητοποιούνται για τα δικαιώματά
τους και στόχος πρέπει να είναι η
συμμετοχή τους στα συλλαλητή-
ρια στις 18 Μάρτη. Πρότεινε να
μπουν λεωφορεία που θα μεταφέ-
ρουν στις διαδηλώσεις τόσο τους
πρόσφυγες όσο και τους εργαζό-
μενους στα στρατόπεδα που
έχουν χάσει κάθε αυταπάτη για τη
δράση των ΜΚΟ. 

Άθλιες συνθήκες

Η Μαρίζα έδωσε αντίστοιχες ει-
κόνες από το στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης στο Σχιστό. Εξήγησε ότι
ενώ αυτό το στρατόπεδο θεωρεί-
ται «πρότυπο», κοντέινερ μπήκαν
μόνο στις αρχές Γενάρη, ενώ στο
στρατόπεδο κουμάντο κάνει ο
στρατός. Κατήγγειλε ότι υπάρχουν
άθλιες συνθήκες διαβίωσης και λί-
γο φαγητό. 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Μι-
χάλης Βερβέρης, εργαζόμενος
στο Μαρινόπουλο που ενημέρωσε
για τις κινητοποιήσεις που ετοιμά-
ζουν οι Επιτροπές Αγώνα και τη
συνέλευση που θα κάνουν την Κυ-
ριακή 15 Γενάρη. 

Ο Αντώνης Σκαρπέλης από το
Σωματείο εκτάκτων του ΥΠΠΟ ενη-
μέρωσε ότι με στάσεις εργασίας
και συγκεντρώσεις αποσόβησαν 6
απολύσεις στην Εφορία Αρχαιοτή-
των Ανατολικής Αττικής. Θετικό
ήταν το γεγονός ότι στις κινητο-
ποιήσεις υπήρξε αποτελεσματική
συνεργασία με τους αγωνιστές
του ΠΑΜΕ. Πρότεινε να υπάρξει
προσπάθεια για τη συμμετοχή σω-
ματείων και στη διαδήλωση ενάν-
τια στον Τραμπ.

Ο Αντώνης Φώσκολος από τους
μόνιμους του ΥΠΠΟ είπε ότι θα
βάλουν μπροστά να οργανώσουν
εκδηλώσεις σε χώρους του υπουρ-
γείου(πχ Ακρόπολη, Βυζαντινό
Μουσείο) για να ενημερωθούν όσο
γίνεται περισσότεροι εργαζόμενοι. 

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός
από το Γεννηματά ανέφερε ότι «το
μόνο μέρος που απαγορεύονται οι
φωτογραφίες είναι τα στρατόπε-
δα», αυτό συμβαίνει και στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης των προ-
σφύγων μετά από την εντολή Μου-
ζάλα. Ενημέρωσε ότι οι υγειονομι-
κοί ετοιμάζουν διαδήλωση στη Λά-
ρισα στο πλαίσιο των κινητοποι-
ήσεων «Καραβάνι της Υγείας» και
ότι πιέζουν τις Ομοσπονδίες τους
να καλύψουν την κινητοποίηση με
απεργία. Είπε ακόμα ότι οι υγει-
ονομικοί έρχονται σε καθημερινή
επαφή με πολλούς πρόσφυγες και
ότι χρειάζεται αξιοποίηση των υλι-
κών που έχει κυκλοφορήσει η
ΚΕΕΡΦΑ. 

Ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος από
την Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών μετέφερε τις εμπειρίες που
είχε στην περιοδεία με τον θίασο
του που έπαιξαν για τα προσφυγό-
πουλα στα στρατόπεδα στην Κω,
στην Ριτσώνα και στον Αυλώνα.
Πρότεινε και αυτός να μπουν λεω-
φορεία για να συμμετέχουν μαζικά
οι πρόσφυγες στα συλλαλητήρια
στις 18Μ. 

Ο Μανώλης Μαστοράκης από
την ΕΥΔΑΠ είπε ότι όλη η προ-
ηγούμενη χρονιά ήταν γεμάτη μά-
χες, θύμισε τη σύγκρουση για τη
ληστεία των αποθεματικών και ενη-
μέρωσε ότι η δίκη για τα ασφαλι-
στικά μέτρα που έχουν κάνει οι ερ-
γαζόμενοι είναι στις 20 Μάρτη.
Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις

έχουν πάει πίσω το ζήτημα της
ιδιωτικοποίησης, αλλά οι μάχες τό-
σο απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο
όσο και απέναντι στις ομαδικές
απολύσεις και το συνδικαλιστικό
νόμο είναι μπροστά. 

Τις κινητοποιήσεις που έχουν
οργανώσει οι εκπαιδευτικοί της Γ’
ΕΛΜΕ θύμισε η Γεωργία Κόφφα,
από την «υποδοχή» του Μουζάλα
στη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τη
στήριξη σε προσφυγόπουλα να
γραφτούν σε σχολεία. Επισήμανε
ότι αυτές οι μάχες δόθηκαν με
κομμάτια που δεν ανήκουν μόνο
στην επαναστατική αριστερά, αλλά
και με κόσμο που έφυγε από το
ΣΥΡΙΖΑ και αναζητά την κοινή δρά-
ση. 

Ο Βασίλης Συλαϊδής από την Ιν-
τρακόμ ενημέρωσε ότι το Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας προχωρά σε
νέο συνέδριο στις 5 Φλεβάρη μετά
την ακύρωση του συνεδρίου που
έγινε τέλη Μάη με δικαστική πα-
ρέμβαση εξαιτίας προσφυγής του
εργοδοτικού σωματείου της Άλ-
φαμπανκ. Οι δυνάμεις της αριστε-
ράς δεν αναγνώρισαν τη διορισμέ-
νη διοίκηση, ενώ εξήγησε ότι χρει-
άζεται να καταγγελθεί αυτή η με-
θόδευση και μέσα στο συνέδριο
που θα γίνει.  

Ο Κώστας Πολύδωρος από την
ιδιωτική υγεία τόνισε ότι χρειάζε-
ται να στηριχτεί η 18 Μάρτη με ψη-
φίσματα από όλα τα σωματεία,
ενώ ενημέρωσε για την κινητοποί-
ηση που οργανώνει ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια στο Περι-
στέρι την Τρίτη 10 Γενάρη απέναν-
τι στην εργοδοτική και ρατσιστική
τρομοκρατία της εργοδοσίας της
Agromart σε μετανάστες εργάτες.          

Νεκ. Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Συνεχίζουμε ενάντια 
σε Μνημόνια και Ρατσισμό



Τ
ο «Καραβάνι της Υγείας» φτά-
νει στη Λάρισα. Η ΠΟΕΔΗΝ
καλεί σε πανθεσσαλικό συλ-

λαλητήριο την 1η Φλεβάρη στις 7πμ
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε
εξέλιξη είναι η προσπάθεια να υπάρ-
ξει πανελλαδική απεργία εκείνη την
ημέρα με συμμετοχή εργαζόμενων
και από τα νοσοκομεία άλλων περιο-
χών, όπως είχε γίνει στα προηγούμε-
να «Καραβάνια». 

Ο Νίκος Κουρίτας, εργολαβικός
εργαζόμενος στην καθαριότητα στο
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (γνω-
στό ως «Παλιό Νοσοκομείο») μας εί-
πε: «Υπάρχουν ελλείψεις παντού στο
νοσοκομείο και στους γιατρούς και
στους νοσηλευτές. Εγώ είχα κάνει
χειρουργείο και το βράδυ μια νοση-
λεύτρια έπρεπε να προσέχει 60 άτο-
μα. Όσον αφορά εμάς που δου-
λεύουμε σε εργολάβο, κινδυνεύουμε
με απόλυση αφού μπορεί να μην
ανανεωθούν οι συμβάσεις μας. Εί-
μαστε 19 άτομα. Εγώ δουλεύω 8
χρόνια στο νοσοκομείο, υπάρχουν
άλλοι με πάνω από 10 χρόνια. Έχου-
με δουλέψει τόσο καιρό και τώρα
κινδυνεύουμε να μας πετάξουν έξω.
Για την κινητοποίηση θα χρειαστεί
να τρέξουμε, περιμένουμε να βγουν
αφίσες και υλικό για να κάνουμε
ενημέρωση στο νοσοκομείο και να
υπάρχει συμμετοχή στη διαδήλω-
ση».      

Εν τω μεταξύ, οργή υπάρχει ανά-
μεσα στους υγειονομικούς για τη
νέα επίθεση Πολάκη στους εργαζό-
μενους στα νοσοκομεία με αφορμή
ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας
Guardian για την τραγική κατάσταση
της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα
εξαιτίας της υποστελέχωσης και της
υποχρηματοδότησης. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας
με ανάρτησή του στο facebook βρί-
ζει τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μι-
χάλη Γιαννακό που είχε κάνει δηλώ-
σεις στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ
στη δημοσιογράφο Helena Smith
(δείτε το εδώ tinyurl.com/j9vre7s). 

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός
στον Άγιο Σάββα και μέλος του Γενι-
κού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ μας μί-
λησε για την σημασία του νέου «Κα-
ραβανιού». 

«H 1η Φλεβάρη είναι το τέταρτο
ραντεβού του «Καραβανιού της
Υγείας» μετά τις διαδηλώσεις στη
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πά-
τρα και τώρα στη Λάρισα. Οι κινητο-
ποιήσεις –απεργίες, στάσεις εργα-
σίας, διαδηλώσεις- προκύπτουν από
την τραγική κατάσταση των νοσοκο-
μείων. Για αυτό οι υγειονομικοί βρί-

σκονται σε συνεχή κίνηση. Στη 1
Φλεβάρη προς το παρόν έχει βγει
ότι η κινητοποίηση είναι για όλη τη
Θεσσαλία. Εμείς προσπαθούμε να
βγάλουμε απεργία από τις Ομο-
σπονδίες μας εκείνη τη μέρα για να
πάμε με ναυλωμένα πούλμαν, όπως
είχε γίνει και στην Πάτρα. 

Απεργιακός δρόμος

Η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ έχουν
Γενικό Συμβούλιο στις 19 Γενάρη,
ενώ η Εκτελεστική της δεύτερης θα
συνεδριάσει νωρίτερα στις 13/1. Η
πρόταση που θα υποστηρίξουμε θα
είναι και για νέα απεργία στο πρώτο
δεκαήμερο του Φλεβάρη αφού
υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει να
εφαρμόζεται το ασφαλιστικό που εί-
χε ψηφίσει η κυβέρνηση. Ο απεργια-
κός δρόμος είναι αυτός που έφερε

νίκες την προηγούμενη χρονιά και σε
αυτόν πρέπει να συνεχίσουμε, όπως
στην περίπτωση των επικουρικών».

Όσον αφορά τη στάση του Πολά-
κη, μας θύμισε ότι το ίδιο είχε κάνει
κατά την επίσκεψή του στο νοσοκο-
μείο που η ίδια εργάζεται. «Είχαμε
μια δική μας εμπειρία στον Άγιο
Σάββα. Είχε έρθει δύο βδομάδες
πριν το τέλος του 2016 για να εγκαι-
νιάσει μια καινούργια πτέρυγα στο
νοσοκομείο. Μια πτέρυγα που δεν
ανοίγει με όλες τις προδιαγραφές,
δεν έχει αρκετό προσωπικό και ακό-
μα και τεχνικά δεν είναι σωστά
φτιαγμένη. Το πρώτο πράγμα που
έκανε, καθώς εμείς είχαμε κινητο-
ποίηση στο προαύλιο, ήταν να επιτε-
θεί λέγοντας ότι δεν πρέπει να μιλά-
τε, να διεκδικείτε ή να απεργείτε.
Έλεγε ψέματα ότι το υπουργείο έχει

κάνει προσλήψεις. Στη συνέχεια
έκανε την επίθεση στις νοσηλεύ-
τριες ότι «πλέκουν» κι ότι τα νοσοκο-
μεία έχουν αρκετό προσωπικό. Τα
νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα,
οι Ομοσπονδίες μας έχουν νούμερα
που είναι τρομακτικά και αποκαλυ-
πτικά της κατάστασης. Λείπει το μι-
σό προσωπικό από οποιοδήποτε νο-
σοκομείο και να πάρεις, είτε είναι
νοσηλευτές, τραυματιοφορείς ή για-
τροί. Πολύ μεγάλο κομμάτι της δου-
λειάς βασίζεται σε εργαζόμενους
που δεν έχουν σταθερή εργασία με
αποτέλεσμα η εμπειρία που απο-
κτούν να χάνεται».       

Εκτός από τα νοσοκομεία, σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκον-
ται και τα Κέντρα Υγείας. Η ΠΟΕ-
ΔΗΝ δημοσίευσε στοιχεία που συμ-
πληρώνουν την τραγική εικόνα για
τη δημόσια υγεία ό, τι κι αν λένε οι
υπουργοί της κυβέρνησης. Ανάμεσα
σε άλλα η έρευνα της Ομοσπονδίας
αναφέρει: «Σήμερα λειτουργούν 209
Κέντρα Υγείας εκ των οποίων 9 μόνο
στα χαρτιά. Επίσης λειτουργούν 12
Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας. Σε
7.000 οργανικές θέσεις Ιατρών υπη-
ρετούν 3000 Ιατροί εκ των οποίων
2.000 είναι Αγροτικοί Ιατροί. Το πο-
σοστό κάλυψης σε Ειδικευμένους
Ιατρούς είναι 20%. Στις 10.000 ορ-
γανικές θέσεις του προσωπικού
πλην Ιατρών υπηρετούν 3.500 Επαγ-
γελματίες Υγείας. Η κάλυψη των ορ-
γανικών θέσεων είναι 35%.

Επίσης σε αποσύνθεση βρίσκον-
ται οι πρώην Μονάδες Υγείας του
ΕΟΠΥΥ, καθότι κλείνουν η μία μετά
την άλλη, λόγω των ελλείψεων Ειδι-
κευμένων Ιατρών και άλλων Επαγ-
γελματιών Υγείας». 

Νεκτάριος Δαργάκης

11 Γενάρη 2017, Νο 1256Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Μια ολόκληρη φιλολογία έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο μήνα
γύρω από το μέλλον των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Ο
υπουργός Μεταφορών Σπίρτζης υποτίθεται ότι καταθέτει σχέ-
διο που αναδιαμορφώνει το σκηνικό, ως επόμενο κυβερνητικό
βήμα, στη μάχη που έχει ξεσπάσει από το περασμένο καλοκαί-
ρι, με αφορμή την απληρωσιά και τις κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων του ΟΑΣΘ. 

“Υποτίθεται”, γιατί επί της ουσίας η παρουσίαση του σχεδίου
αναγγέλεται εδώ και καιρό, αλλά... αναβάλλεται (επόμενη ανα-
κοινωμένη εξ αναβολής ημερομηνία είναι η 14η Ιανουαρίου).
Αυτά που μένουν εν τω μεταξύ είναι τα δημοσιεύματα του Τύ-
που, ένα περίγραμμα που παρουσίασε σε “μυστική” σύσκεψη ο
Σπίρτζης στις αρχές Δεκέμβρη και η προσπάθεια των κυβερνη-
τικών να παρουσιάσουν τις κινήσεις του υπουργείου, ως προ-
σπάθεια θεσμοθέτησης δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη.

Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Μακεδονίας της Κυρια-
κής (24/12/16) το σχέδιο δεν προβλέπει κρατικοποίηση του
ΟΑΣΘ, ούτε καν τη συγκρότηση δημόσιου φορέα συγκοινωνιών
όπως αφήνει να εννοηθεί η κυβερνητική προπαγάνδα. “Η λύση
που φαντάζει πιθανότερη είναι η συγκρότηση ενός σχήματος,
στο οποίο θα συμμετέχει το κράτος, κάποιοι δήμοι αλλά και
ιδιώτης. Μία μορφή δηλαδή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (ΣΔΙΤ). Η κυβέρνηση θα επιδιώξει το νέο αυτό σχήμα να
τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, δηλαδή κράτος και δήμοι να έχουν

τουλάχιστον το 51%. Όμως εάν αυτό για οποιοδήποτε λόγο δεν
τελεσφορήσει, τότε το plan b προβλέπει το δημόσιο να κρατή-
σει τουλάχιστον το 34%, ώστε να διαθέτει ισχυρή καταστατική
μειοψηφία, για να έχει σημαντικό ρόλο και λόγο. Σε αυτό το νέο
σχήμα θα μπορεί, εφόσον το θελήσει, να συμμετάσχει και ο
ΟΑΣΘ, ως ιδιώτης, ο οποίος έχει την τεχνογνωσία να εκτελέσει
το έργο της αστικής συγκοινωνίας. Ενδεχομένως, όμως, να
συμμετάσχει και άλλος αντίστοιχος ιδιωτικός οργανισμός”. 

Δανειστές

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα εξετάζεται και το ενδεχόμενο
“ο πάροχος να είναι καθαρά δημόσιος, χωρίς δηλαδή τη συμ-
μετοχή ιδιώτη. Σε αυτή την περίπτωση τα αναγκαία κεφάλαια
θα αντληθούν με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων για την αγορά λεωφορείων με χρονομίσθωση(λίζιγκ),
ενώ θα επιδιωχθεί και συνεργασία με την υπό εκκαθάριση ΕΛ-
ΒΟ για την κατασκευή μικρών λεωφορείων”. Για αυτό όμως
“απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δανειστών, γεγονός που θα
αποτελέσει έκπληξη” μιας που ήδη έχουν επιβάλει τη δρομολό-

γηση του ξεπουλήματος των συγκοινωνιών της Αττικής.
Όποια κι αν είναι η τελική διαμόρφωση του σχεδίου η κυβέρ-

νηση έχει επιλέξει να το κάνει επιτιθέμενη στους εργαζόμε-
νους. Η πρόθεση για περικοπές είναι δηλωμένη δια στόματος
του προέδρου της Εγνατίας Οδού που συμμετέχει στις διαδικα-
σίες. “Εμείς δεσμευόμαστε όλοι να ενταχθούν στο νέο φορέα,
να μη χάσει κανείς τη δουλειά του, αλλά βεβαίως, όχι με αυτό
το ύψος των αμοιβών” λέει. 

Η μόνη προοπτική που είναι προς το συμφέρον τόσο των ερ-
γαζόμενων όσο και των επιβατών δεν είναι άλλη από την πλήρη
κρατικοποίηση των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης σε σύγ-
κρουση με δανειστές και ιδιοκτήτες ΟΑΣΘ, χωρίς αποζημίωση
στους τελευταίους. Με τον έλεγχο στους ίδιους τους εργαζό-
μενους. Έτσι μπορούν να εξασφαλιστούν φτηνές και ποιοτικές
συγκοινωνίες για τους Θεσσαλονικείς, να κατοχυρωθούν οι
δουλειές και οι μισθοί των εργαζόμενων και να δυναμώσει ταυ-
τόχρονα η μάχη ενάντια στα ξεπουλήματα, των συγκοινωνιών
της Αθήνας, αλλά και όλων των υπόλοιπων κοινωνικών αγαθών.

Σ.Μ.

ΟΑΣΘ Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους, 
δημόσιες συγκοινωνίες τώρα!

1η Φλεβάρη Το “Καραβάνι της Υγείας” στη Λάρισα

Στη γέφυρα του Ρίο, 3/11/16
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Σε συγκέντρωση έξω από τα δικα-
στήρια της Ευελπίδων καλούν το
πρωί της Τετάρτης 25/1 οι καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικονομι-
κών. 

Οι εργάτριες που έδωσαν έναν εμ-
βληματικό πολύμηνο αγώνα μέχρι
την επαναπρόσληψή τους, διαδηλώ-
νουν ξανά με αφορμή τη δίκη του
ματατζή που, σε μία από τις πολλές
αστυνομικές επιθέσεις εναντίον
τους, τραυμάτισε δύο από αυτές,
την Ευαγγελία Αλεξάκη και τη Βάσω
Γκόβα. 

Στις 13 Γενάρη εκδικάζεται στην
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας η αίτηση ακύρωσης της Δι-
δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας
κατά της υπουργικής απόφασης για
τον «Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπια-
γωγείου». Συγκέντρωση θα γίνει έξω
από το κτίριο του ΣτΕ (η ώρα δεν
έχει ανακοινωθεί ακόμα). 

Η αίτηση ακύρωσης αναφέρει ότι:
«Κατά κανόνα η μετατροπή των Νη-
πιαγωγείων σε Ολοήμερα, συνδέον-
ταν με πρόσληψη προσωπικού και
αύξηση των οργανικών θέσεων των
υπηρετούντων εκπαιδευτικών, προ-
κειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
σε προσωπικό, όπως ρητώς ορίζεται
στην εξουσιοδοτική διάταξη. Με την
προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφα-
ση, ωστόσο, ανετράπη στο σύνολό
της η διαδικασία, χωρίς τέτοια δυνα-
τότητα να προκύπτει εκ του νόμου. 

Έτσι όλα τα νηπιαγωγεία ετράπη-
σαν σε Ολοήμερα, χωρίς να έχει
προηγηθεί οποιοσδήποτε σχεδια-
σμός και χωρίς να ληφθούν υπόψη
οι ανάγκες λειτουργίας τους, ενώ
την ίδια στιγμή, βάσει παράτυπου
κανονιστικής εγκυκλίου είχε μειωθεί
ο αριθμός των νηπίων, που δικαιούν-
ται να συμμετέχουν στο Ολοήμερο
πρόγραμμα και τελικώς δόθηκε η
δυνατότητα αναστολής της λειτουρ-
γίας του Ολοήμερου Προγράμματος
ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων,
που δικαιούνται να εγγραφούν και
να φοιτήσουν σε αυτό…». 

Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί πα-
λεύουν για ενιαίο δωδεκάχρονο δη-
μόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο
και δίχρονη υποχρεωτική προσχολι-
κή αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα
παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπια-
γωγείο. Επιμένουν ότι χρειάζεται η
διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα
στο Ολοήμερο Πρόγραμμα από την
έναρξη  μέχρι το τέλος του και δυ-
νατότητα εναλλαγής ωραρίου μετα-
ξύ των νηπιαγωγών του πρωινού και
του απογευματινού προγράμματος. 

Καθαρίστριες
ΥΠ.ΟΙΚ

ΔΟΕ

Ένα νέο ενωτικό σχήμα της
πέραν του ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς,
την Αριστερή Αγωνιστική Συσπεί-
ρωση Μηχανικών Δημοσίου, θα
έχουν τη δυνατότητα να στηρί-
ξουν οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλ-
ληλοι στις εκλογές στην ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ Αττικής που θα γίνουν την
Πέμπτη 19 Γενάρη. 

Η ΑΑΣΜΔ συγκροτήθηκε από
την Συσπείρωση Αριστερών Μη-
χανικών (ΣΑΜ), και την Αγωνιστι-
κή Συνεργασία Μηχανικών
(ΑΣΜ). Η ΣΑΜ είναι το βασικό
σχήμα με το οποίο παρεμβαίνει
για δεκαετίες η συντριπτική πλει-
οψηφία των δυνάμεων της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στο
χώρο. Η ΑΣΜ αποτελείται από
αγωνιστές και αγωνίστριες που
έχουν αποσχιστεί από το ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Για την ακρίβεια ήταν η παρά-
ταξη του ΣΥΡΙΖΑ της οποίας, όμως,
σχεδόν το σύνολο των μελών δια-
φοροποιήθηκε και ήλθε σε σύγ-
κρουση με την πολιτική της κυβέρ-
νησης, με αποτέλεσμα να είναι οι

ελάχιστοι εναπομείναντες να μην
μπορέσουν να συγκροτήσουν ψη-
φοδέλτιο! Η πρόταση για ενωτική
αριστερή εκλογική συνεργασία
απευθύνθηκε και στην Αγωνιστική
Παρέμβαση (ΝΑΡ, ΕΚΚΕ, ΜΛ-ΚΚΕ)
η οποία αρνήθηκε.

Σε μια περίοδο που οι μηχα-
νικοί, όπως και όλοι οι εργαζό-
μενοι στο δημόσιο, έχουν δεχ-
θεί απανωτά χτυπήματα από τα
μνημόνια (ασφαλιστικό, μισθοί,
περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις και
διάλυση υπηρεσιών) μια τέτοια
πρωτοβουλία είναι σημαντική
κατ’ αρχή για την ενωτική στή-
ριξη των αγώνων σε όλα τα πα-
ραπάνω μέτωπα. Μπορεί να δη-
μιουργήσει δυναμική στα αρι-
στερά του ΣΥΡΙΖΑ και να βοη-
θήσει στην αναπτέρωση του
ηθικού του κόσμου που θέλει
να παλέψει για προσλήψεις,
αυξήσεις, κόντρα στις ιδιωτικο-
ποιήσεις μέσα στο χώρο των
μηχανικών του δημοσίου.
Όπως γράφει και η προκύρηξη
της ΑΑΣΜΔ:

“Αυτός ο δρόμος ξέρουμε πως
δεν είναι εύκολος, αλλά τον προτι-
μάμε από τον αργό θάνατο του
στραγγαλισμού. Ξέρουμε πως περ-
νάει μέσα από τη διαγραφή του
χρέους, τη ρήξη με την Ευρωζώνη

και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εί-
ναι σαφές πως διαφορετικά δεν γί-
νεται να αναπνεύσουμε. Και πως
για να μπορέσει να σταθεί μια τέ-
τοια πολιτική, χρειάζεται και βαθύ-
τερες τομές, όπως η εθνικοποίηση
των τραπεζών, των οποίων τις ανα-
κεφαλαιοποιήσεις έχουμε χρυσο-
πληρώσει, και των επιχειρήσεων
στρατηγικής σημασίας και κοινής
ωφέλειας, με κοινωνικό και εργατι-
κό έλεγχο. Χρειάζεται μαζική αντί-
σταση στο ρατσισμό και το φασι-
σμό”.

Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμε-
τέχει στο ψηφοδέλτιο της ΑΑΣΜΔ
με τους/τις: Βάγια Γκούμα (ΥΠΟ-
ΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ), Κώστα Πίττα (ΥΠΟΙ-
ΑΝ/ΓΓΕ), Βασίλη Τσούλκα (ΥΠΕΠΘ/
ΓΓΕΤ) και Κώστα Φοινινή (Δήμος
Βριλησσίων).

Κώστας Πίττας, 
γραμματέας Ομοσπονδίας τ. ΥΠΑΝ

• Οι εκλογές θα γίνουν 19 Γενάρη
08.30 - 17.00 στο ΤΕΕ (1ος & 8ος
όροφος), Νίκης 4, Σύνταγμα 

Ο
ι εργαζόμενοι στα σουπερμάρκετ του
Μαρινόπουλου πιάνουμε ξανά το νήμα
των κινητοποιήσεων. Δεν έχουμε πληρω-

θεί τον Δεκέμβρη και μάλλον δεν θα πληρωθού-
με ούτε το Γενάρη, ενώ οι δουλειές μας βρί-
σκονται στον αέρα. Την Κυριακή έγινε σύσκεψη
των επιτροπών αγώνα. Πάμε για γενικές συνε-
λεύσεις στα καταστήματα αυτή τη βδομάδα. Το
Σάββατο 14/1 θα γίνουν εξορμήσεις – συγκεν-
τρώσεις σε δύο μαγαζιά, στη Ν.Ιωνία και τους
Αμπελόκηπους, στις 10πμ. Η προσπάθεια είναι
μαζί με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων - που
ζητάει να υπάρξει μια τριμερή συνάντηση με την
εργοδοσία και το υπουργείο – να βγει κινητοποί-
ηση εκείνη την ημέρα. Νέα σύσκεψη των επιτρο-
πών θα υπάρχει το απόγευμα της Κυριακής.

Είναι μια πολύ χοντρή μάχη. Ο Μαρινόπουλος
χρωστάει γύρω στο 1,8 δις. Κοντά στο 1% του
ελληνικού ΑΕΠ. Και μιλάμε για μία επιχείρηση.
Ένα αφεντικό. Κι αυτά τα έχει κάνει ταξίδια,
πλούτο και καλή ζωή. Αυτός ο τύπος δεν έχει
την αντιμετώπιση των προσφύγων που κλείνον-
ται σε φυλακές κλπ. Αντίθετα βγαίνει λάδι. Τον
σώζουν. Προσπαθούν να δώσουν 400 εκατομμύ-
ρια ευρώ στον καινούργιο αγοραστή, τον Σκλα-
βενίτη, με ένα επιτόκιο της τάξης του 1% το
οποίο θα το ξεχρεώσει τα επόμενα 20 - 25 χρό-
νια. Σε 25 χρόνια από σήμερα θα δώσει 404 εκα-
τομμύρια ευρώ πίσω στις τράπεζες. Ό,τι λεφτά
χρωστάει σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιους ορ-
γανισμούς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ θα τα εξοφλήσει ο
καινούργιος επενδυτής σε 200 ισόποσες δόσεις.
Κι αυτά κοντά στα 20 χρόνια δηλαδή. Με λίγα
λόγια βγάζουν τον Μαρινόπουλο λάδι. 

Και πλασάρεται όλη αυτή η ιστορία σαν ένα

μεγάλο ντιλ. Πρώτον λέγαμε εδώ και καιρό ότι
το μεγάλο ντιλ που εξασφαλίζει τα πάντα δεν
ισχύει. Η απόφαση του δικαστηρίου που αναμε-
νόταν αυτές τις μέρες δεν βγαίνει. Σφάζονται με-
ταξύ τους γιατί η απόφαση πρέπει να αποτυπώ-
νει τον συσχετισμό δύναμης του ενός, του άλ-
λου, των ανταγωνιστών κλπ. Η Καθημερινή είχε
άρθρο που έλεγε ότι 20 καταστήματα δεν θα δο-
θούν στον Σκλαβενίτη αλλά σε ανταγωνιστές.
Πάμε δηλαδή σε ένα σχέδιο σαλαμοποίησης.
Δεν θα τα πάρει όλα ο Σκλαβενίτης. Κάποια όν-
τως θα τα πάρει, κάποια άλλα οι ανταγωνιστές
και τα υπόλοιπα στον Καιάδα μαζί με τους εργα-
ζόμενους. 

Έλεγαν ψέματα τόσο καιρό για τα ντιλ που
μας συμφέρουν όλους. Δεν υπάρχουν τέτοια
ντιλ. Απλά βγάζουν λάδι τους καπιταλιστές και

τα χρέη θα φορτωθούν στον κόσμο. Όταν για
παράδειγμα χρωστάει στη ΔΕΗ 80 εκατομμύρια
και του δίνουν περιθώριο 25 χρόνια, η ΔΕΗ το
χρέος αυτό από πού θα το πάρει; Από τον κό-
σμο, ακριβαίνοντας το ρεύμα κλπ. Κι αφού τέ-
τοια ντιλ και τέτοιες λύσεις, συμφέρουσες για
τον απλό κόσμο και τους εργαζόμενους, δεν
υπάρχουν, ερχόμαστε σε αυτό που προτείνει
εδώ και μήνες ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια σαν βιώσιμη λύση για όλους δηλαδή την
κρατικοποίηση του Μαρινόπουλου χωρίς αποζη-
μίωση και την μετατροπή του σε κοινωνικό παν-
τοπωλείο με εργατικό έλεγχο. 

Μιχάλης Βερβέρης
εργαζόμενος στον Μαρινόπουλο,

μέλος της Επιτροπής Αγώνα Καρφουρ Ν.Ιωνίας
και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια

ΕΜΔΥΔΑΣ Αριστερή Αγωνιστική Συσπείρωση Mηχανικών

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

“Πιάνουμε ξανά το νήμα του αγώνα”

Από την απεργία των εργαζόμενων στον Μαρινόπουλο, 22/7/16
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Μ
ια στημένη Ρόδα, ένα σι-
δερένιο κατασκεύασμα
40 μέτρων που χρειάζεται

μισό στρέμμα βάση στήριξης, χω-
ρίς πιστοποίηση, χωρίς τεχνική
προμελέτη στησίματος, χωρίς μέ-
τρα ασφαλείας για τους χρήστες
και τους περαστικούς, με καταπά-
τηση των διαβάσεων για τυφλούς
και πάνω στις ράμπες για τα ανα-
πηρικά αμαξίδια, δίπλα στο κεν-
τρικό σταθμό του Μετρό της Αθή-
νας στο Σύνταγμα και με ανάθεση
δωρεάν (τουλάχιστον μέχρι το τέ-
λος των γιορτών), σχεδόν φωτο-
γραφική που ξεκίναγε από το
γραφείο του δημάρχου. Αυτά εί-
ναι τα στοιχεία ενός ακόμα από
τα “μεγάλα” έργα της δημαρχίας
Καμίνη. 

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή
του ο Δημοτικός Σύμβουλος με
την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας Πέτρος Κωνσταντίνου
(που ανέδειξε έγκαιρα το θέμα
στις 24/12) “η απόφαση πάρθηκε
αφού είχε στηθεί πιο πριν η κατα-
σκευή και ... χρειάστηκε διάλειμ-
μα στη συνεδρίαση του ΔΣ ώστε
να ενοποιηθεί η πλειοψηφούσα
παράταξη Καμίνη για να ψηφίσει
υπέρ. Την απόφαση στήριξε και η
παράταξη Κακλαμάνη αλλά και η
Παναθηναϊκή Συμμαχία. Η απόφα-
ση ήταν να συνεχιστεί η λειτουρ-
γία της Ρόδας μέχρι τις 10 Μάρ-
τη!”. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου μί-
λησε στον Κυριάκο Μπάνο:

“Η γραμμή του Καμίνη είναι
«όλα για τον Τουρισμό». Σύμφωνα
με τη γραμμή αυτή τα πάντα μπο-
ρούν να παραχωρηθούν, οι πλα-
τείες, οι ελεύθεροι χώροι, μπο-
ρούν να πουληθούν στις επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες μόνο για
τουριστικούς σκοπούς και έργα
βιτρίνας. Το είδαμε τα Χριστού-
γεννα και με το τεράστιο φα-
στφουντάδικο στην πλατεία Κο-
τζιά. Η κεντρική πλατεία του δη-
μαρχείου της Αθήνας μετατράπη-
κε σε ένα τεράστιο φαγάδικο χω-
ρίς καμιά μελέτη, μόνο και μόνο
για να κερδίσουν συγκεκριμένες

επιχειρήσεις. Είναι προφανές πως
για τον Καμίνη και την ομάδα του
οι πλατείες είναι αντικείμενο κερ-
δοσκοπίας και όχι ελεύθεροι χώ-
ροι για τον απλό κόσμο.

Ζήσαμε τις προηγούμενες
εβδομάδες την προσπάθεια της
δημοτικής αρχής να διώξει τους
πλανόδιους μικροπωλητές και να
εξαφανίσει τους ρακοσυλλέκτες.
Είναι προφανές πως για τον Καμί-
νη οι μόνοι που έχουν λόγο στην
πόλη είναι τα μεγάλα επιχειρημα-
τικά συμφέροντα και οι εταιρίες
που μπορούν ελεύθερα να λυμαί-
νονται τους δημόσιους χώρους.
Θα μπορούσαν να στήσουν ένα
Καρουσέλ δωρεάν για τα παιδιά
συμβατό με τα μεγέθη της πόλης
και χωρίς να τσακίζει τους δημό-
σιους χώρους.

Για την εικόνα

Όμως η άποψη του Καμίνη είναι
πως η Αθήνα πρέπει να μετατρα-
πεί σε ένα τουριστικό κέντρο. Δεν
έχουν ανάγκη οι γειτονιές για να
φτιαχτούν  πεζοδρόμια, πλατείες,
παιδικές χαρές αφού ο Δήμος εν-
διαφέρεται μόνο για την εικόνα
και το κέντρο. Όλη η λειτουργικό-
τητα της πόλης, οι εκδηλώσεις,
τα πολιτιστικά δρώμενα, όλα τα
λεφτά που σπαταλιόνται είναι για
“να υποδεχόμαστε τον τουρίστα”. 

Και προφανώς αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα πως τα πάντα πρέπει
να είναι μια καλοστημένη βιτρίνα

άρα όσοι χαλάνε την εικόνα πρέ-
πει να τους διώξουμε. Διώχνουμε
έξω από το κέντρο της πόλης
τους φοιτητές που διαμαρτύρον-
ται, τα κινήματα γιατί μας ενο-
χλούν μας παίρνουν τις πλατείες
και κάνουν διαδηλώσεις. 

Είναι μια εικόνα που την βλέ-
πουμε καθημερινά και με τη δια-
χείριση της ανθρωπιστικής κρίσης
της πόλης με όρους ΜΚΟ. Τα
βλέπουμε καθημερινά στην αντι-
μετώπιση των άστεγων, των φτω-
χών αλλά και των χιλιάδων προ-
σφύγων. Ποια θα έπρεπε να είναι
η αντιμετώπιση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης; Μέσω δημοτικών
υπηρεσιών, με διεκδίκηση κρατι-
κής χρηματοδότησης. Όμως ο
Καμίνης και η παράταξή του προ-
τιμάνε να σπαταλάνε χιλιάδες ευ-
ρώ σε συνεργασίες με τις ΜΚΟ. Ο

Δήμος της Αθήνας έχει ΜΚΟποι-
ηθεί. Ενώ θα έπρεπε και θα μπο-
ρούσε να έχει κατοχυρώσει το
ρόλο του σαν ο κεντρικός μηχανι-
σμός αλληλεγγύης, το μόνο που
κάνει είναι να μετατρέπεται σε
ένα μηχανισμό που κάνει σέρβις
στις ΜΚΟ, στους χορηγούς, στα
Super Market  που πουλάγανε κοι-
νωνικό πρόσωπο. 

Είδαμε τα αποτελέσματα στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δή-
μου της Αθήνας που έκλεισε γιατί
καταρέει ο Μαρινόπουλος που
ήταν ο χορηγός. 

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμ-
βούλιο με το κρύο βάλαμε το θέ-
μα της θέρμανσης. Τόνισα πως
πρέπει ο Δήμος της Αθήνας να
πρωτοστατήσει στην ίδρυση κοι-
νωνικού βενζινάδικου για πετρέ-
λαιο θέρμανσης. Δεν είναι δυνα-
τόν να λες ότι σου δίνω ρούχα,
σου δίνω φαγητό αλλά στην πο-
λυκατοικία σου θα ξεπαγιάσεις
από το κρύο. Κάποιος έχει την ευ-
θύνη γιατί δεκάδες χιλιάδες κό-
σμος στην Αθήνα δεν έχει πετρέ-
λαιο. Το πετρέλαιο είναι πανάκρι-
βο γιατί το χρησιμοποιούν για να
φορολογήσουν τον κόσμο και
άρα πάνω στην κοινωνική ανάγκη
γίνεται φορομπηξία. Πρέπει να
σπάσει αυτό. Μπορούν οι δημοτι-
κές κοινότητες να καταγράψουν
ποιες πολυκατοικίες δεν έχουν
πετρέλαιο και να τους δώσουν.
Πόσο κοστίζει; Ούτε 2.5 εκ ευρώ,
πάρα πολύ λίγα για να μην πεθαί-
νει κόσμος από το κρύο. Αυτή θα
έπρεπε να είναι η δουλειά ενός
Δήμου, να νοιάζεται πάνω απ' όλα
για τα προβλήματα των δημοτών
και όχι των επιχειρήσεων και των
τουριστών”.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σκάνδαλο είναι και γυρίζει
Χρειάστηκαν πέντε μέρες για να εκδο-

θεί τελικά η εισαγγελική εντολή για την
παραχώρηση της επιμέλειας του 6χρο-
νου παιδιού της Πόλας Ρούπα στην για-
γιά του. 

Το ότι ένα ανήλικο παιδί έμενε κρα-
τούμενο στην ουσία στο νοσοκομείο παί-
δων Αγ. Σοφία αποδεικνύει προφανώς
ότι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίζει
ακολουθώντας το δρόμο προηγούμενων
κυβερνήσεων το «επικοινωνιακό» χαρτί
της τρομοϋστερίας, του νόμου και της
τάξης. Ταυτόχρονα, η απάνθρωπη ευκο-
λία με την οποία ο κρατικός μηχανισμός
ιδρυματοποιεί ένα παιδί έφερε στην επι-
φάνεια την πλέον αδιανόητη πρακτική
των ιδρυμάτων κλειστής προστασίας
στην οποία ζουν περισσότερα από 2.500
χιλιάδες παιδιά. 

Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τονί-
ζει μεταξύ άλλων πως, “το παραμύθι της
τρομοϋστερίας είναι χιλιοπαιγμένο για
να ξεγελάσει άλλη μία φορά. Και ανε-
ξάρτητα από τις διαφορές μας με τις ορ-
γανώσεις ένοπλης πάλης θα ξαναπούμε
ότι οι πραγματικοί εχθροί του λαού δεν
είναι εκείνοι που το σύστημα βαφτίζει
τρομοκράτες, αλλά είναι το ίδιο το σύ-
στημα, οι δομές και οι μηχανισμοί του
και οι διαχειριστές τους, που τον οδη-
γούν καθημερινά στην οικονομική και
κοινωνική εξαθλίωση, την ανεργία και
την φτώχεια και του συρρικνώνουν τις
ελευθερίες και τα δικαιώματα. 

Εκδικητικά

Είναι αυτοί οι κρατικοί μηχανισμοί που
λειτουργώντας εκδικητικά και ως σύγ-
χρονοι τύραννοι, ετοιμάζονται να καταδι-
κάσουν ένα εξάχρονο παιδί σε εγκλεισμό
σε ίδρυμα, λόγω της δράσης των γονιών
του. Σαν να μην έφτανε η σύλληψη της
μητέρας μπροστά στα μάτια του, επιδιώ-
κουν να του στερήσουν το υποστηρικτικό
περιβάλλον των οικείων και συγγενών.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, η
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. επισημαίνει ότι η λειτουρ-
γία και οι προτεραιότητες του αστικού
κράτους, των κατασταλτικών μηχανι-
σμών και των Μ.Μ.Ε. παραμένουν αμετά-
βλητες και ισχυροποιημένες επί ημερών
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Αν η «αντι-
τρομοκρατική» και οι λοιπές αστυνομι-
κές υπηρεσίες έδειχναν τον ίδιο ζήλο
απέναντι στην πραγματικά τρομοκρατική
δράση των Ταγμάτων Εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής τα προηγούμενα χρόνια ίσως
δεν θα είχαμε θρηνήσει τους Σαχτζάτ
Λουκμάν και Παύλο Φύσσα. Ούτε τους
συνεχείς εμπρησμούς και επιθέσεις σε
χώρους μεταναστών και προσφυγικούς
καταυλισμούς.

Με τις σκέψεις αυτές συνεχίζουμε την
αδιαπραγμάτευτη απαίτηση για τήρηση
των συνταγματικών και δικονομικών της
δικαιωμάτων και την άμεση λήξη της
επαίσχυντης και απροκάλυπτα παράνο-
μης ομηρίας του εξάχρονου παιδιού της”.

Στο βωμό της 
τρομοϋστερίας

Την Κυριακή 22 Γενάρη θα συνεδριάσει το
Πανελλαδικό Συντονιστικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Στο ΠΣΟ θα συζητηθούν οι εξελίξεις και ο
σχεδιασμός της παρέμβασής της, αξιοποι-
ώντας τις δυνατότητες που ανοίγονται για
να πάρει πρωτοβουλίες κοινής δράσης μέσα
στο κίνημα ενάντια στα μνημόνια, το ρατσι-
σμό, τους φασίστες, τον πόλεμο, αλλά και
για να  ανοίξει ένας συντροφικός διάλογος
μέσα στην Αριστερά για τα μεγάλα ζητήματα
της στρατηγικής.

Προφανώς η προβολή του αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος παραμένει σαν η καλύτε-
ρη αφετηρία γι' αυτόν τον διάλογο, ενώ ταυ-

τόχρονα σημαντική είναι η προσπάθεια για
άπλωμα της αυτοτελούς παρέμβασής της
και της ακόμα πιο οργανωμένης λειτουργίας
της ίδιας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήδη συζητάει για το
κείμενο εισήγησης-πρότασης κοινής δράσης
προς όλες τις δυνάμεις του κινήματος και
της αριστεράς με στόχο να ανοιχτεί και να
συσπειρώσει τα μεγάλα ακροατήρια που πα-
λεύουν και ψάχνουν απαντήσεις.

Συνεδριάζει 
το Πανελλαδικό
Συντονιστικό
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η ρόδα του σκανδάλου.

Άστεγοι στη Σταδίου
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Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι

Πακιστανοί εργαζόμενοι σήμερα και

πώς τους στηρίζει η Πακιστανική

Κοινότητα; 

Μέσα σε λίγες μέρες από το ξεκί-
νημα της νέας χρονιάς έχουν έρθει
στην Πακιστανική Κοινότητα μία σει-
ρά καταγγελίες από μέλη μας, από
όλη την Ελλάδα. Έχω αυτή τη στιγ-
μή μπροστά μου, την καταγγελία
για την εταιρεία Αγκρομάτ από το
Περιστέρι, όπου ο εργοδότης αντί
να πληρώσει τους τέσσερις Πακι-
στανούς εργάτες, τους έβρισε, τους
χτύπησε και τους έδιωξε. Παρακά-
τω υπάρχει πάλι μία καταγγελία στις
3/1/2017 από τον Μοχάμεντ Ασλάμ
από τη Μήλο. Ο άνθρωπος δούλευε
τρεις μήνες και τον έδιωξαν με βρι-
σιές και κλωτσιές χωρίς να τον πλη-
ρώσουν. Ο Σαϊντ Άχμετ από το Παγ-
κράτι το ίδιο κατήγγειλε και αυτός
στις 3/1. Υπάρχει καταγγελία εργα-
ζόμενου στη Μύκονο που του χρω-
στάνε 4.500 ευρώ. Είναι πολλά τα
προβλήματα. 

Εμείς η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος πάντα προσπαθούμε να
παλέψουμε ενάντια στις εργοδοτι-
κές αυθαιρεσίες. Προσπαθούμε να
στηρίξουμε τους εργάτες και να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
Οργανώνουμε συγκεντρώσεις και
διαμαρτυρίες με τη συνεργασία και
την αλληλεγγύη, της ΚΕΕΡΦΑ, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάθε αριστερού αν-
θρώπου. Πηγαίνουμε στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας και ζητάμε να εφαρ-
μοστεί η εργατική νομοθεσία. Πρώ-
τα μας βήματα πάντα είναι να ενη-
μερώνουμε τα σωματεία και τα ερ-
γατικά κέντρα, γιατί και εμείς είμα-
στε εργάτες και χρειάζεται να έχου-
με επαφή μαζί τους. Εδώ και χρόνια
το μήνυμα που θέλω να περάσω εί-
ναι ότι οι ρατσιστές προσπαθούν να
μας χωρίσουν, σε Έλληνες και με-
τανάστες. Όμως εμείς είμαστε ερ-
γάτες και για να κερδίσουμε τα δι-
καιώματά μας χρειάζεται να έχουμε
επαφή με τα συνδικάτα.  

Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλά-
δας είναι ένα μοναδικό φαινόμενο
κοινότητας σε όλο τον κόσμο, που
παίρνει πρωτοβουλίες, με δύναμη,
πάθος και έχει το κουράγιο να συνε-
χίζει. Εμείς είμαστε συνέχεια στο
δρόμο. Δεν είμαστε για να κάνουμε
τραπέζια και συναντήσεις σε κλει-
στά γραφεία. 

Αυτή την περίοδο ετοιμάζεστε για τις

εκλογές της Πακιστανικής Κοινότη-

τας;  

Κάναμε δεύτερη και τελική γενική
συνέλευση στις 13 Νοέμβρη 2016,
εκλέξαμε πενταμελή εφορευτική
επιτροπή για να οργανώσει τις
εκλογές. Αυτή τη φορά δεν είναι

απλές εκλογές. 
Γίνεται μία προσπάθεια από μία

ομάδα γραφειοκρατών της Πρεσβεί-
ας να διαλύσουν την Κοινότητα, για
να μην υπάρχει η φωνή του πιο αδύ-
ναμου, του εργάτη, του ανθρώπου
του μόχθου που τολμά να τα βάζει
με τη γραφειοκρατεία της Πρεσβεί-
ας και τα στηρίγματά της. Αυτοί
στην ουσία δεν θέλουν να γίνουν
εκλογές. Προσπαθούν να κάνουν
προβοκάτσιες. Μας απειλούν ότι δεν
θα μας αφήσουν να κάνουμε εκλο-
γές. Εμείς τους δώσαμε ευκαιρία
τέσσερις πέντε φορές αλλά τώρα θα
ενημερώσουμε ότι οι εκλογές θα γί-
νουν. 

Μέχρι πριν μία εβδομάδα υπήρχε
μόνο η δικιά μου υποψηφιότητα. Εμ-
φανίστηκε μία δεύτερη υποψηφιό-
τητα, παρόλο που η αίτηση δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί. Η ομάδα των
γραφειοκρατών που θέλει να σπά-
σει την Πακιστανική Κοινότητα στη-
ρίζει αυτή την στιγμή έναν υποψή-
φιο, που ήταν χωμένος στα βρώμικα
παιχνίδια και στις δωροδοκίες που
οργάνωνε ο προηγούμενος Πρέ-
σβης και οι γραμματείς του. Πίσω
από αυτόν είναι οι γραφειοκράτες
της πρεσβείας του Πακιστάν. Μπο-
ρεί ο παλιός Πρέσβης να έφυγε αλ-
λά οι καινούργιοι είναι όπως και οι
προηγούμενοι. Έχουν πάλι κοντά
τους βρώμικα άτομα, τους πράκτο-
ρες. Αν ήταν καθαροί τότε θα είχαν
διώξει τα κυκλώματα. Κάποιοι μάλι-
στα είναι ακόμα πιο κοντά στον τω-
ρινό Πρέσβη. Υπάρχει μία μικρή δια-
φορά. Εδώ και τέσσερις μήνες είχα-
με πάρα πολλές καταγγελίες για
δωροδοκίες. Αυτή τη φορά κάθε
δύο εβδομάδες πηγαίνουμε στην
Πρεσβεία και κάνουμε έγγραφες
καταγγελίες για τις δωροδοκίες που
γίνονται και εμείς κρατάμε τα αντί-
γραφα. Τώρα τις τελευταίες τρεις
εβδομάδες κάνουν καλή δουλειά.

Αλλά όχι γιατί είναι καλοί αλλά γιατί
μας φοβούνται. Μην ξεχνάτε ότι
ήμασταν έξω από την Πρεσβεία για
11 μήνες και παλεύαμε. Και ξέρουν
ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε. 

Όμως και πάλι όλοι αυτοί έχουν
πολύ μεγάλο φόβο. Φοβούνται γιατί
δεν μπορούν να κερδίσουν την υπο-
στήριξη των μελών μας, γιατί όλος ο
κόσμος ξέρει τι μάχες έδωσε η Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος. Η προ-
εκλογική δουλειά έχει ξεκινήσει εδώ
και τρεις μήνες. Ο κόσμος έχει την
Πακιστανική Κοινότητα μέσα στην
καρδιά του, γιατί ήταν πάντα εκεί
ό,τι και αν έγινε με τη Χρυσή Αυγή,
την αστυνομία, τους εργοδότες. 11
μήνες ήμασταν μπροστά στην πρε-
σβεία και κάναμε διαμαρτυρία γιατί
μας έκλεβαν. Κανείς δεν μπορεί να
τα ξεχάσει όλα αυτά. 30 φορές μας
συνέλαβαν, μας πήγαν στα δικαστή-
ρια, μας έβαλαν πρόστιμα και τόσα
άλλα. Ακόμα και μέσα στα χιόνια κά-
ναμε διαμαρτυρία έξω από την Πρε-
σβεία. Με χιόνια διαδηλώσαμε και
έξω από το εργοστάσιο του Λαζό-
πουλου στη Γενική Ανακύκλωση τον
Γενάρη του 2015, μαζί με τους συν-
τρόφους από την ΚΕΕΡΦΑ και την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για να πληρωθούν τα
δεδουλευμένα των εργαζόμενων.

Τότε είχε γίνει σύλληψη 35 ατόμων.
Εγώ έχω δεκάδες δικαστήρια γιατί
στηρίζω τους εργάτες. Δεν αφήνου-
με κανέναν μόνο του ακόμα και αν
ήρθε σήμερα. Σε όλους δίνουμε
στήριξη για να υπάρχει φωνή και ελ-
πίδα. 

Σήμερα είμαστε στην Ελλάδα πε-
ρίπου 35-40.000 Πακιστανοί. Ένα
60% έχει φύγει όλα αυτά τα χρόνια
της κρίσης. Σε προηγούμενες εκλο-
γές ψήφιζαν από 15.000 μέχρι
20.000. Αυτή τη φορά που θέλουν
να διαλύσουν την κοινότητα δεν
πρέπει να τους αφήσουμε. Χρειάζε-
ται να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει.
Πιστεύω ότι θα ψηφίσουν γύρω στις
10.000-15.000. Όποιος Πακιστανός
ζει στην Ελλάδα μπορεί να έρθει να
γραφτεί στην Κοινότητα και να έρ-
θει να ψηφίσει. Καλούμε όλους να
έρθουν μέχρι και την ημέρα των
εκλογών. Οι κάλπες θα στηθούν σε
35-40 δήμους σε όλη την Ελλάδα.
Είμαστε η μοναδική κοινότητα που
κάνει εκλογές τόσο οργανωμένα. 

Σε λίγες μέρες κλείνουν 4 χρόνια

από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκ-

μάν. Θύμησέ μας τον αγώνα που

έδωσε η Πακιστανική Κοινότητα

ενάντια στη Χρυσή Αυγή. 

Τα τελευταία χρόνια οι Πακιστα-
νοί εργάτες είχαν γίνει ο στόχος της
Χρυσής Αυγής. Πληρώσαμε με το
αίμα μας, με σπασμένα χέρια και κε-
φάλια ανοιγμένα, είχαμε μέχρι και
νεκρό που δολοφονήθηκε στις 17
Γενάρη 2013. Αλλά ήμασταν πάντα
όρθιοι και παλεύαμε μαζί με το αντι-
φασιστικό κίνημα ενάντια στη Χρυ-
σή Αυγή. 

Αν δεν υπήρχε η Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδος πιστεύω δεν θα εί-
χαν γίνει γνωστά όλα αυτά που μας
έκαναν οι Χρυσαυγίτες, θα είχαν
όλα κουκουλωθεί. Αν δεν υπήρχε η
Κοινότητα τα θύματα δεν θα είχαν
τη δύναμη να καταγγείλουν τις επι-
θέσεις. Όταν πήγαμε στον Άρειο
Πάγο να καταθέσουμε για την υπό-
θεση της εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή, δώσαμε τη μεγαλύτε-
ρη κατάθεση με τα περισσότερα
στοιχεία. Αν δεν υπήρχε η Πακιστα-
νική Κοινότητα δεν θα ήταν δυνατόν
να έρθουν στην Ελλάδα η μάνα και
ο πατέρας του Λουκμάν Σαχζάτ.
Όλος ο κόσμος ξέρει ότι η καταδίκη
των δολοφόνων του Λουκμάν ήταν
μία πολύ μεγάλη νίκη. Ήταν η πρώ-
τη φορά που ρατσιστές χρυσαυγί-
τες μπήκαν στη φυλακή. Όλη εκείνη
την περίοδο υπήρχαν εκατοντάδες
καταγγελίες για φασιστικές επιθέ-
σεις, από τη Νίκαια μέχρι Κόρινθο
και τη Χαλκίδα. Όταν είχαμε ρατσι-
στικές επιθέσεις η αστυνομία ήταν
μαζί τους. Ήμασταν η πρώτη κοινό-
τητα που μπήκε μπροστά και έβγα-
λε στη φόρα πολλά πράγματα για
τις αυθαιρεσίες και τις πλάτες που
έκαναν στη Χρυση Αυγή οι αστυνο-
μικοί. Μάλιστα πολλοί αστυνομικοί
ξηλώθηκαν από τις θέσεις τους με-
τά από τις καταγγελίες μας. Αυτό
για μας ήταν αδύνατο και όμως έγι-
νε. Η Πακιστανική Κοινότητα με τη
συνεργασία της ΚΕΕΡΦΑ και κάθε
έναν που παλεύει το ρατσισμό και
το φασισμό και ήταν δίπλα μας, κα-
τάφερε πάρα πολλά πράγματα με
τους αγώνες δώσαμε. Έτσι φτάσα-
με στη δίκη της Χρυσής Αυγής που
συνεχίζεται σήμερα. 

Στις 17 Γενάρη θα είμαστε στο
Εφετείο, για να στείλουμε το μήνυ-
μα ότι δεν ξεχνάμε τον νεκρό μας
και δεν θα σταματήσουμε μέχρι
όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δο-
λοφονία του, όλη η Χρυσή Αυγή και
όλοι οι ρατσιστές και οι φασίστες
να πάνε στη φυλακή. Μέχρι το τέ-
λος της Δίκης της Χρυσής Αυγής θα
είμαστε παρών και όπου χρειαστεί
θα παλεύουμε για να βάλουμε τέ-
λος στο ρατσισμό και το φασισμό
και να έχουμε δύναμη όλοι οι εργά-
τες.

O Τζαβέντ 
Ασλάμ μίλησε
στην Κατερίνα
Θωίδου για τις
εκλογές στην
Πακιστανική
Κοινότητα

“Έχουν την κοινότητα μέσα στην καρδιά τους”

Διαδήλωση στη Θήβα τον Ιούνη του 2016 ενάντια στις άθλιες συνθήκες εργασίας των Πακιστανών εργατών γης
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Μ
ε συγκέντρωση την Τρίτη 17 Γενάρη,
στις 8.30πμ στο Εφετείο της Αθήνας,
τιμά η Πακιστανική Κοινότητα και η

ΚΕΕΡΦΑ τη μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν, που
δολοφονήθηκε τέσσερα χρόνια πριν από τάγ-
μα εφόδου της Χρυσής Αυγής στα Πετράλω-
να. Το Σάββατο 14/1, στις 12 το μεσημέρι τοπι-
κή συγκέντρωση μνήμης στο δολοφονημένο
Σαχζάτ Λουκμάν, θα γίνει στην πλατεία Μερ-
κούρη, λίγα μέτρα μακριά από τον τόπο της
δολοφονίας του. 

Ο Λουκμάν δολοφονήθηκε γύρω στις 3 τα
ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013 επί
της οδού Τριών Ιεραρχών, από τον 29χρονο
πυροσβέστη Χρήστο Στεργιόπουλο και τον
25χρονο Διονύση Λιακόπουλο. Οι δύο δολοφό-
νοι επέβαιναν σε μηχανάκι και οπλισμένοι με
πτυσσόμενα μαχαίρια «πεταλούδα», επιτέθη-
καν στον 27χρονο Σαχζάτ Λουκμάν, ενώ εκεί-
νος πήγαινε με το ποδήλατό του στη δουλειά
του στη Λαϊκή. Τον σκότωσαν με 7 μαχαιριές
στην καρδιά και στην πλάτη και τον παράτη-
σαν αιμόφυρτο στην άσφαλτο όπου άφησε την
τελευταία του πνοή. 

Η δίκη των δύο χρυσαυγιτών (που είναι σή-
μερα ανάμεσα στους κατηγορούμενους της
δίκης της Χ.Α που βρίσκεται σε εξέλιξη) ξεκί-
νησε στις 18 Δεκέμβρη 2013. Μετά από τέσσε-
ρις μήνες, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της
Αθήνας καταδίκασε τους δύο δολοφόνους
χρυσαυγίτες σε ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυν-
τικό, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά σε ελ-
ληνικό δικαστήριο το ρατσιστικό κίνητρο της
δολοφονίας. Όμως από την πρώτη στιγμή το
φασιστικό έγκλημα δεν αντιμετωπίστηκε καθό-
λου ως τέτοιο.

Σήμερα μετά τις αποκαλύψεις για τη δράση
της Χρυσής Αυγής που έχουν αναδειχθεί μέσα
από τις καταθέσεις των μαρτύρων στη δίκη
της εγκληματικής οργάνωσης, αναδεικνύεται
ότι οι δύο δολοφόνοι του Λουκμάν, έδρασαν
με τον ίδιο τρόπο που έδρασαν τα τάγματα
εφόδου της Χρυσής Αυγής στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, στην εισβολή στο σπίτι των Αι-
γύπτιων ψαράδων στο Πέραμα και στην επίθε-
ση στα μέλη του συνδικάτου Μετάλλου επίσης
στο Πέραμα. 

Ο Στεργιόπουλος και ο Λιακόπουλος, εκείνο
το βράδυ, αφού αφαίρεσαν τις πινακίδες από
το μηχανάκι τους, πήραν τα μαχαίρια πεταλού-
δα και βγήκαν παγανιά. Βρήκαν μόνο τον
Λουκμάν να προσπαθεί στις 3 η ώρα τη νύχτα
να πάει για να πιάσει δουλειά στη Λαϊκή με το
ποδήλατό του. Δεν τον γνώριζαν ούτε είχαν
προσωπικές διαφορές μαζί του, τον επέλεξαν
με μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρματος,
την καταγωγή και την θρησκεία του και στη
συνέχεια χρησιμοποίησαν με επαγγελματικό
τρόπο τα μαχαίρια τους, τα κάρφωσαν στην
καρδιά του και τον εγκατέλειψαν αιμόφυρτο,
για να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία. Η
σύλληψή τους έγινε από θέμα τύχης, μόνο για-
τί κάτοικοι της περιοχής είδαν τη δολοφονία
και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν συνελή-
φθησαν στο Σύνταγμα, ο ένας είχε ακόμα το
ματωμένο μαχαίρι στα χέρια και ο άλλος είχε
το μαχαίρι κρυμμένο στο παπούτσι, γεγονός
που φανερώνει ότι δεν ένιωθαν ότι υπήρχε η
παραμικρή πιθανότητα να συλληφθούν. 

Στην έρευνα που ακολούθησε, στο σπίτι του
Λιακόπουλου βρέθηκε το κλασικό χρυσαυγίτι-

κο οπλοστάσιο: τρία ακόμα στιλέτα πεταλού-
δα, μια σιδηρογροθιά, ένας σουγιάς, ένα ξύλι-
νο ρόπαλο, μια κυνηγετική σφεντόνα, φυσίγ-
για, 117 προεκλογικά φυλλάδια της Χρυσής
Αυγής, αυτοκόλλητα και άλλα υλικά της οργά-
νωσης, ενώ στο σπίτι του Στεργιόπουλου βρέ-
θηκαν ένα ξύλινο ρόπαλο, κάλυκες και μια
μαύρη λεπίδα. Στο σπίτι του Λιακόπουλου βρέ-
θηκαν επίσης κάρτες παραμονής μεταναστών,
γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν
ήταν η πρώτη φορά που είχαν επιτεθεί σε με-
τανάστη. 

Ρουπακιάδες

Ο Στεργιόπουλος και ο Λιακόπουλος, ήταν
δύο Ρουπακιάδες. Ήταν ένα μικρό και ευέλι-
κτο τάγμα εφόδου που βγήκε τη νύχτα για να
τρομοκρατήσει και να δολοφονήσει μετανά-
στες. Ήταν άλλωστε μία πρακτική που είχε ξε-
κινήσει τρία ολόκληρα χρόνια πριν και κλιμα-
κώθηκε μετά το καλοκαίρι του 2012 σε πολλές
γειτονιές, από τα πρωτοπαλίκαρα της Χρυσής
Αυγής. Αντί όμως η σύλληψη του Στεργιόπου-
λου και Λιακόπουλου να σημάνει το ξετύλιγμα
του κουβαριού της εγκληματικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής (όπως για παράδειγμα συμ-
βαίνει για οποιονδήποτε ύποπτο για τρομο-
κρατική ενέργεια) αυτό που ακολούθησε ήταν
η κραυγαλέα προσπάθεια συγκάλυψης από
την αστυνομία και τις αρχές.  

Αρχικά οι δύο δολοφόνοι προφυλακίστηκαν
και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου τους
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία
εκ προθέσεως, οπλοφορία, οπλοχρησία και
οπλοκατοχή, χωρίς όμως στο κατηγορητήριο
να συμπεριληφθούν τα ρατσιστικά κίνητρα.
Μάλιστα μέσα στο βούλευμα περιελάμβανε
τον γελοίο ισχυρισμό των δύο Χρυσαυγιτών
ότι επιτέθηκαν στο Λουκμάν γιατί “τους έκοψε
το δρόμο με το ποδήλατο”.

Ακόμα και όταν στα σπίτια των δολοφόνων
βρέθηκαν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν
χρυσαυγίτες, δεν εξετάστηκε ποτέ η συνολικό-
τερη εμπλοκή της Χρυσής Αυγής στη συγκε-
κριμένη δολοφονία., ενώ η ενημέρωση της
αστυνομίας μίλαγε για “φυλλάδια πολιτικού

κόμματος” χωρίς να κατονομάζει τη Χρυσή Αυ-
γή. Οι φωτογραφίες των δύο Χρυσαυγιτών δεν
δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα για να αναγνω-
ριστούν από πιθανόν άλλα θύματα άλλων επι-
θέσεων στο παρελθόν. Δεν έγινε ποτέ άρση
του τηλεφωνικού τους απορρήτου ώστε να διε-
ρευνηθεί από ποιον είχαν πάρει την εντολή να
βγουν παγανιά εκείνη τη νύχτα. Δεν διερευνή-
θηκε ποτέ ο ρόλος του Παναγιώταρου, που κα-
τά την κατάθεση ενός από τους προστατευό-
μενους μάρτυρες της Χ.Α, ήταν ο υπεύθυνος
βουλευτής για τα Νότια Προάστια, όπου έμε-
ναν οι δύο δολοφόνοι. Ούτε φυσικά και ο ρό-
λος του Κασιδιάρη διερευνήθηκε, που σαν
υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής έπαιζε το ρόλο
του εκπαιδευτή των ταγμάτων εφόδου της Χ.Α,
όπως έχει προκύψει από τις φωτογραφίες που
έχουν δημοσιευτεί μετά τη δολοφονία Φύσσα.  

Η συγκάλυψη της υπόθεσης και συνολικά
της Χρυσής Αυγής ήταν πολιτική γραμμή της
κυβέρνησης Σαμαρά και του υπουργού Δημό-
σιας Τάξης, Δένδια. Η δολοφονία του Λουκμάν
έγινε μέσα σε μία περίοδο που η ΕΛ.ΑΣ οργά-
νωνε ρατσιστικά πογκρόμ στους δρόμους της
Αθήνας, συλλαμβάνοντας σωρηδόν κάθε σκου-
ρόχρωμο που τολμούσε να κυκλοφορήσει στο
κέντρο και στη συνέχεια τους φυλάκιζε στις
Αμυγδαλέζες και στα στρατόπεδα κολαστήρια.
Οι Χρυσαυγίτες έδρα-
σαν έχοντας την κάλυ-
ψη της ΕΛΑΣ, του Δέν-
δια και του ίδιου του
Μπαλτάκου δεξί χέρι
του πρωθυπουργού Σα-
μαρά. Η δολοφονία του
Σαχζάτ Λουκμάν, ήταν
ο πρόδρομος της δολο-
φονίας του Παύλου
Φύσσα. Όσοι ευθύνον-
ται για εκείνο το κου-
κούλωμα, έστρωσαν το
δρόμο για να συνεχι-
στεί η εγκληματική δρά-
ση της Χρυσής Αυγής
που έφτασε μέχρι τη
δολοφονία του Παύλου

8 μήνες μετά τη δολοφονία του Λουκμάν. 
Τον Απρίλη του 2014 οι δολοφόνοι του Λουκ-

μάν καταδικάστηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή
ποινή, ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Ήταν
η πρώτη φορά μέχρι τότε που έσπασε η ασυ-
λία την οποία απολάμβανε η Χρυσή Αυγή από
τις ελληνικές αρχές. Αυτή η εξέλιξη ήταν ένα
ξεκάθαρο αποτέλεσμα της δράσης του αντιφα-
σιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος, που
έδωσε τη μάχη στην Ελλάδα και διεθνώς. Μία
υπόθεση που πήγε στα δικαστήρια ως ένα “τυ-
χαίο περιστατικό” για έναν “τυχαίο διαπληκτι-
σμό”, έφτασε στην καταδίκη των δολοφόνων
και στην αναγνώριση του ρατσιστικού κινή-
τρου, ανοίγοντας το δρόμο για την καταδίκη
όλου του εγκληματικού μηχανισμού των χρυ-
σαυγιτών, για να πάνε όλοι ισόβια και να κά-
νουν  παρέα με τους δολοφόνους του Σαχζάτ
Λουκμάν. Η ακροαματική διαδικασία ανέδειξε
πεντακάθαρα την σχέση των κατηγορουμένων
με την Χρυσή Αυγή και η υπόθεση εντάχθηκε
στη μεγάλη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης.

Καταδίκη

Η καταδίκη ήταν ξεκάθαρα το αποτέλεσμα
μιας ολόκληρης καμπάνιας και μίας μάχης που
δόθηκε από το αντιρατσιστικό και αντιφασιστι-
κό κίνημα μέσα και έξω από τα δικαστήρια. Ο
πανελλαδικός ξεσηκωμός στις 19 Γενάρη
2013- “Αθήνα πόλη Αντιφασιστική” ανέδειξε
την πάλη ενάντια στη Χρυσή Αυγή σαν κεντρι-
κό κομμάτι της πάλης του κινήματος, στην Ελ-
λάδα και διεθνώς. 

Μέσα από την καμπάνια της Πακιστανικής
Κοινότητας και της ΚΕΕΡΦΑ, η υπόθεση Λουκ-
μάν έγινε υπόθεση των συνδικάτων, των φοιτητι-
κών συλλόγων, των δημοτικών συμβουλίων που
απαίτησαν την παραδειγματική καταδίκη των
ενόχων. Μέσα από αυτή τη στήριξη παρών στη
δίκη ήταν η εμβληματική μορφή της μητέρας και
του πατέρα του Λουκμάν, που κατέθεσαν στο
δικαστήριο αλλά και μίλησαν σε δεκάδες εκδη-
λώσεις σε γειτονιές και πανεπιστήμια σε όλη την
Ελλάδα, καλώντας σε κλιμάκωση της δράσης
κατά του ρατσισμού και του φασισμού για να εί-
ναι ο γιος τους το τελευταίο θύμα. 

Τέσσερα χρόνια μετά, σε αυτό το δρόμο συ-
νεχίζουμε. Τιμούμε την μνήμη του Σαχζάτ

Λουκμάν, δυναμώνοντας
τον αγώνα για να τσακίσου-
με τη φασιστική απειλή και
για την καταδίκη των νεο-
ναζί δολοφόνων της Χρυ-
σής Αυγής και παλεύουμε
τη ρατσιστική πολιτική που
στρώνει το δρόμο στους
φασίστες. Για να νικήσει η
αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες, να ανοίξουν τα σύ-
νορα, να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, να
νομιμοποιηθούν όλοι οι με-
τανάστες χωρίς διακρίσεις
και να αποχτήσουν ίσα και
πλήρη δικαιώματα.

Κατερίνα Θωίδου

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΧΖΑΤ ΛΟΥΚΜΑΝ 

Να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο
Όσο βαθιά έφτασε το μαχαίρι των δολοφόνων

Οι γονείς του Λουκμάν στον τόπο της δολοφονίας στα Πετράλωνα την περίοδο της δίκης των χρυσαυγιτών
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Όταν διαλυόταν η Γιουγκοσλαβία στη δεκαετία του 1990, οι
ανταγωνισμοί κατέληξαν σε πόλεμο για το διαμελισμό της
Βοσνίας. Οι «ειρηνευτικές πρωτοβουλίες» των ΗΠΑ και της
ΕΟΚ, του προγόνου της ΕΕ, δεν είχαν σαν στόχο να σταματή-
σουν τον πόλεμο, αλλά απλά να τον θέσουν κάτω από τον δικό
τους έλεγχο, παίζοντας με όλες τις πλευρές.

Στην αρχή ο Μιλόσεβιτς, ο Σέρβος ηγέτης, ήταν το αγαπημέ-
νο παιδί τόσο της ΕΟΚ όσο και των ΗΠΑ, γιατί φαινόταν σαν η
μόνη δύναμη που θα μπορούσε να εμποδίσει την κλιμάκωση μιας
επικίνδυνης αποσταθεροποίησης στο κέντρο της Ευρώπης, δια-
τηρώντας την ενότητα της Γιουγκοσλαβίας. Κανένας τους δεν
διαμαρτυρήθηκε όταν ο Ομοσπονδιακός ακόμη στρατός μπήκε
στην Πρίστινα στο Κόσοβο το 1989. Αμερικάνοι στρατιωτικοί
σύμβουλοι βρίσκονταν στο Βελιγράδι μέχρι την άνοιξη του 1992.

Την ίδια ώρα, βέβαια, που σε διπλωματικό επίπεδο προσπα-
θούσαν τυπικά να κρατήσουν ενιαία τη Γιουγκοσλαβία, μια σει-
ρά από χώρες, η Γερμανία αλλά και η Ιταλία και η Γαλλία φλέρ-

ταραν με τη μια ή την άλλη πλευρά προσπαθώντας να δημι-
ουργήσουν δικά τους ερείσματα σε μια νέα κατάσταση. Στη
συνέχεια, όταν η Κροατία και η Σλοβενία ανεξαρτητοποιήθη-
καν αναγνώρισαν γρήγορα τα νέα κράτη. 

Εχθροπραξίες

Όμως μετά τη λήξη των εχθροπραξιών μεταξύ Σερβίας-Κρο-
ατίας, η Βοσνία, η δημοκρατία της πρώην Γιουγκοσλαβίας με
τον κατεξοχήν μικτό πληθυσμό Βόσνιων Μουσουλμάνων, Σέρ-
βων και Κροατών, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός άγριου πολέ-
μου από το 1992 ως το 1995. 

Το «ειρηνευτικό σχέδιο» της ΕΟΚ το 1992 και αργότερα και
του ΟΗΕ, που προέβλεπε τη δημιουργία τριών καντονιών, Βοσ-
νιακό, Σερβικό και Κροατικό στη Βοσνία ήταν μια ανοιχτή πρό-
σκληση σε διαμελισμό της χώρας. Οι στρατοί και οι παραστρα-
τιωτικές ομάδες όλων των πλευρών όχι μόνο δεν σταμάτησαν
να πολεμάνε αλλά ενέτειναν τις συγκρούσεις ξεκινώντας εκκα-

θαρίσεις άμαχου πληθυσμού, προκειμένου να ελέγξουν όσο το
δυνατόν περισσότερες περιοχές ενόψει της καντονοποίησης. 

Το 1992 στη Διάσκεψη του Λονδίνου την ίδια χρονιά έμοιαζε
ότι «ο πόλεμος τελειώνει» όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Eco-
nomist της εποχής. Αλλά ο πόλεμος στη Βοσνία κράτησε ακό-
μη τρία χρόνια. Το ΝΑΤΟ επενέβη με βομβαρδισμούς. Χιλιάδες
Μουσουλμάνοι της Βοσνίας εκτελέστηκαν από το σερβικό
στρατό και παραστρατιωτικές ομάδες. Ολόκληρες περιοχές
ερημώθηκαν, πόλεις και χωριά καταστράφηκαν. Ακόμη και σή-
μερα οι χιλιάδες νάρκες εξακολουθούν να δολοφονούν.

Η Συμφωνία του Ντέιτον που έληξε τον πόλεμο το 1995 σή-
μανε τη δημιουργία ενός κράτους με  ξεχωριστούς τομείς, ένα
σερβοβοσνιακό και ένα κροατομουσουλμανικό, που ζουν σε
μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, κάτω από τον
έλεγχο διεθνών στρατών και με το φόβο αναζωπύρωσης των
εντάσεων. Αυτή είναι η «ειρηνική συνύπαρξη» της «διεθνούς
κοινότητας», είκοσι χρόνια από τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Διάσκεψη για την Κύπρο στην Γενεύη

Ξ
εκίνησαν στη Γενεύη τη Δευτέρα 9
Γενάρη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εκ
νέου, οι διαπραγματεύσεις για το Κυ-

πριακό με τη συνάντηση του Ελληνοκύπρι-
ου πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Τουρκο-
κύπριο πρόεδρο Ακιντζί.

Η επίσημη εκκίνηση της Διεθνούς Διάσκε-
ψης με θέμα την επανένωση της Κύπρου
έχει οριστεί στις 12 Γενάρη. Θα συμμετέ-
χουν οι εκπρόσωποι των Ελληνοκυπρίων και
των Τουρκοκυπρίων, οι εγγυήτριες δυνά-
μεις Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία, καθώς
και η ΕΕ με εκπρόσωπο τον Γιούνκερ. Υπάρ-
χει επίσης ανοικτή πρόσκληση στους 15 του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρευ-
ρεθούν. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τις δηλώσεις
τους υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους στη
Διάσκεψη, και ο διπλωματικός πυρετός που
τη συνοδεύει, στοχεύει σε μια «ειρηνική» και
«δίκαιη» διευθέτηση του Κυπριακού. Όμως
λένε όλοι τους ψέματα. Δεν δίνουν δεκάρα
τσακιστή για τους λαούς που βίωσαν και
βιώνουν τον πόλεμο και τις συνέπειές του
στην Κύπρο, ούτε για την ειρηνική τους συ-
νύπαρξη. Ο καθένας μπαίνει στο παιχνίδι με
τη δική του ατζέντα συμφερόντων.

Αυτό που ενδιαφέρει τη Βρετανία καταρ-
χήν, είναι να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί
τις στρατιωτικές βάσεις που κατέχει στην
Κύπρο σε ένα πιο σταθερό και ασφαλές πε-
ριβάλλον για τα αεροπλάνα της που θα συ-
νεχίζουν να βομβαρδίζουν σε Συρία και Ιράκ. 

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι ΗΠΑ.
Με την στρατιωτική επέμβαση και τον αντα-
γωνισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία να
οξύνονται στη Συρία, η Κύπρος αποκτά ακό-
μη μεγαλύτερο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον
για τον έλεγχο της περιοχής. Φτάνει να σκε-
φτεί κανείς ότι ο ρωσικές στρατιωτικές και
ναυτικές βάσεις στη Συρία απέχουν λίγα χι-
λιόμετρα από την Κύπρο. 

Ούτε φυσικά η παρουσία της ΕΕ και μάλι-
στα μέσω του προέδρου Γιούνκερ θα μπο-
ρούσε να εμπνεύσει την παραμικρή αισιοδο-
ξία στους κατοίκους του νησιού. Οι «θε-
σμοί» που τσάκισαν στη λιτότητα τους Ελ-
ληνοκύπριους εργαζόμενους βάζοντάς τους
να πληρώσουν τα σπασμένα της φούσκας
της ελληνοκυπριακής αστικής τάξης, τώρα
ανοίγουν μια θέση στον «παράδεισο» της
ΕΕ και για τους Τουρκοκύπριους.

Άλλο τόσο υποκριτική είναι η στάση των
κυβερνήσεων της Τουρκίας και της Ελλά-
δας για την Κύπρο, που την αντιμετωπίζουν
σαν ένα κομμάτι στο συνολικότερο ανταγω-
νισμό για τον έλεγχο του Αιγαίου, των ΑΟΖ
της ανατολικής Μεσογείου αλλά και το ρό-
λο που μπορούν να διαδραματίζουν σε δια-
φορετικά ιμπεριαλιστικά σχέδια στη Μέση
Ανατολή. 

«Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε εν τη γε-
νέσει τους τiς απειλές κατά της χώρας μας.
Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από το
Χαλέπι… από την Κύπρο.. από τα Βαλκάνια»
δήλωσε χαρακτηριστικά πρόσφατα ο Ερν-
τογάν. Σε αντίθεση με τα σχέδια του Ερντο-
γάν, η Τουρκία γίνεται μέρα τη μέρα η ίδια
ακόμα ένας κρίκος αποσταθεροποίησης της

ευρύτερης περιοχής. Ο τουρκικός στρατός
επιχειρεί από τη Συρία και το τουρκικό
Κουρδιστάν μέχρι την ίδια την Άγκυρα και
την Κωνσταντινούπολη προσπαθώντας να
μείνει όρθιος πάνω σε μια ευαίσθητη ισορ-
ροπία συμμαχιών και αντεγκλίσεων με τις
ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Ισραήλ. Δεν μοιάζει δια-
τεθειμένος να αποσυρθεί από την Κύπρο.

Χασάπηδες

Το ίδιο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση
τρέχει να παρουσιαστεί σαν το «καλό» παιδί
των ΗΠΑ στην περιοχή σε μια εποχή που ο
Ερντογάν τους κάνει νερά. Ακολουθώντας
τα βήματα Σαμαρά, η κυβέρνηση Τσίπρα
χτίζει τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-
Αιγύπτου συνεργαζόμενη με χασάπηδες
σιωνιστές και τον αιμοσταγή δικτάτορα Σίσι,
απλώνοντας το τι εννοεί «εθνικό συμφέρον»
σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Έναν άξο-
να που δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό
για τις ΑΟΖ, αλλά και παιχνίδια πολέμου, με
τον Καμένο να πρωτοστατεί στο πολεμικό
κλίμα είτε με δημόσιες δηλώσεις ότι «ο
τουρκικός στρατός είναι διαλυμένος» (λόγω
πραξικοπήματος) είτε παριστάνοντας αγκα-
λιά με τους χρυσαυγίτες τον υπερασπιστή
του Καστελόριζου και της Ρω.    

Υποκρισία και ανταγωνισμός επικρατεί
ανάμεσα στην Ελληνοκυπριακή και την
Τουρκοκυπριακή ηγεσία, παρά την «μη
απορριπτική» στα λόγια στάση των δύο ηγε-
τών. Αποκορύφωμα πριν ακόμα καν καθί-
σουν στο ίδιο τραπέζι, οι ερμηνείες εκ μέ-
ρους της Ελληνοκυπριακής πλευράς σχετι-
κά με το χαρακτήρα της διάσκεψης: Ότι
ενώ ο Αναστασιάδης θα παρευρεθεί στις
συνομιλίες σαν εκπρόσωπος των Ελληνοκυ-
πρίων και σαν Πρόεδρος όλης της Κύπρου
(αποτελώντας το ένα συμβαλλόμενο μέρος
με τις εγγυήτριες δυνάμεις να αποτελούν το
άλλο) η τουρκοκυπριακή πλευρά θα είναι
εκεί σαν … «ενδιαφερόμενο μέρος»! Ο Ανα-
στασιάδης θα πάει να κάτσει στο ίδιο τρα-
πέζι, δίχως να αναγνωρίζει σαν υπαρκτό τον
συνομιλητή του.

Και μόνο αυτά να δει κανείς, καθώς και
τις «κόκκινες γραμμές» που μέρα τη μέρα
πυκνώνουν όσον αφορά σε όλα τα ζητήματα
–εδαφικό, εγγυήσεων, ανταλλαγμάτων, κλπ-
καταλαβαίνει ότι ακόμα και σε συμφωνία να
κατέληγε αυτή η Διεθνής Διάσκεψη, μόνο
ειλικρινής δεν θα ήταν, θα άνοιγε το δρόμο
για νέα πεδία συγκρούσεων.

Πόσο διαφορετική στα αλήθεια είναι αυτή
η θλιβερή εικόνα από τις εικόνες πραγματι-
κής συμφιλίωσης και γενναιοδωρίας και συ-
ναδέλφωσης που έρχονται και από τις δύο
πλευρές των συνόρων στην Κύπρο. Από
απλούς ανθρώπους, που κάθονται μαζί στο
ίδιο τραπέζι, που αναγνωρίζουν ο ένας τον
άλλο, που θρηνούν μαζί τους νεκρούς τους.
Που συμμετέχουν μαζικά σε εκδηλώσεις
επανένωσης, όπως η μεγάλη δικοινοτική εκ-
δήλωση που έγινε στις 21 Νοέμβρη στη νε-
κρή ζώνη της Λευκωσίας. Στο χτίσιμο της
ενότητας αυτής της εργατικής τάξης από τα
κάτω βρίσκεται η ελπίδα και όχι στις «ειρη-
νευτικές» πρωτοβουλίες πολέμου. 

Γήπεδο υποκρισίας
και ανταγωνισμών

Ο
ι νέες διαπραγματεύσεις που έχουν ξε-
κινήσει για το Κυπριακό στο πλαίσιο
μιας Διεθνούς Διάσκεψης παρουσιάζον-

ται σαν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να
υπάρξει το πλαίσιο για μια ειρηνική συνύπαρξη.
Όμως η ιστορία έχει δείξει ότι η παρέμβαση της
«Διεθνούς Κοινότητας» -δηλαδή, και για να μι-
λάμε πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση των Με-
γάλων Δυνάμεων που την απαρτίζουν- σε μια
σειρά από περιοχές του πλανήτη οδηγεί στο
ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Το παράδειγμα είναι φυσικά η ίδια η Κύπρος.
Με βάση τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του
Λονδίνου που υπογράφηκαν το Φεβρουάριο
του 1959 από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Βρε-
τανία και τους εκπροσώπους των Ελληνοκυ-
πρίων και των Τουρκοκυπρίων, η Κύπρος έγινε
ανεξάρτητο κράτος. Υποτίθεται ότι οι «πρόνοι-
ες» αυτών των συμφωνιών εξασφάλιζαν τη συμ-
βίωση των δύο κοινοτήτων και μάλιστα συνο-
δεύονταν με ισχυρές «εγγυήσεις» για τη λει-
τουργία τους. Και όμως μέσα σε ένα χρόνο
όλες οι συμφωνίες είχαν παραβιαστεί και στο
τέλος του 1963 η Κύπρος βυθίστηκε στο λου-
τρό αίματος του εθνικιστικού μισους.                                                              

Το σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
που επέβαλαν οι συμφωνίες θύμιζε το πλαίσιο
που γίνεται και σήμερα η συζήτηση. Ο Προ-
έδρος της Δημοκρατίας θα ήταν Ελληνοκύ-
πριος και ο αντιπρόεδρος Τουρκοκύπριος. Οι
δύο τους θα διέθεταν δικαίωμα αρνησικυρίας
για τις αποφάσεις στα κρίσιμα ζητήματα εξωτε-
ρικής πολιτικής και άμυνας. Οι δημόσιες υπηρε-
σίες και η αστυνομία θα στελεχώνονταν κατά
70% από Ελληνοκύπριους και κατά 30% από
Τουρκοκύπριους ενώ για το στρατό προβλεπό-
ταν αναλογία 60%-40%. Το συνταγματικό δικα-
στήριο θα αποτελείτο από έναν Ελληνοκύπριο,
έναν Τουρκοκυπριο και έναν τρίτο μη Κύπριο.
Οι Τουρκοκύπριοι αποκτούσαν το δικαίωμα να
ιδρύσουν τους δικούς τους δήμους στις γειτο-

νιές και στα χωριά που ζούσαν πλάι πλάι με
τους Ελληνοκύπριους. Στη Βουλή αποφάσεις
που αφορούσαν και τις δύο κοινότητες όπως η
φορολογία χρειαζόταν να υπερψηφιστεί και
από τους Τουρκοκύπριους βουλευτές. Μαζί
συμφωνήθηκε και μια συνθήκη «εγγύησης». Την
ανεξαρτησία της Κύπρου και την τήρηση της
νομιμότητας εγγυούνταν η Ελλάδα, η Τουρκία
και η Βρετανία η οποία διατηρούσε και τις
στρατιωτικές βάσεις της στο νησί.

Όμως η ανεξαρτησία του νέου κράτους είχε
όριο τις επιθυμίες και τα συμφέροντα των «εγ-
γυητριών δυνάμεων». Οι πρώτοι μήνες του νέου
κράτους κύλησαν με ωραία λόγια και συμβολι-
κές κινήσεις. Η συνέχεια ήταν διαφορετική.
Όπως ομολογεί ένας διπλωμάτης και δεξί χέρι
του πρώτου προέδρου της Κύπρου Μακάριου,
ο Ν. Κρανιδιώτης: "η πρώτη περίοδος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (1960-63) χαρακτηρίζεται
από μια έντονη ανταγωνιστική προσπάθεια των
δύο κοινοτήτων να διασφαλίσουν και να επε-
κτείνουν τα πλεονεκτήματα και να ελαχιστοποι-
ήσουν και εξουδετερώσουν τα μειονεκτήματα
που περιείχε για κάθε μια από αυτές το καθε-
στώς της Ζυρίχης".

Η ένταση ξεκινούσε από τα μικρά και κλιμα-
κώνονταν. Την πρωτοβουλία των επιθέσεων εί-
χε η ελληνοκυπριακή πλευρά. Η ελληνοκυπρια-
κή αστική τάξη ήταν ισχυρότερη οικονομικά και
πολιτικά από την αντίπαλη της στην άλλη κοινό-
τητα και ήταν αποφασισμένη να αξιοποιήσει αυ-
τό το πλεονέκτημα. Στο τέλος του 1960 o Μα-
κάριος έδωσε εντολή να εφαρμοστεί νομοθεσία
για τη φορολογία παρόλο που οι Τουρκοκύπρι-
οι βουλευτές αρνούνταν να την ψηφίσουν. Άρ-
θρα όπως αυτό για τη στελέχωση των δημο-
σίων υπηρεσιών ή την ίδρυση των δήμων παρέ-
μειναν ανενεργά. Μέχρι και για την κατανομή
των φωτεινών σηματοδοτών στον ελληνοκυ-
πριακό και τουρκοκυπριακό τομέα της Λευκω-
σίας γίνονταν ατελείωτοι καυγάδες στο δημοτι-

κό συμβούλιο.
Η αιτία για τη λυσσαλέα σύγκρουση ακόμα

και σε επουσιώδη ζητήματα βρισκόταν στην
ίδια τη «λογική» των συνθηκών Ζυρίχης-Λονδί-

νου. Βασιζόταν στην αρχή ότι στην Κύπρο οι
απλοί άνθρωποι των δύο κοινοτήτων δεν μπο-
ρούν να ζήσουν μαζί και ότι αυτό που χρειαζό-
ταν ήταν ένα περίπλοκο σύστημα ισορροπιών

ανάμεσά τους. Όμως αυτή η λογική αντί να τι-
θασεύσει το εθνικιστικό μίσος, το ενέτεινε. Οι
μεγάλες δυνάμεις δηλαδή έφτιαξαν το γήπεδο
πάνω στο οποίο ξεκίνησε το «ματς» ανάμεσα
στις άρχουσες τάξεις, δηλητηριάζοντας με το
εθνικιστικό μίσος κάθε πλευρά ακόμη και της
καθημερινής ζωής.  

Στα τέλη του 1963 ήρθε η κορύφωση. Ο Μα-
κάριος ανακοίνωσε σχέδιο για την αναθεώρηση
άρθρων του συντάγματος που αφορούσαν κα-
τάργηση δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων
όπως το βέτο και οι χωριστοί δήμοι. Η κίνηση
πυροδότησε την ένοπλη σύγκρουση που απλώ-
θηκε σε όλο το νησί μέχρι το τέλος του χρόνου
- την οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά προετοί-
μαζε με το μυστικό σχέδιο "Ακρίτας" που είχε
καταστρώσει ο υπουργός Εσωτερικών Γιωρκά-
τζης. 

Νεκροί

Το αποτέλεσμα του σχεδίου «Ακρίτας» ήταν
εκατοντάδες νεκροί, στην πλειοψηφία τους
Τουρκοκύπριοι, και χιλιάδες τραυματίες και
πρόσφυγες. Πριν από τις συγκρούσεις υπήρχαν
στην Κύπρο 392 ελληνικά χωρια, 120 τουρκικά
και περίπου αλλά τόσα μικτά. Τουρκικά και ελ-
ληνικά χωριά ήταν το ένα δίπλα στο άλλο.
Υπήρχαν χωριά με τουρκικό πληθυσμό και χρι-
στιανικές ονομασίες. Όλα αυτά άλλαξαν σε λί-
γες βδομάδες.

Οι Τουρκοκύπριοι που αποτελούσαν το 18%
του πληθυσμού στριμώχτηκαν με τη βία σε θύ-
λακες που κάλυπταν το 4,86% του εδάφους και
έμειναν πολιορκημενοι και αποκλεισμένοι για
χρόνια. Σε αυτές τις σφαγές διακρίθηκαν χασά-
πηδες όπως ο μετέπειτα πραξικοπηματίας, του
1974, Σαμψών. 

Το 1974 η χούντα του Ιωαννίδη στην Ελλάδα
οργάνωσε στην Κύπρο πραξικόπημα ανατρο-
πής του Μακαρίου για να προχωρήσει σε
"Ένωση" με την Ελλάδα. Το πραξικόπημα στην

Κύπρο συνάντησε τη σκληρή αντίσταση των
Ελληνοκυπρίων εργαζομένων και της νεολαί-
ας. Η γενική επιστράτευση στην Ελλάδα κατέ-
ληξε σε ένα τεράστιο φιάσκο αφού οι νέοι δεν
είχαν καμία διάθεση να σκοτωθούν για το γόη-
τρο των χασάπηδων του Πολυτεχνείου. Τον
Ιούλιο του 1974 η χούντα κατέρρευσε. Όμως
οι απλοί άνθρωποι και στις δύο κοινότητες του
νησιού πλήρωσαν το μάρμαρο, ένα πόλεμο με
χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες. Η αιτία που τίναξε τις συμφωνίες στον
αέρα δεν ήταν η αδυναμία των δύο κοινοτήτων
να συμβιώσουν εξαιτίας κάποιου υποτιθέμενου
«προαιώνιου μίσους» ούτε απλά ο λάθος σχε-
διασμός και η περιπλοκότητά τους. Ήταν τα
αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των ίδιων
των δυνάμεων που τις επεξεργάστηκαν και τις
αποδέχτηκαν. 

Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και από κοντά
και η Βρετανία αναζητούσε «σταθερότητα»
στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στην ΕΣΣΔ.
Η Κύπρος αποτελούσε γι’ αυτούς –και είναι- το
αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Από κοντά, οι άρ-
χουσες τάξεις της Ελλάδος και της Τουρκίας
για ακόμη μια φορά στην ιστορία τους ανταγω-
νίζονταν ποιος θα πάρει την πρωτοκαθεδρία
στην περιοχή, ποια θα γίνει το κεφαλοχώρι των
ΗΠΑ και του δυτικού μπλοκ σε οικονομικό και
πολιτικό στρατιωτικό επίπεδο σε μια περιοχή
που ξεκινούσε από το Αιγαίο και έφθανε μέχρι
την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Δίπλα σε αυ-
τούς τους μεγάλους ανταγωνισμούς υπήρχαν
και τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις που είχε η
άρχουσα τάξη στο ίδιο το νησί – κυρίως  η ελ-
ληνοκυπριακή που ήθελε την άνευ όρων κυ-
ριαρχία της σε ένα ανεξάρτητο κυπριακό κρά-
τος σαν βάση για τα δικά της οικονομικά συμ-
φέροντα και πολιτικές επιδιώξεις.

Αυτοί οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε αντι-
κρουόμενα καπιταλιστικά συμφέροντα σήμερα
είναι το ίδιο έντονοι. Όπως και τότε, έτσι και
σήμερα, τα «ειρηνευτικά» τους σχέδια δίνουν
την εκκίνηση για άγριο παζάρι, οξύνοντας τους
ανταγωνισμούς και προκαλώντας «θερμά επει-
σόδια». Η μόνη δύναμη που μπορεί να σταματή-
σει αυτόν τον κίνδυνο είναι η ενότητα της εργα-
τικής τάξης ενάντια στις ιμπεριαλιστικές παρεμ-
βάσεις και στα σχέδια των αρχουσών τάξεων σε
Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία. 

Γιώργος Πίττας

Αυτοί που διαμέλισαν τη Βοσνία θα “ξαναενώσουν” την Κύπρο;

Οι “λύσεις” από τα πάνω υποθηκεύουν
τις ελπίδες ειρηνικής συμβίωσης

“Ελληνοκύπριος με το πίκετ του γραμμένο στα τουρκικά και Τουρκοκύπριος με το πίκετ του γραμμένο στα
ελληνικά περιφρουρούν την απεργία τους στην Πάφο το 1963. Τους ενώνουν τα κοινά προβλήματα”. 
Από το βιβλίο “Κοινοί εργατικοί αγώνες Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων” του Παντελή Βαρνάβα.

Λευκωσία, 21 Νοέμβρη 2016, κοινή διαδήλωση
ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.
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Π
ενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν στις 8
Δεκέμβρη του 2016 από το ναυάγιο του
πλοίου «Ηράκλειον» το 1966 κοντά στη

βραχονησίδα Φαλκονέρα (23 ναυτικά μίλια βο-
ρειοδυτικά της νήσου Μήλου). Το πλοίο που
εκτελούσε το δρομολόγιο Χανιά – Πειραιάς βυ-
θίστηκε με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 224
άνθρωποι. Ο Χρήστος Τζουρντός, συνταξιούχος
ναυτεργάτης έστειλε στην ΕΑ άρθρο του που εί-
χε δημοσιευτεί στο περιοδικό «Διεθνιστής» (Γε-
νάρης 1967) της τροτσκιστικής οργάνωσης «Ερ-
γατική Πρωτοπορία». Ολόκληρο μπορείτε να το
διαβάσετε στο ergatiki.gr.

Aνάμεσα σε άλλα αναφέρει: «Χιλιάδες ναυ-
τεργάτες και επιβάτες, παίζουν καθημερινά με
τον θάνατο πάνω σε πλωτά φέρετρα, εκεί που
οι εφοπλιστικές εταιρίες εφαρμόζουν την γενική
αρχή του καπιταλισμού: Λιγότερα έξοδα για πε-
ρισσότερα κέρδη. Ειδικά οι έλληνες εφοπλιστές
είναι συνεπέστατοι σε αυτές τις αρχές.

Έτσι η ελληνική ναυτιλία έχει κατακτήσει άλ-
λη μια μακάβρια πρωτιά. Είναι πρώτη στον κό-
σμο σε ναυτικά «ατυχήματα»… 

Το ναυάγιο του F/B ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ έδωσε την
ευκαιρία στους πολλούς φανερούς και κρυφούς
εχθρούς των εργαζομένων να ασχοληθούν με
τα προβλήματα των ναυτικών και συγκεκριμένα
με τις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών.

Σεπτά μπουρζουάδικα και μοναρχικά πρόσω-
πα, συζήτησαν το πρόβλημα μεταξύ χορού,
τουαλέτας, μίνι και φασαμέν κατέληξαν στο
συμπέρασμα: Να κάνουν μια βυζαντινή λειτουρ-
γία μετά χορωδίας, για να σταματήσουν με την
βοήθεια του θεού, αυτά τα ναυάγια.

ΟΛΕΣ οι εφημερίδες ακόμα και αυτές της δή-
θεν αριστεράς (Αυγή-Δημοκρατική Αλλαγή), άρ-
χισαν αμέσως το ίδιο τροπάρι αναγκαίο για την
συγκράτηση του ανεξέλεγκτου ταξικού μίσους

των ναυτεργατών για τους εφοπλιστές.
Και να οι ένοχοι: Η κακή τους τύχη, ο μεγάλος

ένοχος το μεγάλο φορτηγό ψυγείο στο αμπάρι,
ο σταθμός Βάρης, η καθυστέρηση των πολεμι-
κών «πλοίων σκοπούν» οι καπετάνιοι, τα μπο-
φόρ, η κακιά η ώρα, το καταραμένο μέρος και
άλλες τόσες σάχλες και μπαρούφες, κάνοντας
και αστική-κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, για
να παραιτηθεί υπουργός κτλ.

Καμιά λύση. Έμειναν και αυτοί σε βυζαντινές
χορωδίες.

Οι ναυτεργάτες με σύμμαχο ολόκληρη την
εργατική τάξη και τους καταπιεζόμενους πρέπει
εν όψει της ναυτιλιακής κρίσης να βρούν το
δρόμο της οργάνωσης και του Ταξικού Αγώνα
ενάντια στους καπιταλιστές, τους αστούς, τους
‘’αριστερούς’’ και δεξιούς δημοκράτες.

Στην συσσωρευμένη πείρα των ναυαγίων και
με την πρόσφατη του ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ με τα τόσα
τραγικά θύματα, θα πρέπει να προχωρήσουν
στην ανασυγκρότηση της ΟΕΝΟ και των Επι-
τροπών Πλοίων… 

Δεν μπορεί να νοηθεί μια κοινωνική λειτουρ-
γία σαν τις συγκοινωνίες, θαλάσσης, αέρος και
ξηράς να βρίσκονται σε χέρια ανεξέλεγκτων εγ-
κληματικών κερδοσκόπων.

Το άμεσο και πρωτεύον αίτημα των ναυτεργα-
τών στα επιβατηγά και στα εμπορικά πλοία και
όλων των εργαζομένων στην ναυτιλία, είναι να
μπει ένα τέρμα στην κερδοσκοπία και τον αντα-
γωνισμό με την άμεση κρατικοποίηση, όλων των
συγκοινωνιών, με εκλεγμένες επιτροπές, από
τους ίδιους τους εργαζόμενους, δημοκρατικά
εκλεγμένες και ανακλητές, δίχως αποζημίωση.

Οι Επιτροπές να ελέγχουν την κατάσταση στα
μέσα συγκοινωνίας, τα μέτρα ασφαλείας, την
ιατρική περίθαλψη, την τροφοδοσία, τους
όρους διαβίωσης, την σωστή φόρτωση των
όποιων εμπορευμάτων και ιδιαίτερα τα κιτάπια
των εφοπλιστών…».  

Ο
ι καρέκλες γράφτηκαν  λίγο
μετά τη λήξη του Δεύτερου
Παγκόσμιου πολέμου και

παρουσιάστηκαν στο Παρίσι το
1952. Ανήκει θεματικά στο θέατρο
του παραλόγου που παρουσιάζει
την απουσία νοήματος στις πρά-
ξεις των ανθρώπων. Η μεγάλη αν-
θρωποσφαγή του Δεύτερου Παγ-
κόσμιου Πολέμου αποτελεί την κο-
ρύφωση των χωρίς νόημα πράξε-
ων. Αλήθεια, πως μπόρεσαν οι άν-
θρωποι να φτάσουν σε αυτή τη
φρίκη; 

Στη νεωτερικότητα, ο άνθρωπος
βρίσκεται δέσμιος των τυφλών δυ-
νάμεων της οικονομίας βιώνοντας
τη μοναξιά, την εκμετάλλευση, τον
ανταγωνισμό και την εγκατάλειψη.
Είναι ο κόσμος που ο Μαρξ αποκα-
λεί άκαρδο. Ο Γαλλορουμάνος Ιο-
νέσκο και οι άλλοι εκπρόσωποι του
παραλόγου, Σ. Μπέκετ, Ζ. Ζενέ,
Ά.Αντάμοβ και Α.Καμύ προσλαμβά-
νουν αυτήν την εικόνα. Η μελαγχο-
λική διάσταση του ανθρώπου με
μια ζωή χωρίς νόημα, θα αποτυπω-
θεί πάλι και πάλι στα έργα των εκ-
προσώπων του θεάτρου του παρα-
λόγου. 

Ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος
γέννησε το Νταντά ως κραυγή δια-

μαρτυρίας στη φρίκη του πολέμου
και ο Δεύτερος, το παράλογο στην
τέχνη. Υπάρχει ένα νήμα που ενώ-
νει τις δυο μορφές τέχνης. Είναι ο
θάνατος, η απελπισία, η χωρίς νόη-
μα σφαγή των ανθρώπων. Αλίμονο
όμως, δεν είναι ο παραλογισμός
που τρέφει το αχόρταγο μολώχ,
γιατί ο πόλεμος στον 20ο αιώνα
αποτελεί την κορύφωση των αντα-
γωνισμών των ιμπεριαλιστικών δυ-
νάμεων για το ποιος θα είναι ο κυ-
ρίαρχος παίχτης στην παγκόσμια
σκακιέρα. Το θέατρο βέβαια δεν
αναλύει τα κοινωνικά φαινόμενα,
απλώς τα καταγράφει όπως σε
έναν καθρέφτη. Ο κόσμος του θεά-
τρου είναι ο κόσμος της καθημερι-
νής εμπειρίας και ο Ιονέσκο με τις
Καρέκλες καταγράφει τις άδειες
και μοναχικές ζωές εκατομμυρίων
ανθρώπων. 

Ένα ζευγάρι υπερηλίκων που ζει
απομονωμένο σε ένα μικρό νησί.
Το υγρό στοιχείο είναι το σύνορο
με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν δίνεται
ούτε ο τόπος ούτε ο χρόνος πολ-
λαπλασιάζοντας την μοναξιά και
την απομόνωση, ενώ παράλληλα
δίνεται μια διαχρονική διάσταση
της αίσθησης του κενού της αν-
θρώπινης ύπαρξης. 

Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει

τον δικό του ανύπαρκτο κόσμο,
όπου η κολακία της γριάς απέναντι
στον γέρο είναι συνεχής (για να
μας θυμίζει ότι η γυναίκα είναι πάν-
τα κατώτερη του άντρα). O διάλο-
γος κινείται διαρκώς χωρίς συνοχή
και ειρμό και με διάθεση διακωμώ-
δησης των πάντων. 

Αποκάλυψη

Ο γέρος ξαφνικά πρέπει να στεί-
λει ένα βαρυσήμαντο μήνυμα στην
ανθρωπότητα και αποφασίζει να
καλέσει όλα τα σημαίνοντα πρόσω-
πα για να κάνει την αποκάλυψη. Αρ-
χίζουν να καταφθάνουν οι καλεσμέ-
νοι, όχι όμως οι ζωντανοί άνθρωποι,
αλλά τα φαντάσματά τους. Τους
υποδέχονται προσφέροντάς τους
καρέκλες για να καθίσουν. Ο χώρος
γεμίζει άδειες καρέκλες, μια μάζω-
ξη φαντασμάτων, που κανείς δεν τα
βλέπει εκτός από τους γέρους. 

Οι άδειες καρέκλες στοιχειώνουν
τη μεγάλη στιγμή που ο γέρος θα
αποκαλύψει το μήνυμά του. Μια
στιγμή που δεν θα έρθει ποτέ. Όλα
τείνουν στο τίποτα. Πράξεις και λό-
για χωρίς περιεχόμενο. 

Οι Καρέκλες είναι ένα θεατρικό
έργο σε πλήρη αντίθεση με τις
άδειες καρέκλες και το κενό μήνυ-

μα, μεστό μηνυμάτων και περιεχο-
μένου, αρκεί να δούμε τα σημαινό-
μενα πίσω από τα άδεια σημαίνον-
τα. Η εξέλιξη της δράσης και οι
διάλογοι που κινούνται μεταξύ κω-
μικού και σοβαρού κρατούν τον θε-
ατή σε μια συνεχή εγρήγορση. Η
θαυμάσια σκηνοθετική δουλειά του
Γάλλου Ζαν Πωλ Ντενιζόν, η πη-
γαία υποκριτική ικανότητα του
Γιάννη Σταματίου και η πολύ καλή
Ελένη Παπαχριστοπούλου δεν
αφήνουν τον θεατή ούτε λεπτό να
ξεφύγει, δίνοντας το έναυσμα για
έναν φιλοσοφικό στοχασμό πάνω
στην ύπαρξη και την πραγματικό-
τητα της ζωής. Τη μετάφραση έκα-
νε η Ελένη Παπαχριστοπούλου,
βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ελένη
Καταλιακού, τα σκηνικά-κοστούμια
σχεδίασε η Μπέτυ Λυρίτη και τα
φώτα ο Παναγιώτης Μαζαράκης.

Χρήστος Μάραντος 

INFO
ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΣΤΑΝ (Πατησίων &
Καυταντζόγλου 5). Παραστάσεις 
κάθε Σάββατο 9μμ, Κυριακή 7μμ 

• Ολόκληρη την κριτική του Χρή-
στου Μάραντου μπορείτε να τη
βρείτε ψηφιακά στο site της εφημε-
ρίδας. 

Πενήντα χρόνια από το 
ναυάγιο της Φαλκονέρας

Οι Καρέκλες του Ιονέσκο στο Θέατρο ΕκστάνΘΕΑΤΡΟ

Κυκλοφόρησε
Κυκλοφόρησε νέο τεύχος της μαθητι-

κής εφημερίδας Anticapitalista. Δύο σε-
λίδες είναι αφιερωμένες στη διεθνή αν-
τιφασιστική και αντιρατσιστική κινητο-
ποίηση της 18 Μάρτη και το πώς οργα-
νώνουν τη συμμετοχή τους τα σχολεία. 

Η Αλεξία Κονταξή από το Πειραματι-
κό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Αθηνών, ο
Αδέμ Χουσέινκο από το 3ο ΓΕΛ Ξάνθης,
ο Γιώργος από το 3ο ΓΕΛ Περιστερίου
και η Αγγελική Αποστολοπούλου από το
Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου περιγράφουν
τις άμεσες μάχες ενάντια στο ρατσι-
σμό, αλλά και τις πρωτοβουλίες που
παίρνουν μαζί με τους συμμαθητές
τους στα σχολεία τους ώστε το μαθητι-
κό κίνημα να δώσει το μαχητικό «πα-
ρών» στην κινητοποίηση.

Ο Αναστάσης Καραντζής από το
Ζάννειο Λύκειο Πειραιά γράφει για την
punk μουσική και το ρόλο της στο αντι-
ρατσιστικό κίνημα τη δεκαετία του ’70.

Ακολουθεί μια σελίδα για την Οκτω-
βριανή επανάσταση, όπου ο Βασίλης
Τσιμπαριώτης από το Ζάννειο Λύκειο
Πειραιά περιγράφει πώς κατάφεραν οι
Μπολσεβίκοι να οδηγήσουν βήμα βήμα
το ξέσπασμα των μαζών που ανέτρε-
ψαν τον Τσάρο το 1917 στη νικηφόρα
επανάσταση που έγινε το πανηγύρι
του κάθε καταπιεσμένου.

Τέλος δύο άρθρα για το μαθητικό κί-
νημα της χρονιάς που πέρασε. Ο Ρα-
φαήλ Μπελενιώτης από το 1ο ΓΕΛ Πολί-
χνης σχολιάζει τη δυναμική των μαθητι-
κών κινητοποιήσεων του περασμένου
Νοέμβρη ενάντια στις εκπαιδευτικές με-
ταρρυθμίσεις που υπαγορεύει το μνη-
μόνιο και ανοίγει τον προβληματισμό
του πώς μπορεί αυτή η δυναμική να με-
τατραπεί σε κλιμάκωση των αγώνων
των μαθητών, με επιτροπές αγώνα από
τα κάτω, συνελεύσεις, καταλήψεις. Ο
Σοφοκλής Μαζωνάκης από το 1ο ΕΠΑΛ
Περάματος γράφει για τη διάλυση των
ΕΠΑΛ, στα οποία οι μαθητές αναγκά-
ζονται να αλλάξουν ειδικότητα ή σχο-
λείο λόγω των ελλείψεων σε καθηγητές
και εξοπλισμούς εργαστηρίων. Σε αυτή
τη διάλυση, και στα μνημόνια συνολικά,
απάντησαν οι μαθητές με κινητοποι-
ήσεις τον Οκτώβριο και θα συνεχίσουν
μέχρι να κερδίσουν να λειτουργεί χωρίς
προβλήματα κάθε ΕΠΑΛ.



Ο
Τζον Μπέρτζερ που πέθανε
πριν από λίγες μέρες, υπήρ-
ξε από τους σημαντικότε-

ρους κριτικούς τέχνης, συγγραφέας
και καλλιτέχνης. Με βλέμμα που
φαίνεται να αναδύεται μέσα από αυ-
τά που πραγματεύεται, τοποθετείται
αταλάντευτα δίπλα σε όσους μάχον-
ται ή υποφέρουν. Η αλληλεγγύη, η
φιλοξενία και η αντίσταση είναι συ-
νυφασμένες σε ό,τιδήποτε κάνει.
Γι’αυτό, οι όποιες προσπάθειες να
απαλλοτριώσουν αυτές τις αξίες
ώστε να τον καταστήσουν ακίνδυνο
διανοούμενο θα αποτυγχάνουν. Το
έργο του στοχεύει τον καπιταλισμό
με καθαρότητα και ακρίβεια. Ο ίδιος
βλέπει τον εαυτό του σαν συνωμότη
στην προσπάθεια ανατροπής του
συστήματος και επιχειρεί να κερδί-
σει τον συνομιλητή ή τον αναγνώστη
σ’αυτή τη συνωμοσία. Όραμά του η
απελευθέρωση της ανθρώπινης
ύπαρξης. 

Το πρώτο του βιβλίο, «Ένας ζω-
γράφος της εποχής μας», αποσύρε-
ται λίγο αφότου πρωτοκυκλοφορή-
σει το 1958 κάτω από την πίεση του
«Αντικομμουνιστικού Συμβουλίου».
Αναφέρεται σε έναν Ούγγρο πρό-
σφυγα ζωγράφο και τις εσωτερικές
του συγκρούσεις για την θέση του
καλλιτέχνη στην δυτική κοινωνία, τη
σχέση της τέχνης με την πολιτική
και ιδιαίτερα την επαναστατική πολι-
τική. 

Το 1969 δημοσιεύει το βιβλίο του
«Τέχνη και επανάσταση» (όχι τυχαία
δανείζεται τον τίτλο από το ομώνυμο
έργο του Τρότσκι), όπου μέσω του
έργου ενός γλύπτη της εποχής της

Ρώσικης Πρωτοπορίας
πραγματεύεται τη σημασία
της Ρώσικης Επανάστασης
και των επαναστατικών αλ-
λαγών στην τέχνη, που δια-
κόπηκαν βίαια με την επι-
κράτηση του Στάλιν. 

Το 1972 το BBC αναθέ-
τει στον Μπέρτζερ τη δημι-
ουργία μιας πολιτιστικής
σειράς για την ιστορία της
τέχνης. Ο τρόπος που βλέ-
πουμε την τέχνη μετά το
“Ways of seeing” δεν θα εί-
ναι ποτέ ο ίδιος (στα ελλη-
νικά κυκλοφορεί με τίτλο:
«Η εικόνα και το βλέμμα»,
όπως ονομάζεται η μίνι σει-
ρά και το βιβλίο). Λέει λοι-
πόν: «Ο τρόπος που βλέ-
πουμε τα πράγματα επηρε-
άζεται από το τι ξέρουμε
και τι πιστεύουμε… Το να
βλέπουμε είναι μια πράξη επιλογής».
Διερευνώντας την τέχνη της Δύσης
ιδιαίτερα στην αυγή του καπιταλι-
σμού, θέτει για πρώτη φορά ορισμέ-
να ιδιαίτερα επίμαχα ερωτήματα: Σε
ποιον στ’ αλήθεια ανήκει το νόημα
της τέχνης του παρελθόντος; Ποια
είναι η σεξουαλική λειτουργία της
γυμνότητας στην πραγματικότητα; Ο
λαός ή η τάξη που αποκόβονται από
το ίδιο το παρελθόν τους έχουν πολύ
μικρότερη ελευθερία να επιλέξουν
και να δράσουν σαν λαός ή τάξη
απ’ό,τι αν μπορούσαν να προσδιορί-
σουν την θέση τους στην ιστορία.
Αυτός είναι ο λόγος -και μόνον αυ-
τός- γιατί ολόκληρη η τέχνη του πα-
ρελθόντος αποτελεί σήμερα πολιτικό
ζήτημα». Η τέχνη επομένως δεν

απευθύνεται σε ένα κλειστό κοινό
αλλά σε όλους τους καταπιεσμένους
γιατί είναι η φωνή και το όπλο τους
στον αγώνα για απελευθέρωση. 

Πάνθηρες

Όταν το 1972 κερδίζει το βραβείο
Booker δίνει τα μισά χρήματα στους
Μαύρους Πάνθηρες και με τα υπό-
λοιπα ξεκινά μια έρευνα για τους με-
τανάστες στην Ευρώπη. 

Σαν κριτικός τέχνης ξεδιπλώνει το
νόημα των έργων τέχνης με τρόπο
ποιητικό και πολιτικό, ανοίγοντας
κάθε φορά ένα νέο παράθυρο στην
κατανόηση του κόσμου. Αναγνωρίζει
για παράδειγμα τον καταναλωτισμό
από την γέννηση της δυτικής ελαι-
ογραφίας (απεικόνιση αυτών που

κατέχει κάποιος είτε πρόκειται για
γη ή για γυναίκα) ως και στην τροφή
που καταναλώνεται στον δυτικό κό-
σμο αποκαλύπτοντας τον ενιαίο πυ-
ρήνα της αλλοτρίωσης. 

Πέρα από την καλλιτεχνική και
συγγραφική δουλειά (συμμετέχει
στη δημιουργία θεατρικών παραστά-
σεων και κινηματογραφικών έργων),
αρθρογραφεί σταθερά με την επιτα-
κτικότητα και το βαθύ αίσθημα του
ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.
Οι θέσεις του δεν επιτρέπουν περι-
θώρια παρερμηνείας («η σαφήνεια
είναι πολυτιμότερη από τα χρήμα-
τα»). Σε άρθρο του για την φύση των
μαζικών διαδηλώσεων τον Μάη του
1968 υπερασπίζεται τις μαζικές δια-
δηλώσεις χαρακτηρίζοντάς τις ως

επαναστατικές πρόβες. Πριν
τον επικείμενο πόλεμο στο
Ιράκ, το 2002, γράφει πως
όλοι όσοι καλλιεργούν άλλα
οράματα και ελπίδες (πολλοί
από τους οποίους δεν έχουν
δυνατότητα να καταναλώ-
νουν απολύτως τίποτα– πε-
ρίπου 800 εκατομμύρια άν-
θρωποι) θεωρούνται από
τους δυτικούς ηγέτες ξεπε-
ρασμένα κατάλοιπα και,
όταν αντιστέκονται, τρομο-
κράτες. 

Σε ένα ντοκιμαντέρ για τον
ίδιο λέει: «είδα ένα όνειρο,
στο οποίο ανακάλυψα μόνος
μου ένα μυστικό. Μπορούσα
να διεισδύσω σε ό,τι έβλεπα,
να μπω μέσα του …». Αυτό
το μυστικό είναι βέβαιο ότι
το είχε κατακτήσει. Αισθανό-
ταν το ορατό, όπως συναι-

σθανόταν και τους ανθρώπους γύρω
του, είτε επρόκειτο για Ιρακινούς
πρόσφυγες είτε για Βρετανούς αν-
θρακωρύχους ή αγρότες των Άλπε-
ων με τους οποίους πέρασε μεγάλο
μέρος της ζωής του. Έγινε η καθα-
ρή και αδιαπραγμάτευτη φωνή τους
και η φωνή όλων μας.

Σύλβια Φεσσά

• Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο
του Τζον Μπέρτζερ The Nature of
Mass Demonstrations, όπως δημοσι-
εύτηκε στο περιοδικό International
Socialism της αδελφής οργάνωσης
του ΣΕΚ στη Βρετανία το 1968 
στην ιστοσελίδα https://www.mar-
xists.org/history/etol/newspape/isj/19
68/no034/berger.htm

Η
ταινία που πρωτο-παρουσιάστηκε στο
69ο Φεστιβάλ των Καννών και άνοιξε
το 57ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, από

την Πέμπτη προβάλλεται κανονικά στις κινη-
ματογραφικές αίθουσες.

Έτσι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν από «κοντά» την παντελώς άγνωστη και
άσημη πόλη Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϋ των
ΗΠΑ. Μέσω της «απλής» βέβαια και διεισδυτι-
κής ματιάς του σκηνοθέτη και σεναριογρά-
φου της ταινίας, Τζιμ Τζάρμους. Οπότε και το
πράγμα αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον.

Γιατί η ξενάγησή μας δεν είναι ξενάγηση
για τουρίστες. Άλλωστε ποιος τουρίστας και
πιο τουριστικό γραφείο θα ήθελε να επισκε-
φθεί το Πάτερσον. Μια τυπική βιομηχανική
πόλη των ΗΠΑ σε εποχή οικονομικής ύφε-
σης. Αντιθέτως ερχόμαστε σε επαφή με τη
συγκεκριμένη πόλη και τους κατοίκους της,
μέσα από την ματιά των καθημερινών δρομο-
λογίων του πρωταγωνιστή Πάτερσον, που
εργάζεται ως οδηγός αστικού λεωφορείου.

Στην ταινία, το Πάτερσον δείχνει μία πόλη,
που παρά τις δυσχέρειές της παραμένει ζων-
τανή. Η ταινία θέλει να δείξει με τον πιο
όμορφο τρόπο τα ουσιώδη μέρη της. Κινημα-

τογραφεί λοιπόν τα θετικά της σημεία, τους
ωραίους ανθρώπους, την αισιοδοξία, την
καλλιτεχνική της πλευρά (αναφορά στον για-
τρό και ποιητή Ουίλλιαμς Κάρλος Ουίλ-
λιαμς), χωρίς να επικεντρώνεται ή να αναδει-
κνύει τα σημεία εκείνα που την αποσυνθέ-
τουν πλήρως. Μέσα από τις διαδρομές του
λεωφορείου, βλέπουμε σημεία της πόλης
που αποδεικνύουν την οικονομική ύφεση,
χωρίς όμως να γίνονται αυτά τα πλάνα δυσά-
ρεστα και μελαγχολικά.

Αντίθετα, παρακολουθούμε το κέντρο του
Πάτερσον ως ένα ζωντανό μέρος, όπου ανα-
μειγνύονται οι διαφορετικές κουλτούρες και
άνθρωποι κάθε προέλευσης, νεολαίοι και ερ-
γαζόμενοι. 

Ο Τζάρμους παίζει κι εδώ το αγαπημένο του
μινιμαλιστικό παιχνίδι. Στήνει την κάμερά του
και καταγράφει. Στόχος του δεν είναι να γυρί-
σει κάποιο ντοκιμαντέρ. Ο ποιητής θέλει να πει
και να δείξει συγκεκριμένα πράγματα και αυτό

κάνει. Έτσι λοιπόν, παρακολουθούμε κάθε μέ-
ρα επί μία εβδομάδα, τον νεαρό Πάτερσον να
ακολουθεί μια ρουτίνα: κάνει το καθημερινό
του δρομολόγιο, παρατηρώντας την πόλη, κα-
θώς αυτή περνά μπροστά από το παρμπρίζ
του λεωφορείου Νο 23 και κρυφακούγοντας
αποσπασματικά τις συζητήσεις των επιβατών.

Διέξοδος

Από το ξεκίνημα της βάρδιας του και στο
διάλειμμά του, γράφει στίχους σ’ ένα τετρά-
διο. Είναι η προσωπική του διέξοδος και το
μεράκι του. Δεν σκοπεύει να τα δημοσιεύσει
κάποια στιγμή. Τελειώνοντας την πρωινή του
βάρδια, βγάζει πάντα το εγγλέζικο μπουλν-
τόγκ του βόλτα. Σταματά στο ίδιο πάντα μπαρ
που έχει για στέκι και πίνει μία μόνο μπίρα. Τε-
λειώνοντας μαζεύει το σκύλο που έχει δεμένο
έξω και γυρνά σπίτι στη γυναίκα του Λόρα.

Αντίθετα, ο κόσμος της συντρόφου του αλ-

λάζει διαρκώς. Βλέπει νέα όνειρα σχεδόν κα-
θημερινά. Θέτει νέους στόχους σχεδόν με
την ίδια συχνότητα. Είναι ένα όμορφο και
ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτός επικροτεί τις νε-
όκοπες φιλοδοξίες της. Αυτή υποστηρίζει το
ταλέντο του στην ποίηση. Παρατηρούμε κι-
νηματογραφικά τους θριάμβους και τις ήττες
της καθημερινής τους ζωής, όπως και την
ποίηση που κρύβεται στις πιο μικρές λεπτο-
μέρειές της.

Κι αυτό είναι που θέλει να αναδείξει, να το-
νίσει και να υποστηρίξει ο Τζάρμους. Ότι το
φιλόξενο περιβάλλον για να ευδοκιμήσει η
ποίηση είναι αυτό που μας δείχνει. «Common
people» όπως τραγουδούν και οι Pulp, καθη-
μερινοί άνθρωποι δηλαδή, που χωρίς να
έχουν τα προβλήματά τους λυμένα –το αντί-
θετο μάλιστα- είναι αυτοί που στις λεπτομέ-
ρειες της ζωής τους μπορούν και να κρύβουν
«ποίηση» κι όχι το «διάβολο» όπως ισχύει
παντού αλλού.

Πάνος Κατσαχνιάς

Info: Από Πέμπτη 5 Ιανουαρίου στους κινημα-
τογράφους Άστυ – Δαναός – Πτι Παλαί -
Ολύμπιον
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Paterson του Τζίμ Τζάρμους

Τzoν Μπέρτζερ Ένα επαναστατικό βλέμμα
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Π
ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Γενάρη το πρώτο Πανελλαδι-
κό Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για το
2017. Στη διαδικασία συμμετείχαν αντιπρόσωποι, σύντροφοι

και συντρόφισσες εκλεγμένοι από τους τοπικούς πυρήνες του κόμμα-
τος σε όλη τη χώρα, σε μια πλούσια συζήτηση με πάνω από τριάντα
πέντε τοποθετήσεις για τις πολιτικές εξελίξεις και τα καθήκοντα της
επαναστατικής αριστεράς την νέα χρονιά.

Τη συζήτηση άνοιξε η Μαρία Στύλλου, εκ μέρους της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΣΕΚ. Η εισήγησή της ξεκίνησε με την κρίση της άρχουσας
τάξης διεθνώς. “Την προηγούμενη χρονιά διαψεύστηκαν όλες οι ελπί-
δες ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε καλυτέρευση της ζωής των
ανθρώπων μέσα από αλλαγές από τα πάνω. Η ΕΕ έλεγε ότι θα μπούμε
σε περίοδο ανάκαμψης και τερματισμού του πολέμου, ο Τσίπρας εδώ
επαναλάμβανε αυτές τις υποσχέσεις, αλλά η κατάληξη είναι η κλιμά-
κωση των μνημονιακών επιθέσεων και του πολέμου. Η απάντηση στο
ερώτημα αν μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη χρονιά δεν στηρίζεται
σε αυτούς κι αυτό έχει γίνει μαζικά κτήμα στην εργατική τάξη, τη νεο-
λαία, τον κόσμο της αριστεράς.

Το 2016 ήταν μια χρονιά με εξελίξεις που δεν τις περίμεναν οι από
πάνω: Το BREXIT, το δημοψήφισμα στην Ιταλία, η εκλογή του Τραμπ, η
ήττα των φασιστών στην Αυστρία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλα
αυτά συνέβησαν γιατί η εργατική τάξη έπαιξε τεράστιο ρόλο για να
συμβούν. Αυτό είναι που φοβούνται. Μπαίνουν στη μεγαλύτερη πολιτι-
κή και οικονομική αστάθεια καθώς τα πιο φτωχά και προλεταριακά
κομμάτια καθόρισαν παντού τις εξελίξεις. Η θεωρία τους ότι ο νεοφι-
λελευθερισμός σήμανε το τέλος της εργατικής τάξης καταρρέει”.

Στη συνέχεια, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Ρώσι-
κη Επανάσταση, μίλησε για το πώς ο Λένιν και οι Μπολσεβίκοι κατάφε-
ραν, στην πιο σκληρή και δύσκολη περίοδο μέσα στον Α'ΠΠ, να κερδί-
σουν την πλειοψηφία της ριζοσπαστικοποιημένης εργατικής τάξης
στην επαναστατική προοπτική.

“Το 1916 ο Λένιν έγραφε ότι μπορεί να μην προλάβει να ζήσει την
επανάσταση. Αλλά ακόμα και εξόριστος τότε στην Ελβετία, ήταν μέσα
στο αντιπολεμικό κίνημα, μέσα στην προσπάθεια να κερδίσει το αρι-
στερό κομμάτι από τη σοσιαλδημοκρατία σε μια συμμαχία ενάντια
στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό, μέσα στη μάχη να διαμορφωθεί μια
επαναστατική αριστερά.

Σπίθα

Μέσα σε αυτή την πιο σκληρή περίοδο, των πολέμων, της πείνας,
των σκοτωμών και των δολοφονιών, που η σοσιαλδημοκρατία είχε
προχωρήσει στη μεγαλύτερη προδοσία με τη στήριξη του πολέμου, οι
μικρές ομάδες των επαναστατών έγιναν η σπίθα χωρίς να υποκύψουν
στην πίεση των συμβιβασμών. Ήταν με όλο τον κόσμο που πάλευε για
την ειρήνη κι άρα με την κοινή δράση, αλλά ταυτόχρονα διαμόρφωναν
το κομμάτι που ήταν ξεκάθαρο και μπορούσε να δώσει την προοπτική.
Την προοπτική ότι μπορούν να γίνονται απεργίες, μπορούν να γίνονται
λιποταξίες από το στρατό, μπορεί ο κόσμος να γυρίσει τα όπλα ενάν-
τια στη δική του άρχουσα τάξη”. 

Η εισήγηση έκλεισε με τις απαραίτητες για την επαναστατική αριστε-
ρά σήμερα πρωτοβουλίες κοινής δράσης και συντροφικής συζήτησης.
“Το παράδειγμα της Αυστρίας δείχνει τι μπορεί να κάνει η επαναστατική
αριστερά σήμερα. Μια οργάνωση μερικών δεκάδων κινητοποίησε εκα-
τοντάδες χιλιάδες καθορίζοντας το τι θα γίνει με τους φασίστες. 

Μια επαναστατική οργάνωση στις σημερινές συνθήκες πρέπει να κι-
νείται όχι με κέντρο τον εαυτό της, αλλά με κέντρο τα συνδικάτα, τους
χώρους, τον αριστερό κόσμο της κάθε γειτονιάς, μέσα στις μάχες. Η
κοινή δράση με όλο τον κόσμο έχει τεράστια σημασία. Θα πάμε στο αν-
τιρατσιστικό και αντιφασιστικό συλλαλητήριο της 18 Μάρτη με όλα τα
συνδικάτα, τις κοινότητες, την αριστερά. Το ίδιο στους εργατικούς χώ-
ρους, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τα κλεισίματα, τις περικοπές.

Κοινή δράση και συνεργασίες σημαίνει συζήτηση με όλους για τη
στρατηγική. Ότι δεν πάμε για μια άλλη κυβέρνηση της αριστεράς, αλ-
λά για την ανατροπή, την επαναστατική προοπτική. Αυτά είναι τα ζητή-
ματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυρήνες το επόμενο διάστημα κι
αυτή θα είναι η συζήτηση και στην φετινή Συνδιάσκεψη του κόμματος
το Φλεβάρη. Με κέντρο όλο τον κόσμο που παλεύει, με αναζήτηση για
το πώς κάθε τοπικός πυρήνας και τα μέλη του θα μπουν σε κίνηση μαζί
με χιλιάδες”.

Η επαναστατική αριστερά κέντρο   κοινής δράσης μέχρι την ανατροπή 

Οι πρωτοβουλίες κοινής δράσης με
όλο τον κόσμο που ψάχνει εναλ-

λακτική ήταν στο κέντρο της συζήτη-
σης.

“Το ξεκίνημα της καμπάνιας για τις
18 Μάρτη έδωσε τέτοιες εικόνες”, εί-
πε η Αλεξάνδρα από τα Βόρεια Αθή-
νας, “Οι αντιφασιστικές μέρες δρά-
σεις κινητοποίησαν κόσμο της γειτο-
νιάς και της νεολαίας όπως στο Χα-
λάνδρι με μαθητές που συμμετείχαν.
Αντίστοιχα, οι αντιφασιστικές εκδηλώ-
σεις, όπως στο Μαρούσι που συσπεί-
ρωσε κόσμο της αριστεράς από τον
αντιφασιστικό συντονισμό με αναφο-
ρές στη ΛΑΕ μέχρι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στη διαδήλωση αλληλεγγύης στο
μετανάστη εργάτη που χτυπήθηκε
από τον εργοδότη του στο Νέο Ηρά-
κλειο, ήρθε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο
σημαντικό είναι με όλο τον κόσμο που
συνεργαζόμαστε να πηγαίνουμε τη
συζήτηση ένα βήμα παραπέρα. Στη βι-
βλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου για
την ΕΕ και την αντικαπιταλιστική εναλ-
λακτική στη Νέα Ιωνία, η συζήτηση
ήταν αποκάλυψη για το πώς ένας κό-
σμος εκτιμάει τις ιδέες μας”.

“Το πιο δυνατό παράδειγμα ενιαίου
μετώπου στην Ξάνθη είναι η αντιφασι-
στική διαδήλωση στις 5 Νοέμβρη
ενάντια στο άνοιγμα των γραφείων
της Χρυσής Αυγής”, είπε ο Παντελής,
“Καταφέραμε σε αυτό το συλλαλητή-
ριο να ενώσουμε όλη την αριστερά, τη
νεολαία, τη μειονότητα, το φοιτητικό
κίνημα, τα συνδικάτα. Να ενώσουμε
τα 'ασυνένωτα' θα έλεγα γιατί υπάρ-
χουν προβλήματα στις αντιλήψεις
πολλών αγωνιστών για τις συνεργα-

σίες σήμερα. Το πρώτο βήμα ήταν να
πάμε στα χωριά της μειονότητας, σε
κάθε καφενείο από όπου βγαίναμε
πλουσιότεροι τόσο πολιτικά όσο και
κυριολεκτικά από κόσμο που ενίσχυε
την καμπάνια. Έτσι κάναμε την Ξάνθη
μια αντιφασιστική πόλη με αφίσες σε
όλους τους δρόμους. Έτσι κάλεσε η
νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και
οι βουλευτές του, ξεκάθαρα ότι οι φα-
σίστες πρέπει να μπουν στη φυλακή,
όχι γραφεία της ΧΑ στην πόλη και το
πιο σημαντικό, κάτω τα χέρια από τη
μειονότητα, συνθήματα δηλαδή που
πολλοί δυσκολεύονται να υιοθετή-
σουν. Καταφέραμε να είναι όλα τα
συνδικάτα και θα το κάνουμε ξανά για
τις 21 Γενάρη και τις 18 Μάρτη”.

“Υπάρχει αναγκαιότητα συνεργα-
σιών σήμερα;” είπε ο Γιώργος από
τους συνταξιούχους, “Η απάντηση εί-
ναι απόλυτα ναι, γιατί έτσι δημιουρ-
γούνται πλειοψηφίες παντού. Στο χώ-
ρο των συνταξιούχων καταφέραμε να
πάρουμε την απόλυτη πλειοψηφία στο
Σύλλογο Εμπορικής, σε 7000 κόσμο.
Η ΔΑΚΕ πήρε δύο έδρες, η ΠΑΣΚΕ άλ-
λες δύο κι εμείς τέσσερις. Φτάνει αυ-
τό; Σαφέστατα όχι. Η παρέμβαση του
δικού μας χώρου μπορεί να δημιουρ-
γήσει μια χιονοστιβάδα ευρύτερα.
Σκεφτόμαστε να ανοίξουμε το θέμα
της κρατικοποίησης των τραπεζών
γιατί έχει πληρώσει ο κόσμος αυτή
την κρίση πολλαπλά. Τι σημαίνει αυτή
η θέση; Ένα τεράστιο βήμα για την
εργατική τάξη. Αυτό μπορεί να ενερ-
γοποιήσει τους εργαζόμενους σε αρι-
στερότερες θέσεις. Έτσι θα δημιουρ-
γήσουμε πλειοψηφίες”.

Γ ια τη σημασία της παρέμβασης
των επαναστατών σε εργατικούς

χώρους, συνδικάτα, σχολές, σχολεία
και γειτονιές ήταν οι περισσότερες
τοποθετήσεις.

“Οι κινητοποιήσεις στα νοσοκο-
μεία, με κορυφαία στιγμή το καρα-
βάνι της υγείας στις 6 Οκτώβρη
στην Αθήνα, έδειξαν τη διάθεση των
εργαζόμενων για αγώνα”, είπε η Αρ-
γυρή από το Γεννηματά, “Η χρονιά
έκλεισε στο Γεννηματά με κινητοποί-
ηση ενάντια στις συγχωνεύσεις κλι-
νικών, μια μάχη που οργανώσαμε
χέρι χέρι με τους συναδέλφους του
ΠΑΜΕ. Στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ πή-
γαμε με πρόταση η αριστερή αντι-
πολίτευση να κατέβει από κοινού.
Πολλοί συμφωνούσαν κι έβαλε πίε-
ση σε όλες τις ηγεσίες της αριστε-
ράς. Η κοινή δράση ενώνει κομμάτια
που το προηγούμενο διάστημα δυ-
σκολεύονταν να ενωθούν και να
έχουν νίκες, όπως έγινε στους επι-
κουρικούς γιατρούς που ανανεώθη-
καν οι συμβάσεις τους. 

Η άλλη όψη, βέβαια, είναι η δική
μας συλλογική λειτουργία. Η κλαδι-
κή των υγειονομικών συνεδριάζει πιο
τακτικά, η διακίνηση της εφημερί-
δας γίνεται πιο στοχευμένα και συγ-
κεκριμένα. Έτσι προχωράμε”.

“Ξεκινήσαμε παρέμβαση σε ένα
μουσικό σχολείο που μπορούμε να
κινητοποιήσουμε για τις 18 Μάρτη”,
είπε ο Γιάννης από το Βόλο, “Πρό-
σφατα οργανώθηκαν μαζί μας δύο
νέες φοιτήτριες. Αυτό αυτόματα σή-
μανε άνοιγμα σε δύο επιπλέον σχο-
λές και δύο επιπλέον σχήματα ΕΑΑΚ

6 Οκτώβρη, το καραβάνι της Υγείας στην Αθήνα.
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Η επαναστατική αριστερά κέντρο   κοινής δράσης μέχρι την ανατροπή 
στο πανεπιστήμιο. Η εφη-
μερίδα έφτασε σε αριθ-
μούς ρεκόρ για τον πυρή-
να, φτάσαμε σε περισσό-
τερους εργατικούς χώ-
ρους, κόσμο, νεολαία, φοι-
τητές. Βδομάδα τη βδομά-
δα βλέπουμε τα αποτελέ-
σματα στους εργατικούς
χώρους. Όσοι μας έλεγαν
στην αρχή ότι δε γίνεται τί-
ποτα, τώρα συζητάμε για
τον εργατικό έλεγχο και
πώς μπορούμε να τον επι-
βάλλουμε. Ο πυρήνας μας
μεγαλώνει κι αυτό μας βά-
ζει περισσότερα καθήκον-
τα. Μπορούμε να ανοι-
χτούμε περισσότερο
στους μαθητές, να επηρε-
άσουμε τους εργατικούς
αγώνες. Η περίοδος ανοί-
γει ευκαιρίες για να μεγα-
λώσουμε το κόμμα μας, να
ριζώσουμε στους χώρους
και να καθορίσουμε τις
εξελίξεις”.

“Η εκδήλωση για τις 18 Μάρτη
στη Θεσσαλονίκη ήταν πετυχημένη
με μεγάλο πάνελ, με κόσμο από
ΛΑΕ, συνδικάτα, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ενωση
για τα δικαιώματα των Ανθρώπων”,
είπε η Δήμητρα, “Ένας μαθητής μί-
λησε για το πως οργανώνουμε στα
σχολεία. Η πολιτική συζήτηση που
άνοιξε ήταν μεγάλη για το ρατσισμό
και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Το πώς οι επαναστάτες κερδίζουν
με την κοινή δράση έρχεται ως πα-
ράδειγμα από δημοτικό σύμβουλο
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Θέρμη που κα-
τάφερε να συσπειρώσει τους πάντες
ενάντια στο στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στο δήμο. Προκλήσεις έχουμε
και στο εργατικό μέτωπο με το ζήτη-
μα του ΟΑΣΘ που έχει ξανανοίξει.
Υπάρχει πρωτοβουλία συντονισμού
για το θέμα αλλά δε μιλά για τους
εργαζόμενους, ψάχνει τη λύση αλ-
λού. Στοίχημα για μας είναι να συν-
δέσουμε τα μέτωπα και να συσπει-
ρώσουμε τον κόσμο”.

“Στα ΤΕΙ Αθήνας, έχουμε καταφέ-
ρει να κάνουμε μεγάλες συνελεύσεις
μετά από πολύ καιρό με συνεχείς
εξορμήσεις, ανακοινώσεις και συζη-
τήσεις με τους φοιτητές της σχο-
λής”, είπε η Βασίλεια, “Η δράση μας
κερδίζει τους φοιτητές να συμμετέ-
χουν στις συνελεύσεις. Δεν ήταν από
την αρχή έτσι. Η πρώτη ανοιχτή συ-
ζήτηση για το 1956 δεν είχε μεγάλη
επιτυχία, η δεύτερη όμως με θέμα
τέχνη κι επανάσταση είχε τεράστια.
Κερδίσαμε κόσμο σε πορείες και συ-
νελεύσεις και φτάσαμε να κερδίζει
το δικό μας πλαίσιο στη σχολή. Φτά-
σαμε να οργανώνουμε παρεμβάσεις
και σε άλλα τμήματα. Είναι πολύ ση-

μαντικό ότι ανοίγουμε όλα τα ζητή-
ματα και τα συνδέουμε. Έχουμε τη
δυνατότητα να κινητοποιήσουμε όλη
την αριστερά της σχολής στις 18
Μάρτη και σε όλες τις διαδηλώσεις.
Πρέπει να κάνουμε περισσότερες
εξορμήσεις, πιο ανοιχτά πρόταση
για νέα μέλη, με την Εργατική Αλλη-
λεγγύη στο χέρι”.

Δράσεις

“Στα Εξάρχεια καταφέραμε να έρ-
θει κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ, που θέλει να
δουλέψει μαζί μας για τις 18 Μάρ-
τη”, είπε ο Σωκράτης, “Κερδίσαμε
δύο μαθητές σε σχολείο της γειτο-
νιάς που γνωρίσαμε σε μαθητική
διαδήλωση. Χρειάζεται σε κάθε πυ-
ρήνα να δούμε τους χώρους στη
γειτονιά, από γραφεία άλλων αρι-
στερών κομμάτων, από φοιτητικές
εστίες, από σχολές-σχολεία, αθλητι-
κούς συλλόγους, στέκια. Να αξιο-
ποιούμε κάθε γνωριμία από τα που-
λήματα της εφημερίδας, για να μιλά-
με με τον κόσμο και να του προτεί-
νουμε να οργανωθεί μαζί μας. Οι αν-
τιφασιστικές μέρες δράσεις της
ΚΕΕΡΦΑ είχαν τέτοια αποτελέσμα-
τα. Πρόσφατα κάναμε εξόρμηση
στα Πατήσια κι αυτό έκανε αίσθηση
στη γειτονιά”.

“Περισσότερο από ποτέ στα νοσο-
κομεία οι εργαζόμενοι ζητούν προσ-
λήψεις”, είπε ο Χρίστος από το Γεν-
νηματά, “Αυτή η ανάγκη πιέζει τις
ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ να αποφασί-
ζουν κινητοποιήσεις. Έτσι έγιναν οι
μεγάλες κινητοποιήσεις την περα-
σμένη χρονιά με χιλιάδες στο δρό-
μο. Γι' αυτό έχουμε τη νέα κινητο-
ποίηση την 1η Φλεβάρη. Δεν έχουν

σταματήσει οι αγώνες και οι διεκδι-
κήσεις των εργαζόμενων. Σε αυτή τη
προσπάθεια κάνουμε συνεργασίες
και κοινή δράση. Όποιος αρνείται
τις συνεργασίες είναι ηττοπαθής,
ουσιαστικά δεν πιστεύει ότι μπορεί
να αλλάξει κάτι και ότι χρειάζεται να
συνεργαστεί με κανέναν. Στο συνέ-
δριο της ΑΔΕΔΥ η πλειοψηφία ήταν
αριστερή και γι' αυτό η πρότασή
μας να κατέβει όλη η αριστερή αντι-
πολίτευση μαζί, για πιο αριστερή και
μαχητική ΑΔΕΔΥ, έκανε αίσθηση. Οι
συνεργασίες δημιουργούν πλειοψη-
φίες και αυτοπεποίθηση και στον κό-
σμο και στην αριστερά”.

“Για να χτίσουμε μεγάλα μέτωπα,
χρειάζεται να πηγαίνουμε με την αυ-
τοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα κά-
νουμε όλα και να τους κερδίσουμε
όλους”, είπε ο Νεκτάριος από την
Πάτρα. Να δημιουργούμε κλίμα με
αφίσες παντού. Έχουμε εμπειρία
κοινής δράσης στην Πάτρα, με τη
μάχη της Μανωλάδας χτίσαμε ένα
δυνατό ενιαίο μέτωπο με όλες τις
δυνάμεις και μπορούμε να το κάνου-
με ξανά”.

“Η μαθητική διαδήλωση στα Χανιά
για την ένταξη των προσφυγόπου-
λων στα σχολεία ήταν μια αυθόρμη-
τη κίνηση των παιδιών”, είπε ο Μα-
νώλης, “Πολλά είχαν κονκάρδες της
ΚΕΕΡΦΑ χωρίς άμεση σχέση με μας.
Είχαμε όμως μοιράσει σε δεκάδες
μαθητές την προκήρυξή μας γιατί
δύο μήνες δουλεύαμε αυτή την καμ-
πάνια. Χρειάζεται να απευθυνόμα-
στε ανοιχτά σε όλο τον κόσμο, να
οργανώνουμε μαζί του, να του προ-
τείνουμε να ενταχτεί μαζί μας”. Στην
παρέμβαση στις σχολές αλλά και
στις εξορμήσεις στις γειτονιές ανα-

φέρθηκε και ο Αλέξανδρος από το
Ηράκλειο.

“Πέρσι δώσαμε τη μάχη των ανοι-
κτών συνόρων, φέτος πρέπει να δώ-
σουμε τη μάχη να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, για ανοιχτές
πόλεις”, είπε η Δήμητρα, από το Νέο
Ηράκλειο και εργαζόμενη σε ΜΚΟ,
“Να είναι στο κέντρο για τις 18 Μάρ-
τη με έμφαση στη στέγαση και την
εγγραφή των προσφυγόπουλων στα
σχολεία. Στην γειτονιά μας θέλουμε
να ξεσηκώσουμε τα δημοτικά σχή-
ματα, να πάρουν αποφάσεις και να
κινητοποιηθούν, να ξεσηκώσουμε τα
τοπικά σωματεία κι άλλες οργανώ-
σεις της αριστεράς, να έχουμε σε
κάθε γειτονιά ορμητήρια δράσης για
τις 18 Μάρτη. Τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης είναι φρίκη, ασυνόδευτα
ανήλικα, σε σκηνές, στο παγετό. Πο-
λύς κόσμος δουλεύει πλέον σε αυ-
τές τις δομές και μπορούμε μαζί με
τους πρόσφυγες να οργανώσουμε
την αντίσταση”.

Σ τις πολιτικές και ιδεολογικές μά-
χες που μπορούν να καθορίζουν

το κίνημα και την Αριστερά, στάθη-
καν μια σειρά σύντροφοι και συν-
τρόφισσες.

“Την τελευταία χρονιά στη Θεσσα-
λονίκη έγιναν οι πιο πολλές αντιρα-
τσιστικές και αντιφασιστικές διαδη-
λώσεις”, είπε ο Νίκος, “Μπορεί να
έγινε θέμα το Ωραιόκαστρο όταν κά-
ποιοι γονείς αντέδρασαν στην εγ-
γραφή των προσφυγόπουλων σε
σχολείο της περιοχής, αλλά δεν έγι-
νε γνωστό ότι μετά ακολούθησαν
διαδηλώσεις από όλη την αριστερά
που έδωσαν την απάντηση. Οι πε-
ρισσότεροι πρόσφυγες είναι γύρω
από τη Θεσσαλονίκη. Και ενώ όλοι
το έβλεπαν αυτό σαν πρόβλημα,
εμείς το αντιμετωπίσαμε σαν τη λύ-
ση. Συνδεθήκαμε μαζί τους, κατέβη-
καν μαζί μας στις διαδηλώσεις, τις
αντιρατσιστικές, τις εργατικές. Οι
εργατικοί αγώνες δεν σταμάτησαν,
δόθηκαν πολλές μάχες, στα εργο-
στάσια, στα 5μηνα, στο Μαρινόπου-
λο, στους δήμους, στα σχολεία, στα
νοσοκομεία. Μόνο με την κοινή δρά-
ση μπορούμε να κερδίζουμε όλα τα
κομμάτια και ειδικά νεολαία”.

Ένα ακόμα παράδειγμα έφερε ο
Γιάννης από τα Πέτράλωνα. “Το κα-
λοκαίρι δώσαμε τη μάχη για την
Τουρκία”, είπε, “Ήμασταν μειοψηφία
όσοι λέγαμε ότι αυτό που έγινε ήταν
ότι ο κόσμος βγήκε και ανέτρεψε
ένα πραξικόπημα, κάτι που όλη η
αριστερά έπρεπε να το κάνει σημαία
της, ότι αυτή είναι η δύναμη των ερ-
γατών. Δώσαμε σκληρή μάχη ενάν-
τια στη θεωρία ότι ο Ερντογάν είναι
πανίσχυρος. Σήμερα όλοι παραδέ-
χονται την αποσταθεροποίηση του
Ερντογάν. Πέντε μήνες μετά, το ποι-
ος είχε σωστή εκτίμηση μας έχει κα-
ταγράψει το τι λέμε πολιτικά και ιδε-
ολογικά. Αντίστοιχα στο θέμα της ισ-
λαμοφοβίας. Όλοι τώρα μιλάνε για
το μέτωπο αυτό”.

“Οι εκδηλώσεις για το 1956 έδει-
ξαν τη διάθεση για πολιτική κουβέν-
τα πάνω στη στρατηγική”, είπε η
Λουίζα από τα Γιάννενα, “Χρειάζεται
να αλλάξουμε τον τρόπο οργάνω-
σης των πυρήνων μας, να γίνουν
στρατηγικά κέντρα για όλη την αρι-
στερά. Απέχουμε ακόμα από αυτό
το στόχο αλλά μπορούμε να το προ-
σπαθήσουμε. Πριν τα Χριστούγεννα
σε εκδήλωσή μας ήρθαν φοιτητές
οργανωμένοι και ανένταχτοι για συ-
ζήτηση. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνά-
με τους συντρόφους μετανάστες.
Στα Γιάννενα έχουμε Πακιστανούς
εργάτες στο κόμμα που δουλεύουν
σε σκληρές συνθήκες σε εργοστά-
σια και μπορούμε να πάρουμε πρω-
τοβουλίες για να οργανώσουμε τις
μάχες στους χώρους τους”.

Διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα.

επιμέλεια Λένα Βερδέ



ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Vocal 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Vocal 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Vocal 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Λένιν: κόμμα «πολυσυλλεκτικό» ή επα-
ναστατικό;

Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Μαγαζί 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Νότος 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Μαυρίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Ντι καπιτάνο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Φούσκα 6.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Κουρμπέτι 3μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Θόλος 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Χειμώνα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ

Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
•ΠΕΜΠΤΗ 2/2 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ ορ, 6μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Όαση 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Αλντεμπαράν
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Υγιεινό με νου 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ Πικ-απ 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 καφέ 1968 (στοά Βενι-
ζέλου και Αγ.Πάντων) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 καφέ 1968  7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 32) 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Κρόκος 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Quiz 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 γραφ. ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Mr Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ

Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Φίλοιστρο 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 καφέ L.B. 6.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.
Νικόλαος) 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΣτιςΣχολές

Οργανώνουμε τη νέα χρονιά 2017
ενάντια σε μνημόνια, 
ρατσισμό και φασισμό

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
αιθ. Β1 (2ος όροφος) 2μμ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 
αιθ. Προβολών ΣΓΤΚΣ 2μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 
αιθ. Γραμμικού Σχεδίου 1μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 
αμφιθέατρο 10, Φυσικό 12.30μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ ΦΙΞ 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 6μμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/1
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κ. Πατήσια 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζ. Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρ. πλατεία 12μ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 12μ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή Βούλγαρη 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11.30πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Συνεδριάσεις
Εργατικών
Oμάδων

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 ΕΚΑ 6.30μμ
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1, 3μμ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΜΕ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 11ΠΜ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1 Λέκκα 23-25, 
4ος ορ. (Σύνταγμα) 3.30μμ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΡΙΤΗ 17/1 ΕΚΑ 6μμ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 αιθ. Συνεδριάσεων 
ΠΟΣΠΕΡΤ 1μμ

ΝΟΠΕ
ΠΕΜΠΤΗ 12/1 
καφέ Αλντεμπαράν 
(Σόλωνος 109) 4.30μμ
Σύσκεψη 
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1 
Θόλος 4μμ
Εκδήλωση
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1 
αιθ. Προβολών ΣΓΤΚΣ 1μμ
Ανοιχτή σύσκεψη
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 
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Ανοιχτή σύσκεψη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σο-
σια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω -
γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι -
νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση.
Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς
μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα -
τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι -
κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα

συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους
δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

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

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

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

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 
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Η
νέα χρονιά σημαδεύεται από μια μεγά-
λη επέτειο, τα 100 χρόνια από τη Ρώσι-
κη Επανάσταση. Τιμώντας την, το Μαρ-

ξιστικό Βιβλιοπωλείο ετοιμάζεται σε λίγες μέ-
ρες να εκδόσει, για πρώτη φορά σε ελληνική
μετάφραση, το βιβλίο του Βίκτορ Σερζ «Έτος
Πρώτο της Ρώσικης Επανάστασης». Πρόκειται
για ένα ξεχωριστό βιβλίο τόσο για το περιεχό-
μενό του όσο και για το συγγραφέα του.

Ο Βίκτορ Σερζ γεννήθηκε το 1890 στο Βέλ-
γιο. Οι γονείς του, Ρώσοι πολιτικοί εξόριστοι,
είχαν καταφύγει εκεί κυνηγημένοι από το τσα-
ρικό καθιεστώς ως “τρομοκράτες” -είχαν σχέ-
ση με τους ναρόντνικους. Το οικογενειακό πε-
ριβάλλον σε συνδυασμό με την απίστευτη
φτώχεια και το θάνατο του αδερφού του σε
ηλικία μόλις εννέα ετών από υποσιτισμό, οδή-
γησε τον Σερζ στα δεκαπέντε του χρόνια να εί-
ναι ήδη μέλος της Νέας Φρουράς, της νεολαί-
ας του Εργατικού Κόμματος Βελγίου.

Σύντομα όμως, το 1908, απογοητευμένος
όπως πολλοί αγωνιστές της γενιάς του από τη
γραφειοκρατική ρεφορμιστική πρακτική της
σοσιαλδημοκρατίας, πέρασε στον αναρχισμό -
την «ατομικιστική» πτέρυγά του, πρώτα στο
Βέλγιο και μετά στην Γαλλία. Για τη δράση και
τις ιδέες του φυλακίστηκε για πέντε χρόνια
από το 1912 μέχρι το 1917. Όταν βγήκε από
τη φυλακή πήγε στην Ισπανία όπου πήρε μέ-
ρος στην αποτυχημένη γενική απεργία και εξέ-
γερση του 1917 στη Βαρκελώνη.

Γυρίζοντας στη Γαλλία πέρασε δεκαπέντε
μήνες σε στρατόπεδο συγκέντρωσης ως «ύπο-
πτος για μπολσεβικισμό». Το Γενάρη του 1919
έφτασε στην Πετρούπολη. Πέντε μήνες μετά
έγινε μέλος του Μπολσεβίκικου Κόμματος. Εν-
τάχτηκε στο μηχανισμό της Κομμουνιστικής
Διεθνούς, συμμετείχε στα τρία πρώτα συνέ-
δριά της, υπεράσπισε με το όπλο στο χέρι την
Πετρούπολη, μελέτησε ως Επίτροπος τα αρ-
χεία της τσαρικής Οχράνα.

Φάρος

Τότε έγινε ένας από τους πιο «σκληρούς»
υπερασπιστές της επανάστασης. Κι αυτό γιατί
ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες και με-
γάλες δυσκολίες, το εργατικό κράτος ήταν
φάρος απελεύθερωσης και ελπίδας. Έγραφε
στο «Έτος Πρώτο» για τις αρχές του 1919, σε
μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις του εμφυλίου
πολέμου, όταν η επανάσταση έμοιαζε να ψυ-
χορραγεί από τις επιθέσεις των Λευκών και
όλων των ιμπεριαλιστικών στρατών που είχαν
επέμβει για να την καταπνίξουν:

«Παρά την απίστευτη δυστυχία, δόθηκε μια
θαυμάσια ώθηση στη δημόσια εκπαίδευση.
Ήταν τόση η δίψα για μάθηση σε ολόκληρη τη
χώρα που φτιάχτηκαν παντού καινούργια σχο-
λεία, μαθήματα για μεγάλους, πανεπιστήμια
και τμήματα για εργάτες. Αμέτρητες πρωτο-
βουλίες έδωσαν τη δυνατότητα να διδαχτούν
πρωτοφανέρωτοι, απολύτως ανεξερεύνητοι
τομείς της γνώσης. Ιδρύθηκαν σχολεία για τα
καθυστερημένα παιδιά· ιδρύθηκαν νηπιαγω-
γεία· τα τμήματα για εργάτες και οι εξειδικευ-
μένες σειρές μαθημάτων έδωσαν τη δυνατότη-
τα στους εργάτες να αποκτήσουν γνώσεις
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· και λίγο μετά
ξεκίνησε η κατάκτηση των πανεπιστημίων. Επί-
σης, την ίδια περίοδο τα μουσεία εμπλουτίστη-
καν από τις κατασχέσεις των ιδιωτικών συλλο-
γών: εξαιρετική ακεραιότητα και επιμέλεια χα-
ρακτήρισαν την απαλλοτρίωση των καλλιτεχνι-
κών θησαυρών. Κανένα έργο, οποιασδήποτε

αξίας δεν χάθηκε. …
Κάθε βράδυ τα θέατρα, που είχαν εθνικοποι-

ηθεί, παρουσίαζαν το συνηθισμένο πρόγραμ-
μά τους, όμως σε ένα διαφορετικό ακροατή-
ριο. Τα μπαλέτα, που κάποτε έδιναν παραστά-
σεις για την ψυχαγωγία της αριστοκρατίας,
που τώρα εξέλιπε, έδιναν παραστάσεις εν μέ-
σω της περιόδου της τρομοκρατίας· στα θέα-
τρα με τους χρυσούς θόλους συνωστίζονταν
εργάτες και εργάτριες, νεαροί κομμουνιστές,
με τα κεφάλια τους ξυρισμένα ως προστασία
από τους ψύλλους –φορείς του τύφου, και
Κόκκινους στρατιώτες με άδεια από το μέτω-
πο. Και με την ίδια αξέχαστη φωνή που ξεφώ-
νιζε το Ο Θεός σώζοι τον Τσάρο τα παλιά χρό-
νια, ο Σαλιάπιν τραγουδούσε Το τραγούδι του
εργάτη, στους συνδικαλιστές που ήταν ανάμε-
σα στο ακροατήριο».

Ήταν αυτή η δύναμη της επανάστασης που
έκανε τον Σερζ να καλεί όλους τους αναρχι-
κούς να την στηρίξουν. Έγραφε ότι ο αναρχι-
σμός «θα έπρεπε να αγκαλιάσει την εργατική
τάξη και το επαναστατικό κίνημα σαν μια
πραγματικότητα κι όχι σαν ένα μύθο». Δεν
σταμάτησε ποτέ να εκτιμά τους αναρχικούς
για τη θεωρητική συνεισφορά τους στο κίνημα
-την εχθρότητά τους προς το κράτος, τον αντι-
πατριωτισμό τους, την υποστήριξή τους στην
ανάγκη απαλλοτρίωσης της κυρίαρχης τάξης.
Αλλά για το Σερζ ήταν οι Μπολσεβίκοι που
έκαναν αυτές τις ιδέες πράξη μέσα από «τη
θέλησή τους να πετύχουν και να υπερασπί-
σουν την επανάσταση καταλαμβάνοντας την
εξουσία για να τσακίσουν την άρχουσα τάξη».

Επιχειρηματολογούσε έτσι ότι οι αναρχικοί
πρέπει να σταματήσουν την απέξω κριτική και
να βοηθήσουν την επανάσταση να απλωθεί σε
όλη την Ευρώπη. Ο Σερζ είχε πλήρη επίγνωση
των κινδύνων που αντιμετώπιζε η επανάσταση
σε συνθήκες μιας κοινωνίας καθυστερημένης
και κατεστραμμένης από τον πόλεμο -ο μαρα-
σμός της δημοκρατίας των συμβουλίων και η
ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ήταν οι πιο βα-
σικοί. Η εξάντληση της εργατικής τάξης της
Ρωσίας, η περικύκλωσή της από μια θάλασσα
μικροϊδιοκτητών αγροτών είχαν σπρώξει τους
μπολσεβίκους να κάνουν την επιλογή να κρα-
τήσουν την εξουσία χρησιμοποιώντας τις πιο
σκληρές μεθόδους και επιβάλλοντας τις πιο
σκληρές θυσίες. Πίστευαν ότι η διατήρηση του
καθεστώτος τους θα έδινε ώθηση και θα επι-
τάχυνε την επανάσταση στη Δύση. Για το στό-
χο αυτό ο ίδιος ο Σερζ βρέθηκε το 1923 στο
Βερολίνο ως απεσταλμένος της Κομιντέρν για
να συμμετέχει στην προετοιμασία της γερμανι-
κής επανάστασης.

Αυτό το πολιτικό κριτήριο τον οδήγησε στη
συνέχεια να ταχτεί, κόντρα στην ανερχόμενη
σταλινική γραφειοκρατία, με την Αριστερή Αν-
τιπολίτευση και τον Τρότσκι στην πάλη για την
υπεράσπιση των ιδανικών της επανάστασης.
Ήταν από τους πιο ενεργούς εκπροσώπους
της στην κομματική οργάνωση του Λένινγ-
κραντ (όπως είχε μετονομασθεί η Πετρούπο-
λη) και διαγράφτηκε από το κόμμα μαζί με την
Ενωμένη Αντιπολίτευση μετά το 15ο Συνέδριό
του τον Δεκέμβρη του 1927.

Τα επόμενα χρόνια της ζωής του σημαδεύ-

τηκαν από φυλακίσεις και εξορίες από το στα-
λινικό καθεστώς που παραλίγο να του κοστί-
ζουν τη ζωή. Αυτές οι εμπειρίες τον ώθησαν
να γράψει, για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη
«αυτών των αξέχαστων χρόνων» όπως θα ανέ-
φερε αργότερα στην αυτοβιογραφία του, τις
Αναμνήσεις ενός Επαναστάτη. Στο «Έτος
Πρώτο», καλύπτοντας την περίοδο από τη νίκη
της επανάστασης τον Οκτώβρη του 1917 μέ-
χρι το Γενάρη του 1919 και τη ματοβαμμένη
καταστολή της «εξέγερσης των Σπαρτακι-
στών» στο Βερολίνο, παρουσιάζει το πανόρα-
μα της Ρώσικης Επανάστασης και την αγριό-
τητα της αντεπανάστασης. Είναι μια παθιασμέ-
νη υπεράσπιση του Κόκκινου Οκτώβρη ως
μιας γνήσιας εργατικής επανάστασης και του
ρόλου του μπολσεβίκικου κόμματος.

Από το 1936 όταν απελαύνεται από τη Ρω-
σία και μέχρι το θάνατό του το 1947 δε σταμά-
τησε να γράφει και να υπερασπίζεται την κλη-
ρονομιά του Οκτώβρη ενάντια στο σταλινισμό.
Όπως όταν έγραφε αυτές τις γραμμές στα τέ-
λη του 1936 σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Από
τον Λένιν στον Στάλιν»:

Ιεραρχία

«Όλα έχουν αλλάξει: Οι σκοποί: από τη διε-
θνή σοσιαλιστική επανάσταση, στο ‘σοσιαλι-
σμό σε μια χώρα’. Το πολιτικό σύστημα: από
τον σκοπό της επανάστασης, την εργατική δη-
μοκρατία των σοβιέτ, στη γραφειοκρατία της
γενικής γραμματείας, των αξιωματούχων, της
Γκε-Πε-Ου. Το κόμμα: από την οργάνωση των
επαναστατών μαρξιστών, με ελεύθερη ζωή και
σκέψη με συνειδητή πειθαρχία, στην ιεραρχία
των γραφειοκρατών, στη παθητική υπακοή
των καριεριστών… 

Η ιδεολογία: ο Λένιν είπε: ‘Θα δούμε την
προοδευτική απονέκρωση του κράτους, και το
σοβιετικό κράτος δεν θα είναι σαν τα άλλα
κράτη, αλλά μια τεράστια εργατική κομμούνα’.
Ο Στάλιν διακηρύσσει: ‘προχωράμε προς την
απονέκρωση του κράτους μέσω της ενδυνά-
μωσης του κράτους’. Η κατάσταση των εργα-
τών: ο εξισωτισμός  της σοβιετικής κοινωνίας
δίνει τη θέση του στη διαμόρφωση μιας προ-
νομιούχας μειοψηφίας, πιο προνομιούχα από
τις μάζες των απόκληρων που τις έχουν στε-
ρήσει όλα τα δικαιώματα».

Και απαντούσε σε όσους θεωρούσαν το
Στάλιν ως τη φυσική συνέχεια του Λένιν:
«Υπάρχει μεγαλύτερη αδικία απέναντι στη Ρώ-
σικη Επανάσταση από το να την βλέπουμε με
μόνο κριτήριο τον σταλινισμό; Είναι αλήθεια
ότι ο σταλινισμός αναδύθηκε από αυτήν μόνο
και μόνο για να τη δολοφονήσει. Όμως, αυτό
ήταν προϊόν δεκατριών με δεκαπέντε χρόνων
αγώνων, κι ύστερα από την ήττα του σοσιαλι-
σμού στην Ευρώπη και την Ασία!».

Η αυτοβιογραφία του, η Ζωή και Θάνατος
του Λέον Τρότσκι που έγραψε μαζί με τη χήρα
του τελευταίου, Ναταλία Σέντοβα, καθώς και
το πιο διάσημο μυθιστόρημά του, η Υπόθεση
του σύντροφου Τουλάγεφ, εντάσσονται σε αυ-
τή την περίοδο της ζωής του. Πέθανε «πάμ-
φτωχος, με τρύπια παπούτσια» αλλά πιστός
στον αγώνα για μια κοινωνία απελευθερωμένη
από την εκμετάλλευση και την καταπίεση.
Έγραφε: «Συμπάσχω με όλους όσους πάνε
ενάντια στο ρεύμα -προσπαθώντας να διασώ-
σουν τις ιδέες, τις αρχές και το πνεύμα της
Οκτωβριανής Επανάστασης».. Ήταν και παρα-
μένει ο ίδιος ένας από αυτούς τους αγωνιστές.

Λένα Βερδέ

11 Γενάρη 2017, Νο 1256100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση

Ποιός ήταν 
ο Βίκτορ Σερζ;
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Νο 1256, 11 Γενάρη 2017 Νέο τεύχος Σοσιαλισμός από τα Κάτω

Κ
υκλοφόρησε το νέο τεύχος του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
Κάτω, το πρώτο της χρονιάς στην

οποία συμπληρώνονται 100 χρόνια από
την Οκτωβριανή επανάσταση. Με εξώ-
φυλλο τις εργάτριες της Ρωσίας που
διαδήλωσαν ζητώντας «Ειρήνη και Ελευ-
θερία» και ξεκίνησαν την επανάσταση το
Φλεβάρη του 1917 και τίτλο «1917-2017:
Στο δρόμο της επανάστασης», το νέο
τεύχος αντλεί έμπνευση από τη νίκη των
εργατών για να δώσει απαντήσεις για
τους αγώνες του σήμερα.

Στο άρθρο «Μπορούμε να κάνουμε τη
νέα χρονιά καλύτερη;», η Μαρία Στύλλου
αποτιμά τους συσχετισμούς που φαίνον-
ται να βρίσκουν τις κυρίαρχες τάξεις σε
μια κατάσταση χειρότερη από ποτέ τα
τελευταία χρόνια: οι εξελίξεις στη Βρε-
τανία μετά το Brexit και στην Ιταλία μετά
το δημοψήφισμα, η αστάθεια στην Ισπα-
νία, η αδυναμία να «μπει σε τροχιά ανά-
πτυξης» η οικονομία δείχνουν μια άρχου-
σα τάξη (και τις κυβερνήσεις της) που
χάνει τον έλεγχο. Η αντίσταση του εργα-
τικού κινήματος απέναντι στις επιθέσεις
λιτότητας και απέναντι στο ρατσισμό και
το φασισμό καταρρίπτει τις εδώ και χρό-
νια δημοφιλείς απόψεις ότι η εργατική
τάξη είτε δεν υπάρχει πια, είτε είναι αδύ-
ναμη για να δώσει μάχες. Η οργή του κό-
σμου συνεχίζεται και βαθαίνει κι αυτό
θέτει αυξημένα καθήκοντα στην επαναστατική
αριστερά: να συνδέσει τις μάχες και τα αιτήματα
ώστε να έρθει το εργατικό κίνημα σε σύγκρουση
με ολόκληρο το σύστημα.

Στο άρθρο «Η νέα ελληνοτουρκική κρίση» ο
Πάνος Γκαργκάνας εξηγεί τις αντιπαραθέσεις
στο τρίγωνο Άγκυρα, Αθήνα, Λευκωσία. Τα τρία
μεγάλα πεδία ελληνοτουρκικών ανταγωνισμών
(εθνικά χωρικά ύδατα, ΑΟΖ, σχέδιο επανένωσης
της Κύπρου) αντικατοπτρίζουν τους ευρύτερους
ανταγωνισμούς πάνω στην Ανατολική Μεσόγειο
και τη Μέση Ανατολή. Η κρίση στην Τουρκία σε
γεωπολιτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, αλ-
λά και η συνέχεια της παραδοσιακής ατζέντας
της ελληνικής διπλωματίας από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάνουν και τις δύο χώρες να ανα-
βαθμίζουν την εθνικιστική ρητορική.

Ο Γαϊαθ Ναϊσέ, μέλος του Επαναστατικού Αρι-
στερού Ρεύματος στη Συρία, έδωσε συνέντευξη
για «Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης».
Μίλησε αναλυτικά για τους στόχους των δυνάμε-
ων που προσπαθούν να καθορίσουν τις εξελίξεις
στην περιοχή (Ρωσία, Σ.Αραβία, ΗΠΑ, Τουρκία,
Ισραήλ), για την ιστορία και τη φύση του καθε-
στώτος Άσαντ και το πώς επηρεάστηκε από την
επανάσταση. Καταρρίπτει το μύθο ότι πλέον επι-
κρατούν οι εθνο-θρησκευτικές συγκρούσεις και
περιγράφει τις ένοπλες ομάδες και τις λαϊκές επι-
τροπές που είχε δημιουργήσει με την επανάστα-
ση ο εξεγερμένος κόσμος, ενώ ξεκαθαρίζει ότι το
κίνημα, αν και πολύ εξασθενημένο, υπάρχει ακό-
μα. Τέλος, σκιαγραφεί τη στρατηγική της επανα-
στατικής Αριστεράς στη Συρία: στήριξη των μαζι-
κών αγώνων, χτίσιμο επαναστατικού κόμματος

και συγκρότηση ενιαίου μετώπου ώστε να είναι
έτοιμη να ριζώσει στις λαϊκές μάζες και να επηρε-
άσει τις εξελίξεις την επόμενη περίοδο.

Ρήξη

Στο άρθρο «Η αντίσταση στον πόλεμο και οι
επαναστάσεις 1917-1918» ο Κώστας Βλασόπου-
λος ξεκινά περιγράφοντας το τι στοίχισε στην ερ-
γατική τάξη ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος: εκα-
τομμύρια νεκρούς, εκατοντάδες χιλιάδες ανάπη-
ρους, ξήλωμα των εργατικών δικαιωμάτων, αμεί-
λικτη καταστολή, θανάτους από την πείνα. Στη
συνέχεια περιγράφει πώς οι αγώνες που ξεκίνη-
σαν ενάντια στη φτώχεια που προκαλούσε ο πό-
λεμος, με τις γυναίκες να μπαίνουν δυναμικά
στην πρώτη γραμμή, μετατράπηκαν σε αγώνες
πολιτικούς, ενάντια στο σφαγείο του παγκόσμιου
πολέμου. Οι εργάτες και οι εργάτριες διεκδίκη-
σαν ειρήνη και ήρθαν σε ρήξη με τα κόμματα της
Σοσιαλδημοκρατίας που διάλεγαν τη δική τους
πατρίδα ως «πιο προοδευτική» πλευρά. Η μόνη
διέξοδος ήταν η μετατροπή του ιμπεριαλιστικού
πολέμου σε επανάσταση. Πράγματι, η επανάστα-
ση στη Ρωσία και η έκκληση για διεθνιστική αλλη-
λεγγύη πυροδότησαν ένα κύμα εξεγέρσεων που
σταμάτησε τον πόλεμο.

Στο άρθρο «Ρωσία 1917 – Να τι σημαίνει εργα-
τική επανάσταση» ο Λέανδρος Μπόλαρης περι-
γράφει πώς κατάφεραν οι Μπολσεβίκοι να οδη-
γήσουν τους εργάτες της Ρωσίας στη νίκη της
επανάστασης και τι σήμαινε η νίκη αυτή. Αρχικά
ξεκαθαρίζει ότι η απεργία του Φλεβάρη του ’17
και η εμφάνιση των Σοβιέτ δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία και ότι η πορεία από την πτώση του Τσά-

ρου μέχρι την κατάληψη της εξουσίας
από τα Σοβιέτ δεν ήταν μια ομαλή διαδι-
κασία, αλλά μια περίοδος γεμάτη σταυ-
ροδρόμια στα οποία οι μπολσεβίκοι κλή-
θηκαν να κάνουν κρίσιμες επιλογές. Στη
συνέχεια το άρθρο περιγράφει τι σήμανε
η νίκη της επανάστασης σε όλους τους
τομείς της ζωής και για όλα τα καταπιε-
σμένα στρώματα: σταμάτημα της συμμε-
τοχής της Ρωσίας στον πόλεμο, απαλλο-
τρίωση και μοίρασμα της γης, αυτοδιά-
θεση για όλους τους λαούς της χώρας,
εργατικός έλεγχος στα εργοστάσια, κρα-
τικοποίηση όλων των τραπεζών και συγ-
χώνευσή τους στην Κρατική Τράπεζα,
μέτρα ενάντια στην καταπίεση των γυναι-
κών και δομές που αφαιρούσαν από αυ-
τές το βάρος του νοικοκυριού, αναβάθμι-
ση και προσβασιμότητα της παιδείας και
πολλές άλλες κατακτήσεις.

Στο άρθρο «Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή
του Ντόναλντ Τραμπ» ο Σωτήρης Κοντο-
γιάννης εξηγεί γιατί κέρδισε ο Τραμπ και
ποιος θα τον σταματήσει. Τη νίκη έδωσε
καταρχάς το αμερικάνικο εκλογικό σύ-
στημα, παρά το ότι συγκέντρωσε 3 εκα-
τομμύρια ψήφους λιγότερες. Δεύτερο, η
ίδια η υποψηφιότητα της Χίλαρι, ενός
προσώπου που συμβολίζει και είναι το
πιο βαθύ κατεστημένο. Τρίτο, η προεκλο-
γική της εκστρατεία: με υπεροψία έλεγε
ότι δε χρειάζεται να αλλάξει τίποτα γιατί
«η Αμερική είναι ήδη μεγάλη» σε ένα κό-

σμο που μαστίζεται από τη φτώχεια, την ανασφά-
λεια, την απογοήτευση από τις ανεκπλήρωτες
προσδοκίες που άφησε πίσω του ο Ομπάμα. Η
ελπίδα απέναντι στον Τραμπ και τα ρατσιστικά
σχέδιά του είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες που
βγαίνουν στο δρόμο από τη μέρα της εκλογής
του, τα κινήματα που αναπτύχθηκαν όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα (Black lives matter, Standing
rock, Occupy κλπ) και η προοπτική να τα συνενώ-
σει και εκφράσει η Αριστερά.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης στο άρθρο του «Δυο
χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» περιγράφει τις κυ-
ρίαρχες απόψεις για τη συνθηκολόγηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Μετά από τις πρώτες αναλύσεις περί λαν-
θασμένων χειρισμών και συγκυρίας, η συζήτηση
έχει προχωρήσει και πλέον το ενδιαφέρον στρέ-
φεται στη συνολική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάν-
τηση βρίσκεται στην ίδια τη στρατηγική του και
το πώς αντιμετωπίζει το αστικό κράτος, την εργα-
τική τάξη, τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και την Ευρωζώνη. Στο σήμερα αυτή η στρα-
τηγική σημαίνει συνεχείς υποχωρήσεις: από τη
συνέχεια του κράτους μέχρι την αδυναμία να
εφαρμόσει το παραμικρό μέτρο «ανακούφισης»,
μια και ακόμη κι αυτό είναι μια πολιτική επιλογή.

Τα βιβλία που παρουσιάζονται σε αυτό το τεύ-
χος είναι: «Η τέχνη απέναντι στο ναζισμό» του Θω-
μά Σλιώμη από τη Δήμητρα Κυρίλλου, «Ο αριθμός
11» του Τζόναθαν Κόου από τον Κώστα Πίττα και
«Καλώς όρισες στην μαρτυρική αρένα – Το δηλη-
τηριασμένο δισκοπότηρο των μνημονίων» του
Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ από τον Κώστα Πολύδωρο. 

Αφροδίτη Φράγκου

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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Ποια είναι η κατάσταση με τους πρό-

σφυγες; Ποια είναι η απάντηση της

αριστεράς στην άνοδο της ακροδε-
ξιάς;

Το προσφυγικό είναι εδώ και δυο
χρόνια το σημαντικότερο ζήτημα, η
πιο πολωτική συζήτηση στην πολιτι-
κή σκηνή της Γερμανίας πηγαίνον-
τας προς τις εκλογές του Σεπτέμ-
βρη του 2017. Πρέπει από την αρχή
να πούμε πως η αριστερά δεν αντα-
ποκρίθηκε όπως θα έπρεπε στα κα-
θήκοντά της ενάντια στο AfD αλλά
και στο πλευρό των προσφύγων.
Δεν αρκεί να δηλώνεις την αντίθεσή
σου με το AfD, χρειάζονται πολιτι-
κές πρωτοβουλίες για να σταματή-
σεις την άνοδο των ρατσιστών και
αρχικά στο Die Linke υπήρξε υποτί-
μηση του κινδύνου. Ταυτόχρονα
από τη μεριά του Marx 21 προσπα-
θήσαμε να εξηγήσουμε σε όλη την
αριστερά τη σημασία της στήριξης
των προσφύγων χωρίς προϋποθέ-
σεις. Ακόμα και σήμερα είμαστε το
μοναδικό ρεύμα μέσα στο Die Linke
που υποστηρίζουμε ανοιχτά πως
“όλοι οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι”. Η επίσημη θέση του Die
Linke είναι πως δεν χωράνε όλοι οι
πρόσφυγες και πως χρειάζεται να
τους εξετάσουμε ανά εθνικότητα.
Αυτή η τακτική είναι λάθος αφού
στην ουσία νομιμοποιεί τις πολιτικές
της Μέρκελ αλλά και την συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας αφήνοντας περιθώρια
στις απόψεις που λένε πως “πλημ-
μυρίζουμε” από πρόσφυγες.

Την τελευταία χρονιά έχοντας τα
σημαντικά παραδείγματα του Stand
up to Racism στην Βρετανία, της
ΚΕΕΡΦΑ στην Ελλάδα, αλλά και της
κίνησης ενάντια στο Χόφερ στην Αυ-
στρία, πήραμε από την δική μας με-
ριά την πρωτοβουλία για την δημι-
ουργία μιας κίνησης ενάντια στο ρα-
τσισμό και την άνοδο του AfD. Το
“Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσι-
σμό” είναι μια μεγάλη ομπρέλα που
περιλαμβάνει όλους όσοι θέλουν να
δώσουν τη μάχη ενάντια στην άνοδο
του ρατσισμού και της ακροδεξιάς.
Είναι ξεκάθαρο πως τη μάχη αυτή
δεν μπορούμε να τη δώσουμε μεμο-
νωμένα και ξεχωριστά. Χρειάζεται
πλατιά συμμαχία. Δεν υπάρχει περι-
θώριο σεχταρισμού.

Είναι δουλειά της αριστεράς να
αγκαλιάσει τους πρόσφυγες, να
σταθεί στο πλευρό τους και για τα
μεγάλα ζητήματα, το άσυλο και τη
νομιμοποίηση, για θρησκευτικές
ελευθερίες και ενάντια στην ισλαμο-
φοβία αλλά και για τις καθημερινές
τους ανάγκες, τη στέγαση, τη μάθη-
ση της γλώσσας, την εκπαίδευση,
την υγειονομική φροντίδα, την εξεύ-
ρεση εργασίας.

Οι αντιρατσιστικές και οι αντιφασι-
στικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευ-
ρώπη μας δίνουν τη δυνατότητα να
ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα πιο αιχ-
μηρά και στη Γερμανία. Παίρνουμε
έμπνευση, δύναμη αλλά και σημαντι-
κά μαθήματα με αυτά που συμβαί-

νουν παντού στην Ευρώπη. Η πρω-
τοβουλία για την διοργάνωση της
Πανευρωπαϊκής μέρας ενάντια στο
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή
στις 18 Μάρτη είναι μια μεγάλη ευ-
καιρία που πρέπει να αρπάξουμε για
να συνδεθούμε με το κίνημα σε όλη
την Ευρώπη και να στείλουμε ένα
πρώτης τάξης μήνυμα ενάντια στο
ρατσισμό και στην άνοδο του AfD
και στη Γερμανία. Ένα μήνυμα πολύ
σημαντικό ενόψει και των εκλογών
του Σεπτέμβρη.

Το Σεπτέμβρη του 2017 θα έχετε γε-

νικές εκλογές. Το Marx 21 συμμετέ-
χει στο Die Linke. Ποια είναι η στάση

σας πάνω στα κεντρικά πολιτικά ζη-

τήματα της οικονομικής και πολιτικής
κρίσης της ΕΕ;

Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πως
η ΕΕ λειτουργεί σαν το σημαντικότε-
ρο εργαλείο διατήρησης της γερμα-
νικής οικονομικής ηγεμονίας. Αυτός
είναι και ο λόγος που τόσο οι χρι-
στιανοδημοκράτες όσο και το SPD
συμφωνούν στην υπεράσπιση του
ευρώ και της ΕΕ με κάθε τρόπο. Συ-
νεχίζουν να μιλάνε για την ΕΕ της
“ειρήνης και του ανθρωπισμού”,
όμως είναι πλέον ξεκάθαρο πως αυ-
τή η Ευρώπη δεν έχει αυτά τα χαρα-
κτηριστικά. Δεν είναι μόνο το τι συμ-
βαίνει στο οικονομικό πεδίο, με όλα
όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ελ-
λάδα με τα μνημόνια τα τελευταία

χρόνια και με τους εκβιασμούς του
δημοψηφίσματος το 2015. Είναι πλέ-
ον και τα ζητήματα της καταστρατή-
γησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από την ΕΕ. Η συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας και η άρνηση χορήγησης ασύ-
λου στους πρόσφυγες αποδεικνύει
πως η ΕΕ δεν είναι η γη της επαγγε-
λίας όπως θέλουνε να την παρου-
σιάζουν.

Παρόλα αυτά η ηγεσία του Die
Linke και μεγάλο κομμάτι της βάσης
συνεχίζει να επιμένει στη γραμμή
του ΣΥΡΙΖΑ, στη γραμμή της στήρι-
ξης της ΕΕ ως τον φορέα που εγ-
γυάται την σταθερότητα και την ει-
ρήνη στην Ευρώπη. Στο Die Linke
μας λένε πως μόνο μέσα από την ΕΕ
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την
άνοδο της ακροδεξιάς και των αντα-
γωνισμών.

Η πραγματικότητα προφανώς και
είναι ακριβώς αντίθετη. Τα παρα-
δείγματα των τελευταίων ετών μας
αποδεικνύουν τον αντιδραστικό ρό-
λο της ΕΕ. Από τη μεριά του Marx 21
επιμένουμε πως δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπίσουμε την οικονομική
και πολιτική κρίση μέσα στην ΕΕ χω-
ρίς να υπάρχει αντισυστημική σκέψη
και λόγος. Δεν μπορεί να συμφω-
νούμε με αυτούς που με τις πολιτι-
κές τους διαλύουν τις ζωές των
απλών ανθρώπων. Δεν θέλουμε να
δίνουμε λύσεις στους καπιταλιστές,
θέλουμε να τσακίσουμε τον καπιτα-

λισμό. Δυστυχώς στο συνέδριο του
Die Linke η πλειοψηφία επέβαλε την
άρνηση της συζήτησης πάνω στα
ζητήματα της ΕΕ.

Και δεν είναι μόνο αυτή η διαφω-
νία. Ακολουθώντας το παράδειγμα
του ΣΥΡΙΖΑ, το Die Linke  στο συνέ-
δριό του πήρε απόφαση για κυβερ-
νητική στρατηγική, δηλαδή για συμ-
μετοχή σε κυβερνήσεις συνεργα-
σίας με το SPD και τους Πράσινους. 

Από την μεριά μας επιμένουμε
πως ο προσανατολισμός της αριστε-
ράς, και μάλιστα της αντικαπιταλι-
στικής επαναστατικής αριστεράς θα
πρέπει να είναι αυτός της αριστερής
αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί η αρι-
στερά να συγκυβερνήσει με κόμμα-
τα που είναι υπεύθυνα για τις μεγα-
λύτερες επιθέσεις στα εργασιακά δι-
καιώματα, στα δικαιώματα των προ-
σφύγων και των μεταναστών, στις
επιλογές της Ευρώπης-φρούριο,
που έχουν στηρίξει πολεμικές συρ-
ράξεις. Αντιθέτως η αριστερά θα
πρέπει να βρίσκεται στην απέναντι
μεριά μιας τέτοιας προοπτικής. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που σύντροφοι
που έχουμε αναφορά στη Διεθνιστι-
κή Σοσιαλιστική Τάση (IST) στην επι-
κείμενη ετήσια συνδιάσκεψη της ορ-
γάνωσης θέλουμε να θέσουμε το ζή-
τημα ενός Σχεδίου Εξόδου από το
Die Linke. Το ερώτημα αν σαν Marx
21 μπαίνουμε στην κυβέρνηση είναι
αμείλικτο και την επόμενη χρονιά
έχουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το
παράδειγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
Ελλάδα, της στάσης της σε όλες τις
πολιτικές μάχες, στο δημοψήφισμα
αλλά και απέναντι στην κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ για εμάς είναι έμπνευση.
Παρόλο που καταλαβαίνουμε πως οι
διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Γερ-
μανίας είναι σημαντικές και οι δυ-
σκολίες για τη συγκρότηση ενός τέ-
τοιου αντικαπιταλιστικού μετώπου

είναι πολλές, η επιβεβαίωση από την
αποτυχία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και του σχεδίου της αριστερής
διακυβέρνησης μας αναγκάζει να
σκεφτούμε τις προοπτικές της επό-
μενης περιόδου.

Εκτός από μέλος του Die Linke τα τε-
λευταία χρόνια που ζεις στη Γερμα-

νία, είσαι επίσης μέλος του Επανα-
στατικού Σοσιαλιστικού Εργατικού

Κόμματος (DSIP – αδερφή οργάνω-

ση του ΣΕΚ) της Τουρκίας και ενεργό
μέλος του HDP. Ποιες είναι οι πρωτο-

βουλίες που παίρνετε στη Γερμανία;

Τα συγκλονιστικά ποσοστά του
HDP ήρθαν μέσα από την συνύπαρ-
ξη του Κουρδικού ζητήματος μαζί με
την αριστερά και τις σημαντικές κι-
νηματικές εξάρσεις που είδαμε τα
προηγούμενα χρόνια. Αγωνιστές του
LGBT κινήματος, ακτιβιστές του
πάρκου Γκεζί, αγωνίστριες για τα δι-
καιώματα των γυναικών, εργάτες
από τις αντιστάσεις που είδαμε σε
κλάδους όπως του Μετάλλου, ολό-
κληρη σχεδόν η αριστερά και το ση-
μαντικότερο κομμάτι των Κούρδων
συνυπήρξαν εκλογικά δίνοντας αυτό
το τρομερό αποτέλεσμα. Εμείς εδώ
στο Βερολίνο δώσαμε πολύ μεγάλη
μάχη. Τρέξαμε μια πολύ δυναμική
εκλογική καμπάνια πετυχαίνοντας
πραγματικά εντυπωσιακά ποσοστά
για το HDP σε όλη τη Γερμανία αλλά
και στο Βερολίνο ειδικότερα. Στο
Βερολίνο ζουν πάνω από 1,5 εκ.
Τούρκοι, ενώ σε ολόκληρη τη Γερ-
μανία ξεπερνάνε τα 3 εκ. Σε όλη τη
Γερμανία πάνω από 1.5 εκ ψήφισαν
για τις τούρκικες εκλογές. Το HDP
στο Βερολίνο έφτασε σχεδόν στο
20% ενώ συνολικά ήταν πολύ ψηλό-
τερα από τα ποσοστά στην Τουρκία.
Το AKP δεν ξεπέρασε το 35%.

Παρά τις διαφωνίες, η τεράστια
πλειοψηφία των Τούρκων που ζουν
στη Γερμανία ένιωσε πραγματικό
τρόμο όταν έμαθε για το πραξικόπη-
μα του στρατού στις 15 Ιούλη. Η με-
γάλη πλειοψηφία των Τούρκων με-
ταναστών στη Γερμανία ξέρει πάρα
πολύ καλά τι σημαίνει στρατιωτική
χούντα στην Τουρκία. 

Από τη δική μας μεριά δεν σταμα-
τάμε να ανοίγουμε και εδώ στη Γερ-
μανία όλα τα ζητήματα. Οργανώσα-
με σαν HDP μια σειρά από μεγάλες
εκδηλώσεις και μια διαδήλωση για
το προσφυγικό. Κάνουμε κοινές
δράσεις ενάντια στην Ισλαμοφοβία.

Αυτή η δράση έχει αποτελέσματα.
Καταφέρνουμε να κινητοποιήσουμε
Κούρδισες και Τουρκάλες γυναίκες
μαζί ενάντια στην ισλαμοφοβική
υστερία και στις επιθέσεις σε γυναί-
κες που φόραγαν μαντίλα, παρά τις
εκατέρωθεν διαφωνίες σε σχέση με
την κατάσταση στην Τουρκία. Εξη-
γούμε πως εδώ που βρισκόμαστε εί-
μαστε μετανάστες εργάτες και
έχουμε συμφέρον να παλεύουμε
όλοι μαζί για τα δικαιώματά μας και
καταφέρνουμε να κερδίσουμε τον
κόσμο στη δική μας μεριά.
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Γερμανία, Τουρκία, Ελλάδα
-αγώνες που μας ενώνουν

Βερολίνο, 3/9/16. Η πρώτη κεντρική διαδήλωση της Συμμαχίας Ξεσηκωθείτε ενάντα στο Ρατσισμό

Ο Ερκίν Ερντογάν,
σύντροφος από 
την Tουρκία που ζει 
στη Γερμανία, μίλησε 
στον Στέλιο Μιχαηλίδη 
και τον Κυριάκο Μπάνο



H ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Κ
ατά την 113η δικάσιμο (10/1/17) στη δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκίνησε
την κατάθεσή του ο μάρτυρας Θεόδωρος Τηλιακός, μέλος του Συνδι-
κάτου Μετάλλου και θύμα της επίθεσης που έκαναν τα τάγματα εφό-

δου στους συνδικαλιστές του Περάματος το Σεπτέμβρη του 2013. Ο μάρτυ-
ρας επιβεβαίωσε τους προηγούμενους ως προς την ανθρωποκτόνο πρόθε-
ση των επιτιθέμενων λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ακόμη και τώρα
βιώνει φόβο προσπαθώντας να θυμηθεί τις λεπτομέρειες της επίθεσης.

Περιέγραψε την ιεραρχία της Χρυσής Αυγής λέγοντας ότι ήδη από τη
στιγμή της επίθεσης έγινε αναφορά στον αρχηγό: «Ένας μας είπε ‘Αυτός
που πήρε την απόφαση εδώ στο Πέραμα να σας τελειώσουμε… θα γίνει’»
και διευκρίνισε «Ο αρχηγός είναι αυτός που πήρε την απόφαση». Εξήγησε
επίσης: «Είναι επίθεση σε συνδικαλιστές, σε μέλη του ΚΚΕ. Αυτή δεν είναι
απόφαση που παίρνεται σε επίπεδο παρεϊστικο, ή τοπικά» και «Το ότι ‘θα φύ-
γουν οι λακέδες του ΠΑΜΕ’ από τη Ζώνη του Περάματος δεν είναι απόφαση
που αφορά μια περιφέρεια. Είναι κεντρικό». Εξήγησε την πεποίθηση αυτή
αναφερόμενος στην «εκδήλωση» των βουλευτών στη Ζώνη όπου οι χρυσαυ-
γίτες βουλευτές απειλούν ότι «το απόστημα θα σπάσει». Ο μάρτυρας εξήγη-
σε: «Υπήρχε προαναγγελία στην επίσημη ιστοσελίδα. Εκτιμώ ότι ήταν από-
φαση της Χρυσής Αυγής, του αρχηγού δηλαδή. Ξέρω ότι με τη ναζιστική
ιδεολογία της η Χρυσή Αυγή λειτουργεί με την αρχή του αρχηγού».

Την ιεραρχία ακολουθεί ο περιφερειάρχης Λαγός, για τον οποίο ο μάρτυ-
ρας είπε ότι «ήταν σε ονλάιν επικοινωνία με το χτύπημα που δεχόμασταν»,
ενώ συγκεκριμένα είπε ότι υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων με ενημερώσεις
μεταξύ Λαγού-Δεβελέκου και Λαγού-Πανταζή. Στη συνέχεια ρωτήθηκε από
την Πολιτική Αγωγή για την ιεραρχική σχέση που πιστεύει ότι έχουν οι «επι-
κεφαλής» της επίθεσης με το Λαγό και απάντησε ότι είναι κατώτεροι.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο μάρτυρας συνόψισε τα παραπάνω λέ-
γοντας: «Τα τάγματα εφόδου και η Χρυσή Αυγή είναι το ίδιο. Στη δική μας
περίπτωση έχουμε μια επίθεση που έχει ανακοινωθεί από την ηγεσία στο
επίσημο σάιτ και έχει υλοποιηθεί πάνω μας από τα τάγματα».

Προσχεδιασμένη

Ο μάρτυρας εξέφρασε επίσης πολλές φορές την πεποίθησή του ότι η επί-
θεση ήταν προσχεδιασμένη: «Είχε ανακοινωθεί από πριν. Ήρθαν και μας
κλείσανε παρατεταγμένοι. Δε γίνεται τυχαία αυτό, δεν ήταν τσακωμός στο
δρόμο. Φέρανε πράγματα μαζί τους», για τα οποία μάλιστα εξήγησε: «Είναι
αυτοσχέδια, πρέπει να κάτσεις, να τα κόψεις, να τα κολλήσεις. Χρειάζεσαι
και εργαλεία για να τα κολλήσεις. Δε φτιάχνονται με γυμνά χέρια. Απαιτείται
περισσότερο από μία ώρα γι’ αυτή τη δουλειά». 

Για την περικύκλωση: «Είχαμε σταματήσει σε 4-5 σημεία πριν από αυτό
της επίθεσης. Ο δρόμος ήταν πιο φαρδύς σε αυτά, ήταν πιο δύσκολος ο εγ-
κλωβισμός». Επίσης τόνισε ότι τα δύο τάγματα εφόδου έφτασαν στο επίμα-
χο σημείο αθόρυβα, κι αυτό το θεωρεί μέρος του σχεδιασμού προκειμένου
να μπορέσουν να εγκλωβίσουν τους συνδικαλιστές.

Για το σκοπό της συγκεκριμένης επίθεσης είπε: «[Με μια δολοφονία] θα
αδυνατούσε η δράση του συνδικάτου, από το φόβο που θα επικρατούσε».
Όταν ρωτήθηκε πώς εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο έγινε (φανερά, με δια-
κριτικά της οργάνωσης, με δήλωση ταυτότητας της οργάνωσης), ο μάρτυ-
ρας απάντησε: «Εκείνο το διάστημα ήταν η δράση τους τέτοια. Υπήρχε ατι-
μωρησία. Και για τους ψαράδες υπήρξε βίντεο με προαναγγελία και την επί-
θεση την έκαναν με διακριτικά της οργάνωσης. Η δράση ήταν για να γίνει
φανερή. Για να τρομοκρατήσει, για να κερδίσει ψήφους». 

Ρωτηθείς για τα κίνητρα ο μάρτυρας τόνισε τόσο τη συνεργασία της Χρυ-
σής Αυγής με τους εργοδότες προκειμένου να χτυπήσουν το συνδικαλισμό
της Ζώνης (όπως έχουν πει στο δικαστήριο και οι άλλοι μάρτυρες), όσο και τα
ιδεολογικά. Ανέφερε επίσης πολλά από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης
που έχουν δείξει με δηλώσεις, άρθρα, τατουάζ, την αφοσίωσή τους στη ναζι-
στική ιδεολογία και την υποστήριξή τους στη δράση των ταγμάτων εφόδου
(Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Ζαρούλια, Παπαδημητρίου, Μπούκουρας κ.α).

Από το δικαστήριο απουσίαζαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Η έδρα διέκοψε
λόγω κρύου για την Πέμπτη 12/1 στον Κορυδαλλό, όπου ο μάρτυρας θα
εξεταστεί από την υπεράσπιση.

Α.Φ.

«Kεντρική απόφαση 
η επίθεση στους
συνδικαλιστές»

Επόμενες δικάσιμοι: 16/1, 17/1, 24/1 και 25/1 στο Εφετείο 
και 12/1, 19/1, 20/1 και 26/1 στον Κορυδαλλό.

«Κ
ανένας πρόσφυγας και
μετανάστης δεν είναι
πλέον στο κρύο, ολο-

κληρώσαμε επιτυχώς τις διαδικα-
σίες για το ξεχειμώνιασμα» δήλω-
νε από τη Θεσσαλονίκη στις
5/1/2017 ο υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, Γιάννης
Μουζάλας. Λίγες μέρες αργότερα
στις 9/1, και ενώ πλέον το χιόνι εί-
χε σκεπάσει ολοσχερώς τις σκη-
νές των προσφύγων σε Λέσβο,
Χίο, Σάμο, ο Μουζάλας παραδέ-
χτηκε στη Βουλή, ότι εκ μέρους
της κυβέρνησης υπάρχουν «δυ-
σκολίες και λάθη», «όχι όμως και
ψέματα». 

Η ανταπόκριση της ΕΡΤ Αιγαίου
στις 9/1 αποκαλύπτει το μέγεθος
της κυβερνητικής υποκρισίας: “Η
κατάσταση για τους 2.500 περί-
που ανθρώπους που ζουν στη Μό-
ρια είναι πραγματικά άσχημη.
Όσοι δεν ζουν σε κοντέινερ ή σε
πλαστικούς οικίσκους, ζουν σε
σκηνές, πολλές απ’ τις οποίες εί-
ναι καλοκαιρινές, σκεπασμένες με
τέντες που τους χορήγησε η
Ύπατη Αρμοστεία για προστατευ-
τούν απ’ τη χιονόπτωση. Το ανα-
τολικό και το βόρειο μέρος του
καταυλισμού, είναι βουτηγμένο
στις λάσπες από τα χιόνια που νω-
ρίς το πρωί έλιωναν και μετά στα
χιόνια που ξανασκέπασαν τα πάν-
τα μετά τη μεσημεριανή χιονο-
θύελλα... Προσπαθούν να στεγνώ-
σουν και να ζεσταθούν καίγοντας
ό,τι καίγεται μπροστά τους. Ξύλα,
πλαστικά μπουκάλια ακόμα και
σκουπίδια καίγονται ακόμα και μέ-
σα στις σκηνές, με σοβαρό κίνδυ-
νο οι πλαστικές αυτές σκηνές να

αναφλεχθούν”.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αντί

να αδειάσει έγκαιρα τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης προσφύγων και
μεταναστών και να μεταφέρει
τους ανθρώπους σε ασφαλή κα-
ταλύματα, παίζει με τις ζωές των
προσφύγων, εξαναγκάζοντάς
τους στο πιο απάνθρωπο βασανι-
στήριο της αναγκαστικής διαβίω-
σης μέσα στο χιόνι. Η κυβέρνηση
δεν αντιμετωπίζει τους πρόσφυ-
γες ούτε καν όπως τους υπόλοι-
πους αστέγους, με έκτακτα μέτρα
λόγω ψύχους. Το μόνο κριτήριο
του Μουζάλα και της κυβέρνησης
είναι μη τυχόν και παραβιαστεί η
Συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας. 

Εξόντωση

Αυτή η απάνθρωπη πολιτική
εξόντωσης των προσφύγων έχει
ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις.
Ήδη κάτω από την τεράστια κατα-
κραυγή ο δήμος Λέσβου αναγκά-
στηκε να ανοίξει θερμαινόμενη αί-
θουσα μέσα στο δημοτικό στάδιο
Μυτιλήνης, χωρητικότητας μερι-
κών εκατοντάδων προσφύγων,
ενώ 100 περίπου άτομα έχουν με-
ταφερθεί σε ξενοδοχείο. Ωστόσο
το πρόβλημα παραμένει όχι μόνο
για τους πρόσφυγες της Λέσβου
αλλά για όλους όσους κρατούνται
μέσα σε στρατόπεδα σε όλη τη
Ελλάδα. 

“Είναι ώρα να ξυπνήσει ο κρατι-
κός μηχανισμός, οι Δήμοι και οι
περιφέρειες”, αναφέρει επείγου-
σα έκκληση της ΚΕΕΡΦΑ. “Διεκδι-
κούμε: Άμεση εκκένωση κάθε χώ-
ρου με σκηνές και μεταφορά μέ-
σα στις πόλεις σε δημόσιους θερ-

μαινόμενους χώρους, κλειστά γή-
πεδα, ολυμπιακές εγκαταστάσεις
είτε πρόκειται για την Μαλακάσα
και τις σκηνές στο Ελληνικό είτε
για την απανθρωπιά στα νησιά
του Αιγαίου και τα άλλα στρατό-
πεδα στη βόρεια Ελλάδα. Αμεση
δωρεάν μεταφορά στην Αττική, με
επίταξη πλοίων, των χιλιάδων
αποκλεισμένων προσφύγων στα
νησιά για να μπει τέλος στο παρα-
νοϊκό αποκλεισμό τους. Τα νησιά
δεν θα γίνουν Γκουαντάναμο για
τους πρόσφυγες. Επίταξη ξενοδο-
χείων από το κράτος για την άμε-
ση μεταφορά των προσφύγων.
Κανένας πρόσφυγας να μην ξεπα-
γιάζει σε ακατάλληλους οικί-
σκους. 

Διάθεση προσωπικού και προσ-
λήψεις για την άμεση φροντίδα
των προσφύγων από Δήμους και
περιφέρειες, νοσοκομεία και υπη-
ρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής
άλληλεγγύης. Καταγγελία των
μνημονίων συνεργασίας με τις
ΜΚΟ που απέδειξαν πλήρη χρεο-
κοπία στην διαχείρηση του πεδίου
επιτείνοντας την ανθρωπιστική
κρίση. Έλεγχος της σύμβασης για
την κατασκευή των πανάκριβων
και ακατάλληλων οικίσκων. Δι-
καίωμα στους εργαζόμενους των
ΜΚΟ στο συνδικαλισμό ώστε να
αναδειχτούν οι εγκληματικές ελ-
λείψεις που κοστίζουν ανθρώπινες
ζωές. Άνοιγμα των στρατοπέδων
στα συνδικάτα και τους φορείς
αλληλεγγύης ώστε να στηριχτεί
άμεσα η προσπάθεια για να λυ-
θούν τα άμεσα ζητήματα επιβίω-
σης”.

Κ.Θ.

Κλείστε τα στρατόπεδα
Ανοίξτε σπίτια-ξενοδοχεία

ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


