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Μ
ε τις "ελληνικές θέσεις" στο
καλάθι των αχρήστων πηγαί-
νει την Πέμπτη στο Eurogro-

up της 26ης Γενάρη ο υπουργός Οι-
κονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Οι κορώνες του περασμένου Δεκέμ-
βρη "εμείς τηρήσαμε στο ακέραιο
τις δεσμεύσεις μας, τώρα είναι η
σειρά των δανειστών να τηρήσουν
τις δικές τους" αντικαταστάθηκαν
τώρα από δηλώσεις συμβιβασμού
και επιστολές συμμόρφωσης και με-
τάνοιας - όλα αυτά πασπαλισμένα
με προκαταβολικές δικαιολογίες "κά-
νουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατό"
και ανεδαφικές φαντασιοπληξίες.

"Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκα-
θαρίσει ότι δεν πρόκειται να νομοθε-
τήσει τώρα μέτρα για το 2019 και
μετά", επαναλαμβάνει σε μια συνέν-
τευξή του στο Έθνος της περασμέ-
νης Κυριακής ο Τσακαλώτος. Λέει
ψέμματα.

Πρώτον η κυβέρνηση ετοιμάζεται
να αποδεχτεί τον παρανοϊκό στόχο
για πρωτογενή πλεονάσματα 3.5%
του ΑΕΠ που απαιτεί το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο -για μια δεκαετία
αν περάσει τελικά η πρόταση του
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ή για μια πεν-
ταετία αν επικρατήσει η "φιλελληνι-
κή" πρόταση της Γαλλίας. 

Δεύτερον ετοιμάζεται να αποδε-
χτεί και όλα τα ακραία μέτρα που
συνοδεύουν αυτόν τον στόχο: μια
ακόμα νέα δραστική περικοπή στις
συντάξεις μέσα από την κατάργηση,
στην ουσία, της "προσωπικής διαφο-
ράς" -της διάταξης που θα προστά-
τευε, υποτίθεται, τους παλιούς συν-
ταξιούχους από τις επιπτώσεις του
νόμου Κατρούγκαλου. Μια ακόμα
νέα φορολογική επιδρομή, με την
εξαέρωση του αφορολόγητου που
θα "διευρύνει τη φορολογική βάση"
έτσι ώστε να πληρώνουν φόρο εισο-
δήματος ακόμα και αυτοί που κυριο-
λεκτικά δεν έχουν να φάνε. Μια ακό-
μα "συμπίεση του κόστους εργα-
σίας" -των μισθών, δηλαδή. Έναν
ακόμα γύρο περιστολής των "λει-
τουργικών", υποτίθεται, δαπανών
του δημοσίου - των κοινωνικών δα-
πανών, δηλαδή.

Η κυβέρνηση, βέβαια, δεν πρόκει-
ται να ψηφίσει από τώρα νόμους που
θα επιβάλλουν αυτά τα μέτρα μετά
το τέλος του "προγράμματος" (του
Τρίτου Μνημονίου, που λήγει τυπικά
τον Ιούλη του 2018). Είναι όμως δια-
τεθειμένη να επεκτείνει τον "δημο-
σιονομικό κόφτη" όχι μόνο μέχρι το
2019 αλλά και το 2020 και το 2021
και ποιος ξέρει μέχρι πότε ακόμα. Ο
Τσακαλώτος το παραδέχτηκε ανοι-
χτά στη συνέντευξή του στο Έθνος
"είμαστε διατεθειμένοι να περιγρά-
ψουμε κάποιες κατηγορίες μέτρων,
τα οποία κατά την άποψη των δανει-
στών ενδεχομένως να χρειαστούν
μετά το τέλος του προγράμματος".

Πήραμε μια ιδέα για αυτά τα μέτρα
από αυτά που είπε (του ξέφυγαν,
όπως φάνηκε από τη διάψευση την
επόμενη ημέρα) ο υπουργός Οικονο-
μίας Δημήτρης Παπαδημητρίου:

"Το αφορολόγητο και άλλα δια-
πραγματεύονται. Όπως ξέρετε, προ-
σπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που
υπάρχει τώρα. Αν θα μπορέσουμε
να το κρατήσουμε, αυτό δεν το ξέ-
ρω, αλλά θα είναι το καλύτερο που
μπορούμε να κάνουμε..."

Κόφτης

Η κυβέρνηση προσπαθεί να καθη-
συχάσει τους φόβους μοιράζοντας
υποσχέσεις ότι ο κόφτης δεν πρό-
κειται τελικά να ενεργοποιηθεί.
"Όπως έχω επίσης δημοσίως και
επανειλημμένως πει, θεωρώ ότι αυ-
τές οι κατηγορίες μέτρων είναι απί-
θανο να χρειαστούν", λέει ο Τσακα-
λώτος. Αν υπήρχαν "διεθνή λαχεία"
που να μοίραζαν εκατοντάδες δισε-
κατομμύρια ίσως και να είχε μια πι-
θανότητα να μην αποδειχτεί ψεύτης.
Αλλά τέτοια λαχεία δεν υπάρχουν.

Το 3.5% δεν είναι απλά παρανοϊ-
κό: είναι αδιανόητο. Η Γερμανία, η
ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Οικο-
νομίας, όπου τα ποσοστά της ανερ-
γίας είναι μικρά, τα εμπορικά πλεο-
νάσματα ξεπερνούν το 8% του ΑΕΠ
και ο κέρβερος της λιτότητας είναι ο
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αυτοπροσώ-
πως, πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα
0.3% του ΑΕΠ το 2014, 0.7% το
2015 και 0.6% το 2017. Στην Ελλάδα
η ανεργία βρίσκεται κοντά στο 25%
ενώ ο ενεργός πληθυσμός είναι γύ-
ρω στο 32% (3.25 εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι με κάθε μορφή, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία του 2016).
Με τα σημερινά επίπεδα του ΑΕΠ το
3.5% μεταφράζεται σε ένα πλεόνα-

σμα 6.3 δις Ευρώ το χρόνο - ένα πο-
σό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο
σε δυο χιλιάδες Ευρώ το χρόνο ανά
"εργαζόμενο".

Ο Τσακαλώτος προσπαθεί τώρα
να χρυσώσει το χάπι με ένα νέο «πα-
ράλληλο πρόγραμμα». Μόνο που
αυτή τη φορά ο εκφρασμένος στό-
χος του δεν είναι η στήριξη των
φτωχών αλλά η ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας. Στις Βρυξέλλες
ετοιμάζεται να προτείνει να χρησιμο-
ποιηθεί το 1% από αυτό το 3.5% για
την φορολογική και ασφαλιστική
ελάφρυνση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων. Με την προϋπόθεση, φυ-
σικά, ότι θα έχουμε πιάσει τον στόχο
του 3.5%. 

Τυπικά η κυβέρνηση επιμένει στο
σενάριο που είχε χαράξει το φθινό-
πωρο: ολοκλήρωση των αξιολογήσε-
ων με όποιο κόστος μέχρι τον Φλε-
βάρη, άρση των περιορισμών που
έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα (τις επέβαλλε τον Φλεβάρη
του 2014 λίγες μέρες μετά την ορ-
κωμοσία της πρώτης κυβέρνησης
Τσίπρα), ένταξη της Ελλάδας στο
πρόγραμμα "ποσοτικής χαλάρωσης"
και έξοδος στις αγορές. Πρόκειται
για ένα σενάριο φαντασίας. Για δυο
λόγους.

Πρώτον η Ελλάδα έχει μπροστά
της όχι μόνο ένα θεόρατο βουνό δη-
μοσίου χρέους αλλά και μια σκυτα-
λοδρομία εξυπηρέτησής του. Το
2017 είναι κυριολεκτικά ναρκοθετη-
μένο από πληρωμές τόκων και χρεο-
λυσίων. Μέσα στο πρώτο μόνο τρί-
μηνο του έτους η κυβέρνηση πρέπει
να πληρώσει περίπου 2.6 δις -300
εκατομμύρια για εξόφληση δανείων
και 2.3 δις για τόκους. Τον Απρίλη,
στις αρχές του 2ου τριμήνου λήγουν
ομόλογα αξίας 1.3 δις Ευρώ που

βρίσκονται στα χέρια της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας ή των κεν-
τρικών τραπεζών των άλλων ευρω-
παϊκών κρατών. Και ύστερα αρχίζει
το "φριχτό" τρίτο τρίμηνο: μέσα στον
Ιούλη η κυβέρνηση πρέπει να ξεχρε-
ώσει ένα ομόλογο αξίας 3.8 δις που
βρίσκεται και αυτό στα χέρια της
ΕΚΤ, ένα δάνειο 300 εκατομμυρίων
προς το ΔΝΤ. Και σαν να μην έφτα-
ναν αυτά, μέσα στον Ιούλη λήγουν
τα ομόλογα που είχε εκδώσει η κυ-
βέρνηση Σαμαρά το 2014 -θυμάστε,
ήταν εκείνη η φαντασμαγορική "έξο-
δος στις αγορές" που υποτίθεται ότι
θα σηματοδοτούσε το τέλος της
εποχής των μνημονίων. Η αξία τους,
χωρίς τους τόκους: 3 περίπου δισε-
κατομμύρια.

Χωρίς την εκταμίευση των δόσεων
η κυβέρνηση αδυνατεί, όσο και αν
"ξύσει τον πάτο του βαρελιού" να αν-
ταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώ-
σεις. Οι θεσμοί το ξέρουν αυτό πολύ
καλά -άλλωστε το "πρόγραμμα" είναι
από την αρχή έτσι σχεδιασμένο, με
απανωτές αποπληρωμές χρεών,
ώστε να δεσμεύει τις ελληνικές κυ-
βερνήσεις σε μια ατέρμονη δια-
πραγμάτευση για την ανανέωση,
στην ουσία, των δανείων. Τι σημαίνει
αυτό; Οι θεσμοί θα είναι απλά ανέν-
δοτοι, τόσο ανένδοτοι όσο ήταν και
το καλοκαίρι του 2015.

Ο παράγοντας Τραμπ

Ο δεύτερος (και χειρότερος) λό-
γος που κάνει το σενάριο Τσίπρα
εξωπραγματικό είναι το διεθνές πε-
ριβάλλον. Η κρίση που χτύπησε τον
πλανήτη το 2008 δεν έχει περάσει
ακόμα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης σε όλο
τον αναπτυγμένο κόσμο παραμέ-
νουν κολλημένοι σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα. Το Ευρωπαϊκό τραπεζικό
σύστημα βρίσκεται στη μέγγενη των

"κόκκινων δανείων". Το πρόβλημα
δεν είναι απλά και μόνο η Ελλάδα -η
πρωταθλήτρια των κόκκινων δανεί-
ων αν υπολογιστούν σαν ποσοστό
του ΑΕΠ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι
η Ιταλία -όπου τα μη εξυπηρετούμε-
να χρέη έχουν ξεπεράσει τα 350 δι-
σεκατομμύρια.

Αυτή την κατάσταση έρχεται να
επιδεινώσει ο Τραμπ. Τα πρώτα μέ-
τρα που ανακοίνωσε ο νέος πρό-
εδρος των ΗΠΑ μόλις εγκαταστάθη-
κε στον Λευκό Οίκο ήταν η κατάργη-
ση όλων των μηχανισμών ελέγχου
που είχε επιβάλλει ο Μπαράκ Ομπά-
μα για την αντιμετώπιση του κραχ
του 2008. Στην ουσία η νέα αμερικα-
νική κυβέρνηση λύνει τα χέρια στις
επενδυτικές τράπεζες να πέσουν ξα-
νά, ανενόχλητες, στο όργιο της κερ-
δοσκοπίας που "έφτιαξε" τα τοξικά
χρέη και κατέληξε στην χρεοκοπία
της Λήμαν Μπράδερς τον Σεπτέμ-
βρη του 2008. Το τι ακριβώς θα ση-
μάνουν αυτές οι αλλαγές για την
παγκόσμια οικονομία είναι δύσκολο
να το προβλέψει κανείς. Το βέβαιο,
όμως, είναι ότι οι πιέσεις θα φτά-
σουν σε όλα τα πλάτη και τα μήκη
της γης -η αμερικανική οικονομία
εξακολουθεί να είναι η σημαντικότε-
ρη του πλανήτη.

Θα επιβιώσει η πολιτική της "πο-
σοτικής χαλάρωσης" της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας (που έτσι
και αλλιώς βρίσκεται στα τελευταία
της στάδια); Θα μπορέσει, μέσα σε
αυτές τις συνθήκες του αυξημένου
οικονομικού ανταγωνισμού, ο Μάριο
Ντράγκι να διατηρήσει την πολιτική
των μηδενικών επιτοκίων; �Η θα
αναγκαστεί να βγάλει την Ευρωπαϊ-
κή οικονομία "πρόωρα" από την "εν-
τατική"; 

Το "φως στο τέλος του τούνελ"
δεν είναι ορατό για έναν πολύ απλό
λόγο: γιατί δεν υπάρχει τέλος στο
τούνελ. Δεν είναι μόνο η ελληνική οι-
κονομία άρρωστη -άρρωστο είναι
ολόκληρο το σύστημα. Αυτό που
χρειάζεται δεν είναι να προσπαθή-
σουμε να το "γιατρέψουμε", σφίγ-
γοντας λίγο ακόμα τα δόντια. Αυτό
που χρειάζεται είναι να το ανατρέ-
ψουμε. Και η προσπάθεια σε αυτή
την κατεύθυνση ξεκινάει εδώ και τώ-
ρα οργανώνοντας, συντονίζοντας
και κλιμακώνοντας τους αγώνες που
απαιτούν προσλήψεις και όχι περι-
κοπές στα νοσοκομεία, τα σχολεία,
τους δήμους, κρατικοποιήσεις και
όχι κλεισίματα και ιδιωτικοποιήσεις
στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυξήσεις
στους μισθούς και τις συντάξεις και
όχι μείωση του αφορολόγητου και
κλάδεμα των επικουρικών. Η απάν-
τηση στην επιστολή Τσακαλώτου
στους «θεσμούς» πρέπει να είναι
άμεσα πανεργατική απεργία. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Πανεργατική απάντηση στην “επιστολή” Τσακαλώτου



Ο
λόκληρος ο κόσμος συγκλονίστηκε
από τα τεράστια συλλαλητήρια που
σημάδεψαν την ορκωμοσία του Τραμπ.

Από τις 15 Φλεβάρη 2003, όταν βγήκε στους
δρόμους συντονισμένα το αντιπολεμικό κίνη-
μα, έχουμε να δούμε τέτοιο ξέσπασμα εκατομ-
μυρίων. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ η
μαζικότητα των διαδηλώσεων ξεπέρασε κάθε
πρόσφατο προηγούμενο και σίγουρα άφησε
πίσω σε όγκο όλες τις προεκλογικές συγκεν-
τρώσεις του Τραμπ και της Κλίντον μαζί. Όσο
για τη διεθνή διάσταση, μόνο το αντιπολεμικό
κίνημα πριν από 15 χρόνια μπορούσε να βγά-
λει ταυτόχρονα μαζικές διαδηλώσεις σε τόσες
πρωτεύουσες σε όλο τον κόσμο.

Δεν είναι, όμως, “μόνο” η μαζικότητα και οι
διεθνείς διαστάσεις αυτού του ξεσπάσματος
που στέλνουν μηνύματα χαράς και ελπίδας
στους αγωνιστές και αγωνίστριες παντού. Εί-
ναι και το πολιτικό του περιεχόμενο που εμ-
πνέει καθέναν και καθεμιά που αγωνίζεται για
έναν καλύτερο κόσμο.

Χαστούκι

Πρώτα απ' όλα μέσα στην ίδια την Αμερική.
Τους τελευταίους μήνες βρισκόμαστε μπροστά
σε μια συστηματική προσπάθεια συκοφάντη-
σης της αμερικάνικης εργατικής τάξης. Όλα τα

ΜΜΕ (και αρκετοί σχολιαστές μέσα στην Αρι-
στερά) ζωγραφίζουν μια εικόνα που χρεώνει
την εκλογική νίκη του Τραμπ στην υποχώρηση
του κόσμου εκεί στις ρατσιστικές και σεξιστι-
κές προκαταλήψεις. Η μαζική ανταπόκριση σε
ένα κάλεσμα που είχε στην πρώτη γραμμή τις
γυναίκες και την πάλη ενάντια στον σεξισμό και
τον ρατσισμό είναι ένα χαστούκι για αυτές τις
“θεωρίες”. Και βέβαια δίνει νέα πνοή στα κινή-
ματα, όπως το “black lives matter”, που αντι-
στέκονται στις αστυνομικές δολοφονίες, στην
ισλαμοφοβία και στα κηρύγματα του Τραμπ κα-
τά των γυναικών.

Η ανάδειξη μαζικής κινηματικής αντίστασης
στον Τραμπ μέσα στις ΗΠΑ στέλνει μήνυμα αι-
σιοδοξίας για το κίνημα των Παλαιστίνιων την
ώρα που το Ισραήλ αποθρασύνεται από την
απόφαση για μεταφορά της αμερικάνικης πρε-
σβείας στην Ιερουσαλήμ. Δίνει ελπίδα σε όλο
το “αραβικό πεζοδρόμιο” που αντιστέκεται
στην ιμπεριαλιστική πολεμική εκστρατεία στη
Μέση Ανατολή. Εμπνέει τους εργάτες της

Ασίας που αγωνιούν από τις απειλές του
Τραμπ για εμπορικό πόλεμο ενάντια στην Κίνα
και για κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαρά-
θεσης στη Νότια Σινική θάλασσα.

Ευρώπη

Ξεχωριστή σημασία, όμως, έχει το ξέσπασμα
κατά του Τραμπ για το εργατικό κίνημα στην
Ευρώπη. Εδώ καραδοκούν η Λεπέν στη Γαλλία,
ο Γκίλντερς στην Ολλανδία, το AfD στη Γερμα-
νία για να πάρουν αέρα από τη νίκη του Τραμπ
σε μια χρονιά σημαδεμένη από εκλογικές ανα-
μετρήσεις. Τα μαζικά συλλαλητήρια στην ορ-
κωμοσία του Τραμπ δίνουν ξεκάθαρο μήνυμα
ότι μπορούμε να αντισταθούμε στην ακροδεξιά
απειλή με τη μόνη δύναμη που μπορεί να την
σταματήσει: το κίνημα στους δρόμους. Η μέρα
δράσης στις 18 Μάρτη που έχουν καλέσει τα
αντιρατσιστικά κινήματα σε μια σειρά χώρες με
πρωτοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ εδώ και του Stand
Up to Racism στη Βρετανία, αναδεικνύεται σαν
ο επόμενος μεγάλος σταθμός, λίγο πριν από
τις κρίσιμες γαλλικές εκλογές.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ εμφανίζονται ότι κα-
ταπολεμούν την ακροδεξιά “κλέβοντας” την
ατζέντα της. Στην πράξη την ευνοούν υιοθε-
τώντας σκληρότερα μέτρα για τον περιορισμό
των προσφύγων και των μεταναστών. Μαζί
τους σε αυτόν τον κατήφορο κινείται και η κυ-
βέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Μέσα στην κακο-
καιρία που σημαδεύει τον φετινό χειμώνα, αρ-
νείται πεισματικά να επιτρέψει τη μετακίνηση
των προσφύγων που είναι εγκλωβισμένοι στα
νησιά και κρατάει σε άθλια στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης έξω από τις πόλεις τον μεγάλο όγ-
κο των προσφύγων.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ξεκινάει μια κλι-
μακούμενη συνεργασία με την πολιτική του
Τραμπ στην Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια
του αντιδραστικού άξονα με το Ισραήλ και τον
δικτάτορα της Αιγύπτου Σίσι.

Έχουμε χίλιους λόγους για να μετατρέψου-

με την έμπνευση από τους διαδηλωτές και δια-
δηλώτριες που ξεφτίλισαν την ορκωμοσία
Τραμπ σε δυνάμωμα της εργατικής αντίστα-
σης εδώ. Η διαδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ το Σάββα-
το που ενώθηκε έξω από την αμερικάνικη πρε-
σβεία με τις διαδηλώτριες που  έφεραν την
πορεία των γυναικών των ΗΠΑ στην Αθήνα,
ήταν ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν
θα αφήσουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
και τις άλλες ακροδεξιές παραφυάδες να επω-
φεληθούν από την οργή που σπέρνουν οι μνη-
μονιακές επιθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Εμπρός να ενώσουμε τις απεργίες
ενάντια στα μνημόνια με το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα σε ένα πανίσχυρο μέτω-
πο που έχει στο πλευρό του εκατομμύρια σε
όλο τον κόσμο. 

25 Γενάρη 2017, Νο 1258H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Με νέα ορμή

Κυκλοφορεί
νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στην κορυφή της πορείας του Σαββάτου 21/1 στην Αθήνα οι πρόσφυγες με τα παιδιά τους

Η διαδήλωση κατά της ορκωμοσίας
Τραμπ φτάνει στην Αμερικάνικη
πρεσβεία, Αθήνα 21 Γενάρη

Στα 95.400 ευρώ έφτασε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης, μια ανά-
σα μακριά από τον αρχικό στόχο των
100.000 ευρώ. Ευχαριστούμε για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις που συ-
νεχίζονται: 50 ευρώ Μαρία Π., 35 ευ-
ρώ Ιωάννα Ι., από 20 ευρώ Γιώργος
Π., Φωτεινή Λ., Γιάννης Σ. και Πέτρος
Κ., από 10 ευρώ Ελένη Τ., Σπύρος Μ.,
Δήμητρα Γ., Κώστας Τ. και Γιώργος
Τ., από 5 ευρώ Βασιλική Λ., Χαρούλα
Π. και Γεωργία Σ. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους Μαρί-
νο Τ. και Φώτη Μ. που γράφτηκαν
συνδρομητές στην εφημερίδα και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
καθώς και τα σωματεία της ΠΕΝΕΝ,
της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΤΟΕ, της Τράπε-
ζας Αττικής και της ΠΟΕ που ανανέω-
σαν τη συνδρομή τους στην Εργατική
Αλληλεγγύη. 
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Την Τετάρτη 25 Γενάρη
έχουμε συνέλευση των για-
τρών για το ασφαλιστικό,
στις 12 το μεσημέρι στο αμ-
φιθέατρο του ανατολικού
κτιρίου. Όσοι γιατροί είναι
ασφαλισμένοι πριν το 1993
θα πρέπει να δίνουν 600 ευ-
ρώ κάθε μήνα αν θέλουν να
υπάρχει το ταμείο ΤΣΑΥ. Αλ-
λιώς δεν θα μπορέσουν να
πάρουν διπλή σύνταξη όπως
τώρα. Έτσι και οι συντάξεις
των υπόλοιπων θα καταρρα-
κωθούν, ενώ θα υπάρξουν
περικοπές στους μισθούς.
Αντίστοιχες συνελεύσεις θα
γίνουν και σε άλλα νοσοκο-
μεία. 

Την Παρασκευή 27 Γενά-
ρη έχουμε συνέλευση των
ειδικευόμενων για τις εξετά-
σεις της ειδικότητας. Θέ-
λουν να αλλάξουν το σύστη-
μα εξετάσεων. Να επιβάλ-
λουν ένα πανελλαδικό σύ-
στημα εξετάσεων όπου λόγο
θα έχουν και ιδιωτικές εται-
ρίες. Οι εξετάσεις τώρα γί-
νονται ανά ΥΠΕ και αρκετά
συχνά. Αν περάσουν το μέ-
τρο, θα γίνονται κάθε 8μηνο.
Θέλουν να βάλουν κόφτη
στους νέους γιατρούς, κι
άλλα εμπόδια. Την ώρα που
στα νοσοκομεία δεν υπάρ-
χουν νέοι γιατροί, αλλά με-
γάλοι σε ηλικία συνάδελφοι.
Χρειαζόμαστε άμεσα προσ-
λήψεις. 

Τέλος, τη Δευτέρα 30/1
πραγματοποιούμε στάση ερ-
γασίας 12 με 2 το μεσημέρι
και συγκέντρωση στη Διοί-
κηση ενάντια στις συγχω-
νεύσεις και τα κλεισίματα,
ενάντια στις εκδικητικές με-
τακινήσεις προσωπικού,
ενάντια στη «βιομηχανία
ΕΔΕ» που έχει ξεκινήσει η
Διοίκηση. Αυτά τα βήματα
θα παίξουν ρόλο και για το
Καραβάνι της Υγείας την 1η
Φλεβάρη. 

Πλέον στο ΔΣ του Σωμα-
τείου δεν έχουμε πρόεδρο.
Κάναμε μομφή στην πρό-
εδρο Ματίνα Παγώνη από
τη ΔΑΚΕ. Υπάρχουν γρα-
πτές τοποθετήσεις μελών
της ΔΑΚΕ που ζητούν να πε-
ράσει ο νέος Οργανισμός
που επιφέρει συγχωνεύσεις.
Τη στιγμή που τα κρεβάτια
δεν φτάνουν και η εντατικο-
ποίηση της δουλειάς έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμε-
νο. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
γιατρός στο Γεννηματά

Πρώτη δύναμη με 46,23% αναδείχθηκε η Αριστερή
Αγωνιστική Συσπείρωση Μηχανικών Δημοσίου
(ΑΑΣΜΔ), στην οποία συμμετείχε η Εργατική Αλληλεγ-
γύη, στις εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις 19 Γενάρη. 

Είναι μια μεγάλη επιτυχία, ειδικά αν πάρουμε υπόψη
πως η συμμετοχή ήταν αυξημένη σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες εκλογές πριν δυο χρόνια, ενώ την ημέρα
των εκλογών γράφτηκαν στο συνδικάτο των μηχανικών
δημόσιων υπάλληλων πάνω από 250 νέοι συνάδελφοι
και συναδέλφισσες. Συνολικά, οι δυνάμεις της αριστε-
ρής αντιπολίτευσης στον ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν ενισχυμένες
αφού η ΑΑΣΜΔ, η Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα και η
Αγωνιστική Παρέμβαση συγκέντρωσαν μαζί το 66,6%
των ψήφων.

Η ΑΑΣΜΔ μπόρεσε να αξιοποιήσει την αριστερή δυ-
ναμική που εκφράστηκε στις εκλογές γιατί έστειλε ένα
ενωτικό μήνυμα που αγκάλιασε μια αγωνιστική πλει-
οψηφία των μηχανικών, μέσα από τη συνεργασία της
Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών (που παραδοσια-
κά συσπείρωνε μεγάλο μέρος της αντικαπιταλιστικής

αριστεράς στο χώρο) με την Αγωνιστική Συνεργασία
Μηχανικών (που αποτελείται από αγωνιστές και αγωνί-
στριες που αποσχίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ). Η δυναμική
θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν η Αγωνιστική Πα-
ρέμβαση (ΝΑΡ, ΜΛ ΚΚΕ) είχε δεχτεί να συμμετάσχει σε
αυτή την εκλογική συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες δεν κατόρθωσαν να
σχηματίσουν ψηφοδέλτιο προσκείμενο στο ΣΥΡΙΖΑ.

Η νίκη της αριστερής αντιπολίτευσης μπορεί να δημι-
ουργήσει δυναμική και να βοηθήσει στην αναπτέρωση
του ηθικού του κόσμου που θέλει να παλέψει για προσ-
λήψεις, αυξήσεις, κόντρα στις ιδιωτικοποιήσεις μέσα
στο χώρο των μηχανικών του δημοσίου. Αυτό είναι το
στοίχημα από εδώ και μπρος. Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα των εκλογών είναι:

Για το ΔΣ: ΑΑΣΜΔ 46,23% (έδρες 5), ΔΑΚΜΗ (δεξιά)
19,8% (2), ΔΕ (ΠΑΜΕ) 14,73% (2), ΕΔΑΚ (πρ. ΠΑΣΚΕ)
16,61 (2), ΑΠ 5,63%. Για την Ομοσπονδία: ΑΑΣΜΔ
42,94 (αντιπρόσωποι 15), ΔΑΚΜΗ 20,22 (7), ΔΕ 16,39
(6), ΕΔΑΚ 14% (5), ΑΠ 6,46 (2).

Κώστας Πίττας

Νοσοκομείο 
Γεννηματάς

Παράσταση διαμαρτυρίας οργανώνει
το Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του
ΥΠΠΟ την Παρασκευή 27/1, στη 1μμ έξω
από το Υπουργείο Πολιτισμού (επί της
οδού Μπουμπουλίνας). 

Εκείνη την ώρα θα γίνει συνάντηση με
την ηγεσία του υπουργείου. Στο κάλεσμά
του το σωματείο αναφέρει: «Επειδή τα
προβλήματα είναι τεράστια από τις μεγά-
λες καθυστερήσεις πληρωμών όσων ερ-
γάζονται μέχρι την παρατεταμένη ανερ-
γία εκατοντάδων συναδέλφων ή την κά-
λυψη θέσεων εργασίας από ιδιώτες εργο-
λάβους και από τις απολύσεις χωρίς δι-
καίωμα ταμείου ανεργίας (όπως επιχειρεί-
ται από την ΕΦΑ Αν. Αττικής) έως παρά-
τυπες προκηρύξεις και απαράδεκτες συμ-
βάσεις εργασίας (με αποκορύφωμα την
ΕΦΑ Λέσβου), θεωρούμε ότι η συνάντηση
πρέπει να συνδυαστεί με δυναμική κινη-
τοποίηση».

Επιτυχία στην ΕΜΔΥΔΑΣ ΥΠ.ΠΟ

Σ
το χείλος του γκρεμού βρίσκε-
ται ο ΔΟΛ εδώ κι ένα μήνα.
Εκατοντάδες εργαζόμενοι κιν-

δυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους
ή τα δεδουλευμένα τους. Τα αφεντικά
του ΔΟΛ όλα τα προηγούμενα χρόνια,
για να εξυπηρετήσουν τα επιχειρημα-
τικά τους σχέδια δανείστηκαν δεκά-
δες εκατομμύρια από τις τράπεζες.
Τα χρήματα δεν τα έφαγαν μαζί με
τους εργαζόμενους. Το ανάποδο συ-
νέβη. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται εδώ
και μία δεκαετία κάτω από την πίεση
των επιθέσεων από τα αφεντικά τόσο
στους μισθούς όσο και στις θέσεις
εργασίας. Οι εκδότες ξόδεψαν αυτά
τα εκατομμύρια και τώρα καλούν
τους εργαζόμενους “να πληρώσουν
το μάρμαρο”.

Ωστόσο είναι καθαρό ότι και το φα-
λίρισμα του ΔΟΛ δεν είναι απλή υπό-
θεση. Ο ΔΟΛ είναι ένας από τους ογ-
κόλιθους του Τύπου στη χώρα. Το πε-
ρίφημο “Συγκρότημα” με φύλλα που
έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και
σταθμούς με υψηλή ακροαματικότη-
τα. Η εφαρμογή του νεοφιλελεύθε-
ρου κανόνα της ελεύθερης αγοράς
που αυτορρυθμίζεται ακόμα κι αν αυ-
τό σημαίνει κανόνια και λουκέτα, σε
αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να
προκαλέσει σεισμό άνευ προηγουμέ-
νου τόσο σε πολιτικό όσο και οικονο-
μικό επίπεδο.

Γι' αυτό και ψάχνουν εναγωνίως να
βρουν φόρμουλες. Παίρνοντάς τον
στα χέρια τους οι τράπεζες - για εκ-
καθάριση εν λειτουργία - από τη μιά,
βάζοντας τον πρώην βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ και στέλεχος της Αυγής,
Β.Μουλόπουλο, στη διαχείρισή του,
από την άλλη. 

Για τους εργαζόμενους καμιά ελπί-
δα δεν μπορεί να έρχεται από τέτοιες
λύσεις. 

Οι τραπεζίτες για να υπερασπίσουν
τα κέρδη τους, και να αποφύγουν νέα
“κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια,

έχουν κλείσει τις στρόφιγγες της χρη-
ματοδότησης. Γι’ αυτό και το σχέδιο
διάσωσης του Μαρινόπουλου βρίσκε-
ται στη κόψη του ξυραφιού με τους
εργαζόμενους να είναι στον αέρα. Κα-
νείς δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα «λο-
γικεύσει» τους τραπεζίτες και θα τους
πείσει να στηρίξουν τους εργαζόμε-
νους του ΔΟΛ. Ο μόνος δρόμος που
μπορεί να έχει προοπτική είναι αυτός
του αγώνα. 

“Χρειάζεται να πάρουν στα χέρια
τους την υπόθεση οι εργαζόμενοι”
μας λέει η Γιάννα Σακελαρίου, πρώην
μέλος της Εργασιακής Επιτροπής του
ΔΟΛ που απολύθηκε για την αγωνιστι-
κή της δράση. “Αυτό σημαίνει πραγ-
ματική επιτροπή εργαζομένων από τα
κάτω κι όχι Πρετεντέρηδων. Η εξέλιξη
που επέβαλαν τα διευθυντικά στελέ-
χη, με τη συγκρότηση “διαπραγμα-
τευτικής επιτροπής” υπό τον Πρετεν-
τέρη δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη.

Το μόνο που θα διαπραγματευτούν εί-
ναι τα προνόμιά τους που καμία σχέ-
ση δεν έχουν με τους απλούς εργαζό-
μενους. Αυτοί που ρίχνανε λάσπη σε
κάθε αγώνα εργαζομένων τώρα το
παίζουν 'αγωνιστές'. Πρέπει λοιπόν
να φύγουν αυτοί και να σηκώσουν τη
μάχη οι εργαζόμενοι από όλες τις ει-
δικότητες και το ραδιόφωνο. Ακόμα κι
αν αυτό σημαίνει απεργία διαρκείας
με έκδοση – γιατί όχι και καθημερινού
- απεργιακού φύλλου”.

Απεργιακό φύλλο 

Προκήρυξη απεργίας από την ΕΣΗ-
ΕΑ κι έκδοση των Νέων ως απεργια-
κού φύλλου είναι ο δρόμος που μπο-
ρεί να διεκδικήσει με αξιώσεις ότι δεν
θα χαθεί ούτε μία θέση εργασίας, ού-
τε ένα ευρώ από τους μισθούς.

Υπάρχει πολύ πλούσια εμπειρία ειδι-
κά στο χώρο των ΜΜΕ για το τί σημαί-
νει να μπαίνει λουκέτο και οι εργαζό-

μενοι να συνεχίζουν με απεργία, κατά-
ληψη κι έκδοση απεργιακού φύλλου. Η
ΕΡΤ είναι προφανώς το πιο τρανταχτό
από τα παραδείγματα. Επί δυο χρόνια
οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν τις δου-
λειές τους – κι όχι μόνο – έχοντας πά-
ρει στα χέρια τους τον χώρο εργασίας
τους και το μέσο με το οποίο παρήγα-
γαν ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Το
Άλτερ, η Ελευθεροτυπία, η Απογευ-
ματινή, ο Ελεύθερος Τύπος, ο Αγγε-
λιοφόρος της Θεσσαλονίκης είχαν
την ίδια διαδρομή.

Η διαφορά με όλα αυτά – πλην της
ΕΡΤ ίσως – είναι ότι στην περίπτωση
του ΔΟΛ, οι δυνατότητες είναι ακόμα
μεγαλύτερες. Πρώτα απ'όλα βάσει
μεγέθους. Ποιός δεν θα ήθελε να δει
μια εφημερίδα σαν Τα Νέα ή Το Βήμα
– του μνημονιακού στρατοπέδου μέ-
χρι τώρα – να περνάει στα χέρια των
εργαζομένων κι αυτό να σημαίνει
προβολή των αγώνων, των κινημάτων,
της αλήθειας. Ή από το Βήμα FM να
αρχίσει να ακούγεται η φωνή της ερ-
γατικής τάξης όπως ακουγόταν από
την ΕΡΤ των εργαζομένων. Πόσο μάλ-
λον αν αυτό ισχύσει για τηλεοπτικά
κανάλια όπως το Μέγκα που βρίσκε-
ται στην ίδια μοίρα. Όλοι και όλες θα
στέκονταν στο πλευρό τους.
• Οι Financial Crimes οργανώνουν

σύσκεψη- συζήτηση για την κατάστα-
ση στο ΔΟΛ με τίτλο “Να πάρουν οι
εργαζόμενοι στα χέρια τους ΝΕΑ-Βή-
μα-in.gr-tovima.gr-ΒήμαFM. Όχι οι
Τράπεζες”. Η συζήτηση θα πραγματο-
ποιηθεί το Σάββατο 28/1,  στις
11:30πμ, στην ΕΣΗΕΑ.

Σ.Μ.

ΔΟΛ «Να πάρουν στα χέρια τους
την υπόθεση οι εργαζόμενοι»



Ε
ντείνονται οι προετοιμασίες για τη συμ-
μετοχή στο νέο Καραβάνι για την Υγεία
στη Λάρισα την 1η Φλεβάρη. Η διαδή-

λωση θα ξεκινήσει στις 9πμ από το Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο, θα διανύσει απόσταση
εφτά χιλιομέτρων περνώντας από όλες τις
υγειονομικές μονάδες της πόλης και θα κατα-
λήξει στην κεντρική πλατεία. Η ΠΟΕΔΗΝ καλύ-
πτει την κινητοποίηση με στάση εργασίας από
τις 7πμ μέχρι τις 3μμ για τα νοσοκομεία σε
όλη τη χώρα και από τις 9πμ μέχρι τις 3μμ για
τα νοσοκομεία στη Θεσσαλία.  

Σύσκεψη για την καλύτερη οργάνωση του
πανελλαδικού συλλαλητηρίου οργανώθηκε την
Τρίτη 17 Γενάρη στο Αμφιθέατρο του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου. Συμμετείχαν αντι-
προσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ, συνδικαλιστές και
εργαζόμενοι από το Πανεπιστημιακό, από το
σωματείο στα Κέντρα Υγείας του νομού Λάρι-
σας, από το ΕΚΑΒ Αθήνας, από το ΕΚΑΒ Θεσ-
σαλίας, από την Εργατική Αλληλεγγύη. 

Ο Δημήτρης Στεφανάκης που πήρε μέρος
στη σύσκεψη μας δήλωσε: «Στη σύσκεψη ήταν
συνδικαλιστές από όλη τη Θεσσαλία, όσοι εί-
χαν σχέση με την υγεία ήταν εκεί. Από τη Λάρι-
σα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και το Βόλο. Ο
στόχος είναι να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα
καραβάνια. Για αυτό μπήκε πρόγραμμα δρά-
σης, να φτάσει παντού η ανακοίνωση και η
αφίσα. Πολλοί τόνισαν ότι η υγεία δεν πρέπει
να είναι ξεκομμένη από τα υπόλοιπα κομμάτια
που αντιστέκονται. Πρέπει να συντονιστούμε
με τους καθηγητές, με τους δασκάλους, με
τους αγρότες που τώρα βγαίνουν στα μπλόκα.
Από τη μεριά της Εργατικής Αλληλεγγύης το-
νίσαμε ότι είναι προκλητικό αυτή την περίοδο
να πηγαίνουν εκατοντάδες εκατομμύρια στα

μνημόνια, στα χρέη και στις τράπεζες
και οι κυβερνήσεις να παίζουν με τις
ζωές χιλιάδων ανθρώπων. Αναφερθήκα-
με στα μεγάλα προβλήματα του Νοσο-
κομείου του Βόλου και την ανάγκη να
μπουν σε αυτή τη μάχη όλοι οι εργαζό-
μενοι και οι φοιτητές. Τέλος, υποστηρί-
ξαμε ότι η υγεία και δημόσια πρέπει να
είναι πέρα από διακρίσεις, πρέπει να εί-
ναι και για τους μετανάστες και για τους
πρόσφυγες». 

Την κινητοποίηση στηρίζει και το φοι-
τητικό σχήμα της ΕΑΑΚ στην Ιατρική Λά-
ρισας. Η Αλεξάνδρα Καστρίτση μας δή-
λωσε: «Παίρνουμε την πρωτοβουλία από
τη μεριά του σχήματος Resistencia-
ΕΑΑΚ να οργανώσουμε τη συμμετοχή
στην πανελλαδική κινητοποίηση και μέ-
σα στη σχολή μας. Κυκλοφορήσαμε αφί-
σα που καλεί, την έχουμε κολλήσει στη
σχολή για να το μάθουν όλοι οι φοιτη-
τές. Έχουμε το εμπόδιο της εξεταστικής
και έτσι δεν έχει βγει Γενική Συνέλευση,
όμως θα κάνουμε εξορμήσεις εκεί που
δίνονται τα μαθήματα για να κατέβουν
όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές.
Οι φοιτητές χρειάζεται να παλέψουν μα-
ζί με τους εργαζόμενους, να συνδεθούν
με όλες τις μάχες από το αντιρατσιστικό
κίνημα μέχρι τους εργατικούς αγώνες». 

Η συμμετοχή στο Καραβάνι οργανώνεται πα-
νελλαδικά. Στη Θεσσαλονίκη το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων της πόλης καλεί σε συνέλευ-
ση την Πέμπτη 26/1 στην ΕΔΟΘ στις 7μμ. Ο
Γιάννης Κούτρας, γιατρός και μέλος του ΔΣ
της ΕΝΙΘ μας είπε: «Τη συμμετοχή τους στην
κινητοποίηση ετοιμάζουν και οι εργαζόμενοι

στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Πούλμαν
από την πόλη θα ξεκινήσουν για τη Λάρισα στις
7πμ από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να εί-
μαστε από την αρχή στη διαδήλωση. Τα προ-
βλήματα στα νοσοκομεία είναι τεράστια. Το
προηγούμενο διάστημα είχαμε και απολύσεις
επικουρικών γιατρών είτε γιατί είχαν τελειώσει
οι συμβάσεις τους μέσα στο 2016 είτε γιατί

δούλευαν στην Πρωτοβάθμια που εξαι-
ρείται από την τελευταία εγκύκλιο του
υπουργείου. Οι καθυστερήσεις στις πλη-
ρωμές συνεχίζονται, παραμένει η αβεβαι-
ότητα σχετικά με τις περικοπές στους μι-
σθούς με το νέο ασφαλιστικό που έρχε-
ται να καταργήσει τη διπλή σύνταξη
στους παλιούς ασφαλισμένους. Οι επι-
κουρικοί ετοιμάζονται για Γενική Συνέ-
λευση μέσα στο Φεβρουάριο. Δυστυχώς,
η ΕΝΙΘ δεν έχει ορίσει ακόμα συνεδρίαση
του ΔΣ. Παλεύουμε για να οριστεί άμεσα
συνεδρίαση, να ξαναπιάσουμε το νήμα
των αγώνων. Συνεχίζουμε τις εξορμήσεις
με τα υλικά του Συντονιστικού και η συνέ-
λευση θα βοηθήσει στην οργάνωση τόσο
για τη συμμετοχή στο Καραβάνι, όσο και
για την κλιμάκωση των μαχών μέσα στο
Φλεβάρη».  

Ο Μιχάλης Ψάρρης, εργαζόμενος στο
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της
Πάτρας μας είπε: «Η κατάσταση στο νο-
σοκομείο παραμένει σχεδόν η ίδια.
Εστιάζουμε στις ελλείψεις προσωπικού
που παραμένουν μεγάλες παρά τις μετα-
κινήσεις προσωπικού που έχουν γίνει
από άλλες μονάδες, ενώ υπάρχουν πολ-
λά οφειλόμενα ρεπό. Για το Καραβάνι
έχουμε κάνει εξορμήσεις την προηγού-
μενη εβδομάδα και την Δευτέρα 23 Γενά-

ρη. Το «Νυστέρι» οργανώνει σύσκεψη την
Πέμπτη 26 Γενάρη στις 2.30μμ στο κυλικείο
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την
οργάνωση της συμμετοχής στην πανελλαδική
κινητοποίηση στη Λάρισα». 

Νεκτάριος Δαργάκης

Τι οργανώνει το Συντονιστικό για το

Καραβάνι της Υγείας;

Η 1η Φλεβάρη είναι η συνέχεια
της απεργιακής κινητοποίησης που
ξεκίνησε το Σεπτέμβρη από τη
Θεσσαλονίκη, ακολούθησαν οι κι-
νητοποιήσεις της Αθήνας και της
Πάτρας και τώρα σειρά έχει η Λά-
ρισα. Είναι μια σειρά πετυχημένων
απεργιακών κινητοποιήσεων και
περιμένουμε αντίστοιχη συμμετοχή
και την 1η Φλεβάρη. Συνεχίζουμε
τη μάχη για μαζικές προσλήψεις
και χρηματοδότηση της δημόσιας
υγείας. Το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων έχει κυκλοφορήσει αφίσα
και προκήρυξη που διακινείται σε
όλα τα νοσοκομεία, συνεχίζονται οι
περιοδείες και οι συνεδριάσεις των
επιτροπών αγώνα. Στη συνεδρίαση
της Τρίτης 24/1 θα συζητήσουμε

πως έχει πάει η καμπάνια μέχρι
στιγμής και θα εντείνουμε τις προ-
σπάθειές μας για μαζική συμμετο-
χή στην τελική ευθεία. Το Συντονι-
στικό βάζει πούλμαν που θα ξεκινή-
σει από το Νοσοκομείο του Άγιου
Σάββα. 

Ποια είναι η πρόταση 

του Συντονιστικού για τη συνέχεια;  

Το Καραβάνι της Υγείας είναι μια
πετυχημένη μορφή κινητοποίησης.
Οι συνάδελφοι στα νοσοκομεία εί-
ναι οργισμένοι. Δίνουμε τη μάχη
απέναντι στις ελλείψεις προσωπικού
και τις περικοπές, ανοίγει η μάχη
του ασφαλιστικού, τα μέτρα που θα
χρειαστεί να πάρουν για την επερ-
χόμενη αξιολόγηση στοχοποιούν
και την υγεία, έρχονται νέοι Οργανι-
σμοί στα νοσοκομεία που θα σημά-
νουν συγχωνεύσεις και κλεισίματα.

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη ανακοινώσει
ότι μετά τη Λάρισα, θα υπάρχει νέο
Καραβάνι στα Γιάννενα. Θα το στη-
ρίξουμε. Όμως, χρειάζεται άμεσα
να προχωρήσουμε σε πανελλαδική
πανυγειονομική 24ωρη απεργία και
να βάλουμε πίεση στην ΑΔΕΔΥ για
παν-δημοσιοϋπαλληλική απεργία
άμεσα, μέσα στο Φλεβάρη, με προ-
οπτική κλιμάκωσης. Αυτή ήταν η
πρότασή μας και στη συνεδρίαση

της ΠΟΕΔΗΝ την Παρασκευή 20/1.
Υπάρχει η υποσχετική ότι η ΠΟΕ-
ΔΗΝ θα κηρύξει την απεργία αν δεν
το κάνει η ΑΔΕΔΥ. Οργανώνουμε τις
κινητοποιήσεις, για να υπάρχει η
πίεση από τα κάτω. 

Τι άλλες πρωτοβουλίες θα πάρετε;  

Το Συντονιστικό θα μπει μπροστά
και στην άμεση μάχη για τα συνερ-
γεία στην καθαριότητα. Έχει ανα-

κοινωθεί ότι θα υπάρξει προκήρυ-
ξη μέσω ΑΣΕΠ για να υπογραφούν
συμβάσεις. Υπάρχει όμως ως προ-
ϋπόθεση για να κάνει κάποιος αί-
τηση να έχει ελληνική ιθαγένεια.
Αυτή η προϋπόθεση από μόνη της
θα οδηγήσει στην απόλυση εκα-
τοντάδων μεταναστριών που δου-
λεύουν στα υπάρχοντα συνεργεία
και δεν θα μπορούν να κάνουν αί-
τηση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε
να περάσει κάτι τέτοιο. 

Είναι μια μάχη που συνδέει τους
εργατικούς αγώνες με τους αντι-
ρατσιστικούς. Ακολουθεί η 18
Μάρτη, παγκόσμια μέρα δράσης
ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό. Ήδη, σωματεία των νοσοκο-
μείων, η ΠΟΕΔΗΝ, η ΕΙΝΑΠ, η
ΑΔΕΔΥ καλούν στη διαδήλωση στις
3μμ στην Ομόνοια. Στη συνεδρίαση
του Συντονιστικού θα ορίσουμε γύ-
ρο εκδηλώσεων και δράσεων σε
όλα τα νοσοκομεία για να συμμετέ-
χουν μαζικά οι συνάδελφοι μας. 
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Συντονιστικό Νοσoκομείων

«Κλιμάκωση με πανυγειονομική απεργία»

Το Καραβάνι της Λάρισας στην τελική ευθεία

6 Οκτώβρη, Καραβάνι της Υγείας στην Αθήνα 

Tην Τρίτη 24 Γενάρη το απόγευμα (σε ώρα που η ΕΑ είχε κλείσει

την ύλη της) ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Συντονι-

στικού των Νοσοκομείων, Επιτροπών Αγώνα και εργαζόμενων

στα νοσοκομεία στο αμφιθέατρο του Αγίου Σάββα.  

Μιλήσαμε με τον Κώστα Καταραχιά, πρόεδρο του σωματείου ερ-

γαζόμενων στον Άγιο Σάββα και μέλος του Συντονιστικού για τις

πρωτοβουλίες που θα συζητιόνταν στη συνεδρίαση.
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Σε κλείσιμο της λεωφόρου
Συγγρού στις 12 το μεσημέρι
προχωρούν οι εργαζόμενοι
του ξενοδοχείου Athens Ledra
την Τετάρτη 25 Γενάρη. Στη
συνέχεια με πρωτοβουλία του
Συνδικάτου Επισιτισμού - Του-
ρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής
θα ακολουθήσει συγκέντρωση
στο υπουργείο Εργασίας στις
3μμ.  

Οι εργαζόμενοι του Athens
Ledra συνεχίζουν τον αγώνα
τους ενάντια στο κλείσιμο του
ξενοδοχείου από την ιδιοκτη-
σία Παρασκευαΐδη στο τέλος
Μάη του 2015. Διεκδικούν να
πληρωθούν τα δεδουλευμένα
τους, να ανοίξει το ξενοδοχείο
και να διασφαλιστούν οι θέσεις
εργασίας τους. 

Τις κινητοποιήσεις στις 25/1
στηρίζουν εκτός από το Συνδι-
κάτο Επισιτισμού, τα σωματεία
των ξενοδοχείων METROPOLI-
TAN, NOVOTEL, INTERCONTI-
NENTAL, ΤΙΤΑΝΙΑ, S.G. 
LYCABETUS, G.R. LAGONISI,
CROWNE PLAZA, STANLEY,
ROYAL OLYMPIC, ZAFOLIA και
NEWREST Catering, το Σωμα-
τείο Έκτακτου Προσωπικού
του υπουργείου Πολιτισμού,
Λαϊκές Επιτροπές, επιτροπές
ανέργων, η Ομοσπονδία Γυναι-
κών Ελλάδας κ.ά. 

Στην κινητοποίηση θα συμ-
μετέχει και η Τοπική Επιτροπή
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Νέου Κόσμου-
Κουκακίου-Πετραλώνων-Θη-
σείου. 

Ανακοίνωση έχει κυκλοφο-
ρήσει η «Καμαριέρα», το αντι-
καπιταλιστικό δίκτυο εργαζό-
μενων στον επισιτισμό. Ανάμε-
σα σε άλλα αναφέρει: «Οι ερ-
γοδότες γράφουν στα παλιά
τους τα παπούτσια τις συλλο-
γικές συμβάσεις και προσπα-
θούν να επιβάλλουν μισθούς
των 400 ευρώ. Οι εκδικητικές
απολύσεις δίνουν και παίρνουν
σε ξενοδοχεία και καταστήμα-
τα επισιτισμού. Η μαύρη δου-
λειά χωρίς ένσημα, οι εξευτελι-
στικοί μισθοί, τα εξοντωτικά
ωράρια και πάνω απ’ όλα τα
εργοδοτικά εγκλήματα όπως
αυτό στο Έβερεστ στη Βικτώ-
ρια πριν από δύο μήνες. Αυτή
είναι η εργασιακή πραγματικό-
τητα για χιλιάδες συναδέλ-
φους…

Η κινητοποίηση του κλάδου
στις 25 Γενάρη χρειάζεται να
γίνει αρχή για να κλιμακώσου-
με τους αγώνες μας συνολικά
σαν εργαζόμενοι. Να απαιτή-
σουμε από την ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν άμε-
σα σε πανεργατική απεργία».

EΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα κινητοποίηση έκαναν την Παρα-
σκευή 20 Γενάρη εργαζόμενοι της Ειδι-
κής Αγωγής στο υπουργείο Εργασίας.
Την κινητοποίηση καλούσε το Σωματείο
εργαζόμενων σε Μονάδες-Ιδρύματα και
Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ), ενώ
συμμετείχαν ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νησιών
και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Ανα-
πήρων. 

Οι εργαζόμενοι, οι γονείς και τα ΑμεΑ
έχουν ξεσηκωθεί απέναντι στο «σφα-
γείο» της Ειδικής Αγωγής. Διεκδικούν να
μην περάσει η μείωση μισθών των εργα-
ζόμενων, να μην γίνει καμία απόλυση και
να μην υπάρξει καμία οικονομική επιβά-
ρυνση των οικογενειών των παιδιών. 

Θυμίζουμε ότι μέσα στις γιορτές των
Χριστουγέννων η κυβέρνηση αποφάσισε
αιφνιδιαστικά να εντάξει την ειδική αγω-
γή στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. Στόχος
του υπουργείου Υγείας είναι οι θεραπευ-
τές ειδικής αγωγής να υπογράφουν ατο-
μικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Η πρώ-
τη απάντηση είχε έρθει την Δευτέρα 16
Γενάρη με τη μαζική διαδήλωση στο
υπουργείο Υγείας όπου συμμετείχαν μα-
ζικά όλοι οι φορείς της Ειδικής Αγωγής
(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυ-
χολόγοι κ.ά). 

Ξανά στους δρόμους βρίσκονται οι αγρότες από τη
Δευτέρα 23/1, σχηματίζοντας μπλόκα στις Εθνικές
Οδούς και συγκεντρώσεις σε πόλεις όλης της χώρας.

Η αποζημίωση για τις ζημιές της φετινής βαρυχει-
μωνιάς είναι μέσα στα αιτήματα, αλλά η επίθεση που
υφίστανται βάζει κι άλλα πολύ ουσιαστικά ζητήματα.
Με τα μέτρα του Μνημονίου και ειδικά με την εφαρμο-
γή του Μητρώου Αγροτών καταδικάζονται εκατοντά-
δες χιλιάδες φτωχοί αγρότες, σε όφελος του μεγά-
λου αγροτικού κεφαλαίου.  

Για την κυβέρνηση και την ΕΕ στον αγροτικό κόσμο
συγκαταλέγονται μόνο οι μεγαλοαγρότες και οι
“αγροτικές” επιχειρήσεις τύπου Μπουτάρη, καθώς
μόνο αυτοί μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Αγρο-
τών. Άλλοι 450.000 φτωχοί αγρότες, που αναγκάζον-
ται να συμπληρώσουν το αγροτικό τους εισόδημα με
εργασία στον τουρισμό, σε οικοδομές, σε εποχικά με-
ροκάματα κλπ, αποκλείονται από το Μητρώο και κατά
συνέπεια από επιδοτήσεις, ενισχύσεις, προγράμματα,
ακόμα κι από το αφορολόγητο των 8μιση χιλιάδων ευ-
ρώ που κέρδισαν πέρυσι. Ενδεχομένως κι από τις
αποζημιώσεις. Ουσιαστικά τους αναγκάζουν να εγκα-
ταλείψουν την αγροτική παραγωγή οδηγώντας στη
συγκέντρωση ολοένα και περισσότερης γης στα χέ-
ρια των μεγάλων επιχειρήσεων και των νέων μεγαλο-
τσιφλικάδων.

“Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η
άγρια φορολόγηση, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές ει-
σφορές αλλά και η θηλιά που διαρκώς σφίγγει για τη
φτωχή αγροτιά από τις διατάξεις της Κοινής Αγροτι-

κής Πολιτικής, το λεγόμενο Μητρώο και την πριμοδό-
τηση των μεγάλων αγροτοδιατροφικών κολοσσών
(ντόπιων και πολυεθνικών), απειλούν να αλλάξουν το
χάρτη συνολικά στην παραγωγή, με συνέπειες, όχι
απλά για τους αγρότες, αλλά για το σύνολο του πλη-
θυσμού της χώρας” τονίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε προκήρυ-
ξη στήριξης του αγώνα των αγροτών. 

“Η νέα επέλαση ενάντια στον κόσμο των μικρομε-
σαίων παραγωγών, δεν έχει καμία σχέση με μια «δί-
καιη φορολόγηση» όπως βιάζονται να βροντοφωνά-
ζουν διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος. Στόχος
τους είναι η συγκέντρωση της γης και πλούτου στα
χέρια επιχειρηματικών κύκλων σε βάρος της φτωχο-
μεσαίων αγροτών και ψαράδων, των εργαζομένων και
των μικροεπαγγελματιών του αγροτοδιατροφικού το-
μέα.

Η διαδικασία αυτή, επισφραγίζεται από τους κανο-
νισμούς της ΕΕ, και τον προσανατολισμό των επιδο-
τήσεων, η κατανομή των οποίων εδώ και καιρό αποδί-
δει τη μερίδα του λέοντος στους μεγαλοαγρότες και
στις επιχειρήσεις του κλάδου (το 80% των επιδοτήσε-
ων φτάνει στα χέρια του 20% των αγροτών…). Συνέ-
πεια όλων αυτών, θα είναι η ακόμα μεγαλύτερη απο-
μάκρυνση της αγροτικής παραγωγής από την κάλυψη
των διατροφικών αναγκών του λαού ετούτου του τό-
που, η ποιοτική υποβάθμιση μιας σειράς αγροτικών
προϊόντων, και η άνοδος της τιμής μιας σειράς βασι-
κών διατροφικών αγαθών στα πλαίσια της κερδοφο-
ρίας και της ανταγωνιστικότητας” επισημαίνει μεταξύ
άλλων η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Σ
ε τριήμερη κινητοποίηση 27-29
Γενάρη προχωρούν οι εργαζό-
μενοι στην Καθαριότητα του

Δήμου Αθήνας. Την Παρασκευή
απεργούν για 24 ώρες, ενώ θα απέ-
χουν από τις εργασίες τους το Σαβ-
βατοκύριακο. Απεργιακή συγκέντρω-
ση θα γίνει την Παρασκευή 27/1 στις
11πμ στο Αμαξοστάσιο της Ιεράς
Οδού.  

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης
είναι η παροχή των Μέσων Ατομικής
Προστασίας που τους οφείλει ο Δή-
μος. Η ανακοίνωση της Ένωσης Ερ-
γατοϋπαλλήλων Δήμου Αθήνας ανα-
φέρει: «διεκδικούμε την παροχή των
Μέσων Ατομικής Προστασίας που
μας οφείλει η υπηρεσία, την παροχή
ρουχισμού και στολών εργασίας
σύμφωνα με την εργατική νομοθε-
σία, την άμεση καταβολή μετά την
ψήφιση του νομοσχεδίου που προ-
ωθείται, των χρημάτων που αναλο-
γούν σε κάθε εργαζόμενο για τα είδη
ατομικής προστασίας και το γάλα
παρελθόντων ετών που δεν πήραμε».

Ο Σωτήρης Τριπόδης, εργαζόμε-
νος στην Καθαριότητα δήλωσε στην
ΕΑ: «Κάνουμε την κινητοποίηση για
τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Δεν
έχουμε γάντια, γιλέκα, αδιάβροχα.
Οι εργάτες είναι εκτεθειμένοι σε κά-
θε κίνδυνο, σε κάθε καιρικό φαινόμε-
νο, τώρα με τα χιόνια, άλλες εποχές
με τη ζέστη. Μέσα σε σκουπίδια και

σύριγγες. Δεν πάει άλλο η κατάστα-
ση. Κανένας δεν μπορεί να παίζει με
την υγεία και την ασφάλειά μας. Κα-
λούμε τους πάντες στην κινητοποί-
ηση της Παρασκευής 27/1 στο Αμα-
ξοστάσιο της Ιεράς Οδού».  

Όχι στις απολύσεις

Την προηγούμενη εβδομάδα, την
Τετάρτη 18 Γενάρη, η ΠΟΕ-ΟΤΑ
προχώρησε σε πανελλαδική στάση
εργασίας ενάντια στις απολύσεις
συμβασιούχων. Στην Αθήνα συγκέν-
τρωση έγινε στο υπουργείο Εργα-
σίας, ακολούθησε πορεία στη Βουλή
και στη συνέχεια οι απεργοί επέ-
στρεψαν στο υπουργείο για να συ-

ναντηθούν με τον υπουργό Εσωτερι-
κών, Πάνο Σκουρλέτη και τον Γενικό
Γραμματέα του υπουργείου Εργα-
σίας, Αντρέα Νεφελούδη. 

Η κινητοποίηση ήταν δυναμική, με
τη συμμετοχή συμβασιούχων και μό-
νιμων εργαζόμενων από πολλούς δή-
μους: Αθήνας, Ζωγράφου, Καλλιθέ-
ας, Αγίου Δημητρίου, Παιανίας, Γα-
λατσίου κ.ά. 

"Εσείς στα υπουργεία ακούστε το
καλά, οι συμβασιούχοι θα μείνουν
στη δουλειά", ήταν το κεντρικό σύν-
θημα της συγκέντρωσης. 

Στη συνάντηση τα βασικά θέματα
ήταν τρία. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν
συστηματικούς ελέγχους από το Σώ-

μα Επιθεώρησης Εργασίας για να
μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα
που έχουν πληθύνει και να ξεμπλο-
καριστεί η διαδικασία για το ζήτημα
της καταβολής του εφάπαξ. Υποσχε-
τικές πήραν και για τα δύο ζητήματα. 

Στο «καυτό» θέμα της μη απόλυ-
σης των συμβασιούχων εργαζόμε-
νων η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της
αναφέρει ότι καμιά απάντηση «δεν
δόθηκε σε σχέση με την επίλυση του
ζητήματος για την παραμονή όσων
έχουν προσληφθεί με προσωρινούς
πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση». 

Ο Σκουρλέτης δεσμεύτηκε ότι θα
υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για
να εξασφαλιστεί η καταβολή των δε-
δουλευμένων σε κάθε περίπτωση.    

Σε ανακοίνωσή της η «Σκουπιδιά-
ρα», το αντικαπιταλιστικό δίκτυο ερ-
γαζόμενων στους Δήμους χαιρετίζει
την κινητοποίηση των συμβασιούχων
και τονίζει ότι «Καλούμε την ΠΟΕ-
ΟΤΑ να προχωρήσει στην οργάνωση
πανελλαδικής 24ωρης απεργίας άμε-
σα σαν πρώτο βήμα απεργιακής κλι-
μάκωσης που χρειάζεται ο κλάδος
για να κερδίσει.

Διεκδικούμε από την ΑΔΕΔΥ να
προκηρύξει Απεργία μέσα στο Φλε-
βάρη ενώνοντας τις διεκδικήσεις των
επιμέρους κλάδων για προσλήψεις
χιλιάδων σε όλο το Δημόσιο».

Νεκ.Δ.

Στα μπλόκα οι αγρότεςΕιδική Αγωγή

Απεργία στην καθαριότητα του Δ. Αθήνας
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Υ
πό κατάληψη βρίσκον-
ταν μέχρι και τη Δευτέ-
ρα 23 Ιανουαρίου τα

σχολεία στου Ζωγράφου,
ενώ την Παρασκευή 20 Γενά-
ρη 500 τουλάχιστον μαθητές
συμμετείχαν στην πορεία που
έγινε στους δρόμους της πό-
λης.

«Θέλουμε λεφτά για την
Παιδεία, πάρτε τα απ’ τις
τράπεζες και δώστε στα σχο-
λεία» ήταν ένα από τα συνθή-
ματα που φώναζαν οι μαθη-
τές που διαδήλωσαν ενάντια
στις περικοπές αλλά και την
εντατικοποίηση που φέρνουν
οι νέες αλλαγές στον τρόπο
εξετάσεων στους μαθητές.

«Στο σχολείο μου κάναμε
τριήμερη κατάληψη η οποία
ήταν πολύ πετυχημένη. Όταν
σηκώσαμε τα χέρια στο τέ-
λος της συνέλευσης, η συν-
τριπτική πλειοψηφία ήταν

υπέρ. Υπήρξε συντονισμός
με άλλα σχολεία και αποφά-
σισαν και αυτά» μας είπε ο
Βασίλης μαθητής στο 5ο Λύ-
κειο Ζωγράφου. «Σύμφωνα
με τις αποφάσεις του υπουρ-
γού, φέτος οι απολυτήριες
ενδοσχολικές εξετάσεις θα
γίνουν πριν από τις πανελλα-

δικές που σημαίνει περισσό-
τερη πίεση και φόρτος σε μια
κατάσταση ούτως ή άλλως
πιεσμένη, στην τελική ευθεία
των πανελλαδικών. Επίσης
καταργούν τις επαναληπτικές
εξετάσεις που σημαίνει ότι
αν κάποιος για οποιοδήποτε
λόγο, αν αρρωστήσει για πα-

ράδειγμα, δεν πάει τη μέρα
της εξέτασης δεν θα μπορεί
να ξαναδώσει». 

Eνδεικτικά της κατάστασης
στην οποία βρίσκονται πάρα
πολλά σχολεία είναι τα όσα
μας είπε ο Αναστάσης, μαθη-
τής στο Ζάνειο Λύκειο στον
Πειραιά: «Το κτίριο είναι παμ-
πάλαιο και οι συνθήκες που
γίνεται το μάθημα, ιδιαίτερα
τώρα το χειμώνα είναι τραγι-
κές. Για μια ολόκληρη αίθου-
σα που η μια πλευρά της εί-
ναι τζάμια υπάρχει ένα καλο-
ριφέρ κάπου στην είσοδο της
αίθουσας ή πίσω από την
έδρα το οποίο δεν μπορεί να
ζεστάνει απολύτως τίποτα. Οι
βρύσες στο σχολείο χαλα-
σμένες, δεν δουλεύουν ούτε
οι μισές. Και ενώ τα λεφτά
για την παιδεία μειώνονται, οι
γονείς επιβαρύνονται από το
κόστος των φροντιστηρίων».    

Και οι μαθητές έδωσαν το παρών στις συγκεντρώσεις που
έγιναν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις τη μέρα της ορκωμο-

σίας του Τραμπ, βάζοντας τη βάση για την οργάνωση του επό-
μενου βήματος, τις διεθνείς αντιαρατσιστικές και αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις στις 18 Μάρτη.

Στο Σύνταγμα, οι μαθητές Anticapitalista σήκωσαν πανό και το
λόγο στην εξέδρα πήρε ο Σοφοκλής Μαζωνάκης μαθητής από
1ο ΕΠΑΛ Περάματος: «Οι μαθητές διαδηλώνουμε σήμερα για
δύο σημαντικούς λόγους. Ο Τραμπ θέλει να απελάσει τους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες. Οι μαθητές ενωμένοι απαντάμε
ούτε να το σκέφτεστε. Δεν θα πάρετε κανένα συμμαθητή μας
από το σχολείο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι και εδώ διαδηλώ-
νουμε για τα ίδια αυτονόητα πράγματα. Για να μπορούν όλα τα
παιδιά να πάνε σχολείο.

Έρχομαι από το Πέραμα που σήμερα το πρωί διαδηλώσαμε
πάρα πολλοί για να υποδεχτούμε τα προσφυγόπουλα στα σχο-
λεία μας. Πριν από μερικές μέρες τάγμα εφόδου των φασιστών
της Χ.Α επιτέθηκε σε γονείς και δασκάλους που συζητούσαν την
ένταξη των μαθητών στο σχολείο. Σήμερα πήραν την απάντηση
πως αυτοί είναι ανεπιθύμητοι στις γειτονιές του Παύλου Φύσσα
και οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είμαστε στην πρώτη γραμμή της
μάχης ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό. Και έτσι θα συνεχί-
σουμε πιο δυναμικά. Συντονιζόμαστε για να μετατρέψουμε κάθε
σχολείο σε κέντρα αλληλεγγύης και αντιρατσισμού. Για να παλέ-
ψουμε ενωμένοι για μια καλύτερη παιδεία, μια καλύτερη κοινωνία
χωρίς φτώχεια και ρατσισμό και πολέμους. Έτσι θα οργανώσουμε
και τις διεθνείς διαδηλώσεις για τις 18 Μάρτη, μαζί με τους φοιτη-
τές, τους δασκάλους, τους γονείς μας, μπορούμε να νικήσουμε».

Ενωμένοι

«Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε όχι στον Τραμπ, όχι στο ρα-
τσισμό» δήλωσε στην ΕΑ η Γεωργία, μαθήτρια από το 39ο Λύκειο
Αθήνας. «Στο δικό μας το σχολείο, όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως κα-
ταγωγής είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι μια ομάδα, δεν μπορεί να
σταθεί ρατσισμός και φασισμός. Μαζί με τους καθηγητές μας
ετοιμάζουμε ενόψει της 18 Μάρτη εκδήλωση στο σχολείο που θέ-
λουμε να έρθουν όλοι οι μαθητές σε βιωματική επαφή με το τι ση-
μαίνει να είσαι πρόσφυγας, τι σημαίνει να είσαι σε στρατόπεδο.
Θα κατέβουμε οργανωμένα στο συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη».

«Στη Θεσσαλονίκη διαδηλώσαμε για την ορκωμοσία Τραμπ.
Στη συνέχεια, στην αντιφασιστική συγκέντρωση μαθητές από
διάφορα σχολεία της πόλης διαδήλωσαν με το Αντιφασιστικό
Σύνολο Μαθητών. Διακινήσαμε το νέο Anticapitalista που μόλις
κυκλοφόρησε και οργανωνόμαστε για τις 18 Μάρτη» μας είπε ο
Ραφαήλ από το 1ο ΓΕΛ Πολίχνης.

«Στο Βόλο στη διαμαρτυρία κατά του Τραμπ συμμετείχαν μα-
θητές από το Μουσικό Λύκειο-Γυμνάσιο, το 5ο Γυμνάσιο και άλ-
λα σχολεία» μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα, φοιτήτρια. «Είχαμε
οργανώσει εξορμήσεις σε αυτά τα δύο σχολεία και η ανταπόκρι-
ση ήταν μεγάλη. Πουλήθηκαν 27 εφημερίδες anticapitalista, που
τις διακινούσαν οι ίδιοι οι μαθητές-τριες χέρι με χέρι στα σχο-
λεία. Η 18 Μάρτη έχει αρχίσει να παίρνει διάσταση, καθώς μα-
θητές από σχολεία που δεν έχουμε κάνει παρέμβαση μας βρί-
σκουν και μας λένε ότι ετοιμάζονται, ενώ ένας μαθητής μας
βρήκε στην εξόρμηση και ζήτησε να γίνει μέλος στην ΚΕΕΡΦΑ». 

..και το ρατσισμό

Ενάντια στις περικοπές στην Παιδεία…

Την Παρασκευή 20/1 οργανώθηκε στο Ηρά-
κλειο ένα μάζεμα της πρωτοβουλίας αλληλεγ-
γύης για τους διωκόμενους φοιτητές του Φυσι-
κού. Στην εκδήλωση που συμμετείχαν πάνω
από 100 φοιτητές έγινε μια σύντομη ανασκόπη-
ση της υπόθεσης και στη συνέχεια μπήκε ένα
πρώτο πλάνο για τις παρεμβάσεις των επόμε-
νων ημερών, τόσο στις σχολές του Ηρακλείου
όσο και στην τοπική κοινωνία. 

Στόχος μας είναι μια μαζική παράσταση δια-
μαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια την ημέρα
της δίκης, όπου φοιτητικοί σύλλογοι και σωμα-
τεία εργαζομένων θα απαιτήσουμε από κοινού
την αθώωση των διωκόμενων φοιτητών.

Οι 12 φοιτητές διώκονται ποινικά για τις κινη-
τοποιήσεις του φοιτητικού τους συλλόγου, κα-
τά το μεγάλο κύμα καταλήψεων του 2011,
ενάντια στο νομοσχέδιο-έκτρωμα της Διαμαν-
τοπούλου. Στα πρόσωπα των φοιτητών αυτών,
δικάζεται στην πραγματικότητα η ύπαρξη του
φοιτητικού συνδικαλισμού, κατάκτηση που είχε
μπει στο στόχαστρο από το ίδιο νομοσχέδιο
στο οποίο αντιτέθηκαν. Το νομοσχέδιο της Δια-
μαντοπούλου ήταν ουσιαστικά η εφαρμογή του
Μνημονίου στην Παιδεία. Με πρόσχημα την
υποχρηματοδότηση, άνοιγε την πόρτα στις επι-
χειρήσεις ενώ παράλληλα προέβλεπε διαγρα-
φές φοιτητών, κατάργηση των φοιτητικών πα-
ρατάξεων και σύσταση συμβουλίων διοίκησης
των ιδρυμάτων με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών
και "επιφανών ιδιωτών".

Η δίκη των 12 φοιτητών γίνεται στις 10 Φλε-
βάρη και για εκείνη τη μέρα οργανώνεται πα-
ράσταση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλ-
λόγους και τοπικά σωματεία. Η προσυγκέντρω-
ση καλείται στις 8 το πρωί, στην πλατεία Ελευ-
θερίας. 

Πάνος Λουκίσας

HΡΑΚΛΕΙΟ
Αλληλεγγύη στους
φοιτητές του Φυσικού

Με κινητοποίηση ενάντια στα
εγκαίνια της νέας βιβλιοθήκης
της ΑΣΚΤ με τις χορηγίες του
εφοπλιστή Νιάρχου, που έγινε κε-
κλεισμένων των θυρών για τους
φοιτητές της σχολής, απάντησε ο
ΑΡ.Κ.Α.Σ.-ΕΑΑΚ το πρωί της Δευ-
τέρας 23 Γενάρη. Η διοίκηση της
σχολής επέλεξε για συνομιλητές
ιδιώτες, εφοπλιστές, υπουργούς
νυν και πρώην και τον Προκόπη
Παυλόπουλο, οι οποίοι παρουσιά-
στηκαν συνοδεία αστυνομικών και
μιας κλούβας που στρατοπέδευ-
σε στο απέναντι πεζοδρόμιο. 

"Δημόσια παιδεία για τους φοι-
τητές, όχι χορηγίες απ' τους εφο-
πλιστές", "Όχι τέχνη για λίγους κι
εκλεκτούς, αγώνας ενάντια στους
ταξικούς φραγμούς" ήταν τα συν-
θήματα που ακούγονταν κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων από τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες που
συγκεντρώθηκαν απαιτώντας την
έξοδο των ιδιωτών από τη σχολή
τους, την αύξηση της κρατικής
χρηματοδότησης για την Παιδεία!

«Οι φοιτητές διαμαρτυρηθήκα-
με σήμερα με πρωτοβουλία του
σχήματος Αρ.Κ.Α.Σ.-ΕΑΑΚ ενάντια
στην είσοδο του ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος» μας είπε ο Θάνος
Π., φοιτητής του Θεωρητικού
Τμήματος. «Επόμενο στάδιο για
αυτούς είναι η Τέχνη και η Παι-
δεία να υπηρετούν τους σκοπούς
του κεφαλαίου και όχι τις ανάγ-
κες των φοιτητών και τον δημόσιο
χαρακτήρα της διακίνησης των
ιδεών εντός του πανεπιστημίου». 

«Η είσοδος ιδιωτών σηματοδο-
τεί μια νέα περίοδο όπου θα μπο-
ρούν να παρεμβαίνουν στην λει-
τουργία του Πανεπιστημίου» ανα-
φέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοί-
νωση του ΑΡ.Κ.Α.Σ ΕΑΑΚ. «Απαι-
τούμε να περάσει η βιβλιοθήκη
και η λειτουργία της εξ ολοκλή-
ρου στα χέρια του Πανεπιστημίου.
Να προσληφθεί άμεσα προσωπικό
από το υπουργείο Παιδείας για
την ομαλή λειτουργία της βιβλιο-
θήκης. Να αυξηθεί η κρατική χρη-
ματοδότηση της Παιδείας…» 

ΑΣΚΤ Έξω οι “χορηγοί”

ΑΣΚΤ Αθήνας, Δευτέρα 23/1

Μαθητική πορεία στου Ζωγράφου στις 20/1

Ο Σοφοκλής Μαζωνάκης
χαιρετίζει στη συγκέντρωση του

Σαββάτου 21/1 στην Αθήνα 



Νο 1258, 25 Γενάρη 2017 Το αντιφασιστικό καισελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Τα προσφυγόπουλα στα σχολεία  οι φασίστες στη φυλακή!

Ό
ταν ο υπόδικος Λαγός εισέβαλε με  τάγ-
μα εφόδου στο Δημοτικό σχολείο του Νέ-
ου Ικονίου την περασμένη Τρίτη για να

εμποδίσει τα παιδιά των προσφύγων να ξεκινή-
σουν μαθήματα, γρονθοκοπώντας εκπαιδευτικούς
και γονείς την ώρα που έκαναν συνέλευση, ήταν η
κορύφωση ενός ενορχηστρωμένου σχεδίου. 

Η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να τρομοκρατήσει το
κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και να
πατήσει πόδι μέσα στους συλλόγους γονέων,
προσπαθώντας να βγει από την απομόνωση που
την έχουν οδηγήσει τα συντριπτικά ενοχοποιητι-
κά στοιχεία που αποκαλύπτονται καθημερινά στη
δίκη της. Ταυτόχρονα ήταν κομμάτι της προσπά-
θειας που έχει ενταθεί ιδιαίτερα μέσα στην πε-
ρίοδο των μνημονίων, να χύσουν το ρατσιστικό
τους δηλητήριο σε βάρος των προσφύγων και
μεταναστών, στοχοποιώντας τους ως υπεύθυ-
νους για τη διάλυση της παιδείας, τη φτώχεια και
την ανεργία. 

Η επίθεση ήταν σχεδιασμένη. Καταρχήν το
«παρών» στο σχολείο του Περάματος έδωσαν οι
πυρηνάρχες Σαλαμίνας, Πειραιά και Περάματος,
καθώς και ο βουλευτής Νίκος Κούζηλος και ο
επικεφαλής του Μετώπου Νεολαίας Σωτήρης Δε-
βελέκος. Από τις φωτογραφίες και τα βίντεο που
έχουν βγει στο φως, ανάμεσα στους “αγανακτι-
σμένους γονείς”, υπάρχουν χρυσαυγίτες μέλη
των ταγμάτων εφόδου της Νίκαιας και του Περά-
ματος. 

Καλοστημένο

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας
ΕΘΝΟΣ της Κυριακής: “στα έκτροπα της περα-
σμένης Τρίτης συμμετείχε χρυσαυγίτης από τον
«πυρήνα Νίκαιας» που φωτογραφιζόταν μαζί με
τον δολοφόνο Γιώργο Ρουπακιά και τα άλλα πρω-
τοπαλήκαρα στις κατασκηνώσεις στον ποταμό
Νέδα... Στα ίδια πλάνα που έχουν καταγράψει κα-
ρέ καρέ το «ντου» των χρυσαυγιτών, εικονίζονται
και τρεις γυναίκες να προπηλακίζουν δήμαρχο
και γονείς, που είναι μέλη/υποστηρικτές της Χρυ-
σής Αυγής και ανήκουν στον πυρήνα Περάματος
και Πειραιά. Πριν από την έφοδο, έχουν απαθα-
νατιστεί να περιβάλλουν τον χρυσαυγίτη βουλευ-
τή Γ. Λαγό και να διαμαρτύρονται ως γονείς για
τα προγράμματα διδασκαλίας σε 25 προσφυγό-
πουλα. Στην πλειονότητά τους, όσοι προκάλεσαν
ένταση την Τρίτη στο σχολείο είναι χρυσαυγίτες,
που συμμετείχαν σ' ένα καλοστημένο σόου”.

Για άλλη μία φορά η ΕΛΑΣ συνεργάστηκε με
την Χρυσή Αυγή απροκάλυπτα. Όχι μόνο δεν
απέτρεψε την εισβολή των τραμπούκων νεοναζί
που χτυπούσαν και προπηλάκιζαν εκπαιδευτι-
κούς για ώρα ολόκληρη μέσα στην αυλή, όπου
βρίσκονταν μικροί μαθητές, αλλά και σύμφωνα
με καταγγελίες των εκπαιδευτικών ο επικεφαλής
της Αστυνομίας μετέφερε το αίτημα του υπόδι-
κου Λαγού για να μπει μέσα στο σχολείο και να
πάρει μέρος στη σύσκεψη εκπαιδευτικών-γονέ-
ων. Τη στιγμή που είναι γνωστό ότι κανένας επι-
κεφαλής αστυνομικός δεν λειτουργεί αυτόβουλα
αλλά με βάση οδηγίες του κέντρου της ΕΛΑΣ. 

Τρεις μέρες μετά, πήραν την απάντηση που
τους άξιζε όταν σύσσωμη η πόλη του Περάματος
ξεσηκώθηκε απαιτώντας να κλείσουν τα γρα-
φεία-ορμητήρια και να χωθούν στη φυλακή,
όπου και ανήκουν. 

Π
λημμύρισε το Πέ-
ραμα το Σάββατο
21 Γενάρη, από χιλιάδες αντιφασί-

στες και αντιρατσιστές, που έδωσαν την
πρώτη μαζική απάντηση στα τάγματα εφό-
δου της Χρυσής Αυγής, που τόλμησαν να
εισβάλουν την Τρίτη 17/1 στο Δημοτικό
Σχολείου Νέου Ικονίου, όπου προπηλάκι-
σαν, γρονθοκόπησαν, έβρισαν και απείλη-
σαν εκπαιδευτικούς και γονείς, μπροστά
στα μάτια της αστυνομίας. Αυτή η τραμ-
πούκικη επίθεση σήμανε συναγερμό για το
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, των
συλλόγων γονέων, των σωματείων, των δη-
μοτικών συμβουλίων όλου του Περάματος
και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

Στη συγκέντρωση που έγινε στην Πλατεία
Ηρώων υποδέχτηκε τους διαδηλωτές ο
Σταύρος Καλλώνης, αντιπρόεδρος του Συλ-
λόγου Δασκάλων Κερατσινίου- Περάματος
λέγοντας: “Είμαστε σήμερα εδώ όλοι δημι-
ουργώντας το μέτωπο αυτό που θα ανατρέ-
ψει και θα αναδείξει το ρόλο της Χρυσής Αυ-
γής σε όλη την κοινωνία. Είμαστε μαχόμενοι
εκπαιδευτικοί και στηρίζουμε τα μορφωτικά
δικαιώματα όλων των εργαζόμενων και όλων
των παιδιών του κόσμου, χτες, σήμερα και
αύριο” και στη συνέχεια η πρόεδρος του
Συλλόγου Κυριακή Νικολάου, χαιρέτησε λέ-
γοντας “Σας καλωσορίζουμε και σας καλού-
με να είσαστε έξω από τα σχολεία, τις μέρες
που τα παιδιά θα έρθουν για το αυτονόητο
δικαίωμά τους στη μόρφωση”. 

Η πορεία βάδισε στους δρόμους του Πε-
ράματος, περνώντας σε απόσταση ανα-
πνοής από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής
Περάματος που περιφρουρούνταν από δι-
μοιρίες ΜΑΤ. Επικεφαλής της πορείας μπή-
καν οι εκπαιδευτικοί με τα πανό του Συλλό-
γου Δασκάλων Κερατσινίου- Περάματος
και της ΕΛΜΕ Πειραιά, φωνάζοντας το σύν-
θημα ”Ούτε στο Πέραμα ούτε πουθενά�,
έξω οι φασίστες από τα σχολειά” και
“Ανοίξτε στα παιδιά τα πρωινά σχολεία, κά-

τω ο ρατσισμός και η ξενο-
φοβία”. Ακολουθούσαν δε-

κάδες πανό με τον κόσμο να συγκροτεί ένα
τεράστιο ποτάμι, ανάμεσά τους το πανό
της Πρωτοβουλίας Πολιτών Περάματος,
της ΚΕΕΡΦΑ, του Εργατικού Κέντρου Πει-
ραιά, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περά-
ματος, της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθη-
τών Πειραιά, του Συνδικάτου Μετάλλου Ατ-
τικής, του Συνδικάτου Οικοδόμων, του Συν-
τονισμού για το Προσφυγικό, την Εργατική
Λέσχη Κερατσινίου, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την
Αριστερή Αντιμπεριαλιστική Συνεργασία, τη
δημοτική κίνηση Κερατσινίου “ο Άλλος
δρόμος”, την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία,
το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά,
τη ΛΑΕ, την ΟΡΜΑ. 

Βήμα μπροστά

Η συγκέντρωση και η πορεία του Σαββά-
του, ήταν η πιο μαζική και ενωτική αντιφα-
σιστική συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ
στην περιοχή του Πειραιά αλλά και συνολι-
κότερα και αποτελεί ένα βήμα μπροστά για
το αντιφασιστικό κίνημα. Για πρώτη φορά
ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις της αριστεράς
με στόχο να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή
και να στείλουν το μήνυμα ότι τα προσφυ-
γόπουλα είναι καλοδεχούμενα στα σχολεία. 

Η κινητοποίηση οργανώθηκε μέσα σε
τρεις ημέρες. Την Τετάρτη 18/1, μία μέρα
μετά την εισβολή των Χρυσαυγιτών στο
σχολείο, ο Σύλλογος Δασκάλων Κερατσινί-
ου κάλεσε όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία
του Πειραιά, την Ένωση Γονέων Περάμα-
τος, την ΚΕΕΡΦΑ και όλους τους φορείς
του Πειραιά. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε
να δοθεί μία πρώτη απάντηση το Σάββατο
21/1 και τις επόμενες ημέρες να οργανω-
θούν συγκεντρώσεις υποδοχής των προ-
σφυγόπουλων στα τέσσερα σχολεία του
Πειραιά που έχουν οριστεί από το υπορ-
γείο, ενώ μπήκαν προτάσεις για τη συνέχι-
ση της καμπάνιας όλο το επόμενο διάστη-

μα με στόχο την κινητοποίηση γονέων, δα-
σκάλων, μαθητών, σωματείων. 

Το ίδιο βράδυ γινόταν έκτακτο Δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Περάματος, όπου
χάρη στην μεγάλη κινητοποίηση κόσμου
της αριστεράς, οι υποτιθέμενοι αγανακτι-
σμένοι γονείς απομονώθηκαν και το Δημο-
τικό Συμβούλιο αποφάσισε να υποδεχτεί τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία της πόλης.
Την επόμενη μέρα Πέμπτη 19/1, έγινε μαζι-
κή συνέλευση της Ένωσης Γονέων Περά-
ματος με τη συμμετοχή σωματείων του Πει-
ραιά, του Συλλόγου Δασκάλων και της
ΚΕΕΡΦΑ όπου αποφάσισε συμμετοχή στο
συλλαλητήριο που κάλεσαν οι Δάσκαλοι και
την έναρξη αντιρατσιστικής καμπάνιας σε
όλα τα σχολεία της πόλης. Την ίδια μέρα
κυκλοφόρησε κοινή ανακοίνωση της ΔΟΕ
και των επτά Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ
της περιοχής του Πειραιά. Κοινή δήλωση
καταγγελίας της φασιστικής εισβολής της
Χρυσής Αυγής και υπέρ της υποδοχής των
προσφυγόπουλων, έκαναν όλοι οι Δήμαρ-
χοι και ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά.

“Οι πρώτοι κάτοικοι του Περάματος ήμα-
σταν πρόσφυγες”, μας είπε η Ελένη. “Δεν
έχουμε κανένα λόγο να πούμε όχι σε αυτά
τα παιδιά. Να έρθουν και μαύροι και λευκοί
και κίτρινοι, είμαστε όλοι ίδιοι, θα τα αγκα-
λιάσουμε τα παιδιά και θα δώσουμε έτσι
αξίες και στα δικά μας παιδιά. Για τα προ-
βλήματα των σχολείων φταίνε οι κυβερνή-
σεις, όπως φταίνε και για τοσν πόλεμο. Θα
είμαστε την πρώτη μέρα έξω από το σχολείο
για να υποδεχτούμε τα προσφυγόπουλα”. 

Ο Σύλλογος Δασκάλων Κερατσινίου Πε-
ράματος, σαν επόμενο βήμα καλεί με ανα-
κοίνωση του όλους τους συλλόγους δα-
σκάλων του Πειραιά να οργανώσουν την
υποδοχή των προσφυγόπουλων με στάσεις
εργασίας και συγκεντρώσεις στα σχολεία.
• Σύσκεψη για την οργάνωση της συνέχει-
ας καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου την Παρα-
σκεύη 27/1 στις 5μμ στο Δημαρχείο Κερα-
τσίνίου.

ΠΕΡΑΜΑ

Πέραμα 21 Γενάρη



ΒΟΛΟΣ

Σ
το Περιστέρι τη μέρα
που θα υποδεχτούμε
τους πρόσφυγες στα σχολεία (13ο και

33ο Δημοτικό, 8 Γυμνάσιο) μπορούμε να είμα-
στε χιλιάδες. Έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση
γιατί το αντιφασιστικό κίνημα και η Αριστερά
έδωσαν μια μεγάλη μάχη την περασμένη βδο-
μάδα στην οποία βγήκαμε πανηγυρικά νικητές. 

Όταν μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
βρεθήκαμε τη Δευτέρα 16/1 σε ενημέρωση
των γονιών του 13ου και 33ου από τη διεύθυν-
ση εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για σχολεία
που θα δεχτούν πρόσφυγες, αντιμετωπίσαμε
την πρόκληση ότι κάποιοι ελάχιστοι νεοναζί
γονείς, είχαν επηρεάσει σε ένα βαθμό κι άλ-
λους γονείς λέγοντας ρατσιστικά ψέματα και
προσπαθώντας να πουν ότι τα παιδιά των προ-
σφύγων θα διαλύσουν ακόμα περισσότερο τα
διαλυμένα από το μνημόνιο σχολείο. Αυτή η
μειοψηφία δεν άφηνε κανέναν από τα σωμα-
τεία και την αριστερά να μιλήσει στην ενημέ-

ρωση, κάθε φορά που κά-
ποιος μιλούσε για να υπε-

ρασπιστεί το δικαίωμα των προσφύγων να πα-
νε στα σχολεία τραμπούκιζαν ,ούρλιαζαν με
αποτέλεσμα να διαλυθεί η ενημέρωση.

Αμέσως καταλάβαμε ότι έχουμε μια μεγάλη
μάχη να δώσουμε μαζί με όλους τους αντιφασί-
στες της περιοχής, την Αριστερά, τα σωματεία
και τους φορείς. Βγάλαμε αμέσως την επόμενη
μέρα προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ και την ίδια μέρα
βγάλαμε αφίσα και προκήρυξη του δημοτικού
σχήματος που συμμετέχουμε, της Αριστερής
Κίνησης Περιστερίου με σύνθημα “Καλοδεχού-
μενα τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία
μας”. Η αφίσα κολλήθηκε σε όλο το Περιστέρι
δίνοντας αυτοπεποίθηση στους αντιφασίστες
και αντιρατσιστές της περιοχής, που είναι η με-
γάλη πλειοψηφία, ότι αυτή τη μάχη θα την κερ-
δίσουμε. Κάναμε καθημερινή παρέμβαση στο
συγκεκριμένο σχολείο προσπαθώντας να σπά-
σουμε τον μπερδεμένο κόσμο που τσιμπούσε

στα ρατσιστικά επιχειρήματα από την επιρροή
της μικρής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Ταυτό-
χρονα επισκεφτήκαμε δύο άλλα σχολεία της
περιοχής στα οποία οι μαθητές πριν από λίγους
μήνες είχαν κάνει κατάληψη με αίτημα ανοιχτά
σχολεία για τους πρόσφυγες, όπως και σε ερ-
γατικούς χώρους του Περιστερίου.

Γνωρίζαμε ότι την Παρασκευή 20 Γενάρη θα
γινόταν συνέλευση των γονιών των συγκεκριμέ-
νων σχολείων. Έτσι την Παρασκευή το πρωί ορ-
γανώσαμε μεγάλη εξόρμηση σε αυτά τα σχο-
λεία (που συστεγάζονται) στην οποία συμμετεί-
χαν 15 αγωνιστές από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου και άλλοι 10 από
το ΚΚΕ. Παράλληλα καλούσαμε όλοι κόσμο
από το Περιστέρι να είναι μαζικά το απόγευμα
έξω από τη συνέλευση των σχολείων. Στη συγ-
κέντρωση συμμετείχαν πάνω από 200 αγωνι-
στές από όλη την Αριστερά, τους φορείς και τα
σωματεία της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η
συνέλευση πήρε απόφαση ότι τα παιδιά των

προσφύγων είναι καλοδεχούμενα στα σχολεία!
Μετά από αυτή τη μεγάλη η νίκη η μάχη συ-

νεχίζεται, αφού οι δημοτικοί σύμβουλοι της
Αριστερής Κίνησης και της Λαϊκής Συσπείρω-
σης κατάφεραν να επιβάλουν στη δεξιά διοίκη-
ση του δήμου να γίνει έκτακτο δημοτικό συμ-
βούλιο την Πέμπτη 26 Γενάρη. Στο δημοτικό
συμβούλιο καλούμε ξανά όλοι σε συγκέντρω-
ση για ανοιχτά σχολεία για τους πρόσφυγες
στις 4.30μ.μ. Και βέβαια μετά από όλα αυτά
θέλουμε να καλέσουμε σε τεράστια συγκέν-
τρωση για να υποδεχτούμε τα προσφυγόπου-
λα την ημέρα που θα έρθουν στα σχολεία του
Περιστερίου. Μαζί με τον κόσμο που δίνει
όλες αυτές τις μάχες θέλουμε να οργανώσου-
με και την 18 Μάρτη, να είναι μια μέρα που θα
καθορίσει ότι θα καταφέρουμε να κλείσουμε
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να ανοίξου-
με τις πόλεις και τα σχολεία μας για όλους
τους πρόσφυγες.

Λίλιαν Μπουρίτη
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Τα προσφυγόπουλα στα σχολεία  οι φασίστες στη φυλακή!
Τ

ο Υπουργείο Παιδείας ανακοί-
νωσε στις αρχές Γενάρη του
2017 και ενώ ήδη είχε τελει-

ώσει το πρώτο τρίμηνο της σχολικής
χρονιάς, σχολικές μονάδες της Κεν-
τρικής Μακεδονίας, Αττικής και Στε-
ρεάς Ελλάδας όπου θα λειτουργή-
σουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκ-
παίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)
για το σχολικό έτος 2016-17. Για το
Λεκανοπέδιο αποφάσισε ότι τα παι-
διά που ζουν στα Hot Spot στη Μα-
λακάσα, το Σκαραμαγκά, το Σχιστό,
την Ελευσίνα θα κατανεμηθούν σε
σχολεία του Περιστεριού, του Αιγά-
λεω, του Χαϊδαρίου, του Κερατσινί-
ου, του Περάματος, της Ελευσίνας
κ.α. 

Αφού έγινε η επιλογή των σχολεί-
ων από τα πάνω και χωρίς συνεννόη-
ση με συλλόγους Δήμους και τοπι-
κούς φορείς, το υπουργείο άρχισε να
οργανώνει σε κάθε ένα από τα σχο-
λεία που έχουν επιλεγεί ενημερωτι-
κές συσκέψεις των συλλόγων γονέων
και δασκάλων. Σε μία από αυτές τις
συσκέψεις, την περασμένη Τρίτη στο
Δημοτικό Σχολείο του Νέου Ικονίου,
έγινε η οργανωμένη επίθεση της
Χρυσής Αυγής. 

Τα άμεσα αντανακλαστικά σύσσω-
μης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε
κάθε πόλη ήταν ότι τα παιδιά των
προσφύγων είναι καλοδεχούμενα
στα σχολεία μας. Τα σωματεία των
εκπαιδευτικών, οι σύλλογοι γονέων
με την στήριξη των συνδικάτων και
των δημοτικών κινήσεων, των αλλη-
λέγγυων στους πρόσφυγες, είχαν
όλη την περσινή χρονιά δείξει την αλ-
ληλεγγύη τους στους πρόσφυγες,
συλλέγοντας τρόφιμα και είδη πρώ-
της ανάγκης, οργανώνοντας εκδηλώ-
σεις, συναυλίες, επισκέψεις σε κα-
ταυλισμούς και καμπ. Η αντιφασιστι-

κή συγκέντρωση στο Πέραμα, οι μά-
χες στο Περιστέρι, η υποδοχή των
προσφύγων στα σχολεία του Βόλου,
των Τρικάλων, των Ιωαννίνων δεν
άφησαν περιθώριο στους νεοναζί να
εμφανίζονται με τον μανδύα του
“αγανακτισμένου γονέα και κατοί-
κου” που χύνει ρατσιστικό δηλητήριο
κατά των προσφυγόπουλων.  

Το περιθώριο στους φασίστες και
σε κάθε λογής ρατσιστή να αποπρο-
σανατολίζουν σε βάρος των προσφυ-
γόπουλων, το έδωσε το ίδιο το
υπουργείο, που από τη μία αναγκά-
στηκε να ξεκινήσει τη διαδικασία έν-
ταξης των προσφυγόπουλων στα
σχολεία, από την άλλη όμως το έκα-
νε με τρόπο που δείχνει ότι υποκύ-
πτει στο ρατσισμό, προσπαθώντας
να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμε-
σα στο κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και στους φασίστες της
Χρυσής Αυγής. Έτσι η καθυστέρηση
της απόφασης για τη φοίτηση των
προσφυγόπουλων στα σχολεία, χω-
ρίς προγραμματισμό και συνεννόηση
με τους τοπικούς φορείς και η έντα-
ξή τους σε ξεχωριστά απογευματινά
τμήματα, έξω από το σχολικό πρό-

γραμμα των υπόλοιπων παιδιών, δη-
μιουργεί στην ουσία διαχωρισμούς
μέσα στο ίδιο το σχολείο, δεν διευκο-
λύνει την ένταξη και την κοινωνικο-
ποίησή τους στο σχολικό περιβάλλον
και στέλνει το μήνυμα ότι μέσα στο
δημόσιο σχολείο υπάρχουν παιδιά
δεύτερης κατηγορίας. 

Προσλήψεις

Το εκπαιδευτικό κίνημα, τα σωμα-
τεία, τα δημοτικά συμβούλια, οι αντι-
ρατσιστικές κινήσεις σε κάθε γειτο-
νιά, χρειάζεται όλο το επόμενο διά-
στημα να ξεκινήσουν καμπάνια ενη-
μέρωσης και κινητοποίησης στις πό-
λεις και τις γειτονιές. Να διεκδική-
σουν ένταξη των προσφυγόπουλων
στην πρωινή ζώνη, δημιουργία τάξε-
ων υποδοχής και τμημάτων ένταξης,
μαζικές προσλήψεις μονίμων εκπαι-
δευτικών και αύξηση της χρηματοδό-
τησης. 

Να επιχορηγηθούν άμεσα οι Δήμοι
με τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να
λειτουργήσει χωρίς προβλήματα η
ένταξη των παιδιών στα σχολεία δια-
θέτοντας το αναγκαίο προσωπικό και

τα υλικά. Ήδη η Ανώτατη Συνομο-
σπονδία Γονέων Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ)
διεκδικεί έκτακτη οικονομική επιχο-
ρήγηση όλων των σχολικών μονά-
δων, διαγραφή των χρεών των σχολι-
κών επιτροπών προς τις πρώην ΔΕ-
ΚΟ. Ρύθμιση για αποκλειστικά δωρε-
άν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα,
νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. Απαλ-
λαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτρο-
πές.

Και ταυτόχρονα μαζί με το αίτημα
της ισότιμης ένταξης των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία χρειάζεται να
ανοίξει το αίτημα της ισότιμης έντα-
ξης στις πόλεις. Σε κάθε δήμο να δη-
μιουργηθούν δομές δημόσιες και σε
χώρους δημόσιους, για τη φιλοξενία
των οικογενειών των προσφύγων μα-
κριά από τις ΜΚΟ. Να κλείσουν τα
στρατόπεδα γκέτο, να ανοίξουν τα
κλειστά κτίρια, να ενταχθούν οι πρό-
σφυγες στον ιστό της πόλης, στα νο-
σοκομεία και την εργασία.

Την πρώτη μέρα που τα προσφυ-
γόπουλα θα πάνε στα σχολεία, μπο-
ρούμε να είμαστε όλοι μαζί στις πύ-
λες των σχολείων για να τα υποδε-
χτούμε με μεγάλες αντιρατσιστικές
διαδηλώσεις. Οι εκπαιδευτικοί με
στάση εργασίας, οι μαθητές με απο-
χές, οι εργαζόμενοι από τους γύρω
εργατικούς χώρους με αποφάσεις
τους, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι,
όλη η αριστερά και το κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. Έτσι
μπορούμε να στείλουμε τους φασί-
στες στις τρύπες τους και να υπερα-
σπιστούμε τα δικαιώματα όλων των
παιδιών για να μην γίνουν οι πρόσφυ-
γες αποδιοπομπαίοι τράγοι για την
χρεοκοπία των πολιτικών των κυβερ-
νήσεων, των μνημονίων και της οικο-
νομικής κρίσης. 

Κατερίνα Θωίδου

Πανηγυρικό ήταν το κλί-
μα υποδοχής των προσφυ-
γόπουλων στο 9ο δημοτικό
σχολείο του Βόλου. Στις 18
Γενάρη δεκαπέντε προσφυ-
γόπουλα που φιλοξενούνται
στη δομή ‘’Μόζα’’, ξεκίνη-
σαν την πρώτη μέρα στο
σχολείο με χειροκροτήματα
και δώρα. Εκατοντάδες δια-
δηλωτές και αλληλέγγυοι
έδωσαν το παρόν έξω από
το σχολείο της Ν. Ιωνίας λί-
γο μετά τις 14:30.

Εκεί ήταν και η ΚΕΕΡΦΑ
μαζί με καθηγητές, δασκά-
λους, φοιτητές και γονείς.
Τα σωματεία ΔΟΕ\ΕΛΜΕ, ο
Φ.Σ. του Παιδαγωγικού κα-
θώς και όλη η αριστερά του
Βόλου καλούσε τον κόσμο
στη συγκέντρωση. Τερά-
στια ήταν η νίκη του αντι-
φασιστικού και αντιρατσι-
στικού κινήματος στην πό-
λη μας! Το μήνυμα ότι κανέ-
νας ακροδεξιός φασίστας
δεν έχει θέση στο Βόλο
ακούστηκε σε κάθε γωνιά
της πόλης. 

Παλεύουμε για την πλήρη
ένταξη όλων των προσφυ-
γόπουλων στα σχολεία μαζί
με όλα τα παιδιά και χωρίς
προϋποθέσεις. Απαιτούμε
να κλείσουν τώρα τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και
όλοι οι πρόσφυγες να εν-
σωματωθούν στις πόλεις
μας. Η συλλογικότητα του
κόσμου καθώς και το θετικό
κλίμα μας ανοίγει το δρόμο
για να συνεχίσουμε τους
αγώνες μας. Μπορούμε να
καθορίσουμε τις εξελίξεις
αρκεί να πάρουμε πρωτο-
βουλίες και να το οργανώ-
σουμε. 

Δήμητρα Χειμώνα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Περιστέρι, συγκέντρωση στο 13ο και 33ο Δημοτικό σχολείο την Παρασκευή 20/1



Δεν ξανάγινε τέτοια ορκωμοσία

Τ
α συνθήματα ενάντια στο ρατσισμό, το σεξισμό,
τα μνημόνια, τον πόλεμο κυριάρχησαν στη δια-
δήλωση ενάντια στην ορκωμοσία του Τραμπ

που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 21 Γενάρη στην
Αθήνα. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν
στο Σύνταγμα και στη συνέχεια βάδισαν έξω από την
αμερικάνικη πρεσβεία ενώνοντας τη φωνή τους με τα
εκατομμύρια που πλημμύρισαν τις ΗΠΑ και όλο τον
κόσμο.

Από νωρίς το απόγευμα η πλατεία Συντάγματος
διακοσμήθηκε με τα πανό της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ πρώτοι
στο χώρο έφτασαν οι πρόσφυγες από το Ελληνικό και
τη Μαλακάσα. Δεκάδες γυναίκες με μαντήλες και
προσφυγόπουλα έκαναν αισθητή την παρουσία τους
με τα αυτοσχέδια πλακάτ τους που ανάμεσα σε άλλα
έγραφαν “θέλουμε ειρήνη”, “θέλουμε να πάμε σχο-
λείο”, “θέλουμε ένα φωτεινό μέλλον”.

Το παρών έδωσαν με πανό ο Σύλλογος Εργαζομέ-
νων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η ΠΟΣΠΕΡΤ, το Σω-
ματείο Εργαζομένων Ιντρακόμ, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, το
Σωματείο εκτάκτων ΥΠ.ΠΟ, εργαζόμενοι από το Βυ-
ζαντινό Μουσείο, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ και Camp, τα
ΕΑΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, οι φοιτητές-τριες της ΚΕΕΡΦΑ,
οι μαθητές Anticapitalista, η Ομάδα LGBTQI+ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Στα πανό ξεχώριζε το κόκκινο της Εργατικής
Αλληλεγγύης “Κάτω τα χέρια απ’�τις γυναίκες” που
έγινε και σύνθημα.

“Συντονιζόμαστε σήμερα με τα εκατομμύρια που
διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ και την
Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία, ενάντια στο ρατσισμό,
τις σεξιστικές επιθέσεις, τον πόλεμο, τους φράχτες”
άνοιξε η παρουσιάστρια της συγκέντρωσης Βασίλεια
Χαρλαύτη από τα ΤΕΙ Αθήνας.

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Πέραμα και την
πρωινή αντιρατσιστική-αντιφασιστική συγκέντρωση-
απάντηση στη χρυσαυγίτικη επίθεση σε σχολείο της
γειτονιάς μετέφερε στο χαιρετισμό της η Κατερίνα

Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας. Στη μάχη για να
ανοίξουν οι πόλεις για τους
πρόσφυγες και τα σχολεία
για τα προσφυγόπουλα ανα-
φέρθηκε και η Λίλιαν Μπουρί-
τη από την ΚΕΕΡΦΑ Περιστε-
ρίου.

Με τα ίδια μας τα μάτια

“Η αντίσταση δε γνωρίζει
σύνορα” ήταν το μήνυμα της
Φανής Οικονομίδου, από τη
Γυναικεία Ομάδα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ενώ στη συνέχεια η

Φουρουζάν Αμίρι, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, ξε-
σήκωσε χειροκροτήματα όταν είπε: “Είμαι πρόσφυγας
όπως τόσοι πολλοί που βρίσκονται εδώ. Οι περισσότε-
ροι άνθρωποι βλέπουν τον πόλεμο από τις ειδήσεις,
όμως εμείς τον έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. Εί-
μαστε πολύ δυνατοί γιατί πρέπει να επιζήσουμε. Πολ-
λοί μας κρίνουν από το πώς ντυνόμαστε, βλέπουν τις
μαντήλες μας και επικεντρώνουν σε αυτές. Δεν ήρθα-
με στην Ευρώπη για να παρακαλάμε, ήρθαμε για μια
ασφαλή ζωή. Δεν θέλουμε οικονομική βοήθεια, αλλά

δουλειές για να υποστηρίξουμε τους εαυτούς μας.
Δώστε μας την ευκαιρία και θα σας δείξουμε τον
πραγματικό μας εαυτό”.

Με τη γροθιά υψωμένη χαιρέτισε στη συγκέντρωση
ο Σοφοκλής Μαζωνάκης, από το 1ο ΕΠΑΛ Περάματος,
ενώ η Δέσποινα Κουτσούμπα, από τη Κεντρική Συντο-
νιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεκίνησε την ομιλία
της λέγοντας ότι “ποτέ ξανά στο παρελθόν ορκωμοσία
Αμερικανού προέδρου δε σήμανε τέτοιο κινηματικό ξε-
σηκωμό στέλνοντας μήνυμα ότι η αντίσταση ξεκινά
από την καρδιά του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού”.

“Θέλουμε λεφτά για υγεία και παιδεία, όχι για στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης” είπε η Ζαννέτα Λυσικάτου μέ-
λος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ που αναφέρ-
θηκε στις μάχες των εργαζόμενων ενάντια στις μνημο-
νιακές και ρατσιστικές πολιτικές της κυβέρνησης Τσί-
πρα που πλέον συντάσσεται με τον Τραμπ.“Σήμερα
στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στα εκατομμύρια
που βγήκαν ενάντια στον Τραμπ, τον εκπρόσωπο των
πλουσίων. Εμείς είμαστε με την άλλη Αμερική, του Σι-
κάγο, του εργατικού κινήματος του '30, του αντιπολε-
μικού κινήματος του '60, του Σιάτλ”, είπε τέλος ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε και έκλεισε με τραγούδια.
Στην αρχή από τη συντρόφισσα του μουσικού αντάρ-

τη και αγωνιστή Πάνου Τζαβέλλα, Νατάσα Παπαδο-
πούλου Τζαβέλλα και τον Νίκο Λώλη και στο τέλος
από τον Αλί από το Πακιστάν. Aνάμεσα στις ομιλίες
διαβάστηκαν χαιρετισμοί από αγωνιστές στην Ουάσιγ-
κτον, το Λονδίνο, το Βερολίνο.

Ανακοινώσεις και συνθήματα ενάντια στην Ευρώπη
Φρούριο, για να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία
της ΕΕ με την Τουρκία, συνόδεψαν τη στάση έξω από
τα γραφεία της ΕΕ, ενώ λίγο μετά ένα μαζικό μπλοκ,
κύρια γυναικών από τις ΗΠΑ, υποδέχτηκε με χαμόγε-
λα και χειροκροτήματα τους διαδηλωτές και ενώθηκε
μαζί τους μέχρι την αμερικάνικη πρεσβεία φωνάζον-
τας “Πες το δυνατά, πες το καθαρά, οι πρόσφυγες εί-
ναι καλοδεχούμενοι”.

Στη διαδρομή μιλήσαμε με τη Τζόι Μάρζακ από τις
ΗΠΑ που διαδήλωνε με την οικογένειά της. “Είμαι κά-
θετα αντίθετη στον Τραμπ και σε όλα όσα αντιπροσω-
πεύει, το ρατσισμό, το σεξισμό, την μεταναστευτική
πολιτική του”, μας είπε, “Είμαι εξοργισμένη, είναι κα-
ταστροφή για τη χώρα μου και όλο τον κόσμο. Αν σή-
μερα ήμουν στις ΗΠΑ θα ήμουν στην πορεία στην
Ουάσιγκτον. Έμαθα για τη σημερινή κινητοποίηση
στο ίντερνετ και ήρθαμε όλοι μαζί”.

Άλλες πόλεις

Σε επτά ακόμα πόλεις της χώρας έγιναν συγκεντρώ-
σεις ενάντια στην ορκωμοσία Τραμπ το Σάββατο 21/1.

“Σε αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό ρυθμό κινήθηκε

το περασμένο Σάββατο και η πόλη της Θεσσαλονί-
κης”, μας είπε ο Ευκλείδης, “Δεκάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες συμμετείχαν το πρωί στη πορεία ενάντια
στην ορκωμοσία του ρατσιστή και σεξιστή Τραμπ. Η
πορεία που ξεκίνησε από το Αγ. Βενιζέλου, κινήθηκε
στο προξενείο των ΗΠΑ, όπου οι διαδηλωτές παρέμει-
ναν αρκετή ώρα φωνάζοντας συνθήματα, όπως 'Κάντε
την πρεσβεία προσφυγική εστία και βάλτε τον Τραμπ
στα μαγειρεία'. Στη συνέχεια η διαδήλωση επέστρεψε
στο Αγ. Βενιζέλου, όπου το μεσημέρι υπήρχε νέο κά-
λεσμα, αυτή τη φορά κόντρα στους φασίστες της
“Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης” και τη διαδή-
λωσή τους κατά των μεταναστών. Βρήκαν μαζική αντι-
φασιστική απάντηση από εκατοντάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες, αντιρατσιστικές/αντιφασιστικές κινήσεις,
μέλη οργανώσεων της αριστεράς και της αναρχίας,
ακυρώνοντας τη μάζωξη του μίσους”.

Στα Χανιά “η ΕΛΜΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο σύλλογος δα-
σκάλων και η ΚΕΕΡΦΑ καλούσαν στην πλατεία της δη-
μοτικής Αγοράς”, μας είπε ο Μανώλης, “Οι δάσκαλοι
κρέμασαν πανό ενάντια στους φράχτες και τον ρατσι-
σμό, ενώ αντιφασιστικά τραγούδια πλημμύρισαν για
δύο ώρες το κέντρο της πόλης”.

“Μετά το πανηγυρικό κλίμα υποδοχής στα προσφυ-
γόπουλα στο Βόλο, δεκάδες φοιτητές, εργαζόμενοι
και μαθητές ήρθαν στην συγκέντρωση το Σάββατο
21/1”, μας είπε ο Γιάννης, “Επίσης έγινε, για πρώτη
φορά, η προσπάθεια να οργανωθεί πακιστανική κοινό-

τητα από μετανάστες που συνέδεαν την μάχη για νο-
μιμοποίηση των μεταναστών με τη μάχη κατά της
Χρυσής Αυγής. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης
το Ξεκίνημα, η Αριστερή Ενότητα φοιτητών καθώς και
κάποια σχήματα της ΕΑΑΚ. Επιπλέον, αγωνιστές από
ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρέτησαν την πρωτοβουλία”.

Στην Πάτρα “συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην
πλ. Γεωργίου”, μας είπε ο Νεκτάριος, “Με πανό συμ-
μετείχαν η ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πάνω
από 40 άτομα, φοιτητές, μαθητές και εργαζόμενοι,
πήραν μέρος για να δείξουν την αντίθεσή τους στο
ρατσισμό, τον σεξισμό, τον πόλεμο και την φασιστική
απειλή”.

Στο Ηράκλειο “στη συγκέντρωση στην πλατεία Λιον-
ταριών μοιράστηκαν μαζικά προκηρύξεις, διαβάστη-
καν ανακοινώσεις ενώ απ' τα ηχεία ακούγονταν αντι-
φασιστικά τραγούδια”, μας είπε ο Αλέξανδρος.

“Μήνυμα συμπαράστασης στο κίνημα της Αμερικής
που παλεύει ενάντια στο νέο πλανητάρχη δώσαμε το
Σάββατο και στα Γιάννενα”, μας είπε η Λουίζα, “Μπρο-
στά από τη Περιφέρεια, μαθητές, φοιτητές και εργα-
ζόμενοι σταματούσαν για να μπουν στην καμπάνια για
τις 18 Μάρτη. Και στα Γιάννενα ο κόσμος συνεχίζει να
παλεύει στο πλευρό των προσφύγων, ενάντια στο ρα-
τσισμό και τη φασιστική απειλή”. Ενώ συγκέντρωση
έγινε και στην Ξάνθη.

Λένα Βερδέ

Και στην Ελλάδα

Έ
να παγκόσμιο ξεσηκωμό έφερε η ορκωμοσία
του Τραμπ. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο, από τη Βρετανία μέχρι την Αυστραλία

και από την Αφρική μέχρι την Ανταρκτική, έκφρασαν την
αλληλεγγύη τους με το κίνημα των ΗΠΑ διαδηλώνοντας
κατά του νέου πλανητάρχη.

Σίγουρα ήταν ένας γυναικείος ξεσηκωμός. Παντού, τό-
σο την Παρασκευή 20 Γενάρη όσο και την επόμενη ημέ-
ρα, κυριάρχησαν οι γυναίκες, κυριολεκτικά όλων των
ηλικιών, χρωμάτων δέρματος, θρησκειών, φυλών.

Στο Λονδίνο οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν από την
Παρασκευή με 2000 διαδηλωτές έξω από την πρεσβεία
των ΗΠΑ, κορυφώθηκαν το Σάββατο με πάνω από 100
χιλιάδες. Το πλήθος  κατέληξε σε συγκέντρωση και ομι-
λίες σε μια ξεχειλισμένη πλατεία Τραφάλγκαρ. Μαζικές
συγκεντρώσεις έγιναν σε δεκάδες πόλεις όλης της Βρε-
τανίας και της Σκοτίας. 5000 διαδήλωσαν στο Δουβλίνο
ενώ μικρότερες κινητοποιήσεις έγιναν και σε άλλες πό-
λεις τις Ιρλανδίας.

Πάνω από 2000, κυρίως γυναίκες, διαδήλωσαν στη
Βιέννη. H συγκέντρωση στηρίχτηκε από μια σειρά οργα-
νώσεις. Πολλοί και πολλές παίρνοντας το φυλλάδιο για
τον επόμενο σταθμό στις 18 Μάρτη χαίρονταν που ήδη
υπάρχει νέα κινητοποίηση.

Την ίδια ώρα, πάνω από 7000 διαδήλωναν στο Τροκαν-
τερό στο Παρίσι. Περίπου 2500 βγήκαν στη Γενεύη φω-
νάζοντας συνθήματα όπως “γέφυρες, όχι τείχη”. Γύρω
στους 4000 συμμετείχαν στη συγκέντρωση μπροστά στο
αμερικανικό προξενείο στο Άμστερνταμ. Εκατοντάδες
διαδήλωσαν μπροστά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πύ-
λη του Βρανδεμβούργου στο Βερολίνο. Εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδήλωσαν ακόμα συνολικά στη Ρώμη, την Πρά-
γα, τη Λισαβόνα, τη Μαδρίτη, το Όσλο, τη Βαρκελώνη,
τη Βαρσοβία, τη Στοκχόλμη, το Ελσίνκι και άλλες μικρές
και μεγάλες πόλεις όλη της Ευρώπης.

Η αρχή είχε γίνει στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλαν-
δία. Πάνω από 4000 βάδισαν στο αμερικανικό προξενείο
στο Σίδνεϊ, ενώ 5.000 διαδήλωσαν στη Μελβούρνη. Πο-
ρείες σε τέσσερις πόλεις, με τη συμμετοχή 2000 διαδη-
λωτών, έγιναν στη Νέα Ζηλανδία. Οι διαδηλώσεις έφτα-
σαν στην Ιαπωνία, την Ινδία, την Λατινική Αμερική, την
Ανταρκτική, την Αφρική -από το Περού και τη Χιλή μέχρι
τη Κένυα και τη Γκάνα και από το Τορόντο μέχρι την πό-
λη του Μεξικό, το Δελχί και τη Μπανγκόγκ.

Κ
άθε πρόβλεψη, ακόμα και την πιο αισιόδο-
ξη, ξεπέρασαν τα πλήθη των διαδηλωτών
που συμμετείχαν στις πορείες κατά της ορ-

κωμοσίας του Τραμπ στις ΗΠΑ την Παρασκευή 20
και το Σάββατο 21 Γενάρη. Μεγάλες εφημερίδες
και κανάλια μιλάνε για δυόμιση με τρία εκατομμύ-
ρια ανθρώπους που πλημμύρισαν τους δρόμους
κάθε μικρής και μεγάλης αμερικανικής πόλης.
Μετά από αυτό το διήμερο, ο Τραμπ μπορεί επι-
σήμως να συγκαταλεχτεί στους πιο μισητούς
“πλανητάρχες” όλων των εποχών.

Αναμφίβολα η πιο μαζική και επιβλητική πορεία
ήταν αυτή της Ουάσιγκτον το Σάββατο 21 Γενά-
ρη. Πάνω από 500 χιλιάδες (πολλοί μιλάνε ότι άγ-
γιξε το ένα εκατομμύριο) ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα για τη Women's March την ίδια μέρα, ενώ
χιλιάδες διαδήλωσαν και την προηγούμενη. Όλες
οι περιγραφές μιλάνε για αδιαχώρητη κατάσταση
σε μετρό, πλατείες, δρόμους. Μία από αυτές
προέρχεται από την Εύα από την Ελλάδα που
έγραψε στο facebook ότι όλοι οι μεγάλοι δρόμοι
και ανοιχτοί χώροι της πόλης ήταν γεμάτοι και ότι
στην ουσία η πορεία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ
λόγω του πλήθους. Αυτοκίνητα, λεωφορεία, αε-
ροπλάνα έφερναν συνεχώς κόσμο, στα αεροδρό-
μια υπήρχαν ροζ φώτα που καλωσόριζαν τους
διαδηλωτές, στο μετρό γίνονταν ανακοινώσεις
που ευχαριστούσαν όσους ταξίδεψαν στην Ουά-
σιγκτον για να συμμετέχουν στην πορεία.

Αντίστοιχες εικόνες έρχονται από παντού. Κυ-
ριολεκτικά δεν υπάρχει πολιτεία, δεν υπάρχει πό-

λη που να μην συγκλονίστηκε από διαδη-
λώσεις. Από το Σικάγο, το Λος Άντζελες,

τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο μέχρι
τη Φιλαδέλφεια, τη Βοστόνη, το Ώστιν του

Τέξας, o κατάλογος είναι ατέλειωτος. Εκατοντά-
δες χιλιάδες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία
γυναίκες, βγήκαν στους δρόμους ενάντια σε όσα
εκπροσωπεί ο Τραμπ, το ρατσισμό, το σεξισμό,
τον πόλεμο, τα κέρδη των πολυεθνικών. Μαθητές
και φοιτητές σε όλη τη χώρα παράτησαν τα μαθή-
ματα και συμμετείχαν στις πορείες. Πολλοί εργα-
ζόμενοι δεν πήγαν για δουλειά. 'Οπως στο λιμάνι
του Όκλαντ, όπου λιμενεργάτες επέλεξαν να δια-
μαρτυρηθούν για την ορκωμοσία Τραμπ με το να
μην εμφανιστούν στη βάρδια τους παραλύοντας
μια αποβάθρα. Το συνδικάτο τους έχει στο πα-
ρελθόν εκφραστεί εναντίον του Τραμπ λέγοντας
ότι “δεν είναι η λύση για τα προβλήματα της Αμε-
ρικής, αλλά το πρόβλήμα”.

Περιεχόμενο

Όλοι όσοι μίλησαν για αναγέννηση της “νέας
υπερδύναμης”, όπως είχε χαρακτηριστεί το αντι-
πολεμικό κίνημα του 2003, έχουν απόλυτο δίκιο.
Η μόνη διαφορά είναι ότι σήμερα το κίνημα είναι
πολιτικά πολύ πιο προχωρημένο. Το περιεχόμενο
των διαδηλώσεων, τα πλακάτ, τα συνθήματα, η
σύνθεση και η ενότητα των διαδηλωτών, το εύρος
των αιτημάτων είναι χαρακτηριστικά.

“Ο εμετικός σεξισμός του Τραμπ έχει εξοργίσει
τον κόσμο, αλλά απέχει πολύ από το να είναι ο
μοναδικός λόγος που διαδηλώνουν”, γράφει στην
ανταπόκρισή της από την Ουάσιγκτον η Σέιντι
Ρόμπινσον για την βρετανική εφημερίδα Socialist
Worker, “Όταν τους ρωτούσαμε γιατί ήταν εκεί, οι
περισσότεροι έπρεπε να σκεφτούν ένα λεπτό πριν
απαντήσουν, γιατί υπήρχαν τόσες πολλές πιθανές
απαντήσεις. Οι φόβοι για τις επιπτώσεις της εκλο-

γής Τραμπ στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα ανα-
παραγωγής, την κλιματική αλλαγή, το Ανώτατο
Δικαστήριο, το σύστημα υγείας, τα πυρηνικά και
το ρατσισμό έρχονταν σαν απαντήσεις ξανά και
ξανά”.

Η Τάρα Πίσταρ από το Συνδικάτο Εκπαιδευτι-
κών της Ουάσιγκτον της απάντησε ότι είναι θέμα
“δημοκρατίας”. “Μπορεί να εκλέχτηκε αλλά πρέ-
πει να ξέρει ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν τον στη-
ρίζει”, είπε. “Πιστεύω ότι είναι ντροπή που διόρι-
σε τη Μπέτσυ Ντέβος υπουργό παιδείας. Είναι
κάποια που δεν γνωρίζει τίποτα για τα δημόσια
σχολεία και δεν μπορεί να κατανοήσει τις ανάγ-

κες των παιδιών. Η εκπαίδευση πάει ήδη από το
κακό στο χειρότερο και αυτή δεν έχει ιδέα τι αντι-
μετωπίζουμε καθημερινά”.

Η Κάρλι συμμετείχε για πρώτη φορά σε διαδή-
λωση. “Το υπουργικό συμβούλιο προκαλεί ανησυ-
χία”, είπε, “Θα προσπαθήσει να αντιστρέψει τις
κατακτήσεις των τελευταίων πενήντα ετών. Ελπί-
ζω να πάρουν το μήνυμα ότι ο κόσμος δε θα το
βάλει κάτω”.

Η Μάγια ταξίδεψε από την Καλιφόρνια για να
διαδηλώσει στην Ουάσιγκτον. “Πιστεύω ότι ο
Τραμπ θα σημάνει διαφθορά. Θα είναι δύσκολο
να το σταματήσουμε αυτό. Πρέπει να ξέρει ότι εί-

ναι πολλοί περισσότεροι οι άνθρωποι που θα πα-
λέψουν εναντίον του από αυτούς που τον στηρί-
ζουν”, δήλωσε.

Η Μαίρη ανησυχούσε για την απέχθεια του
Τραμπ για το Obamacare το οποίο, παρά τα σο-
βαρά προβλήματά του, έδωσε πρόσβαση στο σύ-
στημα υγείας σε εκατομμύρια Αμερικανούς για
πρώτη φορά. “Ο αδερφός μου δεν έχει ασφάλεια
και το Obamacare του άλλαξε τη ζωή”, είπε.

Για τους διαδηλωτές, ο ισχυρισμός του Τραμπ
ότι θα βοηθήσει τους εργάτες και θα δημιουργή-
σει θέσεις εργασίας είναι αστείος. Η Κιμ, δημό-
σιος υπάλληλος, είπε “Ο Τραμπ είχε πολυτελή ξε-
νοδοχεία και επιχειρήσεις. Πολλές χρεοκόπησαν
αφήνοντας απλήρωτους τους εργαζόμενους. Δεν
ενδιαφέρεται για τους εργάτες. Τι ξέρει αυτός για
την προσπάθεια να βρεις μια δουλειά;”.

Ο Ντάνι και ο Λόρεν ένιωθαν ότι θα είναι στό-
χος της κυβέρνησης Τραμπ. “Θέλουμε ένα παιδί”,
είπαν, “Πώς θα το αποκτήσουμε σαν ομόφυλο
ζευγάρι στην Αμερική του Τραμπ;”. Η Ζαν, συντα-
ξιούχος, υπεύθυνη μιας οργάνωσης για τα δι-
καιώματα των γυναικών από το Μίσιγκαν, δήλωσε
ότι “ο Τραμπ αντιπροσωπεύει τα αντίθετα απ' όσα
δούλεψα στη ζωή μου. Μεγάλωσα μέσα στο κίνη-
μα για τα πολιτικά δικαιώματα, το αντιπολεμικό κί-
νημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και το κί-
νημα για τα γυναικεία δικαιώματα”.

Για την Άσλεϋ Μπαν, που οδήγησε οκτώ ώρες
από το Τολέδο του Οχάιο για να διαδηλώσει, “ο
Τραμπ είναι ενάντια σε όλα όσα οι άνθρωποί μου
πάλεψαν. Πρέπει να είμαι στη σωστή πλευρά της
ιστορίας. Πολλοί έχουν απογοητευτεί, λέγοντας
ότι οι διαδηλώσεις δεν πετυχαίνουν κάτι. Αλλά η
χώρα μας ιδρύθηκε από διαμαρτυρίες. Σαν έγ-
χρωμη, δε θα είχα δικαίωμα να είμαι εδώ αν δεν
είχαν υπάρξει διαδηλώσεις”.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

ΤΟΡΟΝΤΟ,  ΚΑΝΑΔΑΣ

ΜΕΜΦΙΣ, ΤΕΝΕΣΙ
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Η Μιριάνα Καράνοβις είναι η σημαντικότερη
ηθοποιός της Σερβίας και της πρώην Γιουγ-
κοσλαβίας. Τη θυμόμαστε από τις ταινίες του
Κουστουρίτσα, αλλά και από τις πιο πρόσφα-
τες «Φροϊλάιν» και «Σεράγεβο σ’αγαπώ». Εξα-
κολουθεί να κάνει σινεμά όχι μόνο στη γενέτει-
ρά της αλλά και στη Βοσνία, την Κροατία και
στο Κόσοβο.

Η «Καλή σύζυγος» αποτελεί την πρώτη σκη-
νοθετική της προσπάθεια και χτυπάει ένα κεν-
τρικό πολιτικό θέμα στη Σερβία σήμερα: Τις
σφαγές στον πόλεμο της Βοσνίας, όχι από τη
σκοπιά αυτών που πήραν μέρος αλλά από την
προσωπική αφήγηση μιας μεσοαστής νοικοκυ-
ράς. Είναι η Μιλένα, μια γυναίκα που ζει μια
ήσυχη οικογενειακή ζωή σε μια επαρχιακή πό-
λη. Πλένει και καθαρίζει επιμελώς τα πάντα
στο καθημερινό νοικοκυριό, είναι συνδεδεμένη
με τον άντρα της και τους οικογενειακούς
τους φίλους και φίλες, δραστηριοποιείται στην
τοπική χορωδία. Αυτή η τακτοποιημένη ζωή
ανατρέπεται από δυο πράγματα: Μια διάγνω-
ση καρκίνου στο στήθος και μια ξεχασμένη
βιντεοκασέτα που ανάμεσα σε οικογενειακές
στιγμές δείχνει τον άντρα της να μακελεύει
άμαχους Βόσνιους στον πόλεμο του 1993-94,

με μια παραστρατιωτική ομάδα. Το χαλί φεύ-
γει απότομα κάτω από τα πόδια της και η Μι-
λένα για πρώτη φορά θα πρέπει να πάρει απο-
φάσεις μόνη της, ενάντια στο οικογενειακό
συμφέρον και την προσωπική της γαλήνη. 

Η ταινία δείχνει μια Σερβία που αλλάζει γορ-
γά, οι γυναίκες παίζουν μεγαλύτερο ρόλο, η
σεξουαλικότητα συζητιέται πιο ανοιχτά και πα-
ράλληλα με τα ανοίγματα στη Δύση, η κυβέρ-
νηση προσπαθεί να διαχειριστεί την ιστορία
και το πρόσφατο παρελθόν, φυσικά από τα
πάνω. Εδώ όμως το παρελθόν αφορά τους
«κάτω», τους άντρες και γυναίκες που σύρθη-
καν στο άρμα του εθνικισμού, ηττήθηκαν και
σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέ-
πειες και την αλήθεια που είναι πιο δυσάρεστη
ακόμη κι από έναν καρκίνο που πρέπει να
αφαιρεθεί. Αυτή η βρωμιά δεν καθαρίζει (όπως
η σπιτική φασίνα), ούτε εξωραϊζεται. Κόβεται,
με ό,τι σημαίνει για τη ζωή τους.

Όταν η Αμερικανοεβραία
καθηγήτρια ιστορίας Ντέμπο-
ρα Λίπστατ έκδοσε το βιβλίο
της «Άρνηση του Ολοκαυτώ-
ματος - η μεγαλύτερη επίθεση
στην αλήθεια και τη μνήμη»,
δεν περίμενε ότι θα της έκανε
μήνυση για δυσφήμηση ο γνω-
στότερος αρνητής του, ο συγ-
γραφέας Ντέιβιντ Ίρβιγκ. Βα-
σισμένη στα γεγονότα της δί-
κης, η ταινία «Άρνηση» περιγράφει τη μεγά-
λη πολιτική μάχη που δόθηκε μέσα κι έξω
στο δικαστήριο και αφορούσε όχι μόνο την
τύχη της Λίπστατ, αλλά μιας ολόκληρης
«σχολής». Οι αρνητές του Ολοκαυτώματος
επιχειρούσαν να ξαναγράψουν την ιστορία
εξωραϊζοντας τον Χίτλερ και μαζί μ’αυτόν
ναζιστικά πολιτικά μορφώματα, όπως το
βρετανικό ΒΝΡ που εμφανίστηκαν τη δεκαε-
τία του ’90. Οι θεωρίες τους ήταν κομμάτι
της πολιτικής ατζέντας των νεοναζί.

Η ταινία παρακολουθεί την στρατηγική
της υπεράσπισης που επικέντρωσε στην
επιστημονική ανατροπή των ισχυρισμών του
Ίρβιγκ και των ομοιών του και στην απόδει-
ξη ότι είχαν καταφύγει συνειδητά σε χον-
τροκομμένα ψέματα για να δώσουν κύρος
στον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τον
ναζισμό. Αρνήθηκε να μπει σε πολιτική συ-
ζήτηση μέσω της κλήσης επιζώντων σαν
μαρτύρων, γιατί πολύ απλά με τους ναζί δεν

κάνεις πολιτική συζήτηση. Ο λόγος  του Ίρ-
βιγκ ήταν τόσο χυδαίος, που χλεύαζε τους
επιζώντες και τα στρατόπεδα εξόντωσης με
δηλώσεις του επιπέδου «περισσότερες γυ-
ναίκες πέθαναν στο πίσω κάθισμα του αυτο-
κινήτου του γερουσιαστή Κένεντι παρά στο
Άουσβιτς»... 

Με τα φώτα των ΜΜΕ και του κόσμου
στραμμένα στο αποτέλεσμα, η αθώωση της
Λίπστατ ήταν κομβική νίκη στο να μπει φρέ-
νο στον Ίρβιγκ και τους τραμπούκους του
ΒΝΡ. Έξω από το δικαστήριο διακρίνονται
και στην ταινία οι στρογγυλές κίτρινες πικέ-
τες του Αντιναζιστικού Συνδέσμου, της ορ-
γάνωσης που έδινε την ίδια μάχη μέσα στο
κίνημα και την κοινωνία. Με αφορμή την
παγκόσμια μέρα Ολοκαυτώματος στις 27
Γενάρη, είναι μια καλή ευκαιρία να θυμη-
θούμε τους αγώνες που κερδίσαμε στο πα-
ρελθόν.

Δήμητρα Κυρίλλου

Ό
ταν ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα
Ρουπακιάς συνελήφθη από την αστυ-
νομία δήλωσε: είμαι δικός σας! Μια

δήλωση θύμησης στους μπάτσους ότι ανήκει
ψυχή και σώμα στους μηχανισμούς καταστο-
λής. Την ίδια γραμμή υπεράσπισης είχε και ο
δολοφόνος της φίλης του Θεόφιλος Τσάφος
εν έτει 1972. Αυτό που τους ενώνει είναι ότι ο
ένας υπηρέτησε ως αξιωματικός της ΕΣΑ και ο
άλλος ήταν στέλεχος της ναζιστικής οργάνω-
σης Χρυσή Αυγή. Η θεατρική ομάδα Ρε Αλέ-
ξης παρουσιάζει το θεατρικό μονόλογο «Η
απολογία του Θεόφιλου Τσάφου», που έγραψε
ο Νίκος Κούνδουρος όταν ήταν εξόριστος στο
Λονδίνο το 1973. Με αφορμή ένα πραγματικό
γεγονός ο συγγραφέας ψυχογραφεί θεατρικά
το πορτρέτο ενός ανθρώπου που υπηρέτησε
πιστά το χουντικό καθεστώς των συνταγμα-
ταρχών και γαλουχήθηκε με τις ιδέες του αντι-
κομμουνισμού.

Ο Θεόφιλος Τσάφος γράφεται στην νομική
σχολή, όπου συνάπτει σχέση με μια συμφοιτή-
τριά του. Στην πορεία της σχέσης του ανακα-
λύπτει ότι η ερωμένη του είναι μπλεγμένη με
μια αριστερίστικη οργάνωση φοιτητών και αρ-
χίζει να παρακολουθεί τις κινήσεις τους, δημι-
ουργώντας μάλιστα για τον καθένα και από
έναν φάκελο, ωσάν να υπηρετούσε στην

ασφάλεια. Μάλιστα θα υπερηφανευτεί για αυ-
τό αργότερα στο δικαστήριο. Η αρρωστημένη
του φαντασία θα τον οδηγήσει μέχρι τη δολο-
φονία της φίλης του. Η υπόθεση οδηγήθηκε
στο ακροατήριο σαν κλασική υπόθεση ζηλοτυ-
πίας, όμως, πίσω από αυτό, θα αποκαλυφθεί η
ψύχωση ενός ανθρώπου, που θεωρεί εχθρούς
του έθνους και της πατρίδας τους κομμουνι-
στές. Η ίδια η απολογία του κατηγορούμενου
οδηγεί το δικαστήριο στη λογική της δολοφο-
νίας με κίνητρο την αντεθνική της δράση. 

Οι συνεχείς παραινέσεις του στον εισαγγε-
λέα είναι του τύπου: είμαι δικός σας και από
θύτης προσπαθεί να μετατραπεί σε ήρωα. Το
έργο μας παρουσιάζει με έναν ζωντανό τρόπο
το ψυχόγραμμα του μανιακού εθνικιστή δολο-
φόνου, καταγράφοντας παράλληλα το ρόλο
των μηχανισμών. Μηχανισμός θα πει οργανω-
μένη βία, συνακόλουθα τα μέλη του είναι ορ-
γανικά δεμένα με αυτή. Ο οργανισμός κυριαρ-
χίας και δύναμης αποκτά μια ανίκητη εικόνα
στον στρατευμένο φασίστα. Έτσι οποιοσδήπο-
τε αντιστρατεύεται τις αρχές του είναι εξ ορι-
σμού εχθρός της πατρίδας. Η σχέση εχθρών
και φίλων αποκτά ένα απόλυτο διαχωρισμό. Ας
θυμηθούμε το θεωρητικό του ναζισμού Καρλ
Σμιθ που παρότρυνε τους ναζί να ορίσουν
τους εχθρούς και τους φίλους. Ο εχθρός πρέ-

πει να τσακιστεί δια της βίας. Η καλλιέργεια
του μίσους είναι δομικό στοιχείο του φασι-
σμού. Ο φασίστας δημιουργείται στους δια-
δρόμους και στα καταγώγια των μηχανισμών
καταστολής, ο φασισμός βέβαια είναι μια μαζι-

κή αντεπαναστατική πολιτική πράξη που πα-
τρονάρεται σε περιόδους κρίσης από την άρ-
χουσα τάξη για να διασπάσει την εργατική τά-
ξη και για να αντιμετωπίσει την άνοδο των κόκ-
κινων. Το έργο παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερα
σκηνικά, αλλά αυτό δεν μειώνει τη δύναμη της
παράστασης, καθώς ο ηθοποιός Βασίλης Κυ-
ριάκου που υποδύεται τον Θεόφιλο Τσάφο, με
τις συνεχείς εναλλαγές  στις εκφράσεις, με τη
συνεχή κίνηση, τον ανάλογο φωτισμό και τις
προσωπικές παρεμβάσεις του, κρατάει το κοι-
νό σε ετοιμότητα για ένα ολόκληρο εβδομην-
τάλεπτο. 

Ο Βασίλης Κυριάκου διάλεξε έναν αντεργ-
κράουντ τρόπο να παρουσιάζει το συγκεκριμέ-
νο θεατρικό μονόλογο, που ακτινογραφεί το
ψυχικό έρμα του φασίστα, περιοδεύοντας από
συνοικία σε συνοικία και από πόλη σε πόλη.
Παίζεται σε χώρους πολιτιστικούς, στέκια νεο-
λαίας, αλληλεγγύης, ακόμα και σε διαθέσιμα
καφέ. Είναι ένας τρόπος να αποφύγεις την
άμεση μετατροπή της τέχνης σε εμπόρευμα,
αλλά δυσκολεύεται έτσι ο μη μυημένος να
βρει την παράσταση. Αυτό τον καιρό περιο-
δεύει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κύπρο.
Στις 10 Φλεβάρη θα παίξει στον πολυχώρο του
ΕΚΣΤΑΝ.

Xρήστος Μάραντος
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«Η απολογία του Θεόφιλου Τσάφου»

Άρνηση 
του Μικ Τζάκσον

Η καλή σύζυγος 
της Μιριάνα Καράνοβιτς

Ο Εμποράκος του Ασγκάρ Φαραντί
Από τον δημιουργό του «Ένας χωρισμός», μια ακόμη σπουδαία ταινία παρακολουθεί ένα νεαρό

ζευγάρι  που συμμετέχει στη θεατρική παράσταση  «Ο θάνατος του εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ. 

Τα οικονομικά τους είναι χάλια, μένουν χωρίς σπίτι και όταν φιλοξενηθούν σε ένα διαμέρισμα, η
γυναίκα πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Όμως η αντιμετώπιση του συμβάντος είναι τελεί-
ως διαφορετική στον Έμαντ και τη Ράνα. Με όχημα τον εμποράκο, ο Φαραντί κάνει ένα βαθύ σχό-
λιο για το σημερινό Ιράν, την κρίση, τις αλλαγές, την αποτυχία και την απογοήτευση στη δημόσια
και την ιδιωτική ζωή.
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M
ε την όπισθεν ξεκίνησε την πολιτική πρωτοβουλία
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς το μαχόμενο κόσμο της Αριστε-
ράς, το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο του με-

τώπου που συνεδρίασε στην Αθήνα την Κυριακή 22 Γενάρη. 

Στο πάρα πέντε κυριολεκτικά της κατάληξης του πανελ-
λαδικού και συγκεκριμένα στην τελευταία τροπολογία που
κατατέθηκε πάνω στην εισήγηση που είχε συμφωνηθεί
στην Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, επιχειρήθηκε να
μπούνε όροι στη συμμετοχή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο συλλαλη-
τήριο που οργανώνεται στις 18 Μάρτη στην Ομόνοια στα
πλαίσια της μέρας διεθνούς δράσης ενάντια στον φασισμό
και το ρατσισμό. 

Ήταν ένα άτυχο τέλος σε μια διαδικασία που κύλησε σε
γενικές γραμμές ομαλά με μια γόνιμη συζήτηση και εξώ-
στρεφη διάθεση. Ανάμεσα στις περίπου 25 τοποθετήσεις
που έγιναν:

Ο Γιάννης Σηφακάκης αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις
που έγιναν την προηγούμενη μέρα διεθνώς και στην Ελλά-
δα ενάντια στη διακυβέρνηση Τραμπ, κάνοντας λόγο για
μια νέα 15 Φλεβάρη, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες που
γεννάει για την επαναστατική αριστερά, φτάνει να δράσει
εναιαιομετωπικά, η σημερινή περίοδος. 

Ο Δημήτρης Δεσύλλας μίλησε για την ανάγκη στήριξης
των αγροτικών κινητοποιήσεων που ξεκινάνε αναπτύσσον-
τας τις προτάσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάνω στο θέμα. 

Ο Κώστας Παπαδάκης τόνισε ότι η πολιτική πρόταση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση των αγω-
νιστών ακόμη και αυτών που ακολούθησαν την αυταπάτη
ενός «εύκολου δρόμου» και την ανάγκη για εξωστρέφεια,
«ο κόσμος να ξαναδεί την πολιτική μας πρόταση». 

Η Λίλιαν Μπουρίτη από το Περιστέρι, (όπως και νωρίτερα
η Αντωνία Βαφειάδου) αναφέρθηκε σε μια πρωτοβουλία
που πέτυχε να συσπειρώσει τον κόσμο και να ενώσει την
Αριστερά ενάντια στα σχέδια των χρυσαυγιτών να εμφανι-
στούν στα σχολεία της γειτονιάς.

Από τα κάτω

Ο Τάσος Αναστασιάδης τόνισε το ρόλο που έχουν παίξει
στο ξεπέρασμα των κωλυμάτων που βάζει η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία, προσπάθειες από τα κάτω, όπως ο Συντο-
νισμός ενάντια στα Μνημόνια, το Συντονιστικό των νοσοκο-
μείων κ.α.

Ο Παναγιώτης Μαυροειδής αναφέρθηκε στις ενδοαστι-
κές αντιθέσεις που σήμερα φέρνουν πόλεμο, ενώ τόνισε
ότι το σύστημα δεν μπορεί σήμερα να ενσωματώνει εύκολα
με τον τρόπο που το έκανε παλιά και γι’ αυτό χρησιμοποιεί
το χαρτί του εθνικισμού.

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου στάθηκε στο πως το Συντονιστι-
κό των νοσοκομείων έχει πετύχει εκμεταλλευόμενο όλες
τις ρωγμές που ανοίγουν στη γραφειοκρατία, με αποτέλε-
σμα στα νοσοκομεία όχι μόνο να υπάρχουν αγώνες αλλά
και νίκες. Στις σημερινές συνθήκες μνημονίων, κάθε αίτημα
για αυξήσεις, ενάντια στις απολύσεις ή ενάντια στο μη-
τρώο αγροτών γίνεται ένα μεταβατικό αίτημα που γενικεύει
τη σύγκρουση.

Στην τοποθέτησή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, θύμισε ότι η απόφαση για τις 18 Μάρτη
είχε παρθεί στη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση που ορ-
γανώθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Ρουφ,
όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι από μια σειρά χώρες μετά
από πρόταση του βρετανικού United Against Fascism. Ότι
η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε από το σύνολο των μελών
και συνδικαλιστών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο συνέδριο της ΑΔΕ-
ΔΥ, όπου μετά από μάζεμα υπογραφών, κατατέθηκε και
ψηφίστηκε. Ότι το ίδιο συνέβη σε άλλα συνδικάτα και ομο-
σπονδίες και ότι τέλος ακολούθησε, την περασμένη βδομά-
δα, ανοιχτή σύσκεψη που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ με τη συμμε-
τοχή δεκάδων φορέων και σωματείων για τη διοργάνωση
του συλλαλητηρίου. 

Θα ακολουθήσουν συνελεύσεις στις τοπικές και κλαδι-
κές της επιτροπές το επόμενο διάστημα.

Γιώργος Πίττας

ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Π
άνε κάμποσα χρόνια από τότε
που άκουσα για τον Β. Σέρζ, για
τους αγώνες του και το λογοτε-

χνικό και ιστορικό έργο που μας άφησε.
Πρέπει να συμπεράνουμε ότι το έργο
του μόλις τώρα γίνεται πλατιά γνωστό,
εφόσον στις μέρες του δεν είχε τη διά-
δοση που του άξιζε: o αναγνωρισμένος
λογοτέχνης και αγωνιστής ήταν γνω-
στός υπερασπιστής της Αριστερής Αντι-
πολίτευσης και του Τρότσκι και γι’ αυτό
καταδιώχτηκε από το καθεστώς στη Ρω-
σία, ταλαιπωρούμενος με διώξεις, φυ-
λακίσεις, και εξορίες και κατόπιν περι-
πλανήθηκε ως ανεπιθύμητος πρόσφυ-
γας σε μια σειρά χώρες. Στις συνθήκες
του μεσοπολέμου, στα «μεσάνυχτα του
αιώνα», και στριμωγμένος ανάμεσα στις
μυλόπετρες του ναζισμού από τη μια και
του σταλινισμού από την άλλη, ήταν
αναμενόμενο να μείνει το έργο του σε
σχετική αφάνεια.

Η περιέργεια με έσπρωξε να αναζητή-
σω στο διαδίκτυο το βιβλίο του Έτος
Ένα της Ρώσικης Επανάστασης και να
το διαβάσω. Ήταν μια αποκάλυψη. Τα
είχε όλα: ζωντάνια, πάθος, ειλικρίνεια.
«Τη ζωντάνια ενός ρεπορτάζ, το πάθος
ενός πρωταγωνιστή και την ειλικρίνεια
ενός πεισμένου επαναστάτη», όπως
γράφει το δελτίο τύπου του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου. Μετά γνώρισα και
τα άλλα βιβλία του που κυκλοφορούν
στα ελληνικά. Και έμεινα με την «απο-
ρία» πως ένα από τα καλύτερα έργα του
έμεινε αμετάφραστο. 

Πριν από μερικούς μήνες μου έγινε η
πρόταση από ένα φίλο και σύντροφο να
αναλάβω τη μετάφρασή του, προκειμέ-
νου να παρουσιαστεί για πρώτη φορά
στο ελληνικό κοινό. Έπεσα με πάθος
στο έργο: δεν ήταν μόνο οι συνηθισμέ-
νες μεταφραστικές δυσκολίες (είναι η
πρώτη φορά που ασχολούμαι με τη με-
τάφραση ενός βιβλίου), ήταν και η περί-
τεχνη απόδοσή του στα αγγλικά (το
πρωτότυπο γράφηκε στα γαλλικά), αλλά
κυρίως το ίδιο το λογοτεχνικό ύφος του
ίδιου του Σερζ που έπρεπε να αποδοθεί
στη μετάφραση. 

Τώρα το βιβλίο βρίσκεται στις προθή-
κες των βιβλιοπωλείων και ελπίζουμε να
βρει τη θέση του στις βιβλιοθήκες των
αριστερών αγωνιστών. 

Η σημασία της έκδοσης του βιβλίου,
για πρώτη φορά στα ελληνικά μετά από
87 χρόνια (!) από την πρώτη του έκδοση
στα γαλλικά και 44 χρόνια στα αγγλικά,
είναι φυσικά μεγάλη. Στην Ελλάδα μέχρι
τώρα, ένα μόνο παρόμοιο έργο κυκλο-
φορούσε: το «Δέκα μέρες που συγκλό-
νισαν τον κόσμο» του Τζ. Ρήντ. (Ένα βι-
βλίο που σε μια παλαιότερη έκδοση που
έχω, περιέχει σαν εισαγωγή ένα κείμενο
του ΚΚΕ που προειδοποιεί τους ανα-
γνώστες ότι ο Ρήντ κακώς αναδεικνύει

το ρόλο του Τρότσκι στα επαναστατικά
γεγονότα, επειδή δήθεν ο Τρότσκι είχε
ρόλο κομπάρσου και υπονομευτή !). 

Στα εκατοντάχρονα της ρωσικής σο-
σιαλιστικής επανάστασης που διανύου-
με φέτος, πολλές συζητήσεις θα ανοί-
ξουν. Εχθροί και φίλοι θα βγουν να πουν
το λόγο τους, και τις περισσότερες φο-
ρές να κατηγορήσουν τους μπολσεβί-
κους ότι εγκαθίδρυσαν ένα καθεστώς
τρομοκρατίας απέναντι σε όλους τους
αντιπάλους τους.  Θα έχουμε να τους
αντιτάξουμε συγκεκριμένα γεγονότα,
που αφθονούν στο βιβλίο, και αποδει-
κνύουν ότι η εργατική δημοκρατία, σε
όλες τις περιπτώσεις, χρειάστηκε να
απαντήσει στη Λευκή τρομοκρατία, που
ξεκίνησε αμέσως μετά από την σχεδόν
αναίμακτη επανάσταση του Οκτώβρη. 

Θα τα διαβάσουμε αυτά γραμμένα
απ’ την πένα ενός αναρχικού που έγινε
μπολσεβίκος, όπως έγιναν χιλιάδες άλ-
λοι επαναστάτες και επαναστάτριες από
τα πιο διαφορετικά ρεύματα και παρα-

δόσεις εκείνης της εποχής -να μια ακό-
μα διάσταση της Ρώσικης Επανάστασης
και της ακτινοβολίας των μπολσεβίκων
που έχει θαφτεί. 

Ο Σερζ δεν μένει μόνο σε μια φλογε-
ρή (αλλά όχι άκριτη) υπεράσπιση του
Κόκκινου Οκτώβρη ως γνήσιας εργατι-
κής επανάστασης και του μπολσεβίκι-
κου κόμματος ως «νευρικού συστήμα-
τος» της εργατικής τάξης, αλλά επιχει-
ρεί γενικεύσεις και συμπεράσματα που
ήλπιζε να βοηθήσουν τους αγωνιστές
στις άλλες χώρες να κάνουν την επανά-
σταση στις δικές τους χώρες.

Από αυτή την άποψη το βιβλίο είναι
πολύτιμο για όλους τους αγωνιστές, αλ-
λά ιδιαίτερα τους νεότερους, που μέσα
στη μεγάλη συστημική κρίση του καπι-
ταλισμού της εποχής μας, προσπαθούν
να βρουν το δρόμο τους προς τις αντι-
καπιταλιστικές ιδέες και την επαναστα-
τική δράση.

Παρασκευάς Ψάνης

Στην υπεράσπιση 
του Κόκκινου Οκτώβρη
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ΑGROMART
Σε νέα κινητοποίηση στην εταιρία Agromart στο Περιστέρι (Παπαρηγοπούλου

6Ε και Αγ. Παρασκευής) καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια την Πέμπτη
26 Γενάρη στις 8.30πμ.

Η εργοδοσία της AGROMART, μια εταιρία που φτιάχνει έτοιμες σαλάτες για
πιτσαρίες, σουβλατζίδικα και σούπερ μάρκετ, έδειξε το πιο χυδαίο, ρατσιστικό
και βίαιο αντεργατικό της πρόσωπο τραμπουκίζοντας μετανάστες εργάτες τις
ημέρες των Χριστουγέννων, αφήνοντάς τους απλήρωτους.

Την Τρίτη 10 Γενάρη ο Συντονισμός μαζί με την Πακιστανική Κοινότητα και την
στήριξη της Τοπικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε οργανώσει μια πρώτη κινη-
τοποίηση έξω από την εταιρία. Ο εργοδότης κρυβόταν, όπως και την Παρασκευή
20 Γενάρη όταν μια αντιπροσωπεία συνδικαλιστών πήγε για να τον συναντήσει.

Ο Συντονισμός καλεί κάθε σωματείο και εργαζόμενο να συμμετέχει στην κινη-
τοποίηση, να μην αφήσουμε να εμφανιστεί νέα «Μανωλάδα» στο Περιστέρι και
να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζόμενων. 

“Η
Πυροσβεστική ανήκει στο
λαό και όχι στο κεφάλαιο το
ιδιωτικό”, ήταν ένα από τα

συνθήματα που φώναζαν οι εκατοντάδες
πυροσβέστες που συγκεντρώθηκαν στον
Ευαγγελισμό και διαδήλωσαν μέχρι τη
Βουλή την Παρασκευή 20/1 διαμαρτυρό-
μενοι μεταξύ άλλων και για την μετάθε-
ση 400 και πλέον πυροσβεστών που με-
τακινούνται προκειμένου να στελεχώ-
σουν τα πυροσβεστικά κλιμάκια των πε-
ριφερειακών αεροδρομίων που εξαγόρα-
σε η Fraport αλλά και στις νέες ιδιωτικο-
ποιημένες εθνικές οδούς.

Κλιμάκια πυροσβεστών απ' όλη την
Ελλάδα, από την Κρήτη, την Πελοπόννη-
σο, την Θεσσαλία και τη Β. Ελλάδα βρέ-
θηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να κα-
ταγγείλουν τις μεθοδεύσεις της κυβέρ-
νησης. Στις τεράστιες ελλείψεις προσω-
πικού και τα εξοντωτικά ωράρια, στην
επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία με
υποτυπώδη μέσα υγιεινής και ασφάλειας
έρχονται τώρα να προστεθούν και οι
προσπάθειες της κυβέρνησης να θυσιά-
σει την πυρασφάλεια της χώρας στο βω-
μό της ιδιωτικοποίησης των αεροδρο-
μίων και των εθνικών οδών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελ-

λήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος τονίζεται πως
«το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ανάγκη
από προσλήψεις (...) και όχι από οποι-
αδήποτε προσπάθεια κατάργησης του
κανονισμού μεταθέσεων (...) και δη με
μετακινήσεις πυροσβεστών προς τα αε-
ροδρόμια που εξαγόρασε μια ιδιωτική
εταιρία (Fraport) καθώς και τα κλιμάκια
των εθνικών οδών, γεγονός που θα προ-
καλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα
στο επίπεδο πυρασφάλειας της χώρας».

Κλιμάκιο της συνδικαλιστικής ηγεσίας
των πυροσβεστών συναντήθηκε στην
βουλή με κυβερνητικά στελέχη ενώ λίγο

αργότερα έγινε και συνάντηση με την
ηγεσία του Πυροσβεστικού σώματος χω-
ρίς ωστόσο καμιά ανακοίνωση νέων
προσλήψεων ή προμήθειας επιπλέον υλι-
κοτεχνικής υποδομής για την αντιμετώ-
πιση των αυξημένων αναγκών. Η πραγ-
ματικότητα είναι πως ο αγώνας τους
πρέπει να συνεχιστεί και να ενωθεί με τις
μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι σε όλο
το δημόσιο τομέα για προσλήψεις. Αυτό
τόνισε μεταξύ άλλων και ο Γρ. Καλομοί-
ρης που χαιρέτησε στην συγκέντρωση
των Πυροσβεστών ως εκπρόσωπος της
αντιπροσωπείας της ΑΔΕΔΥ που βρέθη-
κε στην κινητοποίηση.

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οργάνωσε την Πέμπτη 19 Γενάρη η ΟΛ-
ΜΕ. Οι καθηγητές κινητοποιούνται ενάντια στην συνεχιζόμενη επίθεση στην Τε-
χνική Εκπαίδευση αφού με κλείσιμο καταμεσής της σχολικής χρονιάς απειλούν-
ται τμήματα, τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ εξηγεί: «Στα τέλη του Γενάρη ολοκληρώνεται το
πρώτο τετράμηνο για όλα τα σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με την από τις
24/6/2016 υπουργική απόφαση 103539/Δ4 του πρώην υπουργού Παιδείας Ν. Φί-
λη, επιβάλλεται μια “κρυφή” αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνη ρήτρα που αφορά όλα τα
ΕΠΑΛ της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή “εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι
το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απου-
σιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη
παρακολουθών και δεν λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμή-
ματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς
και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και
πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.”

Έτσι σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη όλα τα ΕΠΑΛ βρίσκονται μπροστά σε
μια νέα απειλή. Η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου θα φέρει αντιμέτωπα τα
ΕΠΑΛ με ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων τμημάτων ακόμα και καταργήσεων τομέων
και ειδικοτήτων στα μισά της χρονιάς!». 

Συνέδριο EKA 
Την Κυριακή 5 Φλεβάρη θα διεξαχ-

θεί το 30ο Έκτακτο Συνέδριο του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας στην αίθου-
σα Μελίνα Μερκούρη στο Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας (ΣΕΦ). Οι εκλογές για
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής και των αντιπροσώπων για τη
ΓΣΕΕ θα διεξαχθούν το Σάββατο 11
και την Κυριακή 12 Φλεβάρη στα γρα-
φεία του ΕΚΑ (Γ’ Σεπτεμβρίου 48β).

Θυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα του
προηγούμενου συνεδρίου (29ο) ακυ-
ρώθηκαν με δικαστική απόφαση και
διορίστηκε νέα διοίκηση μετά τις κινή-
σεις της Νέας Πορείας (διάσπαση της
ΔΑΚΕ), του εργοδοτικού «Συλλόγου
Εργαζομένων ALPHA BANK» και του
«Κλαδικού Σωματείου Υπαλλήλων
Ασφαλείας».

Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, το
ΠΑΜΕ και άλλοι εργαζόμενοι έχουν
καταγγείλει με κάθε τρόπο τα γεγονό-
τα του προηγούμενο διαστήματος,
ενώ το ίδιο θα επιχειρήσουν και κατά
τη διάρκεια του μονοήμερου συνεδρί-
ου. H ATE σε ανακοίνωσή της αναφέ-
ρει: «Θα παλέψουμε με όλες μας τις
δυνάμεις για να μην νομιμοποιηθεί η
νοθεία και οι παρατυπίες, ο εκφυλι-
σμός και οι συμφωνίες των παρατάξε-
ων για συσχετισμούς και καρέκλες. Θα
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας
για να ηττηθεί ο εργοδοτικός συνδικα-
λισμός τύπου τραπεζών με τους τρα-
πεζίτες και τους μάνατζερ απευθείας
εμπλεκόμενους στα σωματεία».

Ανακοίνωση για τις τραγικές συνθήκες αντιμετώπισης
του χιονιά εξέδωσαν μια σειρά από αντικαπιταλιστικές
δημοτικές κινήσεις και περιφερειακά σχήματα εξηγώντας
πως “Τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να ήταν έντονα και σε
πολλές περιοχές δεν είχαν συμβεί όμοια τα τελευταία
χρόνια, όμως δεν αποτελούν δικαιολογία για το χάλι του
κρατικού μηχανισμού. Πρώτον η πρόβλεψη υπήρχε και
δεύτερον αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος μιας συντεταγ-
μένης πολιτείας, να συνδράμει τους κατοίκους και στα
δύσκολα.

Το «λιγότερο κράτος» αποδείχτηκε εγκληματικό και η
πολιτική των μνημονίων για μια ακόμα φορά δολοφονική.
Η αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων, που συνεχίζει η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των ιδιωτικοποιήσεων και των
άγριων περικοπών προσωπικού με ανάθεση σε εργολά-
βους των υποδομών και της συντήρησης τους (ΔΕΗ,
ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ). Είναι οι περικοπές στις κοινωνικές δα-
πάνες, η συρρίκνωση της πρόνοιας και η εκχώρηση των
κοινωνικών λειτουργιών στους ιδιώτες. Είναι η εισβολή
των ΜΚΟ στις κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας τόσο για
τους πρόσφυγες (στέγαση, φαγητό κλπ) όσο και για όλες
τις ευπαθείς ομάδες άστεγοι, φτωχοί, άνεργοι, άνθρωποι
χωρίς πρόσβαση σε ρεύμα και πετρέλαιο θέρμανσης.

Η αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης από τη μεριά
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διακρίνεται από ταξική με-
ροληψία. Χρήματα δεν υπάρχουν για τις κοινωνικές ανάγ-
κες και έργα υποδομών, αλλά υπάρχουν για επιδοτήσεις
«επενδυτών» και τραπεζών. Η «έκκληση» του Γ. Σταθάκη,
να αποφεύγουμε την άσκοπη χρήση ηλεκτρισμού σε συν-
θήκες πολικού ψύχους, όταν είναι φανερό ότι τα λαϊκά
νοικοκυριά δεν έχουν χρήματα για πετρέλαιο (στην Αττι-
κή η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης πολυκατοικιών
μειώθηκε 70%) και κάνουν ό,τι μπορούν να μειώνουν και
την κατανάλωση ρεύματος, προκαλούν αγανάκτηση.

Ανίκανες

Οι περιφέρειες, αποδείχτηκαν ανίκανες, παρά τα εκατον-
τάδες μηχανήματα, να καθαρίσουν και να κρατήσουν ανοι-
κτό το επαρχιακό, το αγροτικό δίκτυο και το οδικό δίκτυο
των πόλεων, να βοηθήσουν αγρότες και κτηνοτρόφους.

Η αστική τάξη φροντίζει με τον κρατικό μηχανισμό για
τον εαυτό της και την περιουσία της και αφήνει το «Θεό»
να φροντίζει για όλους εμάς τους υπόλοιπους.

Απαιτούμε: Διαγραφή του χρέους. Μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες
για να καλυφτούν οι ανάγκες. Οργάνωση δομών και κοι-
νωνικών υπηρεσιών με ευθύνη του κράτους και όχι των
ΜΚΟ. Εθνικοποίηση όλων των κρίσιμων τομέων της οικο-
νομίας και των πρώην ΔΕΚΟ και λειτουργία τους με κοι-
νωνικά κριτήρια. Προστασία και ελευθερίες στους πρό-
σφυγες, τέρμα στις άθλιες συνθήκες, διαμονή τους στον
αστικό ιστό-όχι στη γκετοποίησή τους, να κλείσουν τα
στρατόπεδα.

Δωρεάν διανομή πετρελαίου θέρμανσης, ρεύμα, νερό,
μετακίνηση σε άπορους, άνεργους, φτωχούς. Κατάργηση
του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να ανοίξουν τώρα
θερμαινόμενοι χώροι σε όλους τους δήμους της χώρας
για όλους όσους το έχουν ανάγκη. Μόνιμος σχεδιασμός
για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων με διάθεση
κατάλληλων χώρων και υποδομών. Χρήματα για τις κοι-
νωνικές-λαϊκές ανάγκες. Αξιοπρεπής, ασφαλής στέγαση
για όλους τους άστεγους, τους πρόσφυγες, τους μετανά-
στες. Αποζημιώσεις για τους φτωχομεσαίους αγρότες και
κτηνοτρόφους.

Κανένας άνθρωπος χωρίς σπίτι, θέρμανση, ηλεκτρικό
ρεύμα, νερό, περίθαλψη, δουλειά και μισθό σύμφωνα με
τις ανάγκες, αξιοπρεπή σύνταξη”. 

Δημοτικές κινήσεις
Εγκληματικό το
«λιγότερο κράτος»

Διαδήλωσαν οι πυροσβέστες

Όχι στο κλείσιμο των ΕΠΑΛ

Διαδήλωση Πυροσβεστών, Αθήνα 20 Γενάρη
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Οι αιφνιδιαστικές πρόσφατες αλλαγές
που επιχειρεί να πραγματοποιήσει ο ΕΟΠΥΥ
πάνω στα ζητήματα της αναπηρίας και της
ειδικής αγωγής απαξιώνουν και εμπαίζουν
εργαζόμενους και ασφαλισμένους, οδηγών-
τας τις συνθήκες διαβίωσής τους σε ακόμη
μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Ο ΕΟΠΥΥ στις 22/12/16 κάλεσε σε προ-
σχηματική διαπραγμάτευση για την κατάρ-
τιση συμβάσεων με τους παρόχους υπηρε-
σιών Υγείας, Υγειονομικού υλικού, Οπτικών
ειδών, σκευασμάτων διαιτητικών τροφίμων,
ακουστικών, ορθοπεδικών ειδών, Ειδικής
Αγωγής και αναπηρικών αναλωσίμων. 

Με το πρόσχημα του εξορθολογισμού ο
ΕΟΠΥΥ έρχεται να κάνει περικοπές και να
καταργήσει στην ουσία την οποιαδήποτε
δυνατότητα των ανάπηρων να επιλέγουν το
υγειονομικό υλικό και τα κάθε είδους ανα-

λώσιμα που τους ταιριάζουν.
Όπως εξηγεί ο Αντώνης Ρέλλας, “Η κυ-

βέρνηση έρχεται να καθορίσει μια μίνιμουμ
τιμή για τα αναγκαία υλικά για τον καθένα
μας σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς. Δη-
λαδή, πόσο έχει το πιο φθηνό αμαξίδιο, χ
ποσό, αυτό είναι και το ποσό που θα έχεις
το δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις, από εκεί
και πέρα όποιος έχει λεφτά να πληρώσει
κάτι καλύτερο ας πληρώσει. Δεν είναι τυ-
χαίο πως οι μεγάλες εταιρίες του χώρου
συμφωνούν με αυτή την επιλογή αφού έτσι
μπορούν να λειτουργήσουν στη λογική του
σούπερ μάρκετ. 

Όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και
από τις προσωπικές μας εμπειρίες ότι δεν
είναι δυνατόν να σου πετάνε π.χ. ένα ξύλινο
πόδι και εσύ να μπορείς να το χρησιμοποι-
ήσεις. Δεν είναι φιξ αυτά τα πράγματα. Ο

καθένας από εμάς έχει τις δικές του ιδιαιτε-
ρότητες. Αυτό που στην ουσία συμβαίνει εί-
ναι πως για άλλη μια φορά οι ανάπηροι γί-
νονται ο εύκολος στόχος. Δυστυχώς από
την μεριά του επίσημου αναπηρικού κινήμα-
τος χαιρετίστηκαν ως θετικές αυτές οι αλ-
λαγές. Εμείς σαν Κίνηση Χειραφέτησης
ΑμεΑ Μηδενική Ανοχή οργανώσαμε μια
πραγματική δημόσια διαβούλευση την Πέμ-
πτη 19/1 στην οποία καλέσαμε και από τη
μεριά του ΕΟΠΥΥ αλλά και ανάπηρους να
μιλήσουν για τις αλλαγές. Προφανώς οι
απαντήσεις που πήραμε δεν μας καλύ-
πτουν. Χρειάζεται να δώσουμε αγώνα για να
κερδίσουμε τις πλέον αυτονόητες δικαιωμα-
τικές παροχές και τα εργαλεία της αξιοπρέ-
πειας μας. Η σύγκρουση θα είναι μετωπική
και οι απώλειες όλες δικές μας, αν δε δρά-
σουμε ενωτικά και δυναμικά”.

Αθώοι κρίθηκαν την Παρασκευή 20/1 οι 4 φί-
λοι του Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ που μετά από δίω-
ξη του ΤΑΙΠΕΔ παραπέμφθηκαν σε δίκη με την

κατηγορία ότι «ενεργώντας από κοινού και έχοντας κοινό δόλο, αυτογνω-
μόνως, επελήφθησαν δημοσίου κτήματος… και εισήλθαν παράνομα εντός
του κτιρίου με την επωνυμία Θέατρο Εμπρός…»

“Στη δίκη δεν εμφανίστηκε εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ και οι κατηγορίες
πολύ γρήγορα κατέπεσαν. Η πραγματικότητα είναι πως η προσπάθεια κα-
ταστολής απέναντι στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ που είχε ξεκινήσει με συλλήψεις
ηθοποιών, με διακοπές ρεύματος και με την μήνυση κατά των 4 δεν μπορεί
να στηριχθεί ”, τόνισε στην ΕΑ ο Βασίλης Σπυρόπουλος, ένας εκ των 4.

Η συνέχεια ενάντια στην κατασταλτική μανία θα δοθεί στην επόμενη δί-
κη στις 28/4 για τους δύο ηθοποιούς που συνελήφθησαν, ενώ έκαναν πρό-
βα εντός του κτηρίου. 

Μετά από πάρα πολλές αναβολές δικά-
ζεται την Τετάρτη 25/1 ο συντονιστής

της ΚΕΕΡΦΑ και Δημοτικός Σύμβουλος της
«Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας», Πέ-
τρος Κωνσταντίνου μετά την μήνυση που
κατατέθηκε από τον Τάσο Χατζηπαράσχο, γνωστό μέλος της φασιστι-
κής Επιτροπής Κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονα και μέλος της φασι-
στικής συμμορίας «Ελληνική Γροθιά». Ο Χατζηπαράσχος κατηγορεί
τον Πέτρο Κωνσταντίνου ότι είναι δήθεν ενορχηστρωτής επίθεσης που
δέχτηκε η ομάδα του κατά την διάρκεια της Πανεργατικής Απεργίας
της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 29/6/2010.

“Οι φασίστες παρίσταναν τους εργάτες και ετοιμαζόντουσαν να στή-
σουν προβοκάτσια ενάντια στην απεργία πράγμα που αποδείχτηκε με
επιθέσεις λίγο αργότερα με αποτέλεσμα η περιφρούρηση της Πανερ-
γατικής να τους απωθήσει από την συγκέντρωση όπως όφειλε”, τονίζει
ο Πέτρος Κωνσταντίνου στην ΕΑ. 

“Το ότι το χρεώσανε σε εμένα προσωπικά δεν είναι κανένας άλλος
λόγος παρά του ότι το 2010 ήμουν υποψήφιος δήμαρχος με την “Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” και ήμουν ο εύκολος στόχος. Μην
ξεχνάμε ότι αυτή η ιστορία ήταν δυο μήνες μετά την Μαρφίν και η να-
ζιστική προπαγάνδα είχε φουντώσει θέλοντας να με εμπλέξει και να με
στοχοποιήσει”.

Την Τρίτη 31 Γενάρη γίνεται η δίκη του
Σεραφείμ Ρίζου, μέλους του ΔΣ του

Συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Eκπαίδευσης Χανίων, έπειτα από μήνυση
του χρυσαυγίτη Στέλιου Βολουδάκη. Συγ-

κέντρωση συμπαράστασης θα γίνει έξω από τα Δικαστήρια. 
Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση του ΣΕΚ στα Χανιά αναφέρει:: «Ο

σ. Ρίζος κατηγορείται ότι παρακίνησε άγνωστα άτομα να χτυπήσουν
τάχα το χρυσαυγίτη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
του Ιουνίου του 2012.

Εκείνη την περίοδο η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή είχε στήσει τάγμα
εφόδου στα Χανιά οργανώνοντας περιπολίες, επιθέσεις σε μετανά-
στες, αριστερούς αγωνιστές και νεολαίους. Προσπαθούσαν να τρο-
μοκρατήσουν όποιον αντιστέκονταν στις βάρβαρες πολιτικές των
μνημονίων καλλιεργώντας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής πε-
ριόδου κλίμα βίας και επιθέσεων σε προεκλογικά περίπτερα κλπ».

Και προσθέτει: «Καλούμε τα συνδικάτα, τη νεολαία, κάθε αγωνι-
στή του εργατικού, αντιφασιστικού, αντιρατσιστικού, αντιιμπεριαλι-
στικού κινήματος να πάρει μαζικά μέρος στη συγκέντρωση που ορ-
γανώνεται από το ΣΕΠΕ Χανίων στις 31 Γενάρη έξω από τα δικαστή-
ρια. Απαιτούμε την άμεση παύση της δίωξης και την απαλλαγή του
συντρόφου Ρίζου». 

Αστυνομικοί
κατηγορούμενοι 
για επιθέσεις

Στις
καθαρίστριες…

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια της Ευελ-
πίδων καλεί η Πρωτοβουλία για τη δικαίω-
ση των αγωνιζόμενων καθαριστριών την
Τετάρτη 25 Γενάρη στις 9πμ, στην αίθου-
σα 3 του κτιρίου 2. Δικάζεται ο αστυνομι-
κός των ΥΜΕΤ, Τσοκαναρίδης που είχε
τραυματίσει τις καθαρίστριες Βάσω Γκόβα
και Ευαγγελία Αλεξάκη κατά τη διάρκεια
κινητοποίησης στις 10 Ιούλη του 2014 έξω
από το υπουργείο Οικονομικών.

H Πρωτοβουλία σε ανακοίνωση-κάλε-
σμά της θυμίζει: «Λόγω της έλευσης της
Τρόικας και της παραδειγματικής αντίστα-
σης των καθαριστριών, διμοιρία των ΥΜΕΤ
αναλαμβάνει δράση. Ένας άντρας της δι-
μοιρίας, μπαίνει μπροστά, ουρλιάζοντας
να μαζέψουν τον κόσμο που ήταν συγκεν-
τρωμένος. Επιτίθεται με μανία στις καθα-
ρίστριες Ευαγγελία Αλεξάκη και Βάσω
Γκόβα, οι οποίες προσπαθούν να προστα-
τεύσουν τους αλληλέγγυους -ες και τις
συναδέλφισσές τους.

Με ιδιαίτερη βία, τραυματίζει την καθα-
ρίστρια Ευαγγελία Αλεξάκη και της προ-
καλεί σοβαρή ρήξη τενόντων στο χέρι και
στην συνέχεια σηκώνοντας κυριολεκτικά
στον αέρα τη συναδέλφισσα Βάσω Γκόβα,
την προσαγάγει, τραυματίζοντάς την στα
πλευρά. Οι συνέπειες της αστυνομικής
βίας στις αγωνιζόμενες καθαρίστριες είναι
η συναδέλφισσα Βάσω Γκόβα για μεγάλο
διάστημα να υποφέρει από αβάσταχτους
πόνους στα πλευρά και δύσπνοια, ενώ η
Ευαγγελία Αλεξάκη μετά από το σοβαρό
τραυματισμό της ήταν αδύνατο να εργα-
στεί για μήνες, ενώ υποβλήθηκε σε χει-
ρουργείο και πολύμηνη θεραπεία».

Εκτός από την επίθεση, ο αστυνομικός
στη συνέχεια προχώρησε σε μήνυση εναν-
τίον τους για «αντίσταση κατά της αρχής
και εξύβριση». Οι καθαρίστριες τον μήνυ-
σαν επίσης ζητώντας την τιμωρία του «για
την βάρβαρη καταστολή εναντίον τους
που είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν σο-
βαρή σωματική και ψυχολογική βλάβη».

…και στους
μετανάστες

Την Τετάρτη γίνεται και η δίκη του
αστυνομικού Αλέξανδρου Μαμαλάκη ο
οποίος είχε εμπλακεί σε επιθέσεις σε βά-
ρος μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας.
Πιάστηκε να εκβιάζει μετανάστες να του
δώσουν λεφτά για να συνεχίζουν να που-
λάνε τσιγάρα, ενώ ταυτόχρονα είχε προ-
χωρήσει σε εισβολές μέσα στα σπίτια
τους όπου τους απειλούσε. Ήταν μια δια-
πίστωση που έκανε το ίδιο το Τμήμα Εσω-
τερικών Υποθέσεων που τελικά τον παρέ-
πεμψε σε δίκη μετά από καταγγελίες της
ΚΕΕΡΦΑ.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αναβολή για τη 1η Φλεβάρη του 2018 πήρε η δίκη των 4 δημοτικών συμ-

βούλων του Δήμου της Αθήνας (δύο νυν, του Πέτρου Κωνσταντίνου και Νί-
κου Σοφιανού και δύο πρώην, της Ελένης Πορτάλιου και της Σταυρούλας
Αγγελίδου) που βρέθηκαν κατηγορούμενοι για συκοφαντική δυσφήμιση
του αρχιμανδρίτη Μπούμπα, έκπτωτου προέδρου του Δ.Σ του Γηροκομεί-
ου Αθηνών, επειδή των κατηγόρησαν σαν υπεύθυνο για τη σκανδαλώδη
διαχείριση που οδηγήσε σε τεράστια χρέη το ίδρυμα.

Συνεχίζονται οι διώξεις των μελών του κινήματος ενάντια
στους πλειστηριασμούς στη Θεσσαλονίκη.

Όπως καταγγέλλει η Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης η έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης από την
Εισαγγελία Θεσσαλονίκης σε βάρος μελών του Συντονιστικού
Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης, έγινε μετά από υλικό και κατα-
θέσεις που μάζεψε η Αστυνομία αυτεπάγγελτα και τα έστειλε
στην Εισαγγελία. 

“Το κίνημα αυτό δεν είναι παράνομο, είναι δίκαιο. Όσο κι αν
επιμένουν τα non-papers του Μαξίμου ότι οι πλειστηριασμοί
που διενεργούνται αφορούν τους …πλούσιους, η πραγματικότη-
τα είναι ότι μέχρι σήμερα επιχειρούνται πλειστηριασμοί που κα-
τά βάση αφορούν λαϊκές κατοικίες, μικρά γραφεία, μαγαζιά και
αποθήκες και όχι οικοδομικά συγκροτήματα ή εγκαταστάσεις
εργοστασίων και μεγάλων επιχειρήσεων για την ικανοποίηση δε-
δουλευμένων εργατών ή για αποζημιώσεις λόγω απολύσεων.

Η προσπάθεια τρομοκράτησης των αγωνιστών του κινήματος
μπορεί και πρέπει να πέσει στο κενό... Η Εναλλακτική Πρωτο-
βουλία απαιτεί την άμεση παύση της δίωξης των δύο αγωνιστών
και καλεί όλους τους συναδέλφους δικηγόρους να πάρουν μέ-
ρος στις διαμαρτυρίες ενάντια στις διώξεις”. 

ΑΝΑΠΗΡΟΙ Αγώνας αξιοπρέπειας

Πλειστηριασμοί 
Stop στις διώξεις

Φασιστικό θράσος
ΑΘΗΝΑ

ΕΜΠΡΟΣ

ΧΑΝΙΑ



ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Βαβέλ 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Vocal 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Big Mouth 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 20-21/1
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 20-21/1
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Δημαρχείο 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαίρη Ουόρντ

ΙΛΙΟΝ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ στης Μηλιάς το
Λάζο 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ στης Μηλιάς το
Λάζο 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Mr.Coffee (Σίσυ-
φου 4) 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Στέκι (Ρήγα Φεραίου) 6μμ
Τρότσκι, το ξίφος και η πένα της επα-
νάστασης
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Μαγαζί 6μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ 1968 (Θησέως
και Αγ. Πάντων) 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ 1968 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Αλντεμπαράν
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1καφέ Ντι καπιτάνιο 7μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη  
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Νότος 7μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Θόλος 4μμ
Η αντίσταση στον Α’ ΠΠ και οι επανα-
στάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Θόλος 4μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Voador
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Θόλος 4μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Χειμώνα

ΞΑΝΘΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Η αντίσταση στον Α’ ΠΠ και οι επανα-
στάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 κυλικείο Πολιτιστικού
Κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Γιώτης 8μμ
Η αντίσταση στον Α’ ΠΠ και οι επανα-
στάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Ποέτα 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση

Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΟΥΜΠΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΗ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 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

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Δημαρχείο 7.30μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη  
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Λα Ροζέ (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Διαδηλώσεις κατά του Τραμπ – η νέα
υπερδύναμη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Ξύλινη Βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
•ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Ξύλινη Βέσπα 8μμ

Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Τρίπορτο (Παραμυ-
θίας και Αρτεμησίου) 6μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Κικιρίκου 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Sweet Home Sweet
Home 0μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμουρη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Υγιεινό με νου 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Άρης Αναστασίου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Άνω Πουρνα-
ρούσα 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Ανω Πουρνα-
ρούσα 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστα-
σης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 καφέ Ποέτα 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το κυπριακό και η νέα ελληνοτουρκική
κρίση
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/1 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6.30μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστα-
σης
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1 καφέ Σκαντζόχοι-
ρος 6.30μμ
Δυο χρόνια  ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ. Βλάσση 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ. Ιερόθεου 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες 
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μες
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής Αντί-
στασης 12μ 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μες
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way, Συντριβάνι 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μες
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μες
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή του Βούλγαρη 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11.30πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ
Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -
βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια
αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -

κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα -
τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας
τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί
το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην
άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αν-
τι 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 σο-
σια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο Oκτώ -
βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει
σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της
EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του στα λι -
νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα -
το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι -
σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-

σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των

μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε -
δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Τ
ην Παρασκευή και το Σάββατο που πέρα-
σε, οι χιλιάδες που διαδήλωναν στο Μί-
σιγκαν πρόσθεταν ακόμα μια ψηφίδα στο

τεράστιο μωσαϊκό των 5 εκατομμυρίων που ξε-
σηκώθηκαν παγκοσμίως ενάντια στον Τραμπ.

80 χρόνια πριν, στο μέσο της Μεγάλης Ύφε-
σης, το Μίσιγκαν γινόταν το κέντρο της εργα-
τικής αντεπίθεσης που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.
Ήταν τις πρώτες μέρες του 1937 όταν οι παπ-
πούδες και οι γιαγιάδες των σημερινών διαδη-
λωτών πραγματοποιούσαν τη μεγάλη απεργία
- κατάληψη στην General Motors, με επίκεντρο
τα εργοστάσια του Φλιντ. Η General Motors
ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Λει-
τουργούσε 110 εργοστάσια σε 19 χώρες.
Όμως, το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριο-
τήτων της GM ήταν στις ΗΠΑ: 69 εργοστάσια
σε 35 πόλεις και 14 Πολιτείες.  

Η Μεγάλη Ύφεση είχε καταστροφικό αντί-
χτυπο στην αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ.
Το 1929 είχαν παραχθεί 5,3 εκατομμύρια οχή-
ματα. Το 1932 ο αριθμός είχε πέσει στα 1,3
εκατομμύρια. Την ίδια περίοδο η απασχόληση
μειώθηκε από 450.000 σε 243.000 άτομα – και
πολλοί απ’ αυτούς που είχαν δουλειά ήταν
“περιστασιακοί” εργαζόμενοι που μπορεί να
σήμαινε μόλις μερικές βδομάδες εργασίας σε
όλο το έτος. Αυτό σήμαινε απίστευτη εντατικο-
ποίηση στην εργασία.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες εκμεταλλεύονταν
στο έπακρο τη μεγάλη ανεργία για να εντεί-
νουν αλύπητα τους ρυθμούς δουλειάς και να
περικόπτουν παράλληλα τους μισθούς. Το μό-
το των αφεντικών ήταν το γνωστό: “αν δεν σ’
αρέσει δεν πειράζει, υπάρχουν τετρακόσιοι άν-
θρωποι εκεί έξω που θέλουν τη δουλειά σου”. 

Ταυτόχρονα, η GM ήταν απολύτως αποφα-
σισμένη να μην αφήσει τα συνδικάτα να ριζώ-
σουν, και γι’ αυτό το σκοπό αύξησε δραματικά
τα κονδύλια για χαφιέδες, ιδιωτική ασφάλεια
και όπλα. Από το 1932 μέχρι το 1936 η GM ξό-
δεψε ένα εκατομμύριο δολάρια για χαφιέδες
και ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης του πρακτο-
ρείου Πίνκερτον, του διαβόητου πρακτορείου
μπράβων, ειδικευμένων στην καταστολή εργα-
τικών αγώνων. Μόνο στο Μίσιγκαν, ανάμεσα
στο 1933 και το 1936, πάνω από 50 μαχητικοί
εργάτες είχαν δολοφονηθεί.

Παρ'όλα αυτά, τους μήνες πριν το ξέσπα-
σμα της μεγάλης απεργίας, υπήρχαν περιστα-
τικά όπου η εργοδοσία αναγκαζόταν να πάρει
πίσω απολύσεις επειδή οι εργαζόμενοι αρνιόν-
τουσαν να πιάσουν δουλειά αν δεν γύριζαν πί-
σω οι συνάδελφοί τους. Μικρές νίκες έχτιζαν
την αυτοπεποίθηση για τη μεγάλη μάχη που
ερχόταν. Και η μεγάλη μάχη ξέσπασε στο
Φλιντ του Μίσιγκαν. 

Δυο μέρες πριν την Πρωτοχρονιά του 1937,
οι εργάτες στα εργοστάσια Νο1 και Νο2 μιας
θυγατρικής της GM, που έφτιαχνε τα αμαξώ-
ματα, ξεκίνησαν κατάληψη, με αφορμή την
απόλυση τριών μελών του συνδικάτου. Η υιο-
θέτηση της απεργίας με κατάληψη ως μέσο
αγώνα ήταν καθοριστική. Έδινε τη δυνατότητα
σε μια στρατηγικά τοποθετημένη μειοψηφία
των εργατών να σταματήσουν την παραγωγή
και να δείξουν στην πράξη στους συναδέλ-
φους τους ότι μπορούσαν να τα βάλουν με το
αφεντικό και να το γονατίσουν. 

Λόγω της φύσης της δουλειάς με τις γραμ-
μές παραγωγής, το σταμάτημα ενός τμήματος
σήμαινε ότι σύντομα παρέλυαν και τα υπόλοι-
πα και το αφεντικό τραβούσε τα μαλλιά του.
Οι απεργοί προχωρώντας σε κατάληψη δεν
κινδύνευαν από απεργοσπάστες κι απέφευγαν

την ήττα στις απεργιακές φρουρές, καθώς η
αστυνομική έφοδος σε ένα κατειλημμένο ερ-
γοστάσιο ήταν πολύ πιο δύσκολη. 

Αποφασιστικό ρόλο στο ξέσπασμα της μά-
χης έπαιξαν οι αγωνιστές του Κομμουνιστικού
Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος κα-
θώς πρόσφεραν στους συναδέλφους τους μια
στρατηγική για τη διεξαγωγή του αγώνα και
ένα σχέδιο για την οργάνωση της κατάληψης.
Όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο J.Newsin-
ger στο βιβλίο του “Αντεπίθεση” (εκδ.Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο), όταν κατελήφθη το εργο-
στάσιο Νο1 στο Φλιντ, τα μέλη του ΚΚ και του
ΣΚ, μαζεύτηκαν στο πίσω μέρος της αίθουσας,
έβγαλαν κάτι χαρτιά από τις τσέπες τους κι
άρχισαν να τα μοιράζουν. Πάνω έγραφαν: “Τι
να κάνετε σε περίπτωση κατάληψης”. 

Σαν πυρκαγιά

Η απεργία απλώθηκε σαν πυρκαγιά. Την επό-
μενη μέρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ξέσπασε
απεργία στο εργοστάσιο της GM στο Νόρ-
γουντ του Οχάιο και κατελήφθη το εργοστάσιο
στο Άντερσον της Ιντιάνα. Λίγες μέρες μετά το
ίδιο συνέβαινε στο εργοστάσιο της Chevrolet
στο Τολέδο και το Ουισκόνσιν. Μέχρι τις αρχές
του Φλεβάρη περίπου 40.000 εργάτες της GM
απεργούσαν και είτε έκαναν κατάληψη, είτε
βρίσκονταν στις απεργιακές φρουρές.

Η κατάληψη είχε τη δική της οργάνωση και
ζωή. Μια εκλεγμένη απεργιακή επιτροπή ήταν
υπεύθυνη και οι αποφάσεις της ελέγχονταν
καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις των
απεργών. 

Οι απεργοί εργάζονταν έξι ώρες απεργιακή
υπηρεσία ο καθένας. Τα καθήκοντα και τα πό-
στα ήταν πολλά. Απεργιακή φρουρά στις πύ-
λες, περιπολίες στη γύρω περιοχή, καθαριότη-
τα, κουζίνα, εκπαιδευτικά μαθήματα. Ακόμα
και κινηματογράφος είχε φτιαχτεί μέσα στην
κατάληψη χάρη στις μπομπίνες που έδιναν αλ-
ληλέγγυοι ιδιοκτήτες σινεμά. Η προετοιμασία
της άμυνας σε περίπτωση επίθεσης αστυνο-
μίας και μπράβων, ήταν επίσης εντυπωσιακή.
Τα κατειλημμένα εργοστάσια ήταν φρούρια,
καλυμένα με λαμαρίνες, ενώ έτοιμες ήταν οι

πυροσβεστικές αντλίες και βαριά αντικείμενα
τα οποία θα εκτοξεύονταν στους εισβολείς.
Όταν, στις 11/1, η αστυνομία του Φλιντ επιχεί-
ρησε να ανακαταλάβει το εργοστάσιο Νο1,
στην καθοριστική μάχη που έμεινε γνωστή ως
The Battle of the Running Bulls (η μάχη των
μαινόμενων ταύρων), η αστυνομία αναχαιτί-
στηκε με τις υδραντλίες και από ένα καταιγι-
σμό από βαριούς μεντεσέδες και οτιδήποτε
άλλο μπορούσε να εκτοξευτεί. 

Σε μεγάλο βαθμό, αυτό που έκρινε την επι-
τυχία της απεργίας ήταν ο συνδυασμός της με
τη μαζική κινητοποίηση απ’ έξω. Έξω από το
εργοστάσιο γίνονταν καθημερινά συγκεντρώ-
σεις και μεγάλες διαδηλώσεις σε κάθε κρίσιμη
στιγμή. Χιλιάδες εργάτες κατέφθασαν από
πολλές άλλες πόλεις στο Φλιντ για να στηρί-
ξουν την κατάληψη. 

Σημαντική ήταν η συμμετοχή των γυναικών.
Το Σώμα Γυναικών είχε το δικό του γραφείο Τύ-
που, συμμετείχε στην περιφρούρηση σε τακτική
βάση, στελέχωσε ένα σταθμό πρώτων βοηθει-
ών, έφτιαξε παιδικό σταθμό, όπου οι μανάδες
μπορούσαν να αφήσουν τα μικρά τους όσο
ασχολούνταν με τα απεργιακά τους καθήκοντα,
συγκέντρωναν οικονομική βοήθεια για την
απεργία και έρχονταν σε επαφή με γυναίκες κα-
ταληψιών που παραπονιόνταν για την απουσία
των συζύγων τους, τους εξηγούσαν το σκοπό
της απεργίας και κέρδιζαν τη στήριξή τους. 

Η ζημιά για την εταιρία το διάστημα της
απεργίας ήταν τεράστια.
Το Δεκέμβρη του 1936 η
GM παρήγαγε 50.000 αυτο-
κίνητα. Το Φλεβάρη 1937 η
παραγωγή ήταν συνολικά
125 αυτοκίνητα. 

Η εταιρία δεν έκατσε με
σταυρωμένα χέρια. Μια
σειρά από ακτιβιστές και
οργανωτές του συνδικάτου
έπεσαν θύματα ξυλοδαρ-
μών. Τα δικαστήρια διέτα-
ξαν την εκκένωση των ερ-
γοστασίων και την απαγό-
ρευση της περιφρούρη-
σης. Επιχειρήθηκαν, όπως

αναφέραμε πιο πάνω, ανακαταλήψεις των κα-
τειλημμένων εργοστασίων από την αστυνομία.
Στρατιωτικά πολυβόλα σημάδευαν μόνιμα τα
εργοστάσια. Απειλήθηκε στρατιωτικός νόμος
στο Φλιντ, επέμβαση της Εθνοφρουράς και
ουσιαστικά απαγόρευση των συνδικάτων στην
πόλη. Η εφαρμογή της απειλής ισοδυναμούσε
με λουτρό αίματος. Ο κυβερνήτης Μέρφι δεν
έβλεπε άλλη λύση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
Ρούσβελτ, συμφώνησε σε αυτή την προοπτική. 

Οι εργάτες ήταν αποφασισμένοι. “Αποφασί-
σαμε να μείνουμε μέσα στο εργοστάσιο. Δεν
έχουμε καμιά αυταπάτη για τις θυσίες που συ-
νεπάγεται αυτή η απόφαση. Έχουμε πλήρη επί-
γνωση ότι αν γίνει απόπειρα βίαιης εκδίωξής
μας, πολλοί από μας θα σκοτωθούν. Και κάνου-
με σαφές ότι αν αυτό είναι το αποτέλεσμα, τότε
αυτός που θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τους
θανάτους μας θα είστε εσείς” ήταν η απάντησή
τους. Η ίδια η ηγεσία του συνδικάτου οχυρώθη-
κε στο εργοστάσιο. Εν τω μεταξύ χιλιάδες ερ-
γάτες από άλλα μέρη πλημμύρισαν την πόλη.
Ήταν οπλισμένοι με ρόπαλα, σιδηρολοστούς,
σφυριά κι άλλα αυτοσχέδια όπλα και έτοιμοι για
μάχη. Πολλά από τα μέλη της Εθνοφρουράς εί-
χαν πλέον “συμπαθήσει τους απεργούς”.

Εργατική σύγκρουση

Τελικά αυτός που λύγισε ήταν ο κυβερνήτης
και η εργοδοσία. Ο ίδιος ο Μέρφι, θα ισχυριζό-
ταν αργότερα ότι αν δεν υποχωρούσε τότε θα
“πυροδοτούσε τη μεγαλύτερη εργατική σύγ-
κρουση που είχε γνωρίσει το έθνος”. Είχε δίκιο.
Η GM αναγκάστηκε να κάτσει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και στις 11 Φλεβάρη υπο-
γράφτηκε σύμβαση που αναγνώριζε το συνδι-
κάτο στα εργοστάσια που είχαν απεργήσει και
του έδινε το πράσινο φως να οργανώσει κόσμο
σε όλη την εταιρεία. Οι καταληψίες απεργοί
βγήκαν θριαμβευτές από τα εργοστάσια κι όταν
η Εθνοφρουρά αποχωρούσε από το Φλιντ κά-
ποιοι από τους άνδρες της τραγουδούσαν το
εργατικό τραγουδάκι Solidarity Forever. 

Τους μήνες που ακολούθησαν, το συνδικά-
το, το UAW, αύξησε τρομερά τη δύναμή του.
Το Φλεβάρη του 1937 τα μέλη του στον κλάδο
της αυτοκινητοβιομηχανίας είχαν φτάσει τις
88.000. Στα μέσα του Οκτώβρη είχαν ξεπερά-
σει τις 400.000. Η Συνομοσπονδία, η CIO, είχε
κερδίσει μια αποφασιστική νίκη. Τον Οκτώβρη
της ίδιας χρονιάς τα μέλη της ξεπερνούσαν τα
τέσσερα εκατομμύρια. 

Η νίκη στην GM έδωσε ώθηση στους εργά-
τες σε όλες τις ΗΠΑ. Την ίδια χρονιά έγιναν
477 απεργίες με κατάληψη στις οποίες συμμε-
τείχαν περισσότεροι από 400.000 εργάτες
όλων των κλάδων. Σε καράβια, ανθρακωρυ-
χεία, εταιρίες ιματισμού, σοκολατοποιείες,
ακόμα και φυλακές. Η νίκη των εργατών της

General Motors, έδωσε μιαν
ανάσα μέσα στα πιο δύσκο-
λα χρόνια της κρίσης.

Όπως έγραφε ο διάση-
μος θεατρικός συγγραφέας
Άρθουρ Μίλερ, που ως φοι-
τητής κάλυπτε δημοσιογρα-
φικά την απεργία “όταν η
εταιρεία λύγισε και αναγνώ-
ρισε τους Ενωμένους Εργά-
τες Αυτοκινήτου, αισθάνθη-
κα να πατάω πιο γερά στη
γη. Μου φαινόταν ότι γεν-
νιόταν μια νέα ομορφιά”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Η “ορχήστρα” 
της κατάληψης
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Τ
ο 1905 η πρώτη ρώσικη επανάστα-
ση έβαλε επί τάπητος ένα ζήτημα
που συνεχίζει να απασχολεί –και

να βασανίζει- την Αριστερά μέχρι σή-
μερα. Μέχρι που μπορεί να φτάσουν
οι εργάτες/τριες όταν βγαίνουν σαν
τάξη στον αγώνα; Να πάρουν την
κρατική εξουσία για λογαριασμό τους
ή να κάνουν στην άκρη επειδή η τάξη
τους δεν είναι «ώριμη» ή για να μην
«απομονωθεί»; Ο Λ. Τρότσκι έδωσε
την πρώτη συστηματική απάντηση σε
αυτές τις απόψεις, με τη θεωρία της
Διαρκούς Επανάστασης. Στηρίχτηκε
σε δυο εργαλεία: την εμπειρία της
ίδιας της επανάστασης και μια πρω-
τότυπη θεωρητική μαρξιστική ανάλυ-
ση. 

«Στην επανάσταση που η ιστορία
θα βάλει το ξεκίνημά της στη χρονιά
1905, το προλεταριάτο για πρώτη φο-
ρά μπήκε μπροστά με το δικό του λά-
βαρο και στο όνομα των δικών του
σκοπών». Αυτό έγραφε ο Τρότσκι λί-
γα χρόνια μετά, σε μια περίοδο που η
επανάσταση φαινόταν εντελώς ηττη-
μένη και οι φωνές του «ρεαλισμού»
κυριαρχούσαν. 

Όμως, ο Τρότσκι είχε δίκιο. Η επανά-
σταση ξεκίνησε τυπικά με τη «Ματωμένη Κυ-
ριακή» της 9 Γενάρη 1905, όταν χιλιάδες εργά-
τες και εργάτριες διαδήλωσαν προς τα Χειμερι-
νά Ανάκτορα για να παραδώσουν ένα ψήφισμα
στον «Μεγαλειότατο», τον Τσάρο. Για τους φιλε-
λεύθερους διανοούμενους ήταν μια μάζα που
υπέφερε και ζητούσε ταπεινά ανακούφιση από
τα βάσανά της. 

Όμως, ήδη από τότε ο Τρότσκι υπογράμμιζε
ότι αυτές οι «μάζες» είχαν συνείδηση και πρωτο-
βουλία: Μπορεί να κρατούσαν εικονίσματα αλλά
έρχονταν από συνελεύσεις στα εργοστάσια. Η
γλώσσα του ψηφίσματος ήταν ταπεινή, τα αιτή-
ματα όχι: 8ωρο, δικαίωμα στην απεργία, πολιτι-
κές ελευθερίες. 

Η συνέχεια ήταν ότι το προλεταριάτο πάλεψε
στην πρωτοπορία της επανάστασης με τα δικά
του ταξικά όπλα. Κύματα απεργιών, οργάνωση
σε συνδικάτα (πρώτα ξεσπούσαν οι απεργίες και
μετά φτιάχνονταν τα συνδικάτα) και δημιούργη-
σε ένα πανίσχυρο θεσμό στον οποίο συγχωνεύ-
τηκε η πάλη για οικονομικά και πολιτικά αιτήμα-
τα, η πάλη για ψωμί με την πάλη για την εξουσία:
το Σοβιέτ της Πετρούπολης. Ο Τρότσκι έγινε
πρόεδρός του στα τέλη του 1905. 

Όλοι οι μαρξιστές της Ρωσίας (και της Ευρώ-
πης) συμφωνούσαν ότι η ρωσική επανάσταση
(θα) ήταν αστική, «αστικοδημοκρατική» για την
ακρίβεια. Η ανατροπή του τσαρισμού και η δη-
μοκρατία, το μοίρασμα της γης στους αγρότες
και το ξερίζωμα των ευγενών-γαιοκτημόνων ήταν
οι άμεσοι στόχοι της. 

Από αυτό οι μενσεβίκοι βγάζανε το συμπέρα-
σμα ότι η εργατική τάξη δεν πρέπει να πάει πολύ
μπροστά γιατί θα σπάσει την αναγκαία συμμαχία
με τους φιλελεύθερους αστούς. Αστικοδημοκρα-

τική η επανάσταση, αστική προοδευτική ηγεσία
(«ηγεμονία»), ένας «κανονικός» καπιταλισμός το
μέλλον, έγινε η στρατηγική τους. Οι μπολσεβίκοι
δεν είχαν καμιά εμπιστοσύνη στους «φιλελεύθε-
ρους» αστούς. Οι εργάτες θα ανατρέψουν τον
τσαρισμό και θα πάρουν την εξουσία μαζί με την
αγροτιά έλεγαν. Δεν θα γίνουμε ουρά των αστών
ήταν η δυνατή πλευρά της στρατηγικής τους.
Όμως, ακόμα και γι’ αυτούς η επανάσταση δεν
θα έβγαινε από τα όρια του καπιταλισμού. 

Ταξικές λύσεις

Ο Τρότσκι υποστήριξε ότι η εργατική τάξη θα
πάρει την εξουσία επικεφαλής των αγροτών, αλ-
λά από την πρώτη μέρα θα αναγκαστεί να επι-
βάλλει τις δικές της ταξικές λύσεις. Για να δείξει
παραστατικά τι εννοούσε έβαζε ένα «απλό» ερώ-
τημα. Την επόμενη μέρα της ανατροπής του
τσαρισμού, τι θα γινόταν με το πρόβλημα της
ανεργίας; Τι θα έκαναν οι καπιταλιστές αν η νέα
εξουσία έπαιρνε μέτρα στήριξης των ανέργων
βάζοντας χέρι στα κέρδη τους; «Θα βάλουν με-
γάλα λουκέτα στις πόρτες των εργοστασίων
τους και θα πούνε: ‘Δεν υπάρχει απειλή για την
ιδιοκτησία μας γιατί η εργατική τάξη βρίσκεται
στο στάδιο της δημοκρατικής και όχι της σοσια-
λιστικής δικτατορίας’;» Και τι θα απαντήσει η ερ-
γατική τάξη που θα έχει ανατρέψει τον τσαρισμό
με το όπλο στο χέρι; Δεν θα επιβάλλει το άνοιγ-
μα των εργοστασίων με την κρατικοποίησή τους;
«Όμως, αυτό δεν ανοίγει το δρόμο για το σοσια-
λισμό; Φυσικά και τον ανοίγει. Τι άλλο προτείνε-
τε;» ρωτούσε ρητορικά ο Τρότσκι τους υποστη-
ρικτές των «σταδίων». 

Η «διαρκής επανάσταση», όμως, δεν είχε πηγή

της μόνο την εμπειρία της ταξικής πάλης.
Ο Τρότσκι στηριζόταν σε μια μαρξιστική

ανάλυση που έσπαγε τα καλούπια του
μαρξισμού όπως τον καταλάβαινε η
Δεύτερη Διεθνής. Δεν είναι σωστό ότι
«η ιστορία ενός καπιταλιστικού
έθνους ακολουθεί τα βήματα της
ιστορίας ενός άλλου απλά με κάποιες
αποκλίσεις», ότι οι χώρες που μπαί-
νουν καθυστερημένα στο δρόμο της
καπιταλιστικής ανάπτυξης θα πρέπει
να βαδίσουν το μακρύ δρόμο των
προηγμένων όπως για παράδειγμα
της Αγγλίας. 

Ο καπιταλισμός στην Ρωσία ανα-
πτύχθηκε κι αυτός πηδώντας πάνω
από «στάδια» επειδή δεν βρέθηκε
απομονωμένος σε μια γυάλα «εθνικής
οικονομίας». Το ρωσικό κράτος χρει-
άστηκε να εισάγει τις πιο σύγχρονες
στρατιωτικές τεχνικές και μεθόδους
για να παραμείνει μια Μεγάλη Δύναμη
και αυτό σήμαινε άνοιγμα στα δάνεια,
τις επενδύσεις, τις επιρροές των άλ-
λων καπιταλιστικών χωρών. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια κοινωνία
όπου δίπλα στη πιο φρικτή καθυστέ-

ρηση αναπτύχθηκαν «οι σύγχρονες κοι-
νωνικές σχέσεις της καπιταλιστικής πό-

λης, στην οποία οι σοσιαλιστές εργάτες συ-
νειδητά αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους ως
συμμετέχοντες στην παγκόσμια πολιτική, παρα-
κολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και
τις αντιπαραθέσεις στο γερμανικό Ράιχσταγκ». 

Η εργατική τάξη μπορεί να πάρει την εξουσία,
υποστήριζε ο Τρότσκι, γιατί ήταν η μόνη τάξη
που μπορούσε να δώσει ριζικές λύσεις στην πά-
λη ενάντια στον τσαρισμό. Αλλά, ήταν προφανές
ότι μια ανεπτυγμένη σοσιαλιστική κοινωνία δεν
μπορούσε να χτιστεί σε καμιά χώρα απομονωμέ-
να. Γιατί καμιά χώρα, ακόμα και η πιο ανεπτυγ-
μένη δεν μπορεί να αναπαράγει στο εσωτερικό
της τις πολύπλοκες διασυνδέσεις της παγκό-
σμιας καπιταλιστικής οικονομίας. 

Η εργατική εξουσία στην Ρωσία, υποστήριζε ο
Τρότσκι, θα αναγκαστεί από την πρώτη στιγμή
να επιδιώξει την ένωση των δυνάμεων της με το
«σοσιαλιστικό προλεταριάτο» της Ευρώπης. Η
«Διαρκής Επανάσταση θα γίνει για το ρώσικο
προλεταριάτο ζήτημα ταξικής αυτοσυντήρη-
σης». 

Τον Ιούλη του 1917 οι εργάτες του εργοστασί-
ου Πουτίλοφ μάζεψαν σε ένα έρανο πέντε χιλιά-
δες ρούβλια για την κατασκευή ενός μεγάλου
κόκκινου λαβάρου, δώρο στους φαντάρους του
συντάγματος Παβλόφ. Στο λάβαρο υπήρχε μια
επιγραφή: «Ορκιζόμαστε να πετύχουμε την
αδελφότητα των λαών. Ζήτω η Ρώσικη Επανά-
σταση πρόλογος της Σοσιαλιστικής Επανάστα-
σης στην Ευρώπη!» Η διαρκής επανάσταση είχε
περάσει από τη σφαίρα της θεωρίας στην σφαί-
ρα της πράξης. Τον Οκτώβρη του 1917 το κόμμα
των μπολσεβίκων οδήγησε τα σοβιέτ στη νίκη με
αυτή τη στρατηγική. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ Πώς έγινε
η επανάσταση διαρκής
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ΚΚ ΣΥΡΙΑΣ  Μια ιστορία απαράδεκτων συμβιβασμών
Πέρα από τους ισλαμιστές και τα καθεστώτα, υπάρχει

Αριστερά στη Μέση Ανατολή; Η Αραβική Άνοιξη το

2011 απέδειξε ότι υπάρχει. Τι συμβαίνει όμως στη Συ-

ρία; Τα δύο Κομμουνιστικά Κόμματα που εμφανίζον-

ται συνήθως στο διεθνή τύπο είναι στρατευμένα με το

καθεστώς του Άσαντ και καταγγέλλουν την επανάστα-

ση ως διεθνή “συνωμοσία”.

Στην πραγματικότητα, τα ερωτήματα είναι αλληλένδε-

τα. Για πολλές δεκαετίες η Αριστερά στη Μέση Ανατο-

λή ήταν και είναι αδύναμη, ακριβώς γιατί η σταλινική

αντεπανάσταση οδήγησε τα Κομμουνιστικά Κόμματα

της περιοχής σε ιδεολογική χρεοκοπία και σε εγκατά-

λειψη της επαναστατικής προοπτικής, για χάρη των

“προοδευτικών καθεστώτων”. Το Κομμουνιστικό Κόμ-

μα Συρίας δεν είναι απλώς ένα παράδειγμα. Υπήρξε ο

πολιορκητικός κριός του σταλινισμού και ηγήθηκε

στην μετατροπή της Αριστεράς σε ακίνδυνη δύναμη,

αφήνοντας ανοιχτό πεδίο τόσο για τους εθνικιστές όσο

και για τους ισλαμιστές που κάλυψαν το κενό που

άφησε – και συνεχίζει να αφήνει.

Τ
ο ΚΚ Συρίας - Λιβάνου (η χώρα ήταν
ακόμη ενιαία) γεννήθηκε στη δεκαε-
τία του ‘20 μέσα από μεγάλους

αγώνες και του εργατικού κινήματος και
ενάντια στην αποικιοκρατία. Οι Άραβες
επαναστάτες της εποχής εμπνεύστηκαν
από τη ρώσικη επανάσταση και βγήκαν
καθαρά λέγοντας πως η λύση για τη φτώ-
χεια, την καθυστέρηση και την εξάρτηση
στην περιοχή ήταν να πάρουν οι εργάτες
την εξουσία και οι φτωχοί αγρότες τη γη.
Η λύση ήταν ο σοσιαλισμός.

Αν μεταφερθούμε 20 χρόνια αργότε-
ρα θα δούμε ότι όλα αυτά είχαν εγκατα-
λειφθεί. Ο Χάλεντ Μπακντάς, ηγέτης
του κόμματος, εξηγούσε το 1944: “Το
μόνο που απαιτούμε είναι η εισαγωγή
ορισμένων δημοκρατικών μεταρρυθμί-
σεων για τις οποίες όλοι μιλάνε και όλοι
συμφωνούνε πως είναι απαραίτητες. Τα
αιτήματά μας δεν είναι, ούτε θα είναι και
δεν είναι στο πρόγραμμά μας, να κατα-
σχεθεί το εθνικό κεφάλαιο και τα εθνικά
εργοστάσια. Υποσχόμαστε στο ντόπιο
κεφάλαιο και τον ντόπιο εργοστασιάρχη
ότι δεν θα δούμε με φθόνο ή με μίσος
το εθνικό του εργοστάσιο, αλλά αντίθε-
τα του ευχόμαστε πρόοδο και ευημερία.
Το μόνο που απαιτούμε είναι η βελτίωση
της ζωής των εθνικών εργατών και την
επιβολή μιας δημοκρατικής εργατικής
νομοθεσίας…”

Η προτεραιότητα δεν ήταν πλέον ο
σοσιαλισμός, αλλά η “εθνική απελευθέ-
ρωση” που “είναι προς το συμφέρον
των μεγάλων γαιοκτημόνων, είναι προς
το συμφέρον των μικρών και των μεγά-
λων εμπόρων εξίσου”. Στην πράξη αυτό
σήμαινε ανοιχτή εγκατάλειψη των αγρο-
τών. Κάθε αίτημα που ερχόταν σε σύγ-
κρουση με την εθνική ενότητα με τους
μεγάλους γαιοκτήμονες ήταν διχαστικό:

“Δεν απαιτούμε και δεν θα απαιτήσουμε
στο κοινοβούλιο την κατάσχεση των κτη-
μάτων και των γαιών τους, αλλά αντιθέ-
τως θέλουμε να τους βοηθήσουμε για να
απαιτήσουν εκείνοι την κατασκευή μεγά-
λης κλίμακας επιχειρήσεων άρδευσης, δι-
ευκόλυνση στην εισαγωγή λιπασμάτων και
σύγχρονης τεχνολογίας… Το μόνο που
απαιτούμε σε αντάλλαγμα για αυτό είναι
να λυπηθούν τον φελάχο [τον άκληρο
αγρότη]. Αυτά είναι τα οικονομικά μας, ή
αν θέλετε, κοινωνικά μας αιτήματα. Είναι
δημοκρατικά και πολύ μετριοπαθή”.

Και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες
για το τι σήμαινε αυτή η γραμμή, άλλα-

ξαν ακόμη και τα σύμβολα: “Οποιος δια-
βάσει το Εθνικό μας Πρόγραμμα… θα
δει ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά στον
σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει ούτε μία έκ-
φραση αιτήματος με σοσιαλιστικό χρω-
ματισμό.

Και σε συμφωνία με αυτή τη γραμμή,
τα Κομμουνιστικό Κόμματα στη Συρία
και στο Λίβανο από καιρό εγκατέλειψαν
τη χρήση της κόκκινης σημαίας και της
Διεθνούς ως ύμνου τους και υιοθέτησαν
τις εθνικές σημαίες και τους εθνικούς
ύμνους.”

Πραξικοπηματικά
Ο Μπακντάς δεν είχε βρεθεί όλως τυ-

χαίως στην ηγεσία του ΚΚ. Πήρε τον
έλεγχο το 1936, αφού πρώτα είχε εκπαι-
δευτεί στις σταλινικές σχολές της Μό-
σχας, επέστρεψε στη Συρία και ανέτρε-
ψε πραξικοπηματικά την παλιά ηγεσία
του κόμματος, η οποία ήταν “εργατίστι-
κη” και “αριστερίστικη”. 

Όμως, ως γνωστόν, η γραμμή της
“εθνικής ενότητας” δεν ίσχυε μόνο για
την Μέση Ανατολή. Το 1936 το Λαϊκό
Μέτωπο έρχεται στην εξουσία στη Γαλ-
λία, και χάριν της συμμαχίας με τους
“πατριώτες αστούς” το ζήτημα της Ανε-
ξαρτησίας των αποικιών, και φυσικά της
Συρίας και του Λιβάνου, ούτε καν μπαίνει
στο τραπέζι. Οι Σύριοι Κομμουνιστές
πρέπει να δικαιολογήσουν τα αδικαιολό-
γητα που κάνουν οι σύντροφοί τους στη
Γαλλία. Ο Μισέλ Αφλάκ, ιδρυτής του
κόμματος Μπάαθ [του κόμματος του
Άσαντ σήμερα], έχει γράψει στα απομνη-

μονεύματά του πώς αυτό έσπρωξε ένα
κομμάτι της ριζοσπαστικής νεολαίας
(του ίδιου συμπεριλαμβανομένου) από
την Αριστερά προς τον παναραβισμό.

Τα ζιγκ ζαγκ της σταλινικής πολιτικής
μόνο σύγχυση μπορούσαν να προκαλέ-
σουν. Η Συρία, με το καθεστώς Βισί στη
Γαλλία, περνάει κάτω από την επιρροή
της ναζιστικής Γερμανίας το ‘40. Το ΚΚ
τροφοδοτεί ελπίδες ότι οι ναζί μπορεί
να κάνουν βήματα προς την ανεξαρτη-
σία της Συρίας, ως αντίπαλοι των “πα-
λιών”, Γάλλων αποικιοκρατών. Το σύμ-
φωνο μη επίθεσης Στάλιν - Χίτλερ το
1939 είχε γυρίσει τούμπα όλη τη λογική
των αντιφασιστικών “Λαϊκών Μετώπων”.
Και λίγο αργότερα, με τη γερμανική ει-
σβολή στην ΕΣΣΔ, η ανάλυση ξαναγύρι-
σε ανάποδα.

Μόνο μια πειθήνια και αντιδημοκρατι-
κή ηγεσία, όπως του Μπακντάς, μπο-
ρούσε να στέκεται επικεφαλής του κόμ-
ματος, επιχειρηματολογώντας τόσο δια-
φορετικά πράγματα σε τόσο σύντομο
διάστημα. Γι’ αυτό και ο Μπακντάς μετα-
τρέπεται σε άτυπο επικεφαλής όλης της
σταλινικής πολιτικής στον αραβικό κό-
σμο, αναλαμβάνοντας να νουθετεί τα
υπόλοιπα ΚΚ.

Το 1947 οι Σύριοι Κομμουνιστές πρέ-
πει να καταπιούν ένα ακόμη πικρό ποτή-
ρι. Ο Στάλιν δίνει τη συγκατάθεσή του
στον ΟΗΕ για την ίδρυση του Ισραήλ. Η
κλεμμένη γη των Παλαιστίνιων βαφτίζε-
ται “δίκαια μοιρασιά” και τα κεκτημένα
του σιωνισμού αναγνωρίζονται. 

Νίκος Λούντος

Οι αγώνες της δεκαετίας του ‘50 έδωσαν νέα ευκαιρία
στην Αριστερά, αλλά το ΚΚ είχει ήδη διαλέξει για ρόλο του
να υποστηρίζει τη μία ή την άλλη πτέρυγα των “πατριωτών”.
Γρήγορα, μετατρέπεται σε εύκολο στόχο για κάθε είδους
δυνάμεις που θέλουν να ξεμπερδεύουν με το εργατικό κίνη-
μα. Παρότι είχε κάνει κοινό εκλογικό κατέβασμα το 1955,
πέφτει θύμα διώξεων αρχικά από τους νασερικούς και στη
συνέχεια από το Μπάαθ. Από εκλογικός σύμμαχος το Μπά-
αθ μετατρέπεται σε “δύναμη της αντίδρασης”, αλλά στα μέ-
σα της δεκαετίας του ‘60, μετά την επίσκεψη του ηγέτη της
ΕΣΣΔ, Χρουστσόφ στη Συρία, το ΚΚ αναγνωρίζει το Μπάαθ
ως “δύναμη που παλεύει για το σοσιαλισμό”. Το ΚΚ είχε χά-
σει οποιοδήποτε ανεξάρτητο χαρακτήρα πλέον και μετα-
τράπηκε σε ομάδα πίεσης προς το συριακό καθεστώς.

Η τραγωδία περνάει και μέσα από τη σφαγή χιλιάδων
κομμουνιστών στο Ιράκ, στα χέρια των συμμοριών του
Μπάαθ, οι οποίοι είχαν πάρει τις λίστες των κομματικών με-
λών από την ίδια τη CIA, αλλά η ηγεσία του Μπακντάς μπο-
ρούσε να δικαιολογήσει τα πάντα. Όπως δικαιολόγησε και
την επέμβαση της Συρίας στο Λίβανο, και τη σφαγή τριών
χιλιάδων Παλαιστίνιων στο Τελ αλ-Ζάαταρ το 1976, από τη
συνεργασία του συριακού στρατού με τους φασίστες λιβα-
νέζους Φαλαγγίτες. Οι συμβουλές του ΚΚ Συρίας προς το
παλαιστινιακό κίνημα ήταν να μην κοιτάει προς την εξέγερ-
ση των εργατών και αγροτών στις αραβικές χώρες, αλλά
να μετατραπεί κι αυτό σε ομάδα υποστήριξης του συρια-
κού καθεστώτος.

Αγκαλιά
Ο πατέρας του σημερινού Άσαντ είχε ήδη πάρει την

εξουσία με “διορθωτικό” πραξικόπημα το 1970, λέγοντας
ότι θα έβαζε φρένο στην εξάρτηση από τη Ρωσία και τις
“αριστερές υπερβολές”. Οι ρώσικες εφημερίδες αναφέ-
ρονταν στον Άσαντ ως “εσωτερική αντίδραση που συνερ-
γάζεται με ιμπεριαλιστικούς κύκλους, για να διακόψει τη
διαδικασία σοσιαλιστικού μετασχηματισμού”. Όμως, όταν
πήρε την εξουσία ξαναέγιναν όλα μέλι - γάλα, και το ΚΚ
βρήκε ξανά το δρόμο προς κάποια υπουργεία. Η τακτική
αυτή συνεχίστηκε ακόμη και όταν το ΚΚ διασπάστηκε στα
δύο το 1986. Το ΚΚ (Ενωτικό) όπως ονομάστηκε η πτέρυγα
που υποστήριξε τον Γκορμπατσόφ βρίσκεται σήμερα στο
ίδιο μέτωπο και στην ίδια κυβέρνηση με το ΚΚ (Μπακντάς),
δηλαδή στην αγκαλιά του Άσαντ που τους.. ενώνει όλους.

Σε όλη αυτή την πορεία υπήρξαν αντιστάσεις και εναλλα-
κτικά ρεύματα. Το παλαιστινιακό κίνημα μέσα και έξω από
τη Συρία μετατράπηκε σε κέντρο οργάνωσης μιας αριστε-
ράς που έφτασε να τα βάλει με τα καθεστώτα. Στα μέσα
της δεκαετίας του ‘60 αγωνιστές που έσπασαν με τη γραμ-
μή Μπακντάς έψαξαν τις απαντήσεις σε μαοϊκή και γκεβα-
ρική κατεύθυνση. Από το να ζητιανεύουμε θέσεις σε
υπουργεία και να καταλήξουμε σφαγμένοι όπως οι σύντρο-
φοί μας στο Ιράκ, τουλάχιστον ας δώσουμε τη μάχη εδώ
και τώρα, υποστήριζαν. Το 1973, κάτω από την επιρροή
της νέας αριστεράς που διαμορφωνόταν στο Λίβανο, δια-
σπάστηκε το ΚΚ Συρίας (Πολιτικό Γραφείο) που προσπάθη-
σε να δώσει απαντήσεις κόντρα στο καθεστώς και σε αλλη-
λεγγύη με τους Παλαιστίνιους. Όμως το καθεστώς Άσαντ
δεν άφησε χώρο ούτε για αναπνοή σε τέτοιες δυνάμεις.

Η επανάσταση του 2011 βρήκε τα δύο ΚΚ της Συρίας
στη λάθος πλευρά του οδοφράγματος. Στο στρατό, στην
κυβέρνηση, στις δυνάμεις καταστολής. Με το καθεστώς,
σε βάρος του εξεγερμένου κόσμου. Πέρα από το όνομα,
αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με τις
επαναστατικές παραδόσεις της Αριστεράς. Η ιστορία τους
όμως έχει πολλά να μας διδάξει για την τραγωδία που σή-
μανε η σταλινική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Νέες ευκαιρίες



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ρεις αστυνομικοί κατέθεσαν κατά την 118η
δικάσιμο (20/1) της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής. Ο πρώτος, Ελευθέριος Καρδάμης, είχε

ξεκινήσει την κατάθεσή του την προηγούμενη
ημέρα (117η δικάσιμος, 19/1). Είναι αστυνομικός
της ΑΔ Πειραιά και συμμετείχε στα μέτρα τάξης
έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής την επό-
μενη της επίθεσης στους συνδικαλιστές του Πε-
ράματος. Κατέθεσε ότι βρήκε στην εξωτερική μο-
νάδα του κλιματιστικού ένα ξύλο με μεταλλικό κύ-
λινδρο στην άκρη, «και πάνω σε αυτό με ηλεκτρο-
κόλληση ένα έλασμα μεταλλικό, γυρισμένο σα
γάντζος». Απαντώντας στις ερωτήσεις του ανα-
πληρωτή εισαγγελέα και της πολιτικής αγωγής,
ήταν κατηγορηματικός ότι με χτύπημα από ένα
τέτοιο αντικείμενο «μένεις στον τόπο». Κατέθεσε
επίσης ότι ήταν τοποθετημένο έτσι ώστε να μη
φαίνεται το επικίνδυνο κομμάτι του.

Ακολούθησε ο μάρτυρας Πέτρος Παναγιωτί-
δης, που ήταν επίσης στα μέτρα τάξης στις
13/9/13 και ο οποίος επιβεβαίωσε τα λεγόμενα
του συναδέλφου του για τη φονικότητα του αντι-
κειμένου. Είπε συγκεκριμένα: «Αυτό μόνο κατ’ ευ-
φημισμό είναι εργαλείο. Όπλο είναι. Αν έρθει στο
κεφάλι σου θα μείνεις στον τόπο. Δε συνάδει με
καμία εργασία, ούτε για σημαία κάνει». 

Επιβεβαίωση

Επιβεβαίωσε επιπλέον το σημείο της προανα-
κριτικής του κατάθεσης στο οποίο έλεγε «έδινε
την εντύπωση ότι είναι μέρος της στήριξης της
μονάδας [κλιματιστικού]» κάτι που ενισχύει την ει-
κόνα ότι οι χρυσαυγίτες προσπαθούσαν να το
κρύψουν. Από τις απαντήσεις του σε ερωτήσεις
σχετικά με το αν και πώς θα μπορούσε να φανεί
αν το αντικείμενο είχε χρησιμοποιηθεί μια ημέρα
πριν, προκύπτει η προχειρότητα με την οποία χει-
ρίστηκε η αστυνομία το εύρημα, καθώς ούτε φω-
τογραφήθηκε, ούτε δόθηκε στη ΔΕΕ για έλεγχο
βιολογικού υλικού.

Τέλος, ο μάρτυρας Σταύρος Παράσχος κλήθη-
κε να καταθέσει για το τηλεφώνημα που δέχτηκε
στην Ασφάλεια Περάματος σχετικά με το εύρημα.
Αντιφάσκοντας πλήρως με την προανακριτική του
κατάθεση (ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο
του τηλεφωνήματος), αναγκάστηκε να αλλάξει
στάση μόνο όταν αυτό του επισημάνθηκε από την
έδρα, ενώ παρίστανε ότι δεν έβλεπε κάτι ουσιω-
δώς διαφορετικό στις δύο καταθέσεις. Ζητούσε
από τους συνηγόρους της πολιτικής αγωγής να
«μη φωνάζουν», τη στιγμή που άλλοι μάρτυρες,
όπως οι φίλοι του Παύλου Φύσσα και οι συνδικα-
λιστές του Περάματος αντιμετωπίζουν από την
υπεράσπιση απειλές ποινικής δίωξης για ψευδο-
μαρτυρία λόγω διαφορετικής σύνταξης μιας πρό-
τασης! Ο μάρτυρας αποκάλυψε ωστόσο στο δι-
καστήριο ότι γνωρίζει τον πυρηνάρχη Περάματος
Πανταζή για υποθέσεις δεκαετίας.

Νωρίτερα την 117η ημέρα ο μάρτυρας Ι.Πουντί-
δης ολοκλήρωσε την κατάθεσή του. Ανέφερε το
πρόσφατο περιστατικό τραμπουκισμού σε σχολείο
του Περάματος στο οποίο πρωτοστατούσε ο περι-
φερειάρχης Λαγός, όταν ρωτήθηκε από την υπε-
ράσπιση αν οι σημερινοί βουλευτές της Χρυσής
Αυγής «αποδέχονται την εγκληματική δράση» (!).

«Οι εργοδότες της Ζώνης είχαν
παραδεχτεί τη συνάντηση με την Χ.Α.»

Μ
ε την κατάθεση του μάρτυρα Μύ-
ρωνα Σημαντήρη ξεκίνησε η
119η δικάσιμος της δίκης της

Χρυσής Αυγής, στις 24/1. Ο μάρτυρας,
εργαζόμενος στη Ζώνη ως ελασματουρ-
γός, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Με-
τάλλου Αττικής, κατέθεσε για το κλίμα
απειλών και τρομοκρατίας που επικρα-
τούσε στη Ζώνη μετά την εκλογική άνοδο
της Χρυσής Αυγής το 2012. Μίλησε επί-
σης για τη συνάντηση εργολάβων – ηγε-
σίας της εγκληματικής οργάνωσης με
σκοπό να συμφωνηθεί το «καθάρισμα»
της Ζώνης από τους συνδικαλιστές.

«Στις δεύτερες εκλογές του 2012 βρέ-
θηκε δυναμωμένη και άρχισαν οι απειλές
‘μέχρι εδώ ήσασταν’, ‘δε θα ξαναπατήσε-
τε σε πλοίο’, ‘θα σας πετάξουμε στη θά-
λασσα’. Μας τα μετέφεραν τρομοκρατη-
μένοι συνάδελφοι», είπε για το κλίμα τρο-
μοκρατίας. Στη συνέχεια μαθεύτηκε η συ-
νάντηση της ηγεσίας των νεοναζί (Μιχα-
λολιάκος, Λαγός, Κασιδιάρης) με εργολά-
βους από τη Ζώνη. Όπως είπε ο μάρτυ-
ρας, στο στόχαστρο βρίσκονταν πλέον τα
κεντρικότερα στελέχη του συνδικάτου (ο
πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο επικεφα-
λής της «αντιπολίτευσης» η οποία πρό-
σκειτο στο ΣΥΡΙΖΑ). Το γιατί ανατέθηκε
στη Χρυσή Αυγή μια τέτοια «δουλειά» ο
μάρτυρας εξηγεί ως εξής: «Για κάποιους
εργοδότες ήρθε σα μάννα εξ ουρανού.
Διέθετε το μηχανισμό για να καθαρίσει.
Με τα τάγματα εφόδου και την ιδεολογία
της ήταν έτοιμη γι’ αυτή τη δουλειά,
όπως αποδείχθηκε και εκ των υστέρων».

Σε ερώτηση αν διαψεύστηκε ποτέ αυτή
η συνάντηση από τους εργοδότες, ο μάρ-
τυρας απάντησε: «Στην αρχή ήταν κάθε-
τοι ότι δεν έγινε ποτέ καμιά συνάντηση
με τη ΧΑ. Όχι αυτή, καμία. Μετά αναγκά-
στηκαν να το παραδεχτούν. Ο Αθανασό-
πουλος [τότε πρόεδρος της Ένωσης των
εργοδοτών] παραδέχτηκε ότι έγινε.
Όπως είπε “εγώ την έκανα, με το Μεταξά
[πρώην πρόεδρο της Ένωσης] αλλά ήταν
τελείως εθιμοτυπική, όπως κάνουμε με
όλα τα κόμματα”».

Κατά τη γνώμη του μάρτυρα, αν είχε
επιτευχθεί ο στόχος της συμφωνίας («νε-
κροί») θα υπήρχε «τρομοκρατία. Μεγάλος
αριθμός συναδέλφων θα μπορούσε να
σκύψει το κεφάλι και να πηγαίνει [..] για
δουλειά με χαμηλά μεροκάματα, χωρίς
μέτρα ασφαλείας». Ο μάρτυρας εξήγησε
ότι Χρυσή Αυγή και εργοδότες ταυτίζον-
ται στο ψευδές δίλημμα «χαμηλά μεροκά-
ματα και δουλειά – ψηλά μεροκάματα και
ανεργία», στο οποίο μόνο οι συνδικαλιστι-
κοί αγώνες απαντούν. Ανέφερε επίσης
την ταύτιση απόψεων της οργάνωσης με
τους εργοδότες πάνω στο ότι για την μεί-
ωση των πλοίων στη Ζώνη ευθύνονται οι
κινητοποιήσεις των εργατών.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο συνταξιούχος

αστυνομικός Δημή-
τριος Τσαρουχάς, ο
οποίος είχε κληθεί να
κάνει έρευνα στα
γραφεία της Χρυσής
Αυγής στο Πέραμα τη
νύχτα της 13ης προς
14η Σεπτεμβρίου του
2013, ένα 24ωρο μετά
την επίθεση σε βάρος
των συνδικαλιστών. Μετά από κλήση που
δέχτηκε η αστυνομία το βράδυ της 13/9
με καταγγελία ότι υπάρχουν όπλα μέσα
στα γραφεία της οργάνωσης, «ενημερώ-
θηκε η εισαγγελία Πειραιά και πήγαμε κα-
τά τη 1πμ για έρευνα. Τρία άτομα από
εμάς [Ασφάλεια Περάματος], άλλοι από
την υποδιεύθυνση Πειραιά, μια ομάδα
ΟΠΚΕ, μια διμοιρία.. σύνολο 50 άτομα».

Έρευνα

Μετά την έρευνα στα γραφεία της ορ-
γάνωσης και πριν οι δυνάμεις αποχωρή-
σουν, όπως είπε ο μάρτυρας, ο κατηγο-
ρούμενος Λαγός έφτασε στα γραφεία και
άρχισε να φωνάζει, να βρίζει, να ρωτάει «τι
ζητάτε εδώ», όντας «έξαλλος». «Ρώτησε
τα στοιχεία μας. Κάποιος αξιωματικός του
είπε ότι κάνουμε έρευνα με την εισαγγε-
λέα. Και στην εισαγγελέα μίλησε σε έντο-
νο ύφος, ρωτούσε γιατί έγινε αυτό που
έγινε. Της είπε ότι θα κάνει μήνυση. Μας
έβρισε και μας είπε ‘με ποιο δικαίωμα μπή-
κατε μέσα’. Έσπρωξε και δύο από εμάς». 

Όταν ζητήθηκε από το μάρτυρα να εξη-
γήσει τη φράση του στην προανακριτική
κατάθεση «αποχωρήσαμε προκειμένου
να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση», εξήγη-
σε ότι ο Λαγός «έριξε μια τζαμαρία από

τα νεύρα του» και ξεκαθάρισε ότι η κα-
ταγγελία του τελευταίου ότι η αστυνομία
προκάλεσε φθορές στα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής δεν ισχύει. Αναγνώρισε μάλι-
στα τη σπασμένη τζαμαρία σε φωτογρα-
φία που του επιδείχθηκε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της πολιτι-
κής αγωγής για την ειδική, απ’ ό,τι φάνη-
κε, μεταχείριση που είχε ο Λαγός, είπε
πως «αν σε μια κοινή έρευνα ο ιδιοκτήτης
του σπιτιού μάς έσπρωχνε, παρουσία μά-
λιστα εισαγγελέα, θα συλλαμβανόταν για
αντίσταση... ο Λαγός είναι βουλευτής και
χρειαζόταν εντολή από ανώτερους».

Έτσι επιβεβαίωσε την αίσθηση του
ακαταδίωκτου που είχαν οι νεοναζί το
2013. Έδωσε την εικόνα ότι ούτε οι αστυ-
νομικές δυνάμεις 50 ατόμων, ούτε η πα-
ρουσία της εισαγγελέως αρκούσαν για
να πτοηθεί ο Λαγός από το να φερθεί επι-
θετικά. Είπε μάλιστα ότι η διαδικασία της
έρευνας δεν ολοκληρώθηκε, διότι ο Λα-
γός «δεν τους άφησε».

Στις επόμενες δύο δικάσιμες (Τετάρτη
25/1 και Πέμπτη 26/1), αναμένεται να
ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο Δ. Τσα-
ρουχάς και να καταθέσει ο μάρτυρας Α.
Λυριτζής.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι στο Εφετείο 25/1, 2/2, 10/2, 14/2, 24/2 και 28/2. 
Στον Κορυδαλλό 26/1, 1/2, 9/2, 16/2 και 23/2.

Ο Μ.Σημαντήρης
καταθέτει στο

Εφετείο, 24/1. Φωτό:
Τατιάνα Μπόλαρη

Όπλο που έχει αναγνωριστεί από μάρτυρες - θύματα της Χ.Α. 
σαν ένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους.


