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Τ
ο Σάββατο 28 Γενάρη, μέσα σε
λίγες ώρες από ένα tweet του
Mάικλ Μουρ, χιλιάδες κάτοικοι

της Νέας Υόρκης διαμαρτύρονταν
έξω από το Terminal 4 του αεροδρο-
μίου JFK απαιτώντας την άμεση
απελευθέρωση των κρατούμενων
μεταναστών. Οι διαδηλωτές απαι-
τούσαν επίσης την άρση της απαγό-
ρευσης μετακίνησης και εισόδου
στις ΗΠΑ για τους μουσουλμάνους.
Η απαγόρευση του Τραμπ εμποδίζει
218 εκατομμύρια ανθρώπους να
μπουν στις ΗΠΑ. Ο κατάλογος των
χωρών περιλαμβάνει: τη Λιβύη, το
Ιράκ, το Ιράν, τη Σομαλία, την Υεμέ-
νη, το Σουδάν και τη Συρία. Οι πρό-
σφυγες από τη Συρία αποκλείονται
επ' αόριστον.

Το απόγευμα του Σαββάτου ήταν
μια εξαιρετική στιγμή. Τέτοιου εί-
δους διαμαρτυρία σε ένα αεροδρό-
μιο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά εδώ.
Συνθήματα όπως “Αφήστε τους να
μπουν”, “Αυτή είναι η δημοκρατία
σας”, “Σκατά στο φράχτη σας, εμείς
θα τον γκρεμίσουμε” ακούγονταν
δυνατά από το πλήθος σε μια δυνα-
μική διαμαρτυρία που κράτησε μέ-
χρι αργά το βράδυ. Ανάμεσα στους
διαδηλωτές ήταν Εβραίοι αντιρατσι-
στές. Καταλάβαιναν όλοι καλά τη
σημασία του αγώνα ενάντια στη ρα-
τσιστική απαγόρευση της εισόδου
στους μουσουλμάνους. Όπως δήλω-
σε στο αριστερό ανεξάρτητο ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο Democracy
Now μία Εβραία “Οι Μουσουλμάνοι
είναι αδέλφια μου, αξίζουν να είναι
εδώ όσο κι εγώ”. Την Ημέρα Μνήμης
του Ολοκαυτώματος, ο Τραμπ ούτε
που ανέφερε τους Εβραίους στη δή-
λωσή του. Η σύνδεση ήταν άμεση
για τον κόσμο. Ο ρατσισμός της κυ-
βέρνησης είναι τόσο αντισημιτικός
όσο και ισλαμοφοβικός. Δεν ήταν
έκπληξη που χτες ο λευκός ρατσι-
στής Στηβ Μπάνον διορίστηκε στο
εθνικό συμβούλιο ασφάλειας ως
υπεύθυνος για τη μετανάστευση.

Το Συνδικάτο των Οδηγών Ταξί
προχώρησε σε ωριαία πολιτική

απεργία 6μμ με 7μμ. Επίσης, η AFT,
το Συνδικάτο των Δασκάλων κάλεσε
τα μέλη του να πάνε στο αεροδρόμιο
και να διαδηλώσουν. Μέχρι το βράδυ
παρόμοιες πικετοφορίες πραγματο-
ποιούνταν στα αεροδρόμια του Σικά-
γο, του Ντάλας, της Βοστόνης, του
Σαν Φρανσίσκο και του Πόρτλαντ. Το
βράδυ του Σαββάτου η ACLU (η Αμε-
ρικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθε-
ριών) κατάφερε να παγώσει δικαστι-
κά την εκτέλεση του διατάγματος
του Τραμπ για τη μετανάστευση. Οι
χιλιάδες άνθρωποι που διαδήλωσαν
σε όλη τη χώρα έπαιξαν, χωρίς αμφι-
βολία, μεγάλο ρόλο στην απόφαση
του ομοσπονδιακού δικαστή.

Εξελίξεις

Οι πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος τρέχουν να προλάβουν τις εξε-
λίξεις. Αλλά τα χέρια τους είναι δεμέ-
να. Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί,
συμπεριλαμβανομένης της Χίλαρι
Κλίντον και του γερουσιαστή Σούμερ,
είχαν υποστηρίξει την κατασκευή του
φράχτη κατά μήκος των συνόρων του
Μεξικού το 2006. Οι αντιμεταναστευ-
τικές πολιτικές είναι σε
μεγάλο βαθμό κληρονο-
μιά των Δημοκρατικών.
Τώρα βρίσκονται σε μια
δύσκολη κατάσταση. Ο
κραυγαλέος ρατσισμός
του Τραμπ τους αναγκά-
ζει να προσπαθούν να
καλύψουν τη βάση του
Δημοκρατικού Κόμματος
που επαναστατεί εναν-
τίον του. Μετά το ξέσπα-
σμα αλληλεγγύης στους
μετανάστες και τους
πρόσφυγες, θα είναι δύ-
σκολο για αυτούς να παί-
ζουν το αντιμεταναστευ-
τικό και το αντιρατσιστι-
κό χαρτί ταυτόχρονα.

Την Κυριακή και τη
Δευτέρα έγιναν τερά-
στιες διαδηλώσεις. Πά-

νω από 30 χιλιάδες διαδήλωσαν στη
Νέα Υόρκη. Επίσης στο Σιάτλ, τη
Βοστόνη και την Ουάσιγκτον. Από
την εκλογή του Τραμπ, εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν βγει στους δρό-
μους. Παλιότεροι αγωνιστές λένε ότι
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει
αυτό μετά το αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ τη
δεκαετία του '60 και του '70.

Μια εβδομάδα ήταν αρκετή για να
φτάσει το κίνημα σε αυτό το επίπε-
δο συμμετοχής και ριζοσπαστικοποί-
ησης. Φανταστείτε ποιες είναι οι δυ-
νατότητες. Το κίνημα δεν έπεσε από
τον ουρανό. Έρχεται από τις αντικα-
πιταλιστικές διαδηλώσεις του Σιάτλ,
και το κίνημα Occupy Wall Street. Εί-
ναι αποτέλεσμα του πολέμου που
δέχτηκε η εκλογική καμπάνια του
Μπέρνι Σάντερς που τόλμησε έστω
και να δηλώσει σοσιαλιστής. Κανένα
από αυτά τα “φαντάσματα” δεν πρό-
κειται να εξαφανιστεί σύντομα.
Όπως έγραφε ένα πλακάτ στο αερο-
δρόμιο JFK: “Πρώτα ήρθαν για τους
μουσουλμάνους. Κι εμείς είπαμε, όχι
σήμερα καριόλη”.

Ιάννης Δελατόλας, Νέα Υόρκη

Με διαδήλωση “Δικαιοσύνης και Αξιοπρέπειας”
την Κυριακή 19 Μάρτη στο Παρίσι μεγαλώνει ο κα-
τάλογος των χωρών που ανταποκρίνονται στο κά-
λεσμα για τη διεθνή αντιρατσιστική-αντιφασιστική
κινητοποίηση στις 18 Μάρτη. Είναι μια μεγάλη εξέ-
λιξη ενόψει και των γαλλικών προεδρικών εκλογών
τους επόμενους μήνες.

Στο κέντρο της κινητοποίησης βρίσκεται η μάχη
ενάντια στις ρατσιστικές κρατικές δολοφονίες και
βασανιστήρια μεταναστών, μαύρων, αράβων, ρομά
από την κυβέρνηση Ολάντ. “Ένας κάθε μήνα”, ανα-
φέρει το κάλεσμα, “Αυτός είναι, κατά μέσο όρο, ο
αριθμός των πατεράδων, αδελφών, υιών που χά-
νουμε από την αγριότητα των δυνάμεων της τά-
ξης”. Ενώ, όπως τονίζουν, η κατάσταση έκτακτης

ανάγκης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση από το
2015 και μετά έχει επιδεινώσει την κατάσταση για
τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες
όλων. Η αντίθεση στις ρατσιστικές πολιτικές της
Ευρώπης Φρούριο και στη συμμετοχή της γαλλικής
κυβέρνησης στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους στη
Μέση Ανατολή και αλλού, η αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες ενάντια στην ισλαμοφοβία αναδεικνύονται
επίσης ως κρίσιμα ζητήματα πάλης.

Την κινητοποίηση στις 19 Μάρτη στηρίζουν μια
σειρά οικογένειες θυμάτων της κρατικής καταστο-
λής, δεκάδες αντιρατσιστικές οργανώσεις και συλ-

λογικότητες, κινήσεις μεταναστών και κόμματα της
αριστεράς, άνθρωποι των γραμμάτων και των τε-
χνών από τη Γαλλία αλλά και διεθνώς. Για την επιτυ-
χία της διαδήλωσης, μια σειρά δράσεις, όπως δια-
δηλώσεις σε αστυνομικά τμήματα και εκδηλώσεις,
έχουν προγραμματιστεί στο ενδιάμεσο διάστημα.

Το Παρίσι δεν έλειπε από τις παγκόσμιες διαδη-
λώσεις ενάντια στην ορκωμοσία Τραμπ στις 21 Γε-
νάρη. Ο συντονισμός του με το διεθνές κίνημα
μπορεί να φράξει το δρόμο στις ρατσιστικές πολι-
τικές και την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν που προ-
σπαθεί να σηκώσει κεφάλι.

Δ
εκάδες χιλιάδες άνθρωποι
διαδήλωσαν το βράδυ της
Δευτέρας 30 Γενάρη στο

Λονδίνο και μια σειρά ακόμα πό-
λεις σε ολόκληρη τη Βρετανία. Εί-
ναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια
βδομάδα, μετά τους 100 χιλιάδες
διαδηλωτές στο Λονδίνο και τις δε-
κάδες χιλιάδες στις άλλες πόλεις
το Σάββατο 21 Γενάρη ενάντια
στην ορκωμοσία Τραμπ, που η χώ-
ρα συγκλονίστηκε από μαζικές δια-
δηλώσεις. Το κάλεσμα για τις νέες
κινητοποιήσεις δεν ξεπερνούσε τα
δύο 24ωρα.

Η οργή για τον Τραμπ και την
ρατσιστική απόφασή του να απα-
γορεύσει στους μετανάστες και
τους πρόσφυγες την είσοδο στις
ΗΠΑ ξεχειλίζει. Το ίδιο ισχύει και
για την πρόσκληση που απηύθυνε
η πρωθυπουργός της Βρετανίας,
Τερέζα Μέι στον νέο πλανητάρχη
να επισκεφτεί τη χώρα. Τα αυτο-
σχέδια πλακάτ αλλά και τα συνθή-
ματα “Ντροπή στη Μέι” και “Μέσα
οι πρόσφυγες, έξω η Μέι” κυριαρ-

χούσαν παντού.
Πάνω από 20 χιλιάδες ήταν οι

διαδηλωτές στο Λονδίνο έξω από
την πρωθυπουργική κατοικία. “Δεν
μπορούμε να σταματήσουμε τώ-
ρα”, δήλωσε στην εφημερίδα 
Socialist Worker η Σάντρα Χάρισον,
“Δεν σταμάτησαν στην Αμερική.
Δεν θα γυρίσουμε στη 'φυσιολογι-
κή' μας ζωή -δεν υπάρχει 'φυσιολο-
γική' ζωή”. Πάνω από 3 χιλιάδες
διαδήλωσαν στη Γλασκώβη, πάνω
από 5 χιλιάδες στο Εδιμβούργο, 4
χιλιάδες στο Μπρίστολ, περίπου 3
χιλιάδες στο Νόττινχαμ και εκατον-
τάδες σε πολλές ακόμα πόλεις.

Περισσότεροι από ενάμιση εκα-
τομμύριο άνθρωποι έχουν ήδη
υπογράψει τη διακήρυξη που κυ-
κλοφορεί ενάντια στην επίσκεψη
του Τραμπ στη Βρετανία και ο
αριθμός μεγαλώνει κάθε ώρα. Στο
Μπράιτον, όπου ένας στους είκοσι
κατοίκους έχει υπογράψει τη δια-
κήρυξη, πάνω από 4 χιλιάδες δια-
δήλωσαν τη Δευτέρα 30/1.

Μέσα σε αυτό κλίμα και το μαζι-
κό ξέσπασμα του κινήματος οργα-
νώνεται η καμπάνια για την αντιρα-
τσιστική και αντιφασιστική διαδή-
λωση στις 18 Μάρτη στη Βρετανία.
Η κινητοποίηση συγκεντρώνει κα-
θημερινά ολοένα και μεγαλύτερη
υποστήριξη. Οι οργανώσεις Stand
up to Racism και Stop the War 
Coalition μαζί με μουσουλμανικές
συλλογικότητες και άλλες κινήσεις
καλούν ήδη νέες διαδηλώσεις το
Σάββατο 4 Φλεβάρη έξω από την
πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο αλ-
λά και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Όλοι υπόσχονται μαζικές κινητο-
ποιήσεις στην περίπτωση που η
Μέι δεν αποσύρει την πρόσκλησή
της στο Τραμπ και αυτός τολμήσει
να πατήσει το πόδι του στη χώρα.
“Πιστεύουμε ότι εκατοντάδες χι-
λιάδες θα αντιταχτούν στον Τραμπ
όταν έρθει στη Βρετανία. Θα ενώ-
σουμε τη φωνή μας με τα εκατομ-
μύρια στη Βρετανία που φωνάζουν
ότι 'ο Τραμπ είναι ανεπιθύμητος'”,
αναφέρει το Stand up to Racism.

Στους δρόμους ενάντια στην ισλαμοφοβία

Πρωτοβουλία και στη Γαλλία

ΒΡΕΤΑΝΙΑΗΠΑ

Γλασκώβη, 30 Γενάρη
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Διεθνής αντεπίθεση 
στα αίσχη του Τραμπ και της ΕΕ

Πρόσφυγες διαδηλώνουν στη
Λέσβο διεκδικώντας ελεύθερη

μετακίνηση για τον Πειραιά.
(περισσότερα στη σελίδα 7)

Η
απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να κλιμα-
κώσει την ισλαμοφοβική εκστρατεία
απαγορεύοντας την είσοδο στις ΗΠΑ σε

μουσουλμάνους από μια σειρά χώρες γύρισε
μπούμερανγκ. Αντί να αποτελέσει επίδειξη πυγ-
μής του νέου πλανητάρχη απέναντι στους δια-
δηλωτές που ξεφτίλισαν την ορκωμοσία του,
πυροδότησε νέο γύρο πρωτοφανέρωτων δια-
δηλώσεων στα αεροδρόμια της Αμερικής. 

Το κίνημα αυτό απλώθηκε αμέσως στη Βρε-
τανία, αποσταθεροποιώντας την κυβέρνηση
της Τερέζα Μέι η οποία είχε τρέξει πρώτη να
συναντήσει τον Τραμπ. Το μήνυμα είναι ξεκά-
θαρο: μπορούμε να απλώσουμε το κίνημα παν-
τού, να τσακίσουμε τις κυβερνήσεις που παί-
ζουν το χαρτί του ρατσισμού, ιδιαίτερα στην
Ευρώπη-φρούριο, και να φράξουμε το δρόμο
στην ακροδεξιά και τους φασίστες που υπολό-
γιζαν να πάρουν αέρα από την εκλογή του
Τραμπ.

Η πολιτική της καλλιέργειας του μίσους και
του φόβου για τους μουσουλμάνους είναι επι-
λογή για τις άρχουσες τάξεις των ιμπεριαλιστι-
κών κρατών εδώ και χρόνια. Είναι μια πολιτική
που υπηρετεί διπλή σκοπιμότητα. Στο εσωτερι-
κό αυτών των χωρών προσπαθεί να αποπροσα-
νατολίσει και να διχάσει την εργατική τάξη δι-
ευκολύνοντας την επιβολή κατασταλτικών μέ-
τρων «έκτακτης ανάγκης», όπως έγινε π.χ. στη
Γαλλία. Και ταυτόχρονα, η ίδια ισλαμοφοβική
εκστρατεία επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις πολε-
μικές επεμβάσεις σε όλο το τόξο από τη Λιβύη
μέχρι το Αφγανιστάν, στο όνομα της πάταξης
του ισλαμικού εξτρεμισμού.

Ο Τραμπ αντιπροσωπεύει την αιχμή του δό-
ρατος για μια νέα κλιμάκωση αυτής της διπλής

εκστρατείας. Και δεν είναι μόνος. Έχει επίδο-
ξους μιμητές στο πρόσωπο της Λεπέν στη Γαλ-
λία, του UKIP στη Βρετανία και του AfD στη
Γερμανία, ενώ οι κυβερνήσεις αυτών των χω-
ρών τρέχουν να αντιμετωπίσουν τους ακροδε-
ξιούς ανταγωνιστές τους αντιγράφοντας τη ρα-
τσιστική ατζέντα τους. 

Φριχτό τίμημα

Τις συνέπειες τις ζούμε καθημερινά εδώ. Την
ώρα που ο Τραμπ κλείνει τα σύνορα των ΗΠΑ
για τους πρόσφυγες, η ΕΕ έχει ήδη μετατρέψει
τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο και καταδικάζει
όσους ξεφεύγουν σε αργό θάνατο σε άθλια
στρατόπεδα κράτησης. Τα απανωτά κρούσμα-
τα νεκρών προσφύγων στη Μόρια της Λέσβου,
στη Σάμο και ενός μωρού στη Ριτσώνα είναι το
φριχτό τίμημα της προσαρμογής της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε αυτή την εκστρατεία. 

Οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ έχουν αναγκάσει
και τον Ομπάμα να πάρει αποστάσεις από το
διάδοχό του. Πριν από λίγες μέρες μιλούσε για
την ομαλή μετάβαση από τη δική του προεδρία
στον Τραμπ σαν την επιτομή της δημοκρατίας,
τώρα ανακάλυψε ότι δημοκρατία είναι το να
βγαίνεις στους δρόμους ενάντια στα αίσχη του
Τραμπ. Στην Ελλάδα, όμως, δεν βρέθηκε ούτε
ένας υπουργός να ανοίξει το στόμα του. Αντί-
θετα, μετά τον Κοτζιά που πρώτος ξεκίνησε τη
συνεργασία με τα επιτελεία του Τραμπ, είδαμε
τον Παππά και τον Καμμένο να τρέχουν να καλ-
λιεργήσουν αυτή τη σχέση.

Όσο χαμηλά και να κατρακυλάνε όμως οι
υπουργοί του Τσίπρα, ο κόσμος επιμένει να αν-
τιστέκεται στην κατρακύλα. Το δείχνουν οι δια-
δηλωτές και οι εκπαιδευτικοί που αγκαλιάζουν

τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και απομονώ-
νουν τις απόπειρες των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής να μεταμφιεστούν σε «αγανακτισμένους
γονείς» και «επίδοξους» Τραμπ. Το δείχνουν
επίσης οι απεργοί στα Νοσοκομεία και στους
Δήμους που παλεύουν για να σώσουν το ΕΣΥ
και τις κοινωνικές υπηρεσίες και να τα κρατή-
σουν ανοιχτά για κάθε πρόσφυγα και μετανά-
στη που έχει ανάγκη. Όλοι μαζί αντλούμε έμ-
πνευση από τον κόσμο που βγαίνει στους δρό-
μους των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Αυτή την έμπνευση θα την κλιμακώσουμε σε
συντονισμένη δράση με την κινητοποίηση στις
18 Μάρτη μαζί με τα αντιρατσιστικά και αντιφα-
σιστικά κινήματα όλων των χωρών. Η Τερέζα
Μέι ήδη ανακαλύπτει το κόστος της «ειδικής
σχέσης» με τον Τραμπ. Εμπρός να αποκρού-
σουμε και τους ντόπιους «τραμπάκουλες», να
καταργήσουμε τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας και να κλείσουμε τα «καμπ» του θανά-
του κερδίζοντας άσυλο, στέγη, περίθαλψη και
εκπαίδευση για όλους.

Ευχαριστούμε!
Με τα 5.260 ευρώ που συγκεντρώ-

θηκαν την περασμένη βδομάδα κλεί-
νουμε με επιτυχία την οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης φτάνοντας στα 100.660 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τους Γιώργο Τ. και
Φωτεινή Τ. που έδωσαν από 100 ευ-
ρώ, Γιώργο Μ. 50, Μαρία Κ., Αγγελι-
κή Μ., Σπύρος Σ. και Κώστας Τ. από
20 ευρώ, καθώς και τα σωματεία ΕΙ-
ΝΑΠ, ΠΟΣΤ, ΟΜΥΛΕ, ΕΛΠΕ, Εργατι-
κό Κέντρο Κέρκυρας που ανανέωσαν
τη συνδρομή τους.

Ευχαριστούμε όλες τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που οργά-
νωσαν την οικονομική εξόρμηση σε
μια σειρά χώρους, όλες τις φίλες και
τους φίλους της εφημερίδας που
ενίσχυσαν προσωπικά, τα συνδικάτα
που ενίσχυσαν με τη συνδρομή τους
και αγοράζοντας προσκλήσεις για
τις εκδηλώσεις της.

Συνεχίζουμε όλες και όλοι μαζί με
την Εργατική Αλληλεγγύη στο χέρι,
στην πρώτη γραμμή των αγώνων
ενάντια σε μνημόνια, ρατσισμό και
φασίστες!

Νέο τεύχος

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Υποδοχή προσφυγόπουλων σε σχολείο της Νίκαιας στις 31/1



Νο 1259, 1 Φλεβάρη 2017 Οικονομία και Πολιτικήσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Ό
χι απλά "μη βιώσιμο" αλλά
"εκρηκτικό" είναι το ελληνι-
κό δημόσιο χρέος σύμφωνα

με την τελευταία έκθεση του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου. Και
παραμένει εκρηκτικό ακόμα και αν οι
ελληνικές κυβερνήσεις εφαρμόσουν
αυστηρά και κατά γράμμα όλα τα
μέτρα που έχουν συμφωνήσει με
τους δανειστές: αρχικά, το χρέος θα
υποχωρήσει σταδιακά ελαφρά για
μια πενταετία. 

Το 2022 θα αντιστοιχεί στο 164%
του ΑΕΠ. Ύστερα, όμως, θα αρχίσει
να ανεβαίνει και να ανεβαίνει. Το
2060, λέει το ΔΝΤ, θα έχει φτάσει
στο 275%. Εξίσου εκρηκτικό θα είναι
και το κόστος της εξυπηρέτησής
του: 16% του ΑΕΠ το 2024, 20% το
2031, 33% το 2040. Με απλά λόγια,
η Ελλάδα βρίσκεται εγκλωβισμένη
σε μια "παγίδα χρέους". 

Προβλέψεις και εκβιασμοί

Πόσο αξίζουν αυτές οι προβλέ-
ψεις; Σε πρώτο επίπεδο, η απάντηση
είναι απλή: τίποτα. Το ΔΝΤ έχει πέ-
σει οικτρά έξω σε όλες τις προηγού-
μενες αναλύσεις του για την Ελλά-
δα. Έπεσε έξω στις εκτιμήσεις του
για τους διαβόητους "πολλαπλασια-
στές" -τους συντελεστές που χρησι-
μοποιεί για να υπολογίζει την επί-
δραση που έχουν τα μέτρα λιτότη-
τας πάνω στην ύφεση. Το αποτέλε-
σμα αυτού του λάθους ήταν κατα-
στροφικό. Τα μνημόνια εκτίναξαν το
ίδιο το χρέος στα ουράνια: από το
120% του ΑΕΠ το 2010 στο 180%
σήμερα.

Και οι προηγούμενες αποτυχίες
δεν είναι ο μόνος λόγος για τον
οποίο η έκθεση του ΔΝΤ είναι για τα
σκουπίδια. Η έκθεση έχει συνταχθεί
από την Ντέλια Βελκουλέσκου, την
υπεύθυνη του Ταμείου για την απο-
στολή στην Ελλάδα και τον Πολ
Τόμσεν, τον επικεφαλής των ευρω-
παϊκών προγραμμάτων. Το κείμενο
(που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα
επίσημα αλλά έχει διαρρεύσει στον
τύπο) θα είναι η βάση της εισήγησής
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ΔΝΤ στις 6 Φλεβάρη που αναμένεται
να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να
συμμετέχει στο πρόγραμμα "διάσω-
σης" της Ελλάδας. Με άλλα λόγια τα
νούμερα δεν είναι αναξιόπιστα μόνο
λόγω ανικανότητας αλλά και λόγω
σκοπιμότητας. 

Το ΔΝΤ έχει, όπως είναι γνωστό,
βάλει δυο όρους για την συνέχιση
της συμμετοχής του στα ελληνικά
προγράμματα: έναν ακόμα σκληρό-
τερο γύρο περικοπών στην Ελλάδα
(μείωση των συντάξεων, κατάργηση

του αφορολόγητου, απολύσεις στο
δημόσιο κλπ) και ένα πακέτο μέτρων
"ελάφρυνσης" του χρέους από την
πλευρά των δανειστών (κλείδωμα
των επιτοκίων, επέκταση της περιό-
δου χάριτος και του χρόνου ωρίμαν-
σης του χρέους για δεκαετίες κλπ).
Το ΔΝΤ πιέζει την κυβέρνηση να νο-
μοθετήσει από τώρα μέτρα για το
2019 και το 2020 που θα εξασφαλί-
ζουν, σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς του, το πρωτογενές πλεόνα-
σμα του 3.5% του ΑΕΠ που έχει
συμφωνήσει με την Τρόικα. Και αρ-
νείται κάθε συμβιβασμό -ακόμα και η
επαίσχυντη πρόταση του Τσακαλώ-
του για έναν νέο "αυτόματο κόφτη"
(που θα έσωζε απλά την υπόληψη
της κυβέρνησης) απορρίφθηκε χω-
ρίς δεύτερη συζήτηση από τον Τόμ-
σεν και την Βελκουλέσκου. 

Η έκθεση είναι για τα σκουπίδια.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι το
χρέος είναι βιώσιμο. Ούτε ότι δεν εί-
ναι εκρηκτικό. Είναι εκρηκτικά μη
βιώσιμο. Η ελληνική οικονομία έχει
μπει πράγματι σε μια "παγίδα χρέ-
ους". Και η έκθεση, παρά τις σκοπι-
μότητες, αποτελεί μια ακόμα ανοι-
χτή ομολογία αποτυχίας όχι μόνο
για το ΔΝΤ αλλά και για τους υπό-
λοιπους εταίρους της Τρόικας, την
Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα. 

Σενάρια

Στην πραγματικότητα τα πράγμα-
τα είναι μάλλον ακόμα πιο ζοφερά
από ό,τι υπολογίζει το ΔΝΤ. Το σενά-
ριο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η έκ-
θεση προβλέπει ανάπτυξη 2.7% το

2017, 2.6% το 2018, 2.4% το 2019
και 2.0 το 2020. Για τα υπόλοιπα σα-
ράντα χρόνια (τα σαΐνια του ΔΝΤ δεν
ξέρουν τι θα ξημερώσει αύριο αλλά
για το 2060 είναι σχεδόν απόλυτα σί-
γουροι τι θα έχει γίνει) προβλέπουν
ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1%. 

Το 2016 έκλεισε ξανά με ύφεση
για την ελληνική οικονομία. Η "μεγά-
λη επιτυχία" ήταν ότι η ύφεση περιο-
ρίστηκε τελικά στο -0.3%. Το ΔΝΤ
δεν είναι το μόνο που εκτιμά ότι φέ-
τος η ελληνική οικονομία θα κάνει
ένα άλμα 3 ποσοστιαίων μονάδων
πάνω. Το ίδιο νούμερο προβλέπει
(2.7%), πάνω-κάτω και η Κομισιόν.
Στην παρουσίαση της έκθεσης της
Κομισιόν που έκανε το περασμένο
φθινόπωρο στις Βρυξέλλες ο Πιέρ
Μοσκοβισί, ο επίτροπος οικονομικών
υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης υποστήριξε, ούτε λίγο, ούτε πο-
λύ ότι οι επενδύσεις, η ανάπτυξη και
η απασχόληση θα απογειωθούν μέ-
σα στο 2017. Όπως έγραφε πανηγυ-
ρικά η Αυγή (10.11.2016),

"Ο Γάλλος επίτροπος ανέφερε ότι
η ύφεση κατά το 2016 θα είναι στο
τέλος του χρόνου μικρότερη από
αυτή που αναμενόταν (-0,3%), προ-
σθέτοντας ότι η ανάπτυξη στην Ελ-
λάδα θα επιστρέψει το 2017 φτάνον-
τας στο 2,7% του ΑΕΠ και το 2018
στο 3,1%... To 2017 προβλέπεται
«απογείωση» των επενδύσεων, οι
οποίες αναμένεται να στηριχθούν
από τη βελτίωση των πιστωτικών
όρων και την ευρωπαϊκή χρηματοδό-
τηση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή
εκτιμά πως το 2017 οι επενδύσεις

θα εκτιναχθούν στο 13,7% και το
2018 στο 14,2%, από 4% το 2016.
Σχετικά με την ανεργία, η Επιτροπή
προβλέπει ότι θα συνεχίσει να μει-
ώνεται από τα υψηλά επίπεδα στα
οποία βρίσκεται σήμερα..."

Στον αέρα

Που στηρίζονται αυτές οι προβλέ-
ψεις; Στην ολοκλήρωση της δεύτε-
ρης αξιολόγησης και του "βελτιωμέ-
νου οικονομικού κλίματος" που θα
τη συνοδέψει. Όλα αυτά όμως βρί-
σκονται σήμερα, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, απλά στον αέρα. Στην χει-
ρότερη έχουν προσγειωθεί ήδη στον
πάτο του Καιάδα.

Στον αέρα βρίσκεται, κατ’ αρχήν
το κλείσιμο της αξιολόγησης. Στο
τελευταίο Eurogroup οι δανειστές
συντάχθηκαν όλοι πίσω από τη
γραμμή του ΔΝΤ: προϋπόθεση για
την επιστροφή των θεσμών στην Ελ-
λάδα είναι η νομοθέτηση από τώρα
των μέτρων που απαιτεί το ΔΝΤ για
τις συντάξεις, το αφορολόγητο κλπ
μέχρι το 2020. Η απαίτηση για συνε-
χή πρωτογενή πλεονάσματα της τά-
ξης του 3.5% για μια περίοδο πολ-
λών χρόνων είναι απλά παρανοϊκή:
κανένα κράτος δεν το έχει κατορθώ-
σει μέχρι τώρα. 

Αλλά ακόμα και υποκύπτοντας
στον εκβιασμό η κυβέρνηση είναι
πολύ αβέβαιο ότι θα καταφέρει τελι-
κά να "πείσει" το ΔΝΤ να μείνει στο
ελληνικό πρόγραμμα: στην συνε-
δρίαση του ΔΣ του Ταμείου θα συμ-
μετέχει, για πρώτη φορά στις 6 Φλε-
βάρη, εκπρόσωπος της νέας αμερι-

κανικής κυβέρνησης. Το τι στάση θα
κρατήσει είναι ακόμα άγνωστο. Προ-
εκλογικά, πάντως, ο Τραμπ διαλα-
λούσε ότι η Ελλάδα είναι "πρόβλημα
της Γερμανίας". Με άλλα λόγια, ας
το λύσει η ΕΕ αν μπορεί. Οι ΗΠΑ εί-
ναι ο μεγαλύτερος "μέτοχος" του
ΔΝΤ. Χωρίς την έγκριση της Ουάσιγ-
κτον η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελ-
ληνικό πρόγραμμα είναι αδύνατη. 

Ο δεύτερος και πιο βασικός, όμως,
λόγος γιατί οι προβλέψεις αυτές εί-
ναι στον αέρα είναι η κατάσταση της
παγκόσμιας οικονομίας. Από το 2008
που έσκασε η Λήμαν Μπράδερς μέ-
χρι σήμερα οι κυβερνήσεις και οι διε-
θνείς οργανισμοί έχουν προσπαθή-
σει να αντιμετωπίσουν την κρίση με
χαμηλά επιτόκια, προγράμματα πα-
ροχής ρευστότητας και εύκολο (για
τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχει-
ρήσεις) χρήμα - με τη διασωλήνωση
ουσιαστικά, της οικονομίας με τις
κεντρικές τράπεζες. Αυτή η πολιτική,
όμως, έχει φτάσει στα όριά της. Στις
ΗΠΑ η Κεντρική Τράπεζα έχει αρχί-
σει ήδη να αυξάνει τα επιτόκια. Η
νέα αμερικανική κυβέρνηση "υπόσχε-
ται" να μετατρέψει αυτή την αύξηση
σε ένα πραγματικό "νομισματικό πό-
λεμο". Αργά ή γρήγορα η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να
ακολουθήσει, αν θέλει να προστατέ-
ψει το ευρώ. Τα επιτόκια, με άλλα
λόγια, θα αρχίσουν να ανεβαίνουν.
Και τότε η λέξη "εκρηκτικό" θα είναι
πολύ λίγη για να περιγράψει πια το
ελληνικό δημόσιο χρέος.

Το δημόσιο χρέος έχει γίνει γόρ-
διος δεσμός για την ελληνική οικο-
νομία. Και οι γόρδιοι δεσμοί δεν λύ-
νονται. Κόβονται. Η λύση είναι μια:
στάση πληρωμών και μονομερής
διαγραφή του χρέους εδώ και τώρα.
Για το χρέος δεν είμαστε υπεύθυνοι
εμείς. Δεν τα "φάγαμε όλοι μαζί". Τα
βάρη των Mνημονίων δεν έχουν μοι-
ραστεί ομοιόμορφα μέσα στην κοι-
νωνία: την ίδια ώρα που οι εργάτες
έχαναν τις δουλειές τους και οι φτω-
χοί πολλαπλασιάζονταν καθημερινά
οι πλούσιοι έκαναν πάρτι: το 2007 το
πλουσιότερο 1% του ελληνικού πλη-
θυσμού κατείχε, σύμφωνα με μια
πρόσφατη μελέτη της ελβετικής
τράπεζας Credit Suisse το 48.6%
του πλούτου. Έξι χρόνια αργότερα
(το 2014) το ποσοστό αυτό έχει εκτι-
ναχθεί στο 56.1%. Τα μνημόνια είναι
"ευλογία", όπως είχε πει κάποτε ο
Θεόδωρος Πάγκαλος... προφανώς
για το πλουσιότερο 1%. Για την ερ-
γατική τάξη και τους φτωχούς το
σπάσιμο αυτής της «ευλογίας» είναι
μονόδρομος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΕΕ

Μια μόνο λύση: Διαγραφή

Συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ με το ΔΝΤ. Μέσα σε 6 χρόνια κρίσης κατάφεραν
να κάνουν το πλουσιότερο 1% του ελληνικού πληθυσμού ακόμα πιο πλούσιο
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Την Δευτέρα 30/1 η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ:
Μηδενική Ανοχή βρέθηκε στο κέντρικό κτήριο του
ΕΟΠΥΥ στην Λεωφόρο Κηφισίας και έκανε μια κινη-
τοποίηση διαμαρτυρίας αναφορικά με τις ζωές των
αναπήρων και θέσαμε το ερώτημα “αν οι ζωές των
αναπήρων τελικά μετράνε”.

Την προηγούμενη βδομάδα πραγματοποιήσαμε
δημόσια διαβούλευση και χτες βρεθήκαμε στα κεν-
τρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ όπου βάλαμε το πανό μας
και τοποθετήσαμε αναπηρικά αμαξίδια και άλλα ερ-
γαλεία αξιοπρέπειας όπως τεχνικά μέλη. Μαζί στην
κινητοποίηση ήταν ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτι-
κός Σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας και Συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και ο Παναγιώ-
της Κούστας από την ERTopen.

Στη διαμαρτυρία ανταποκρίθηκε ο αντιπρόεδρος
του ΕΟΠΥΥ, ο πνευμονολόγος Τάκης Γεωργακόπου-
λος με τον οποίο έγινε συνάντηση. 

Ξεκαθαρίσαμε πως δεν θα αποδεχτούμε αυτό που
για το υπουργείο φαντάζει σαν ο μόνος ρεαλιστικός
προορισμός. Δεν θα δεχτούμε κόφτες, rebate, claw
back και την κινεζοποίηση της αγοράς αναπηρικών
ειδών. Ο ΕΟΠΥΥ φαντασιώνεται πως θα αγοράζουμε
τα αμαξίδιά μας από το φαρμακείο και θα χρησιμο-
ποιούμε τα τεχνητά μέλη του κατάπτυστου τιμοκατα-
λόγου ντροπής. Ο Πολάκης θέλει τα αμαξίδια να τα
προμηθεύονται οι ανάπηροι από φαρμακεία-σούπερ
μάρκετ. Το φαρμακείο δεν έχει σέρβις, δεν ξέρει να
σου ρυθμίσει και να εξατομικεύσει τα εργαλεία πάνω
σου. Τα αμαξίδια έχουν 70-80 ρυθμίσεις για να εξα-
τομικευτούν. Οι νεοφιλελεύθερες πρακτικές και η
υιοθέτηση αυστηρά οικονομικών κριτηρίων, ναι μεν
εξυπηρετούν την πολιτική ανάγκη περιορισμού της
δημόσιας δαπάνης, ωστόσο παραβιάζουν τους
όρους αξιοπρέπειας των αναπήρων. Το “θα πατάξου-
με την αισχροκέρδεια” το έχουμε ακούσει και στο
παρελθόν. Και γνωρίζουμε ιστορικά τι έχει συμβεί,
κάθε φορά που το πολιτικό προσωπικό πατάσσει την
αισχροκέρδεια, την πληρώνει ο κόσμος της βάσης.

Το υψηλό κόστος διαβίωσής μας –ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως έχουμε τρεις φο-
ρές μεγαλύτερο κόστος από τους μη αναπήρους– με
μαθηματική ακρίβεια μεταβιβάζεται σε εμάς, με οδυ-
νηρές συνέπειες για την ίδια μας τη ζωή και επιβίω-
ση. Η έλλειψη ιατρικών και άλλων υπηρεσιών μας
επιστρέφει στην εποχή που η αναπηρία φάνταζε ως
προσωπική τραγωδία.

Ταυτόχρονα θέσαμε επιπλέον ερωτήματα σχετικά
με τους πρόσφυγες με αναπηρία ή τους ανασφάλι-
στους ανάπηρους.

Θεωρούμε απορίας άξιον πως ο εκπρόσωπος της
Ομοσπονδίας των αναπήρων στη διαβούλευση θεω-
ρεί θετικά τα βήματα που κάνει το υπουργείο και δεν
έθεσε βασικά ζητήματα πάνω στις επιθέσεις που δέ-
χονται οι ανάπηροι.

Οι ανάπηρες/οι πρέπει να αποφασίσουν αν θα συμ-
βιβαστούν με την ενσωμάτωση του «κινήματος» με
την προοπτική αποσπασματικών κερδών στην κοινω-
νική πολιτική και τη νομοθεσία, ή θα παραμείνουν ξέ-
χωρα από το κράτος και θα διεκδικήσουν μακροπρό-
θεσμες αλλαγές στην πολιτική και την πρακτική για
τη χειραφέτηση των ανάπηρων.

Από τη δική μας μεριά τονίζουμε ξεκάθαρα πως θα
συνεχίσουμε να πιέζουμε και με προτάσεις προς το
υπουργείο, αλλά ακόμα περισσότερο με αγωνιστικές
κινητοποιήσεις την προσπάθειά μας ενάντια στις
ψεύτικες διαβουλεύσεις που θέλουν να τσακίσουν τα
δικαιώματά μας.

Αντώνης Ρέλλας,
Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ: Μηδενική Ανοχή

Η απεργία αυτή δεν έπεσε από τον ουρανό. Μήνες τώρα προει-
δοποιούμε την δημοτική αρχή για τα τεράστια προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Όμως τα προ-
βλήματα που ξεχείλισαν το ποτήρι ήταν αυτά που χρειάστηκε να
αντιμετωπίσουμε με τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Κόσμος που
έβγαινε έξω να καθαρίσει μέσα στις βροχές και τα χιόνια χωρίς
αδιάβροχα, και χωρίς γάντια, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ). Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα φορτηγά να βγαίνουν στους
δρόμους χωρίς λάστιχα. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο μόνο για τους
εργαζόμενους αλλά και για τους δημότες. 

Από τη μεριά μας διεκδικούμε όλα τα ΜΑΠ και τα μέτρα προληπτι-
κής ιατρικής που προβλέπονται. Θέλουμε γάντια, γιλέκα, αδιάβρο-
χα, μπουφάν, στολές, προληπτικές εξετάσεις, εμβόλια. Θέλουμε να
υπάρχουν ανταλλακτικά και λάστιχα για τα αυτοκίνητα. Έξι χρόνια
τώρα μας έχουν δώσει ελάχιστα ΜΑΠ, έχουμε αναγκαστεί σαν σω-
ματείο να προμηθεύουμε εμείς τους εργαζόμενους με γάντια. 

Η πραγματικότητα είναι πως η εικόνα των υπηρεσιών του Δήμου
της Αθήνας είναι άθλια. Μια βόλτα στις εγκαταστάσεις του μεγαλύτε-
ρου γκαράζ της χώρας είναι αρκετή για να συνειδητοποιήσει κανείς
το μέγεθος της εγκατάλειψης. Οι τουαλέτες είναι σε κατάσταση απο-

σύνθεσης, δεν υπάρχουν αποδυτήρια, οι
αποθήκες υλικού είναι άδειες, τα ανταλλα-
κτικά ανύπαρκτα. Δεκάδες φορτηγά βρί-

σκονται παροπλισμένα στα γύρω πάρκινγκ με αποτέλεσμα η καθα-
ριότητα μιας πόλης σαν την Αθήνα να γίνεται με μόλις 30 με 40 σκου-
πιδιάρες. Οι καθαρίστριες του χώρου βρίσκονται παραγκωνισμένες
μέσα σε ένα δωματιάκι χωρίς θέρμανση την ίδια ώρα που με τη σύμ-
φωνη γνώμη της δημοτικής αρχής έκλεισε το μοναδικό κυλικείο στο
χώρο αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να παραγγέλνουν απ' έξω. 

Ταυτόχρονα οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τεράστιες. Με αυτή
την απεργία αναγκάσαμε το Δήμο να αποδεχτεί πως έχουμε την
ανάγκη για 500 νέες μόνιμες προσλήψεις. Ούτε αυτές είναι αρκε-
τές. Τα κενά είναι τεράστια. Γνωρίζουμε καλά πως αυτό που τους
νοιάζει περισσότερο είναι η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας γι'
αυτό και την οδηγούν στη διάλυση. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ήδη
τα σχέδιά τους για κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών είναι
σημάδι μάχης.

Δεν υπάρχει πλέον άλλο περιθώριο αναμονής. Από τη δική μας
μεριά στέλνουμε το μήνυμα πως θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος γιατί
γνωρίζουμε πολύ καλά πως αν δεν διεκδικήσουμε τα δικαιώματά
μας δεν πρόκειται κανείς να μας τα χαρίσει.

Σωτήρης Τριπόδης, υπεύθυνος οργανωτικού της ΕΕΔΑ

Μ
ε πάνω από 85% συμμετοχή στην
24ωρη απεργία την Παρασκευή
27/1 και με αποχή που ξεπέρασε το

50% το Σαββατοκύριακο οι εργαζόμενοι
στην καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας
έστειλαν το μήνυμα πως η ασφάλεια και η
υγεία τους δεν διαπραγματεύονται. 

Από τις 12 το βράδυ που έκλεισε η είσο-
δος του γκαράζ του Δήμου στην Ιερά οδό
μόνο οι δυο σκουπιδιάρες που πήγαν να
μαζέψουν τα νοσοκομεία και τα ιδρύματα
βγήκαν στο δρόμο.

Πολύ σημαντική ήταν η προσπάθεια συν-
τονισμού που επιτεύχθηκε μεταξύ των
τριών σωματείων, της ΕΕΔΑ, του σωματεί-
ου των οδηγών και του Ανεξάρτητου σωμα-
τείου με την στήριξη με στάση εργασίας
του ΣΕΔΑ. Η κοινή παρουσία τους στην
απεργία κατάφερε να συσπειρώσει την με-
γάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων και να
σπάσει την βραδινή προσπάθεια απεργο-
σπασίας.

Με το ξημέρωμα, δεκάδες εργαζόμενοι
από όλα τα πόστα της καθαριότητας άρχι-
σαν να μαζεύονται έξω από το γκαράζ σε
ένα πανηγυρικό κλίμα. Πάνω από 250 ερ-
γαζόμενοι πήραν μέρος στην κοινή συγκέν-
τρωση ενώ παρόντες ήταν αντιπροσωπεία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ, του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια, του ΠΑΜΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Eκεί βρέθηκαν και οι Δημοτικοί σύμβουλοι
Π. Λάμπρου και Ν. Σοφιανός από την Λαϊκή
Συσπείρωση και ο Π. Κωνσταντίνου από
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.

Η απεργία φόβισε την διοίκηση του Δή-
μου. “Η συνάντηση των προεδρείων με τη
δημοτική αρχή έβαλε ένα πρώτο λιθαράκι
για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας αλ-
λά δεν επαναπαυόμαστε. Ήταν μόνο η αρ-
χή για να τα διεκδικήσουμε όλα”, τόνισε ο
πρόεδρος της ΕΕΔΑ, Ζαφείρης Μιχάλας
μετά την συνάντηση που είχαν τα προ-
εδρεία με την δημοτική αρχή. 

Και ενώ όλοι συμφωνούν πως τα προ-
βλήματα είναι υπαρκτά, στο δημοτικό συμ-
βούλιο που πραγματοποιήθηκε την προ-
ηγούμενη μέρα Πέμπτη 26/1 ο Δήμαρχος
Καμίνης και η παράταξή του αποφάνθηκαν
πως δεν συντρέχει λόγος απεργίας, ενώ,
ακόμα χειρότερα, ο Σπηλιωτόπουλος εκ-
προσωπώντας την παράταξη της ΝΔ δήλω-
σε πως ήρθε η ώρα να γίνει ιδιωτικοποίηση
στην καθαριότητα του Δήμου της Αθήνας.

Χρειάστηκαν οι δυναμικές τοποθετήσεις
των δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης και της Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας για να αποκαλυφθεί η απαξίω-
ση στην οποία οδηγούν την υπηρεσία της
καθαριότητας με σκοπό να την ξεπουλή-
σουν στους ιδιώτες. 

“Η απεργία ήταν προειδοποιητική. Την

επόμενη φορά θα είναι διαρκείας”, τόνισε ο
Γ.Γ. της ΕΕΔΑ, Γιώργος Καλλίνικος, στέλνον-
τας το μήνυμα πως ο αγώνας συνεχίζεται.

Τεράστια είναι τα προβλήματα στις υπη-
ρεσίες καθαριότητας των Δήμων όλης της
χώρας. Στο Δήμο του Ζωγράφου οι εργα-
ζόμενοι έχουν ξεκινήσει αποχή από τα κα-
θήκοντά τους από την προηγούμενη Τε-
τάρτη 25/1 διεκδικώντας Μέσα Ατομικής
Προστασίας. Με συνέλευση μέσα στο γκα-
ράζ του Δήμου αποφάσισαν ομόφωνα να
σταματήσουν να μαζεύουν τα σκουπίδια,
ενώ την Δευτέρα 30/1 έκαναν παράσταση
διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο ζη-
τώντας να τους παρασχεθούν τα αναγκαία
ΜΑΠ. Η συνέχεια πρέπει να είναι ακόμα πιο
δυναμική με απεργίες σε όλο το Δήμο, αλ-
λά και την στήριξη της ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και
οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δή-
μου Περιστερίου που την Δευτέρα έκαναν
ένα μεγάλο μάζεμα ενημέρωσης σχετικά
με τις κινήσεις διεκδίκησης την επόμενη
περίοδο. Συνέλευση οργανώνεται την Τε-
τάρτη 1/2 και στον Δήμο Αγ. Παρασκευής
με κύριο θέμα αυτό των συμβασιούχων. 

Κυριάκος Μπάνος

Εμπρός για απεργία 
σε όλους τους Δήμους

“Δεν πρόκειται να μας τα χαρίσουν”

ΑμEΑ “Δεν θα 
δεχτούμε κόφτες”

Η απεργιακή συγκέντρωση των
εργαζόμενων στο δήμο Αθήνας, 27/1
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Μ
ε τον κίνδυνο οριστικού λουκέτου συνε-
χώς να μεγαλώνει και με τους εργαζόμε-
νούς του να βρίσκονται στον αέρα, συνε-

χίζει να λειτουργεί ο ΔΟΛ. Η λειτουργία του κάτω
από τον έλεγχο των εργαζομένων όπως έγινε
στην ΕΡΤ τη διετία ‘13 - ‘15 είναι μονόδρομος για
να σωθούν  οι μισθοί, οι δουλειές αλλά και για να
δούμε τα Νεα, το Βήμα, το in.gr, το Βήμα FM να
μιλούν τη γλώσσα των εργαζομένων κι όχι των
μνημονίων.  

Σε μια μαζική συνέλευση εκατοντάδων εργαζο-
μένων τη Δευτέρα 30/1, η εικόνα που εισέπραξαν
οι εργαζόμενοι ήταν αποκαλυπτική για τις μέχρι
τώρα διεργασίες αλλά και το μέλλον που ετοιμά-
ζουν στελέχη, εργοδοσία και τραπεζίτες.

Η επιτροπή των διευθυντικών στελεχών που
έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις, ανέλαβε να
ανοίξει τη συνέλευση και να ενημερώσει για το τι
έχει γίνει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με την ενημέρω-
ση, τα σενάρια που συζητήθηκαν στα παζάρια
τραπεζών, εργοδοσίας και κυβέρνησης για το
μέλλον του ΔΟΛ συμπεριλάμβαναν τα ενδεχόμε-
να της συγχώνευσης των προβληματικών ΜΜΕ –
ΔΟΛ, Πήγασο, Μεγκα – σε έναν “νέο Πήγασο”
όπου το 20% θα το είχε ο Μπόμπολας και το 80%
οι τράπεζες. Δεύτερο σενάριο ήταν το 80% αντί
για τις τράπεζες να το πάρει ο Ιβάν Σαββίδης.
Τρίτο, ο Σαββίδης να αναλάβει μόνο τον ΔΟΛ. Και
τα τρία σενάρια πέσανε στα βράχια. 

Οι τράπεζες τώρα θέλουν να βάλουν τον ΔΟΛ
σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης. Τα στελέχη
που έκαναν την ενημέρωση το πρόβαλαν αυτό
σαν μονόδρομο. Η κεντρική ιδέα όπως την περιέ-
γραψε διευθυντικό στέλεχος αλλά και δικηγόροι
που βρέθηκαν στη συνέλευση ήταν: “Συνεχίστε
να δουλεύετε απλήρωτοι για όσο καιρό έχουμε
χαρτί, για άλλη μια βδομάδα ίσως και κάτι παρα-
πάνω. Να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, τον
ειδικό διαχειριστή που θα φέρουν οι τραπεζίτες
για να κάνει την δουλειά του. Δηλαδή να αποτι-
μήσει την εταιρία και να δει τι μπορεί να πουλή-
σει και πόσο. Από τα χρήματα που θα βγουν από
το ξεκοκάλισμα του Οργανισμού, το 75% θα το
πάρουν οι τράπεζες και το υπόλοιπο 25% θα το
μοιραστούν δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, προ-
μηθευτές και αν περισσέψει κάτι οι εργαζόμενοι.
Και προφανώς αν βρεθεί επενδυτής δεν θα μιλά-

με για ένα μαγαζί με 500 εργαζόμενους αλλά πο-
λύ μικρότερο”.

Οι αντίθετες φωνές σε αυτόν τον “μονόδρομο”
δεν ήταν λίγες. “Δεν έχουμε να περιμένουμε κα-
μία εκκαθάριση. Μόνο με κινητοποιήσεις μπο-
ρούμε να καταφέρουμε κάτι. Να αποφασίσουμε
να κρατήσουμε ανοιχτά τα φύλλα και να προβάλ-
λουν τα προβλήματά μας” είπε εργαζόμενη. Συ-
νάδελφός της συνέχισε: “Σε κάθε σενάριο από
αυτά που συζητάνε, οι εργαζόμενοι βγαίνουμε
χαμένοι. Μαζί με τις όποιες νομικές διαδικασίες
πρέπει να υπάρχει και η διεκδίκηση στο δρόμο”.
“Οι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση είναι Ψυ-
χάρης, τράπεζες και κυβερνήσεις. Εκεί να είναι
τα πυρά μας. Να κάνουμε διαδηλώσεις για να γί-
νει γνωστό το ζήτημα. Κι όχι μόνο. Στον Ελεύθε-
ρο Τύπο όταν έκλεινε, οι εργαζόμενοι έμειναν μέ-
σα ένα μήνα” παρότρυνε η Ν.Νταουντάκη, μέλος
του Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ και πρώην εργαζόμενη του
ΔΟΛ. “Η εργοδοσία να κόψει το λαιμό της και να
βρει λεφτά να πληρώσει. Δεν φτώχυνε ξαφνικά,
έχει λεφτά στις τσέπες της” είπε εκπρόσωπος
των εργαζόμενων στην Ίριδα, την εταιρία διανο-
μής Τύπου, επίσης ιδιοκτησίας ΔΟΛ. “Εμείς, 200
εργαζόμενοι, πληρωθήκαμε γιατί τους απειλήσα-
με με επίσχεση. Ότι δεν θα βγουν φύλλα. Εσείς
έχετε τη δύναμη του στυλό σας. Έχετε την εμ-
πειρία του Άλτερ κι όχι μόνο” συνέχισε. Την εμ-
πειρία του Άλτερ ανέφερε και ο Γ.Φιλιππάκης,
πρώην εργαζόμενος του και μέλος του Δ.Σ της
ΕΣΗΕΑ. “Πάρτε στα χέρια σας τα έντυπα και ξε-
σκίστε τους. Στο Άλτερ φωνάξαμε όλο το λαό να
μιλήσει”. “Η επιτροπή να διευρυνθεί με εργαζό-
μενους όλων των ειδικοτήτων και να πάρει τον
έλεγχο των φύλλων. Να συνεχίσουν να βγαίνουν
ως απεργιακά φύλλα με τη στήριξη της ΕΣΗΕΑ”
είπε μεταξύ άλλων η Γ.Σακελαρίου, απολυμένη
από τον ΔΟΛ για τη συνδικαλιστική της δράση
και μέλος των Financial Crimes. Η συνέλευση δεν
κατέληξε, πέραν του ότι συνεχίζουν να βγαίνουν
τα έντυπα για όσο υπάρχει χαρτί. Μετά το αίτη-
μα για διεύρυνση της επιτροπής, τα στελέχη που
την αποτελούν, κατάφεραν να διαλύσουν τη συ-
νέλευση. Παρόλα αυτά όπως ειπώθηκε, νέα συ-
νέλευση θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη ή Πέμπτη.

Να σημειώσουμε ότι ταυτόχρονα με τη συνέ-
λευση, έξω από το κτίριο γινόταν συγκέντρωση
αλληλεγγύης από την Πανελλαδική Ένωση Λιθο-
γράφων, την Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου –
Χάρτου, την Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων
Εφημερίδων Αθηνών και το ΠΑΜΕ Τύπου. 

Πρόταση

Η “Πρωτοβουλία εργαζομένων για να μην κλεί-
σει ο ΔΟΛ” που συστάθηκε μετά τη σύσκεψη που
κάλεσαν οι Financial Crimes το περασμένο Σάββα-
το, βάζει την πρόταση για την επόμενη μέρα του
Οργανισμού: “θα τον πάρουμε εμείς στα χέρια
μας για να τον κρατήσουμε ανοιχτό. Με κατάληψη
της Μιχαλακοπούλου από τους εργαζόμενους του
ΔΟΛ και λειτουργία κάτω από τον δικό τους  έλεγ-
χο, όλων των Μέσων του οργανισμού. Να τυπώ-
σουμε τα δικά μας, απεργιακά ΒΗΜΑ και ΝΕΑ, να
λειτουργήσουμε το ραδιόφωνο και τα ηλεκτρονι-
κά μέσα εμείς. Οι μόνοι που χρηματοδοτούν τον
ΔΟΛ τους τελευταίους μήνες είναι οι εργαζόμενοι
του ΔΟΛ με την απλήρωτη δουλειά τους, γι’ αυτό
και πρέπει να έχουν τον έλεγχο για όλη τη λει-
τουργία του Οργανισμού. 

Το ΒΗΜΑ την Κυριακή πρέπει να κυκλοφορή-
σει σαν απεργιακό φύλλο με την ευθύνη της
ΕΣΗΕΑ και των Ενώσεων... Αυτό είχε γίνει με τα
απεργιακά φύλλα της Ελευθεροτυπίας και του
Ελεύθερου Τύπου παλιότερα και το ίδιο χρειάζε-
ται να γίνει και τώρα... 

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια μεγάλη επιτροπή
που εργαζόμενων που θα αναλάβει όχι απλά τον
έλεγχο των διαπραγματεύσεων με τους εμπλεκό-
μενους φορείς, αλλά θα αναλάβει την λειτουργία
του οργανισμού, την έκδοση των φύλλων, την
λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων και του ρα-
διοφώνου.

Να απαιτήσουμε από την ΕΣΗΕΑ και όλες τις
Ενώσεις να προκηρύξουν άμεσα απεργία σε όλα
τα ΜΜΕ για συμπαράσταση στους εργαζόμε-
νους του ΔΟΛ και απεργιακή συγκέντρωση στην
Μιχαλακοπούλου... Να ανοίξει τώρα απεργιακό
ταμείο από τις Ενώσεις για την στήριξη των ερ-
γαζόμενων του ΔΟΛ για να μπορέσουν να επιβιώ-
σουν και να οργανώσουν την λειτουργία του Ορ-
γανισμού”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συμβολικό μπλόκο στη Λεωφόρο Συγγρού
στο ύψος του ξενοδοχείου και πορεία στο
υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν την
Τετάρτη 25 Γενάρη οι απολυμένοι εργαζόμε-
νοι του Athens Ledra. 

Την κινητοποίηση υποστήριξε το Συνδικάτο
Επισιτισμού-Τουρισμού και Ξενοδοχείων, ενώ
την ίδια μέρα έγιναν κινητοποιήσεις σε Θεσσα-
λονίκη και Ηράκλειο στο πλαίσιο της «Μέ-
ρας Πανελλαδικής Δράσης για τις Συλλογικές
Συμβάσεις και την προστασία των ανέργων». 

Οι εργαζόμενοι του Athens Ledra, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν το κλείσιμο του ξενοδοχείου
τους από την ιδιοκτησία Παρασκευαΐδη από το
Μάη του 2016, συνεχίζουν να βρίσκονται κα-
θημερινά στο χώρο. Το μπλόκο έκαναν με τα
«υλικά» της δουλειάς τους: τραπέζια, καρέ-
κλες, κρεβάτια, καροτσάκια καθαριότητας,

κλαρκ κ.ά., ενώ πολλοί οδηγοί που πέρναγαν
κόρναραν σε συμπαράσταση. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με πανό το
Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου
Πολιτισμού που έχει εκδόσει και ψήφισμα συμ-
παράστασης και η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας.  

Ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου
του Athens Ledra, Μπάμπης Ντότσικας στην
ομιλία του είπε ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκει-
ται να παρατήσουν τον αγώνα τους, διεκδι-
κούν να ξανανοίξει το ξενοδοχείο, να πληρω-
θούν τα δεδουλευμένα τους και να διασφαλι-
στούν οι θέσεις εργασίας. 

Στο υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν με
την υπουργό, Έφη Αχτσιόγλου που τους ανα-
κοίνωσε ότι δεν υπάρχει καμιά θετική εξέλιξη
για τα αιτήματά τους. Οι εργαζόμενοι τόνισαν
ότι θα συνεχίσουν μέχρι να δικαιωθούν.

Για δεκάδες απολύσεις καταγ-
γέλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) την εργοδοσία
των καταστημάτων Public. Μάλι-
στα οι απολυμένοι απέκτησαν τον
χαρακτηρισμό των υψηλόμισθων
εργαζομένων καθώς οι μισθοί
τους κυμαίνονταν στα “ιλλιγιώδη”
επίπεδα των 700 και 800 ευρώ.

“Αυτή η μορφή «εξυγίανσης»
συμπίπτει τυχαία (;) με το σχεδια-
ζόμενο άνοιγμα νέων καταστημά-
των της αλυσίδας Public σε Κολω-
νάκι και Αεροδρόμιο. Και για να
το κάνουμε ακόμα πιο καθαρό,
πρόκειται για μια επιχείρηση, η
οποία, από το 2012, προβαίνει
σταθερά σε απολύσεις, μειώσεις
μισθών, εντατικοποίηση - έως
εξαντλήσεως- των υπαλλήλων
της, αξιοποίηση δωρεάν εργασίας
μέσω προγραμμάτων voucher, με
αποτέλεσμα να έχει βγάλει τερά-
στια κέρδη από την εξευτελιστικά
φθηνή εργασία των συναδέλφων
μας” επισημαίνει ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου, και
καλεί “κάθε συνάδελφο και συνα-
δέλφισσα στα Public να επικοινω-
νήσει μαζί μας. Να μη δεχθεί
αδιαμαρτύρητα τις απολύσεις, τη
δική του ή των άλλων συναδέλ-
φων. Να μη βιαστεί να υπογράψει
την απόλυση-καταδίκη του”.  

“Απαιτούμε από την εργοδότρια
εταιρεία την άμεση ανάκληση των
απολύσεων και την επαναφορά των
συνάδελφών μας στα καθήκοντά
τους. Σε διαφορετική περίπτωση η
αντίδραση του συνδικαλιστικού κι-
νήματος των ιδιωτικών υπαλλήλων,
σε συνεργασία με τις καταναλωτι-
κές οργανώσεις θα είναι καθολική”
προειδοποιεί η ΟΙΥΕ.

ATHENS LEDRA

ΔΟΛ

Αντίσταση σε κλεισίματα και απολύσεις
Λεωφόρος Συγγρού, 25/1



1 Φλεβάρη 2017, Νο 1259To αντιρατσιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Ένα χρόνο μετά τη σύναψη της συμ-
φωνίας της ντροπής ΕΕ - Τουρκίας, τα
σύνορα παραμένουν κλειστά για τους
ανθρώπους που δραπετεύουν από τον
πόλεμο και την εξαθλίωση, προκειμέ-
νου να σώσουν τη ζωή τους.

Ένα χρόνο μετά, με την Τουρκία
του αυταρχισμού και των βασανιστη-
ρίων να θεωρείται «ασφαλής τρίτη
χώρα», το άσυλο έχει ουσιαστικά κα-
ταργηθεί, ενώ γίνονται μαζικές απε-
λάσεις ανθρώπων που δικαιούνται
προστασία.

Ένα χρόνο μετά, τα νησιά του Αι-
γαίου έχουν μετατραπεί σε «buffer zo-
nes», ενδιάμεσες περιοχές μεταξύ ΕΕ
και Τουρκίας, όπου φυλακίζονται οι
πρόσφυγες και τα δικαιώματα τίθεν-
ται σε αναστολή.

Ένα χρόνο μετά, παρά τις κυβερνη-
τικές εξαγγελίες και τους πακτωλούς
χρημάτων που ξοδεύονται μέσω των
ΜΚΟ και όχι μόνο, οι συνθήκες «φιλο-
ξενίας» των προσφύγων στα στρατό-
πεδα όχι απλά παραμένουν προσβλη-
τικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και απάνθρωπες, αλλά χειροτερεύουν
και τα κέντρα υποδοχής μετατρέπον-
ται σε κέντρα κράτησης.

Ένα χρόνο μετά, η ΕΕ μαζί με την
υπόλοιπη «πολιτισμένη Δύση» συνεχί-
ζει αμείωτα τους πολέμους και τις ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις και κλιμα-
κώνει τη ρατσιστική και αντιπροσφυ-
γική πολιτική της. Η Ευρώπη Φρούριο
συνιστά μια νέα ποιότητα συνολικής
αντιδημοκρατικής στροφής στο όνο-
μα της ασφάλειας.

Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ εναρμονίζεται πλήρως με τις
πολιτικές της ΕΕ, θεωρεί την προσφυ-
γιά παρανομία, τους πρόσφυγες και

τους μετανάστες κατάδικους, υιοθετεί
μέτρα αποτροπής, επαναπροωθήσε-
ων, απελάσεων και εγκλεισμού, ανα-
λαμβάνοντας το ρόλο του θεματοφύ-
λακα της συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας. 

Ένα χρόνο μετά, η αντιπροσφυγική
κυβερνητική πολιτική της «αποτρο-
πής» κλιμακώνεται και στρώνει το
έδαφος στη ναζιστική Χρυσή Αυγή, η
οποία προσπαθεί να φορέσει το μαν-
δύα των «αγανακτισμένων γονέων»
για να οργανώνει εισβολές κατά των
προσφυγόπουλων στα σχολεία, αλλά
και να επιτίθεται στα νησιά εναντίον
των προσφύγων. Οι δολοφόνοι του Π.
Φύσσα κυκλοφορούν ελεύθεροι, η δί-
κη συνεχίζεται για δεύτερο χρόνο,
ενώ η αστυνομία δίνει ξανά κάλυψη
στις συνάξεις των νεοναζί.

Εγκλωβίζονται
Ένα χρόνο μετά, η διαδικασία με-

τεγκατάστασης των προσφύγων κινεί-
ται με ρυθμούς χελώνας με αποτέλε-
σμα οι πρόσφυγες είτε να εγκλωβί-
ζονται είτε να πληρώνουν ολόκληρες
περιουσίες για να φτάσουν στη χώρα
προορισμού τους.

Ένα χρόνο μετά, οι πρόσφυγες πα-
ραμένουν κοινωνικά αποκλεισμένοι.

Ένα χρόνο μετά, τα παιδιά των
προσφύγων είναι αποκλεισμένα από
την εκπαίδευση και υφίστανται ρατσι-
στικούς διαχωρισμούς.

Ένα χρόνο μετά, ο κοινός αγώνας
ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών
απέναντι στην φτώχεια και την εξα-
θλίωση που παράγει η μνημονιακή δια-
χείριση της κυβέρνησης σε ευθυγράμ-
μιση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι
περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. 

Ένα χρόνο μετά τη συμφωνία της
ντροπής ΕΕ - Τουρκίας, μπροστά σε
μια χρονιά με απειλές της ακροδεξιάς
στην Ευρώπη και κλιμάκωση των ιμ-
περιαλιστικών επεμβάσεων, κινήματα
απ’ όλη την Ευρώπη που δίνουν τη
μάχη κατά του ρατσισμού, της ανό-
δου της ακροδεξιάς, του πολέμου και
της άγριας λιτότητας, δίνουν κοινό
αγωνιστικό ραντεβού στις 18 Μάρτη
2017, γιατί η πηγή της εκμετάλλευ-
σης είναι κοινή. Σε δεκάδες ευρωπαϊ-
κές πόλεις καλούνται κινητοποιήσεις:
• Ενάντια στον ρατσισμό και τη στοχο-
ποίηση προσφύγων και μεταναστών.
• Ενάντια στην ακροδεξιά και τη φα-
σιστική απειλή. 
• Για την κατάργηση της συμφωνίας
της ντροπής ΕΕ - Τουρκίας και των
επιμέρους αντίστοιχων συμφωνιών.
• Ενάντια στις αντιπροσφυγικές κυβερ-
νητικές πολιτικές των χωρών της ΕΕ.
• Ενάντια στο Δουβλίνο 3.
• Για να μπει φραγμός στους πολέ-
μους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις και στη συμμετοχή της Ελλάδας
σε αυτούς.
• Για να ανοίξουν τα σύνορα σε πολι-
τικούς και οικονομικούς πρόσφυγες
και να σταματήσουν οι απελάσεις.
• Να κλείσουν τα στρατόπεδα και να
φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς οι πρό-
σφυγες μέσα στον οικιστικό ιστό.
• Για ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια
για όλες-ους. Για ισότιμη και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση των προσφυγό-
πουλων στην εκπαίδευση.
• Ενάντια στις πολιτικές της φτώχει-
ας και της εξαθλίωσης. Στις 18 Μάρ-
τη καλούμε σε μαζική, ενωτική συγ-
κέντρωση στην Ομόνοια στις 15:00
και διαδήλωση προς τη Βουλή και τα
γραφεία της ΕΕ. Απευθύνουμε κάλε-
σμα σε κάθε πόλη της χώρας για τη
διοργάνωση αντίστοιχων κινητοποι-
ήσεων. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και για να μάθετε πως μπορείτε
να στηρίξετε την κινητοποίηση:
18marchgreece@gmail.com

Koινό κάλεσμα στις 18 Μάρτη

Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και της αντί-
στασης, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Αντικαπι-
ταλιστική Ανατροπή στην Αττική, Αντιπολεμικη Διεθνιστι-
κή Κίνηση, ΑΡΕΝ (Αριστερή Ενότητα), Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου, Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δι-
καιώματα, Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφύγων
και μεταναστών, Δίκτυο Σπάρτακος, Ε' ΕΛΜΕ Αθηνάς,
ΕΛΜΕ Λιόσια-Ζεφύρι-Φυλή, Εναλλακτική Δράση για
Ποιότητα ζωής, Ένωση Μεταναστών Εργατών, Ένωση
Φιλιππινέζων Ελλάδος "Kasapi Hellas", Επιτροπή Αλλη-
λεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρ-
κία και στο Κουρδιστάν, Εργατική λέσχη Ν. Σμύρνης,
Εργατική λέσχη Ν.Ιωνίας, ΚΕΕΡΦΑ - Κίνηση ΕΝΩΜΕ-
ΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙ-
ΛΗ, Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης
των Λαών Ελλάδας – Τουρκίας, Κίνηση "Απελάστε το
Ρατσισμό", Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ιλίου,  Κοι-
νωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κ.Πατησίων/Αχαρνών, Κοι-

νωνικό Φαρμακείο Ιλίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Κ.Πατη-
σίων-Αχαρνών, Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, Μα-
ροκινή Κοινότητα Ελλάδας, Μυρμήγκι-δίκτυο αλληλεγ-
γύης 6ης κοινότητας Αθήνας, Οργάνωση Ενωμένων
Αφρικανών Γυναικών, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
Η ΕΝΟΤΗΤΑ, Πανελλαδική Πρωτοβουλία «Όχι σε TTIP,
CETA, TISA- Όχι στα μνημόνια», Πίσω Θρανία – πρωτο-
βουλία για την εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, Πολιτιστι-
κό Κέντρο Κουρδιστάν, Πρωτοβουλία Αθήνα Πόλη Ανοι-
χτή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, Στέκι Μεταναστών
Τσαμαδού 13, Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αιγάλεω,
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αμαρουσίου, Σύλλογος
Εκπαιδευτικών ΠΕ Αριστοτέλης, Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κών ΠΕ Κ. Σωτηρίου, Σύλλογος Watoto Africa, Συντονι-
σμός για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό σωματείων,
φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτήτων, Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, Χώρος Στέγασης Προσφύγων
City Plaza».

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η μετάδοση από την ΕΡΤ, για
μια ακόμη φορά, ολόκληρης της συγκέντρωσης μίσους της Χρυ-
σής Αυγής με αφορμή τα Ίμια. Η ΚΕΕΡΦΑ και ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια καλούν σε σύσκεψη στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ,
την Τετάρτη 1 Φλεβάρη στη 1μμ, με στόχο την οργάνωση της
απάντησης στην απόπειρα νομιμοποίησης της εγκληματικής οργά-
νωσης από τη διοίκηση της ΕΡΤ. Κινητοποίηση θα γίνει τη Δευτέρα
6 Φλεβάρη στις 12 το μεσημέρι έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Διονύσης Τσακνής, έβγαλε ανακοίνωση
στην οποία δεσμεύεται ότι θα συγκροτηθεί υπηρεσιακή επιτροπή
που θα κρίνει αν το υλικό των μαγνητοσκοπήσεων από τις εκδηλώ-
σεις της Χρυσής Αυγής είναι «μεταδόσιμο». 

Πρόκειται για μια υπεκφυγή. Τι σημαίνει «μεταδόσιμο», αν όχι το
ξέπλυμα της ναζιστικής οργάνωσης από το ρατσιστικό της οχετό
«ξεχωρίζοντας» τα «μεταδόσιμα» από τα υπόλοιπα σημεία; Μήπως
τα τελευταία μόνο «συμπτωματικά» υπάρχουν στη ρητορική της
οργάνωσης; Δεν είναι αυτή η απόφαση «καθαρίσματος» του ναζι-
στικού λόγου της Χ.Α εμπαιγμός προς όλη την κοινωνία, όταν στην
πράξη συνοδεύονται από επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου σαν και
αυτές που καθηγητές, μαθητές και γονείς δέχτηκαν στο σχολείο
στο Πέραμα;

Εμπαιγμός
Και είναι ταυτόχρονα εμπαιγμός προς τις αγωνίστριες και τους

αγωνιστές που πάλεψαν για να μείνει η ΕΡΤ ανοιχτή το 2013, ειδικά
σε μια περίοδο που διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής και είναι κα-
ταιγιστικές οι αποκαλύψεις της εγκληματικής δράσης της σε βάρος
αγωνιστών και συνδικαλιστών. Η διοίκηση της ΕΡΤ και το ΕΣΡ επιλέ-
γουν με την αδράνειά τους να προσφέρουν επικίνδυνη νομιμοποίηση
στους νεοναζί και, κυρίως, προβολή των ρατσιστικών τους ιδεών.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι της ΕΡΤ καταγγέλλουν ότι υφίσταν-
ται τα αποτελέσματα αυτών των ιδεών που η διοίκηση αρνείται να
πολεμήσει. Ανακοίνωση στη σελίδα της ΕΡΤ την 24η Γενάρη ανα-
φέρει: «Με ανώνυμες απειλές και ακατονόμαστες ύβρεις κατά των
δημοσιογράφων της ΕΡΤ, αποφάσισαν εσχάτως να δώσουν τη μά-
χη εναντίον της ανεξάρτητης και πλουραλιστικής ενημέρωσης οι
θιασώτες του ρατσιστικού μίσους.

Αφορμή υπήρξε η εκπομπή ‘Πρωινή Ζώνη’ της ΕΡΤ, η οποία κάλυ-
ψε δημοσιογραφικά τα τελευταία γεγονότα που διαδραματίστηκαν
στο Πέραμα και στη Λάρισα σχετικά με την ένταξη των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία της περιοχής και τις αντιδράσεις που υπήρξαν.

Φαίνεται όμως, ότι η δημοσιοποίηση και η καταγγελία έκνομων
πράξεων ενόχλησε κάποιους, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία μέσω
SMS να απειλήσουν κατ’ επανάληψη, χρησιμοποιώντας υβριστικό
λόγο, τους δημοσιογράφους – παρουσιαστές της εκπομπής Γιώρ-
γο Δαράκη και Γιάννη Δάρρα. Με μηνύματα ρατσιστικού και ξενο-
φοβικού περιεχομένου επιχειρούν να πετύχουν να σιωπήσει ή να
αλλοιωθεί η δημοσιογραφική προσέγγιση. Δεν θα τα καταφέρουν».

Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ έχουν τη δύναμη να μπλοκάρουν στην
πράξη και εντελώς την προβολή των νεοναζί επιβάλλοντας το δικό
τους έλεγχο στο πρόγραμμα. Όπως τότε που η ΕΡΤ ήταν υπό κα-
τάληψη και ήταν η φωνή όλων των εργαζομένων -και ας έσκουζαν
οι χρυσαυγίτες πλάι στον Σαμαρά και στον Κεδίκογλου.

Α.Φ.

ΕΡΤ Αποβολή, όχι
ξέπλυμα των νεοναζί

Το κάλεσμα μέχρι στιγμής υπογράφουν:

Koινό κάλεσμα για το συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 18 Μάρτη
απευθύνουν μια σειρά από συλλογικότητες:
«Να ακυρωθεί η συμφωνία της ντροπής ΕΕ – Τουρκίας
Σάββατο 18 Μάρτη διεθνής ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού,
του πολέμου, του φασισμού και της φτώχειας
Συλλαλητήριο 15:00 Ομόνοια

Κινητοποίηση ενάντια στην προβολή των νεοναζί
από την ΕΡΤ στις 26/9/16 έξω από το Ραδιομέγαρο



«H
Νίκαια γνωρίζει από προσφυγιά,
σχολεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά!»
Αυτό ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα

που έστειλαν προς κάθε κατεύθυνση οι εκα-
τοντάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς
που συγκεντρώθηκαν έξω από το 15ο Δημοτι-
κό Νίκαιας για να υποδεχθούν τα προσφυγό-
πουλα αφγανικής καταγωγής που κατέφτασαν
από το Σχιστό το μεσημέρι της Τρίτης 31 Γε-
νάρη. 

Ανάλογες συγκεντρώσεις καλωσορίσματος
θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες μετά
από κάλεσμα των έξι Συλλόγων Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά, της
ΚΕΕΡΦΑ και πολλών άλλων συλλογικοτήτων:
Την Τετάρτη 1 Φλεβάρη στη 1μμ στο 5ο Δημο-
τικό Σχολείο Κερατσινίου (Ταϋγέτου 8) και την
Πέμπτη 2 Φλεβάρη στη 1μμ στο Δημοτικό Ικο-
νίου-Περάματος.

Στη Νίκαια, οι εργαζόμενοι του δήμου πήραν
από το χέρι τα προσφυγόπουλα και τα συνό-
δεψαν μέχρι την είσοδο του σχολείου, όπου ο
κόσμος τα αγκάλιαζε, τους μοίραζε μπαλόνια
και λουλούδια. Μέσα στο σχολείο η χορωδία

της ΧΑΝ τραγούδησε γι ’αυτά
και εκείνα είπαν δύο τραγού-
δια στα ελληνικά.  

Κάλεσμα στην κινητοποίηση
είχαν απευθύνει σύσσωμοι
όλοι οι Σύλλογοι Εκπαιδευτι-
κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Πειραιά, η Ένωση Γο-
νέων Νίκαιας, ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων Δήμου Νίκαιας, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Ανταρσία στην
Κοκκινιά, το Κόντρα στο Ρεύ-
μα και η Λαϊκή Συσπείρωση.
Παρόντες με πανό ήταν ο Σύλ-
λογος Π.Ε Νίκαιας, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων του Δήμου,
οι Λαϊκές Επιτροπές Νίκαιας
και Κορυδαλλού, η Εργατική Λέσχη Κερατσινί-
ου, η Ανταρσία στην Κοκκινιά και η ΚΕΕΡΦΑ,
ενώ παρούσα ήταν και η δημοτική αρχή. 

Οι έξι διδασκαλικοί σύλλογοι που έχουν
αποφασίσει τρίωρη διευκολυντική στάση ερ-

γασίας για να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί
και στις τρεις συγκεντρώσεις υποδοχής, κα-
ταγγέλλουν την καθυστέρηση του ερχομού
των παιδιών στα σχολεία. Όπως  αναφέρουν
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους: «Το

υπουργείο Παιδείας για πά-
νω από 5 μήνες στερεί την
εκπαίδευση από εκατοντά-
δες προσφυγόπουλα που
βρίσκονται στα κέντρα Σχι-
στό και Σκαραμαγκά, αλλά
και σε άλλες περιοχές της
χώρας…». Κάλεσμα έξω
από τα σχολεία έχουν
απευθύνει και οι μαθητές 
Αnticapitalista Πειραιά,
απαιτώντας «ισότιμη έντα-
ξη των προσφυγόπουλων
στα σχολεία και μαζικές
προσλήψεις εκπαιδευτικών
τώρα». 

«Δεν θα επιτρέψουμε  σε
καμία περίπτωση τους νεο-
ναζί να εμφανίζονται με τον
μανδύα του “αγανακτισμέ-

νου γονέα και κατοίκου” που χύνει ρατσιστικό
δηλητήριο κατά των προσφυγόπουλων» ανα-
φέρει στην ανακοίνωσή της η «Ανταρσία στην
Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης». 
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Σχολεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά
NIKAIA

Σε αντιρατσιστική και αντιφασιστική συγκέντρωση μετατρά-
πηκε η έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Περι-
στερίου την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου.  Η ειδική συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου με θέμα την υποδοχή και εκπαίδευση
των παιδιών των προσφύγων σε σχολεία του Περιστερίου προ-
ήλθε κάτω από την πίεση της αριστεράς και λίγες μέρες μετά
την μαζική συγκέντρωση έξω από το 13ο και 33ο δημοτικό σχο-
λείο Περιστερίου τα οποία θα υποδεχτούν προσφυγόπουλα. 

Χάρη στην κινητοποίηση από εκατοντάδες αντιρατσιστές και
αντιφασίστες, της ΚΕΕΡΦΑ, της Αριστερής Κίνησης Περιστερί-
ου της Λαϊκής Συσπείρωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων,
συλλόγων εκπαιδευτικών και εκπροσώπων σωματείων που κατέ-
λαβαν την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου υποχρεώθηκαν
όλες οι παρατάξεις να καταλήξουν ομόφωνα σε ψήφισμα υπο-
δοχής καλωσόρισμα των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία
της πόλης και καταδίκης της φασιστικής συμμορίας της Χρυσής
Αυγής. ‘Ο Δήμος Περιστερίου θα προσφέρει κάθε βοήθεια που
απαιτείται για την επαρκή λειτουργία των σχολείων, την καθα-
ριότητα και την φύλαξή τους’, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
το ψήφισμα και ανοίγει τον δρόμο για τα αιτήματα για χρηματο-

δότηση των υποχρηματοδοτούμενων σχο-
λείων και προσλήψεις μόνιμου στις υποστε-
λεχωμένες υπηρεσίες του δήμου.

Η δημοτική αρχή έχει ευθύνες μαζί με
την κυβέρνηση για τον τρόπο που ξεκίνη-
σαν την διαδικασία ένταξης των προσφύ-
γων στα σχολεία. Η προσπάθεια να κρατή-
σει ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και στους
φασίστες της Χρυσής Αυγής αποθράσυνε
μία μικρή μερίδα γονιών που προσπάθησαν
να επιβληθούν στα σχολεία με τις ρατσιστι-
κές τους ιδέες. Το μόνο που κατάφεραν
ήταν να συσπειρώσουν όλη την αριστερά
που την μέρα του δημοτικού συμβουλίου διαδήλωνε πριν και
μετά στους δρόμους της πόλης και τώρα οργανώνει την μεγά-
λη υποδοχή για τα παιδιά στα σχολεία και ταυτόχρονα την εξα-

σφάλιση από τον δήμο χώρων διαμονής για όλους του πρό-
σφυγες των στρατοπέδων συγκέντρωσης του Σκαραμαγκά και
του Ελαιώνα. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Συγκέντρωση υποδοχής των προ-
σφυγόπουλων στο 1ο Γυμνάσιο Συ-
κεών Θεσσαλονίκης έγινε την Τε-
τάρτη 25 Γενάρη, μέσα σε κλίμα εν-
θουσιασμού. Ήταν το πρώτο σχο-
λείο στην Α' Θεσσσαλονίκης στο
οποίο ξεκίνησε η φοίτηση των προ-
σφυγόπουλων από το στρατόπεδο
της Softex.

Έξω από το σχολείο βρέθηκαν
με τα πανώ τους εκπαιδευτικοί, η
ΚΕΕΡΦΑ, αντιπροσωπεία του ΠΑ-
ΜΕ κρατώντας σημαίες, ο Σύλλο-
γος Αδιόριστων Εκπαιδευτικών,
γονείς και μαθητές από την πρωινή
βάρδια που έμειναν μετά το σχό-
λασμα για να υποδεχθούν τους
συμμαθητές τους. Με το που εμ-

φανίστηκαν οι νέοι μαθητές οι συγ-
κεντρωμένοι ξεσπάσαμε σε χειρο-
κροτήματα και φωνάξαμε συνθή-
ματα, ενώ τους μοιράστηκαν τε-
τράδια και μολύβια. Συνεχίζουμε
οργανώνοντας την υποδοχή τις

επόμενες ημέρες και σε άλλα σχο-
λεία παλεύοντας για προσλήψεις
δασκάλων και καθηγητών για ισότι-
μη ένταξη όλων των παιδιών στα
σχολεία και στις πόλεις. 

Φύλλια Πολίτη   

Mαζικότατη ήταν η συγκέντρωση μπροστά
στο 3ο Γυμνάσιο Λάρισας όπου εκατοντάδες

υποδέχτηκαν τα 15 προσφυγόπουλα από το στρατόπεδο του Κουτσό-
χερου. Σειρά είχαν την Τρίτη 31/1 το σχολείο της Τερψιθέας και την
Τετάρτη 1/2 το 26ο Δημοτικό σχολείο. 

ΣΥΚΕΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

Νίκαια, 31/1

Δημοτικό συμβούλιο στο Περιστέρι , 26/1

Συκεές, 25/1
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Συγκλονιστική είναι η καταγγε-
λία  της “Πρωτοβουλίας Αλλη-
λεγγύης Χαλκίδας σε πρόσφυ-
γες/μετανάστες”, για την εγκλη-
ματική έλλειψη ιατρικής περί-
θαλψης στο στρατόπεδο της Ρι-
τσώνας που στοίχισε τη ζωή
ενός μωρού δύο μηνών. Οι γο-
νείς της μικρής Noursan Ibrahim
Tamo, προσήχθησαν στο ΑΤ
Χαλκίδας με την κατηγορία της
παραμέλησης ανηλίκου αμέσως
μετά το θάνατό της, όμως η μι-
κρή από την ημέρα της γέννη-
σής της είχε διαγνωστεί με κυ-
στική ίνωση και χρειαζόταν την
υποστήριξη οξυγόνου πράγμα
που δεν υπήρχε στο camp της
Ριτσώνας. Γι αυτό το λόγο οι
γιατροί είχαν συστήσει την πα-
ραμονή του βρέφους εντός οικι-
στικού ιστού, προκειμένου να
υπάρχει γρήγορη πρόσβαση στο
νοσοκομείο. Όπως αναφέρει:

“Στις 24/01/2017 απευθύνθη-
καν οι γονείς για πολλοστή φο-
ρά στους γιατρους της Ριτσώ-
νας από όπου και έλαβαν γρα-
πτή διαβεβαίωση ότι πρέπει να
μεταφερθούν πλησιέστερα του
νοσοκομείου. Μια μέρα μετά
25/01/2017 το βρέφος μεταφέρ-
θει από την μητέρα λόγω έλλει-
ψης οξυγόνου στο νοσοκομείο
Χαλκίδας όπου μετά από εξετά-
σεις τους είπαν ότι θα καλέσουν
ασθενοφόρο χωρίς να τους ενη-
μερώσουν για πού και για ποιο
λόγο... Η μητέρα ελλείψει ασθε-
νοφόρου επέστρεψε στην Ρι-
τσώνα με ταξί. 

Στις 27/01/2017 το πρωί στις
10 (ώρα προσέλευσης γιατρών
Ερυθρού Σταυρού) επισκέφθηκε
τους γιατρούς λέγοντάς τους
ότι το βρέφος δεν ήταν καλά και
οι οποίοι της είπαν ότι αν χειρο-
τερέψει να καλέσουν ασθενοφό-
ρο. Το απόγευμα και ενώ οι για-
τροί είχαν αποχωρήσει έπαιρναν
τηλέφωνα τους υπεύθυνους του
camp (γιατρούς και υπευθύνους
ΙΟΜ και ΜΚΟ) και κανείς δεν
απαντούσε. Γύρω στις 12 παρά
20 κάλεσαν ασθενοφόρο το
οποίο δεν πήγε ποτέ και στις 12
με 12.15 με συνοδεία της για-
γιάς και του θείου του βρέφους
καλέστηκε ταξί (οι γονείς έμει-
ναν στο camp εντός του isobox
με ισχυρό σοκ παρουσία φίλων
και συγγενών και γειτόνων) και
καθ' οδόν για το νοσοκομείο της
Χαλκίδας το βρέφος εξέπνευσε
2 χιλιόμετρα πριν φτάσουν... ”

ΧΑΛΚΙΔΑ 

Πέθανε
μωρό 
δύο μηνών

Με εντατικούς ρυθμούς κυβέρνηση και ΕΕ
ενορχηστρώνουν την κλιμάκωση των απελάσεων
των προσφύγων προς την Τουρκία, με στόχο να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο η λεγόμενη
“αποσυμφόρηση” των νησιών.  

Αυτό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο
συντονιστής της συμφωνίας EE -Τουρκίας Μάαρ-
τιν Βερβέι, που επισκέφτηκε τη Μόρια. Δήλωσε
ότι η ΕΕ προχωρά σε επιτάχυνση μέσα στο Φε-
βρουάριο, σχέδιο δράσης εφαρμογής της συμ-
φωνίας ΕΕ Τουρκίας για το προσφυγικό, με στό-
χο “την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και
την επιτάχυνση των επιστροφών προσφύγων και
μεταναστών στην Τουρκία”. 

Όπως δήλωσε το σχέδιο προβλέπει συγκεκρι-
μένα: “τον γεωγραφικό περιορισμό των προσφύ-
γων στα νησιά”, με στόχο να δοθεί μήνυμα στους
πρόσφυγες ότι “όσοι καταφέρνουν να φτάσουν
στην Ελλάδα παρά τα μέτρα ασφαλείας, δε θα
μπορούν να προχωρήσουν στο εσωτερικό της
χώρας, αλλά θα επιστρέφουν στην Τουρκία” και
τον “περιορισμό των βημάτων προσφυγής στο
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου με την σημεί-
ωση ότι οι ελληνικές αρχές χρειάζεται να διερευ-
νήσουν τη δυνατότητα περιορισμού του αριθμού
των δυνατοτήτων προσφυγής στο πλαίσιο της
διαδικασίας ασύλου”.  

Πρακτικά η ΕΕ σε συνεργασία με την κυβέρνη-
ση Τσίπρα ετοιμάζει μία νέα ακόμα πιο σκληρή
ρατσιστική επίθεση σε βάρος των προσφύγων και
μεταναστών, με συνέχιση του εγκλωβισμού τους
κάτω από δολοφονικές συνθήκες στα στρατόπε-

δα και επιτάχυνση των διαδικασιών απόρριψης
των αιτημάτων ασύλου, με στόχο να πολλαπλα-
σιαστούν οι απελάσεις προς την Τουρκία. Παράλ-
ληλα έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Μουζάλα νέα
κέντρα κράτησης προσφύγων στα νησιά.  

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δε-
σμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα στη συνάντηση που
είχε με τους δημάρχους Λέσβου, Χίου, Σάμου,
Κω και Λήμνου που ζήτησαν αποσυμφόρηση των
νησιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ “Από πλευρά του
πρωθυπουργού υπήρξαν δεσμεύεις για βελτίωση
των διαδικασιών ασύλου καθώς και αναδιοργά-
νωση των hot spots”. 

Καταγγελίες

Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι οι
επιτροπές ασύλου έχουν μετατραπεί σε μηχανισμό
αρνητικών αποφάσεων. Θυμίζουμε ότι από τον πε-
ρασμένη Ιούνιο, με απόφαση Μουζάλα είχε γίνει
εσπευσμένη αλλαγή της σύνθεσής των «Ανεξαρτή-
των Επιτροπών Προσφυγών», με τον διορισμό δύο
δικαστικών λειτουργών. Τότε η αλλαγή αυτή είχε
προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις που έκαναν λό-
γο για σκοπιμότητα προκειμένου να προχωρήσουν
μαζικά οι  επιστροφές στην Τουρκία μετά την υπο-
γραφή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. 

Σύμφωνα με άρθρο του Στάθη Πουλαράκη
στην ιστοσελίδα immigration.gr: “Αυτό όμως που
(θα) πρέπει να προκαλεί επίσης προβληματισμό
είναι τα χαμηλά μέχρι σήμερα ποσοστά αναγνώ-
ρισης καθεστώτων διεθνούς προστασίας (ασύ-
λου και επικουρικής) από τις νέες Επιτροπές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-
ραθέτει στην 4η έκθεση προόδου της Συμφωνίας
ΕΕ – Τουρκίας, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Έως σήμερα οι νέες Επιτροπές Προσφυγών εξέ-
δωσαν 366 αποφάσεις στο πλαίσιο της δήλωσης
ΕΕ-Τουρκίας – 14 σχετικά με το παραδεκτό
και 352 επί της ουσίας. Από αυτές τις 352 υποθέ-
σεις που εξετάστηκαν στην ουσία, επικυρώθηκαν
οι αρνητικές πρωτοβάθμιες αποφάσεις σε 350
υποθέσεις ενώ δεκτές έγιναν οι προσφυγές μόνο
σε δύο υποθέσεις. Με άλλα λόγια το ποσοστό
θετικής αναγνώρισης από τις νέες Ανεξάρτητες
Επιτροπές ανέρχεται σε ποσοστό 0,00568%”. Το
άρθρο αναφέρει επίσης ότι “σύμφωνα με τα στα-
τιστικά της Υπηρεσίας ασύλου των προηγουμέ-
νων ετών το ποσοστό θετικής αναγνώρισης σε
δεύτερο  βαθμό, τόσο για το 2015 όσο και για το
2014 ανέρχετο περίπου σε 16%” 

Κυβέρνηση και ΕΕ βασανίζουν τους πρόσφυ-
γες μέσα στα στρατόπεδα, καταργούν το άσυλο
και κλιμακώνουν τις απελάσεις. Απέναντι σε αυτό
το ρατσιστικό κατήφορο κλιμακώνουμε τους
αγώνες ενάντια το ρατσισμό και το φασισμό, για
να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-
γκέτο και να δοθεί άσυλο και στέγη σε όλους
τους πρόσφυγες και όχι απελάσεις. Η διεθνή μέ-
ρα κινητοποίησης κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 18 Μάρτη και οι διαδηλώσεις σε
όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη έχουν τη δύνα-
μη να επιβάλουν ότι η ρατσιστική κλιμάκωση θα
μείνει στα χαρτιά. 

Λένε “αποσυμφόρηση”, εννοούν απελάσεις

Σ
ε έγκλημα διαρκείας της κυ-
βέρνησης Τσίπρα και της ΕΕ
αποδεικνύεται η ρατσιστική

πολιτική της γκετοποίησης των
προσφύγων σε στρατόπεδα έξω
από τον ιστό της πόλης και η στέ-
ρηση των δικαιωμάτων πρόσβασής
τους στη δημόσια υγεία.

Τη Δευτέρα 30/1 το πρωί βρέθηκε
τρίτος νεκρός στη Μόρια, ηλικίας
20 περίπου ετών από το Πακιστάν.
Δύο μέρες πριν, το Σαββάτο, βρέ-
θηκε νεκρός έξω από τη σκηνή του
45χρονος Σύρος, ενώ την περασμέ-
νη Τρίτη πέθανε άλλος ένας άν-
δρας, 22 χρονών, από την Αίγυπτο.
Το Σάββατο στη θέα του νεκρού
αδερφού τους οι πρόσφυγες της
Μόριας πραγματοποίησαν διαμαρ-
τυρία έξω από το στρατόπεδο, ζη-
τώντας να σταματήσει το μαρτύριο
του εγκλωβισμού τους στη Λέσβο
και στο κολαστήριο της Μόριας. 

Την περασμένη εβδομάδα ένας
πρόσφυγας κουρδικής καταγωγής
από το Ιράκ πέθανε στο Χοτ Σποτ
της Σάμου, ενώ πληθαίνουν οι κα-
ταγγελίες για απόπειρες αυτοκτο-
νίας προσφύγων στο ίδιο κολαστή-
ριο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δη-
μήτρη Αγγελίδη: “Σύμφωνα με αξιό-
πιστες πληροφορίες της «Εφ.Συν.»,
ο πρόσφυγας, 41 ετών, επισκέφτη-
κε το πρωί της Τετάρτης το ιατρείο
του Κέντρου με ενοχλήσεις και πό-
νο στο στήθος, του έγινε καρδιο-
γράφημα και παραπέμφθηκε αμέ-

σως στο νοσοκομείο του νησιού,
όπου πέθανε μετά από λίγο από
ανακοπή. Στο Κέντρο παρέμειναν η
σύζυγός του και τα τρία του παιδιά,
που άκουσαν το νέο του θανάτου.
Μόνος του βρήκε πριν από μερικές
ημέρες ένα άδειο κοντέινερ και εγ-
καταστάθηκε σ' αυτό με την οικογέ-
νειά του και ενημέρωσε τους υπεύ-
θυνους του κέντρου, οι οποίοι
απλώς κατέγραψαν τη μεταφορά
στο κοντέινερ”... “στο Κέντρο ση-
μειώθηκαν τέσσερις απόπειρες αυ-
τοκτονίας την Τετάρτη. Ένας πρό-
σφυγας ανέβηκε σε δέντρο και
απείλησε ότι θα κρεμαστεί, άλλος
επισκέφτηκε το ιατρείο χαρακωμέ-
νος στο σώμα του, άλλος είχε κατα-
πιεί ξυραφάκι και άλλος ένας είχε
καταπιεί χάπια”.

Τσίπρας και ο Επίτροπος της ΕΕ
για τους μετανάστες Αβραμόπου-
λος, έσπευσαν μετά τις αντιδράσεις
για τις εικόνες της παραμονής των
προσφύγων μέσα στο χιόνι να διαβε-
βαιώσουν  ότι θα ξεκινήσουν άμεσα
οι διαδικασίες για τη βελτίωση των
συνθηκών στα στρατόπεδα. Και αυ-

τές οι υποσχέσεις αποδείχτηκαν
κούφιες. Αντίθετα, όπως αναφέρει
ρεπορτάζ της εφημερίδας Εμπρός
της Λέσβου, εκτός από το τσουχτε-
ρό κρύο, την περασμένη εβδομάδα
οι πρόσφυγες της Μόριας είχαν να
αντιμετωπίσουν τη διακοπή ηλεκτρο-
δότησης και υδροδότησης, με απο-
τέλεσμα η βρομιά να χτυπήσει κόκκι-
νο, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο
χοτ σποτ εργάζονται μόλις 40 εργα-
ζόμενοι για 4.000 ανθρώπους. 

“Είναι γνωστό ότι στα στρατόπε-
δα η υγειονομική περίθαλψη είναι
απολύτως κάτω από τις ανάγκες, με
την δημόσια πρωτοβάθμια φροντί-
δα να μην παρέχεται στους χώρους
αυτούς όπου διαβιούν χιλιάδες άν-
θρωποι, πολλοί ανήκοντας σε ιδιαί-
τερα ευάλωτες ομάδες, αναπή-
ρους, χρονίως πάσχοντες, βρέφη
και λεχώνες”, αναφέρει ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ για τους θανάτους των
προσφύγων. “Η ΕΕ έδωσε στην ελ-
ληνική κυβέρνηση 1,1 δις τα τελευ-
ταία χρόνια αλλά κύρια κατευθύ-
νονται για να εμποδίσουν τους πρό-
σφυγες από το να μπαίνουν στη χώ-

ρα και να μετακινούνται ελεύθερα
και όχι για να ζουν ανθρώπινα και
να παίρνουν άσυλο. 

Μάλιστα, μετά την αυτοψία της
στα στρατόπεδα η ΕΕ σε μια επίδει-
ξη αναλγησίας προχώρησε σε εξει-
δίκευση των μέτρων για να μετα-
τραπούν τα κάμπ σε κέντρα κράτη-
σης, να υψωθούν πιο γερές περι-
φράξεις, να βρεθούν τρόποι ηλε-
κτρονικής παρακολούθησης των
προσφύγων («βραχιολάκια» άρα-
γε;), για να επιβληθεί η υποχρεωτι-
κή παραμονή στα νησιά.

Αυτή η πολιτική εξόντωσης των
προσφύγων πρέπει να πάρει τέλος
εδώ και τώρα.

Καλούμε την ΟΕΝΓΕ και τη ΠΟΕ-
ΔΗΝ να παρέμβουν ώστε να υπάρ-
ξει έλεγχος στα στρατόπεδα για
την παρεχόμενη «περίθαλψη».

Να απαιτήσουμε ανθρώπινη υπο-
δοχή των προσφύγων μέσα στις πό-
λεις και ισότιμη πρόσβαση στην δη-
μόσια υγεία. Όχι άλλες χαμένες
ζωές στο βωμό του ρατσισμού”. 

Κατερίνα Θωίδου

Κλείστε τα στρατόπεδα 
-Όχι άλλους νεκρούς

Σχολεία ανοιχτά για όλα τα παιδιά



Τ
ο Καραβάνι της Υγείας φτάνει στη
Λάρισα. Την Τετάρτη 1 Φλεβάρη
υγειονομικοί από πολλά νοσοκο-

μεία της χώρας θα ταξιδέψουν στην πό-
λη της Θεσσαλίας για να συμμετέχουν
στη διαδήλωση που θα ξεκινήσει στις
9πμ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο, θα περάσει από κάθε υγειονομική
μονάδα και θα καταλήξει στην κεντρική
πλατεία. 

Η ΠΟΕΔΗΝ καλύπτει την κινητοποί-
ηση με στάση εργασίας από τις 7πμ μέ-
χρι τις 3μμ για τα νοσοκομεία σε όλη τη
χώρα και από τις 9πμ μέχρι τις 3μμ για
τα νοσοκομεία στη Θεσσαλία. 

Η ΟΕΝΓΕ επίσης αποφάσισε την κή-
ρυξη στάσης εργασίας από τις 9πμ έως
τις 3μμ για τους γιατρούς της 5ης ΥΠΕ
(Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας). Την
κινητοποίηση στηρίζει και το Νομαρχια-
κό Τμήμα Λάρισας της ΑΔΕΔΥ με στάση
εργασίας από τις 10πμ έως τη λήξη του
ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους
στο δημόσιο. Μαζί με τους υγειονομι-
κούς συμπαρατάσσονται και οι αγρότες
των μπλόκων αφού καλούν σε μαζική

συμμετοχή στη διαδήλωση. 
Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων μέ-

χρι την τελευταία στιγμή συνέχιζε την
καμπάνια για το Καραβάνι της Υγείας.
Από την Αθήνα πούλμαν, με πρωτοβου-
λία του Συντονιστικού, θα ξεκινήσει στις
6πμ από το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. 

Το Σωματείο εργαζόμενων στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας
έχει ανακοινώσει ότι θα δρομολογήσει
αστικά λεωφορεία από την πόλη στις
8.30πμ (από τις στάσεις «Γιαννούλη» και
«Τέρμα Σωκράτους») για να μεταφέ-
ρουν όσους εργαζόμενους ή πολίτες
επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδή-
λωση από την αφετηρία της. Θυμίζουμε
ότι το Πανεπιστημιακό βρίσκεται έξω
από την πόλη. Σε ανακοίνωσή του τονί-
ζει «Σκοπός του Καραβανιού είναι η σω-
τηρία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε
στο Καραβάνι της Υγείας. Είναι υπόθε-
ση όλων. Η υποστελέχωση και η υπο-
χρηματοδότηση συνεχίζονται με άσχη-
μες συνέπειες όχι μόνο για τους εργα-
ζόμενους αλλά κυρίως για τους πολίτες
της χώρας». 

Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν
και φοιτητές. Η Αλεξάνδρα Καστρίτση,
φοιτήτρια στην Ιατρική της Λάρισας μας
δήλωσε: «Κάνουμε την προσπάθεια να
συμμετέχουμε οργανωμένα στην κινητο-
ποίηση με πανό της Resistance EAAK.
Έχουμε κυκλοφορήσει αφίσα που έχει

κολληθεί στη σχολή, ενώ κάναμε εξορ-
μήσεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Η
σχολή μπορεί να μην είχε πολύ κόσμο
λόγω εξεταστικής, αλλά μοιράσαμε μέ-
σα στις αίθουσες που δίνουν μαθήματα
οι φοιτητές. Εξόρμηση κάναμε και στο

Παλιό Νοσοκομείο, το Κουτλιμπάνειο,
με τα υλικά του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων. Αφίσες είχε βάλει και η ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Αρκετοί εργαζόμενοι μας είπαν
ότι θα μας συναντήσουν στην κινητοποί-
ηση, αν και υπάρχει δυσκολία να απερ-

γήσουν με τις
μεγάλες ελλεί-
ψεις προσωπι-
κού» (σ.σ. και το
π ρ ο σ ω π ι κ ό
ασφαλείας που
απαιτείται). 

Στο Βόλο 70

εργαζόμενοι συμμετείχαν στη Γενική Συ-
νέλευση του Νοσοκομείου της πόλης.
Πούλμαν θα ξεκινήσει στις 7.30πμ από το
Νοσοκομείο για τη διαδήλωση της Λάρι-
σας. Ο Γιάννης Σουμπάσης μας είπε: «Η
βάση του νοσοκομείου έβαλε πίεση και
στην ηγεσία για να οργανωθεί η συνέλευ-
ση. Από τη μεριά της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης βλέπαμε αυτή τη διάθεση αφού
έχουμε κάνει εξορμήσεις μέρα παρά μέ-
ρα στο νοσοκομείο για να προετοιμάσου-
με τη συμμετοχή. Πολύς κόσμος μας λέει
ότι αφού δεν έφερε τίποτα διαφορετικό η
αριστερή κυβέρνηση, αφού δεν μας

άκουσαν στο δημοψήφισμα, η μόνη λύση
είναι οι αγώνες μας. Θα είμαστε και εμείς
στο πούλμαν για να διαδηλώσουμε στη
Λάρισα μαζί με τους εργαζόμενους». 

Από τη Θεσσαλονίκη «πούλμαν που
έχουν ναυλώσει η ΠΟΕΔΗΝ και τα σω-
ματεία των νοσοκομείων ξεκινάει στις
7πμ από το Γεννηματά» μας είπε ο Γιάν-
νης Κούτρας, γιατρός και μέλος ΔΣ της
ΕΝΙΘ. «Την προηγούμενη εβδομάδα συ-
νεχίσαμε τις εξορμήσεις για το Καραβά-
νι, και στο Ιπποκράτειο και στο Ψυχια-
τρικό Νοσοκομείο, ενώ μιλήσαμε με συ-
ναδέλφους και από κοντά για να συμμε-
τέχουν στη διαδήλωση. Συνεδρίαση της
ΕΝΙΘ θα γίνει το απόγευμα της 1ης Φλε-
βάρη για να αποφασίσει κινητοποιήσεις
για τη συνέχεια». 

• Ανοιχτή συνέλευση στις 12.30μμ
στο κτίριο Κατσίγρα, στην πλατεία
Ταχυδρομείου στη Λάρισα καλεί το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων αμέ-
σως μετά το τέλος του Καραβανιού.

Συμμετοχή στην πανελλαδική στάση εργασίας
την 1η Φλεβάρη αποφάσισε το σωματείο εργαζό-
μενων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Στις 12 το μεσημέρι οργα-
νώνει συγκέντρωση στην 7η ΥΠΕ. 

Το σωματείο στηρίζει τους εργαζόμενους στα
πλυντήρια, απαιτεί να πληρωθούν τα δεδουλευ-
μένα τους και να σταματήσει η εκμετάλλευσή
τους από τους εργολάβους. «Δεν άργησε το σω-
ματείο εργαζομένων να επιβεβαιώσει την εκτίμη-
σή του, ότι το μοναδικό σύγχρονο αίτημα για
τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας στην καθαριότητα, σίτιση, πλυντήρια, για-
τρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους,
εργαζόμενους στην τεχνική υπηρεσία είναι: Η
σταθερή και μόνιμη δουλειά με πλήρη ασφαλι-
στικά και εργασιακά δικαιώματα» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του.

Επίσης, καταγγέλλει την άρνηση να δοθεί
άδεια λοχείας σε εργαζόμενη στην Καθαριότητα
τόσο από τη μεριά του ΟΑΕΔ όσο και από τη δι-
οίκηση του νοσοκομείου. Εξηγεί πως «Η αιτιολο-
γία αφορούσε στο γεγονός ότι η άδεια εγκυμο-
σύνης δεν προβλέπεται από τη σύμβαση (με
σύμβαση έργου η οποία προπαγανδίστηκε μάλι-
στα σαν εξαιρετικά ριζοσπαστική και φίλο-εργα-
τική κίνηση από την πλευρά της συγκυβέρνη-
σης), παρότι η πλειοψηφία των εργαζομένων σε
καθαριότητα και σίτιση είναι γυναίκες!». 

Νο 1259, 1 Φλεβάρη 2017

Προσλήψεις και λεφτά για τα νοσοκομεία
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Να απλώσουμε αυτό το κίνημα

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

Παράσταση διαμαρτυρίας στη Διοίκηση
του Αγίου Σάββα οργάνωσε το σωματείο
εργαζόμενων του νοσοκομείου την Τρίτη
31 Γενάρη αφού το Κέντρο Ημερήσιας
Νοσηλείας (ΚΗΝ) ανοίγει χωρίς προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού με αποτέλεσμα
να αποδυναμώνεται άλλο τμήμα (η Μονά-
δα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) που βρί-
σκεται στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομεί-
ου). 

Το σωματείο σε ανακοίνωσή του εξηγεί
ότι «ξανά-εγκαινιάζουν» το συγκεκριμένο
κέντρο μετά από φιέστα που είχε οργανώ-
σει ο υπουργός Υγείας της προηγούμενης
κυβέρνησης, Βορίδης προς τιμή της Μ.
Λάτση για «επένδυση-δωρεά» το Γενάρη
του 2015. Και τότε το σωματείο είχε κα-
ταγγείλει ότι χωρίς προσωπικό δεν μπο-
ρούν να δουλέψουν και τα δύο τμήματα. 

Πριν την «δωρεά» της Λάτση είχε προ-
ηγηθεί το 2011 η συγχώνευση του 6ου Ογ-
κολογικού ΙΚΑ με τον Άγιο Σάββα για να
κλείσει το 2012, ως αποτέλεσμα των μνη-
μονιακών επιθέσεων στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη. 

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο ανα-
φέρει: «Συνεχίζουμε να απορούμε πως θα
λειτουργήσει το νέο και το παλιό τμήμα
χωρίς νέο προσωπικό, ενώ επιπλέον, κάθε
χρόνο δεν είναι λίγοι αυτοί οι εργαζόμενοι
που είτε παίρνουν σύνταξη, είτε αποχω-
ρούν για διάφορους λόγους χωρίς να ανα-
πληρώνονται τα κενά που αφήνουν». 

Και προσθέτει: «Τα κρεβάτια που αντι-
στοιχούσαν στη ΜΗΝ τα είχε επιφορτιστεί
νοσηλευτικό προσωπικό που μετακινείται
στο ΚΗΝ. Αυτά θα δοθούν στα τμήματα
και θα τα επωμιστεί το υπάρχον νοσηλευ-
τικό προσωπικό που με αυτοθυσία ανταπε-
ξέρχεται στις υπάρχουσες κλίνες… Δεν
μπορεί κάθε ανακαίνιση να είναι κι ένα
κλείσιμο, δεν μπορεί το προσωπικό να
συρρικνώνεται όλο και περισσότερο. 

Το αίτημα για μαζικές, μαζικές όμως,
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν
ήταν ποτέ τόσο επιτακτικό. Απαιτούμε να
λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αί-
θουσες σε καθημερινή βάση. Να γίνουν
μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτι-
κού κι ιατρικού προσωπικού, για να ξανα-
νοιχτούν τα κλειστά τμήματα και το νοσο-
κομείο να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών με ποιοτικότερη περίθαλψη (π.χ.
λιγότεροι ασθενείς ανά νοσηλευτή και νο-
σοκόμο)».

Οι εργαζόμενοι του Αγίου Σάββα θα
συμμετέχουν με απόφαση του σωματείου
στο Καραβάνι της Υγείας στη Λάρισα, ενώ
Γενική Συνέλευση οργανώνουν την Τετάρ-
τη 8 Φλεβάρη στη 1μμ, στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου.  

Πρωτοβουλία για να κλιμακωθεί η μάχη
για προσλήψεις σε όλο το δημόσιο τομέα
παίρνει το Συντονιστικό σωματείων, επι-
τροπών αγώνα και εργαζόμενων στα Νο-
σοκομεία. 

Όπως αποφασίστηκε στη συνέλευσή
του στις 24/1, θα οργανώσει σύσκεψη
στην οποία θα καλεστούν εργαζόμενοι
από όλους τους κλάδους (εκπαίδευση,
δήμοι, υπουργεία κ.α.) για να συντονι-
στούν ενάντια στις ελλείψεις και τις περι-
κοπές. Ταυτόχρονα, μπαίνει μπροστά σε
όλες τις υπόλοιπες μάχες που είναι σε
εξέλιξη στα νοσοκομεία με πρώτο σταθμό
το Καραβάνι για την Υγεία στη Λάρισα την
1η Φλεβάρη. 

H Mαρία Αλιφιέρη, τεχνολόγος και μέ-
λος του ΔΣ του σωματείου εργαζομένων
στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού που
συμμετείχε στη συνέλευση δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: «Στη συνέλευση
συμμετείχαμε συνδικαλιστές και εργαζό-
μενοι από πέντε νοσοκομεία και το ΠΕΔΥ.
Όλοι μετέφεραν το κλίμα από τα νοσοκο-
μεία τους στα οποία η οργή ξεχειλίζει κα-
θώς οι εργαζόμενοι δουλεύουν στα «κόκ-
κινα». Οι ελλείψεις είναι τεράστιες, όπως
και η υποχρηματοδότηση. Οι προσλήψεις
που έχουν γίνει είναι σταγόνα στον ωκεα-
νό. Οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες. 

Οι εργαζόμενοι είχαν ελπίδες ότι κάτι
θα αλλάξει, αλλά τώρα καταλαβαίνουν ότι
η μόνη αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα από
τους αγώνες τους. Για να γίνουν προσλή-
ψεις πρέπει να σπάσει η πολιτική των
Μνημονίων που μπλοκάρει τις προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού. 

Οι συνάδελφοι μετέφεραν στο Συντονι-
στικό τις μάχες που δίνουν στα νοσοκο-
μεία τους. Στον Άγιο Σάββα, ένα από τα
μεγαλύτερα αντικαρκινικά νοσοκομεία, εγ-
καινιάζουν…κτίρια χωρίς προσωπικό, ενώ
αποκλείουν τις μετανάστριες καθαρί-
στριες από τα συνεργεία καθαριότητας
αφού ο διαγωνισμός γίνεται με ΑΣΕΠ που
έχει προϋπόθεση την ελληνική ιθαγένεια.
Στο Αττικό παλεύουν ενάντια στις συγχω-
νεύσεις κλινικών αφού μέχρι τις 15 Φλεβά-
ρη θα κατατεθεί νέο οργανόγραμμα. Πα-
ρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο Γεν-
νηματά, όπου οι εργαζόμενοι κινητοποι-
ούνται. Στο ΠΕΔΥ κλείνουν τις δομές και
μεταφέρουν τους εργαζόμενους σε μία,
εντατικοποιώντας τη δουλειά και αυξάνον-

τας την αναμονή για τους πολίτες. 
Στο δικό μου νοσοκομείο, το Αγλαΐα Κυ-

ριακού, μετά τους αγώνες που δώσαμε
για το Ακτινολογικό, μας έφεραν κάποιους
επικουρικά και ένα μόνιμο εργαζόμενο. Οι
ελλείψεις όμως παραμένουν τεράστιες. 

Η κυβέρνηση προπαγανδίζει ότι προσω-
πικό υπάρχει και ότι αυτό που χρειάζεται
είναι νοικοκύρεμα. Υποστηρίζουν ότι δεν
υπάρχουν πραγματικές ελλείψεις. Αυτό το
αντιμετωπίζουμε σε όλα τα νοσοκομεία. 

Οι δυνάμεις του Συντονιστικού οργανώ-
νουν τη συμμετοχή στο Καραβάνι της
Υγείας στη Λάρισα την 1η Φλεβάρη με
εξορμήσεις και ενημέρωση σε όλα τα νο-
σοκομεία. Ήδη, αρκετοί συνάδελφοι
έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πούλμαν
που θα ξεκινήσει στις 6πμ από το νοσοκο-
μείο Άγιος Σάββας. 

Για τη συνέχεια θα προτείνουμε 48ωρη
απεργία μέσα στο Φλεβάρη για όλα τα ζη-
τήματα. Θα βάλουμε αυτή την πρόταση
στα πρωτοβάθμια σωματεία, να παρθούν
αποφάσεις και να αναγκαστούν να κινη-
θούν απεργιακά και οι Ομοσπονδίες στο
χώρο της Υγείας. 

Συνδέουμε τον αγώνα ενάντια στις ελ-
λείψεις με τη μάχη της αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες. Είναι αλληλένδετες
αυτές οι δύο μάχες. Οργανώνουμε τη
συμμετοχή στις 18 Μάρτη, στα αντιρατσι-
στικά-αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Στό-
χος είναι να γίνει χτήμα του κάθε νοσοκο-
μείου. Ήδη, αποφάσεις συμμετοχής
έχουν παρθεί από σωματεία νοσοκομείων
και από τις Ομοσπονδίες. Θα ετοιμάσουμε
ένα γύρο εκδηλώσεων μέσα στα νοσοκο-
μεία έτσι ώστε το μπλοκ των υγειονομικών
στο συλλαλητήριο να είναι μεγάλο και μα-
χητικό. 

Τέλος, μπήκε η πρόταση να πάρουμε
πρωτοβουλία για μια ευρεία σύσκεψη
στην οποία το Συντονιστικό θα καλέσει
εργαζόμενους από όλους τους κλάδους
που παλεύουν για προσλήψεις, από τους
Δήμους, από τους εκπαιδευτικούς, από
όλο το δημόσιο. Χρειάζεται να συντονι-
στούμε. Έχουμε όλοι εμπειρία από τους
αγώνες του προηγούμενου διαστήματος
όπου έχουμε καταφέρει μικρές και μεγά-
λες νίκες. Ο συντονισμός όλων θα μας κά-
νει πιο αποτελεσματικούς. Έτσι θα μπει
πίεση και πάνω στην ΑΔΕΔΥ και την ΓΣΕΕ
να καλέσουν Γενική Απεργία άμεσα».

Στα πλαίσια της πανελλαδικής στάσης
εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ την 1η Φλεβάρη,
συγκέντρωση ενάντια στις ελλείψεις προ-
σωπικού και την υποχρηματοδότηση θα γί-
νει και στην Πάτρα (με όσους δεν ταξιδέ-
ψουν στη Λάρισα για το Καραβάνι), στις
11πμ, στην πλατεία Γεωργίου. 

Την αποκατάσταση της 24ωρης λειτουργίας
του Κέντρου Υγείας της Πάργας ζητούν οι

κάτοικοι της περιοχής. Συγκεντρώσεις
πραγματοποιούν καθημερινά στην παραλία.
Μαζική ήταν η συγκέντρωση που έγινε στις

25 Γενάρη με τη συμμετοχή σωματείων,
συλλόγων γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών

και του συλλόγου γυναικών. 

Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ θα γίνει στις αρχές Φλεβάρη (πιθανή
ημερομηνία 10/2). Ο Χρίστος Αργύρης, μέλος ΔΣ του σωματείου στο Γεννηματά και μέ-
λος του Γενικού Συμβουλίου μας είπε: «Θα πάμε στο Γενικό Συμβούλιο με μόνο ένα
πράγμα ως πρόταση, να υπάρχει απεργιακή απόφαση-ομπρέλα μέσα στο Φλεβάρη που
να καλύψει τις κινητοποιήσεις που έχουν «ανάψει». 

Είμαστε παραμονή του νέου Καραβανιού για την Υγεία στη Λάρισα, την προηγούμενη
εβδομάδα οι εργαζόμενοι των Δήμων, της Αθήνας και άλλων περιοχών, πλημμύρισαν
τους δρόμους, οι επιθέσεις των φασιστών στα προσφυγόπουλα και στο αντιρατσιστικό
κίνημα στα σχολεία αποκρούστηκαν. Τα νέα μέτρα του Τσακαλώτου σημαίνουν πρακτικά
το πάγωμα των προσλήψεων για το δημόσιο. Όλες αυτές είναι αιτίες σημαντικές για
απεργιακή κλιμάκωση χωρίς καθυστερήσεις. Μόνο η ΑΔΕΔΥ μπορεί να ενοποιήσει αυ-
τούς τους αγώνες και έτσι μόνο μπορούμε να βάλουμε πίεση και στη ΓΣΕΕ για Γενική
Απεργία».  

Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ

ΟΧΙ ΣΥΓΧΩ ΝΕΥΣΕΙΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν δύο συ-
νελεύσεις στο νοσοκομείο. Η μία αφορούσε το
ασφαλιστικό που απευθυνόταν σε όλους τους
γιατρούς. Είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Είναι
μια πρωτοβουλία που έχει πάρει η ΕΙΝΑΠ και
οργανώνει συνελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία. 

Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύς κόσμος τώρα
μαθαίνει τι σημαίνει επί της ουσίας το ασφαλι-
στικό του Κατρούγκαλου. Έχει ξεσηκώσει τερά-
στια οργή μέσα στα νοσοκομεία. Υπάρχει κό-
σμος που δούλευε πάρα πολλά χρόνια και φτά-
νει στο σημείο να του λένε ότι θα πάρει μια πε-
τσοκομμένη σύνταξη, ενώ και το εφάπαξ είναι
στον αέρα. 

Από τη δική μας τη μεριά προτείναμε να παρ-
θεί απόφαση που να προτείνει προς τις Ενώσεις
και τις Ομοσπονδίες μας να κλιμακώσουν με
24ωρη απεργία. Αυτό με διάφορες μεθοδεύσεις

της δεξιάς παράταξης, δεν πάρθηκε ως απόφα-
ση. Αυτό που όμως αποφασίστηκε είναι ότι θα
γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση στο υπουργείο
Εργασίας μέσα στο Φλεβάρη με κεντρική αιχμή
το ζήτημα του ασφαλιστικού. 

Στο τέλος της εβδομάδας έγινε και συνέλευ-
ση ειδικευόμενων γιατρών που είχε ως κεντρικό
ζήτημα το σύστημα των εξετάσεων στο τέλος
της ειδικότητας, το οποίο πάει να αλλάξει η κυ-
βέρνηση. Σκοπεύουν να το αλλάξουν άμεσα,
από τις εξετάσεις του Ιουνίου. Είναι ένα σύστη-
μα που θέλει να μειώσει δραματικά τον αριθμό
των γιατρών που είναι ειδικευμένοι, που έχουν
τον τίτλο της ειδικότητας. Για αυτό μειώνεται
δραματικά ο αριθμός των εξεταστικών που θα
δίνονται. Σε αυτό θέλουν να εντάξουν με διάφο-
ρες φόρμουλες και τις Επιστημονικές Εταιρίες
που είναι ιδιωτικές εταιρίες. 

Είχαμε συγκεντρωθεί περίπου είκοσι ειδι-
κευόμενοι. Το κλίμα ήταν πολύ μαχητικό. Συμ-
φώνησαν όλοι ότι πρέπει να γίνει 24ωρη απερ-
γία μέσα στο Φλεβάρη για όλα τα ζητήματα και

θα μπει ως πρόταση στις Ομοσπονδίες. Μπορεί
να είχαμε ως αφετηρία το ζήτημα της εκπαίδευ-
σης, αλλά αυτό ξεκινάει επειδή έχουμε συνθή-
κες υποστελέχωσης σε όλους τους τομείς του
νοσοκομείου. 

Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε ότι θα βρε-
θούμε στην πρώτη συνεδρίαση του ΚΕΣΥ (σ.σ.
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας) που συζητάει για
αυτές τις αλλαγές στο υπουργείο Υγείας στο
άμεσο μέλλον με στόχο να «διαλύσουμε» τη συ-
νεδρίαση αυτή για να μην περάσει καμιά τέτοια
εισήγηση. Όλο το νομοσχέδιο που προτείνουν
είναι για πέταμα. 

Μέσα στις συνελεύσεις, ήταν μια ακόμα ευ-
καιρία να γίνει ακόμα πιο γνωστή η απεργία
που υπάρχει την 1η Φλεβάρη με το Καραβάνι
της Υγείας στη Λάρισα. Έχουμε κάνει περιοδεί-
ες στο νοσοκομείο και συνάδελφοι έχουν δηλώ-
σει συμμετοχή στα πούλμαν για να ανέβουμε
να διαδηλώσουμε στη Λάρισα πέρα από το να
απεργήσουμε εκείνη τη μέρα. 

Αργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη γιατρός 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

κείμενα: Νεκτάριος Δαργάκης
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Συγκέντρωση και παράσταση διαμαρτυρίας οργανώνεται

την Παρασκευή 10/2 στο Ηράκλειο Κρήτης ενάντια στην
προσπάθεια ποινικοποίησης του φοιτητικού κινήματος με
διώξεις φοιτητών. Ήδη μετά από σύσκεψη που οργανώθη-
κε την προηγούμενη βδομάδα έχουν ξεκινήσει παρεμβά-
σεις για το θέμα στη σχολή και στην πόλη, ενώ την Τρίτη
31/1 θα γινόταν πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για τη δίκη.

Οι 12 φοιτητές διώκονται
ποινικά για τις κινητοποιήσεις
του φοιτητικού τους συλλό-
γου, κατά το μεγάλο κύμα
καταλήψεων του 2011, ενάν-
τια στο νομοσχέδιο-έκτρωμα
της Διαμαντοπούλου. Στα
πρόσωπα των φοιτητών αυ-
τών, δικάζεται στην πραγμα-
τικότητα η ύπαρξη του φοιτη-
τικού συνδικαλισμού, κατά-
κτηση που είχε μπει στο στό-
χαστρο από το ίδιο νομοσχέ-
διο στο οποίο αντιτέθηκαν.

ΞΑΝΘΗ
Σε συνέλευση ενάντια στις διώξεις φοιτητών από φασι-

στικούς κύκλους προχώρησαν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο
της Ξάνθης την περασμένη Παρασκευή. Ο Σύλλογος οργα-
νώνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια την
Πέμπτη 2/2 στις 10πμ και συγκέντρωση την ίδια μέρα στις
6μμ στην Κεντρική Πλατεία.

Η μεθόδευση με την κλασσική πια φασιστική μέθοδο,
της βιομηχανίας διώξεων, έχει ξεκινήσει από πέρσι την
άνοιξη. Στις 13 Απριλίου 2016 οι φοιτητές του Δημοκρίτει-
ου Πολυτεχνείου Θράκης στην Ξάνθη είχαν κάνει συγκέν-
τρωση διαμαρτυρόμενοι για την εμφάνιση φασιστικών συν-
θημάτων στη σχολή αλλά και για την ακροδεξιά ρητορική
και στάση του καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γ. Παύλου. Στη συ-
νέχεια, μετά από επίθεση σε φοιτητή που είχε καταγγελθεί
από τους φοιτητές ως ακροδεξιός, υποβλήθηκε μήνυση
εναντίον τριών φοιτητών για βαριά αδικήματα. Οι φοιτητές
που αποδειδεγμένα δεν είχαν καμιά σχέση με την επίθεση,
έχουν καταγγείλει ότι ο Γ. Παύλος στη συνέχεια τους
έστειλε μήνυμα με το οποίο στην ουσία τους εκβίαζε ότι η
μήνυση θα αποσυρθεί αν σταματήσουν τη συνδικαλιστική
τους δράση. 

Ακολούθως, όπως γράφει ο Παναγιώτης Σωτήρης σε άρ-
θρο του στο unfollow: «Στις 19 Μαΐου εμφανίζεται κείμενο
με υπογραφές διαφόρων ελλήνων επιστημόνων του εσωτε-
ρικού και του εξωτερικού που στοχοποιεί ευθέως το σχήμα
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης… Στις υπο-
γραφές ξεχωρίζουν διάφορες φιγούρες που συναγωνίζον-
ται στην εθνικοφροσύνη αλλά και η δικηγόρος Χριστίνα
Τσαμπάζη που έχει συχνά εκπροσωπήσει ακροδεξιούς
όπως τη Θ. Σκορδέλη, έχει συμμετάσχει σε προσφυγές κα-
τά του Νόμου Ραγκούση… Μια εβδομάδα μετά την υπόθε-
ση σηκώνει και η ίδια η Χρυσή Αυγή το ζήτημα με ερώτηση
του βουλευτή Κιλκίς Χρήστου Χατζησάββα με τίτλο “Εγκλη-
ματική οργάνωση ακροαριστερών φοιτητών προβαίνει σε
τρομοκρατικές και δολοφονικές επιθέσεις στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης”».

Σήμερα, μετά από βιομηχανία καταγγελιών και αναφο-
ρών τους επόμενους μήνες από τον εν λόγω καθηγητή, 9
φοιτητές καλούνται για κατάθεση από την Πταισματοδίκη
Ξάνθης στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης. Σημειώνου-
με ότι το 2015 (σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό)
έγραφε: «Σας προτρέπω ώς Έλληνας πολίτης να πάρετε
μία γενναία απόφαση και να μιμηθείτε τον Κασιδιάρη…»

Στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες βρίσκονται οι μαθητές που υποδέχονται τα προ-
σφυγόπουλα σε μια σειρά από σχολεία σε όλη τη χώρα. Ήδη
σε πολλά σχολεία ετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στη διε-
θνή μέρα δράσης στις 18 Μάρτη.

«Στις 18 Μάρτη, έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια για να
συμμετέχουμε σαν σχολείο μαζικά και οργανωμένα στο συλλα-
λητήριο» μας λέει ο Χρήστος από το 2ο Λύκειο Βριλησσίων. «Εί-
ναι ευκαιρία να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας και να κατε-
βούμε ταυτόχρονα. Αυτό θα είναι ένα ηχηρό μήνυμα σε όλα τα
επίπεδα. Και στην κυβέρνηση να κλείσει τα στρατόπεδα και να
ανοίξει τα σχολεία σε όλα τα προσφυγόπουλα αλλά και ενάντια
στους φασίστες της Χ.Α. για την επίθεση των οποίων ετοιμά-
ζουμε κείμενο συμπαράστασης στους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς στο Πέραμα». 

Με αφορμή τα γεγονότα στο Πέραμα οι μαθητές του Καλλι-
τεχνικού Σχολείου Γέρακα αποφάσισαν όπως χαρακτηριστικά
γράφουν στο κείμενό τους «να πάρουν θέση».

«Πριν λίγες μέρες λοιπόν μπήκαν μέσα σε ένα δημοτικό σχο-
λείο του Περάματος ορισμένα γνωστά πρόσωπα του κόμματος
μαζί με κάποια οργανωμένα μέλη της Χρυσής Αυγής Περάμα-
τος για να διατυμπανίσουν την ανώτατη ελληνική κληρονομιά
και το πόσο τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας θα τη δια-
φθείρουν. Εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την πράξη
και θεωρούμε αυτό το μέρος της κοινωνίας μας το λιγότερο
ντροπιαστικό. Ακόμα πιο ντροπιαστική όμως είναι η ανοχή. Γι’
αυτό και μιλάμε… 

Η κοινή λογική λέει ότι όταν έπεσε και χτύπησε το παιδί από
τη Συρία και όταν μαχαίρωσαν το Φύσσα, το ίδιο αίμα λέρωσε
τα ρούχα τους. Τονίζουμε επίσης ότι θεωρούμε τις πράξεις των
τραμπούκων της ΧΑ το λιγότερο απάνθρωπες και επικίνδυνες
για το σύνολο της κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε στα
αντανακλαστικά αυτής της κοινωνίας… Εμάς λοιπόν είναι καθή-

κον μας αλλά και επιθυμία μας να ταχθούμε στο πλευρό των
αποκλεισμένων από αυτή τη ζωή και να το δηλώνουμε απροκά-
λυπτα. Δίνουμε το χέρι σε όσους πέφτουν και στεκόμαστε δί-
πλα σε όσους τολμούν να αντιστέκονται σε πείσμα όλων».

Το φθινόπωρο οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Περιστερίου, ήταν
εκείνοι που πρώτοι προχώρησαν τότε σε κατάληψη με βασικό
αίτημα καλοδεχούμενα τα παιδιά των προσφύγων στα σχολεία.
«Καθόμασταν ένα βράδυ στην τηλεόραση και βλέπαμε μια πα-
ρέα από το σχολείο στις ειδήσεις τους διάφορους ‘αγανακτι-
σμένους’ που με απροκάλυπτο ρατσισμό επιτίθονταν στους
πρόσφυγες και στα παιδιά» μας λέει ο Γιώργος, μαθητής στο
2ο Λύκειο. «Είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και την άλλη μέ-
ρα προχωρήσαμε στην κατάληψη. Η πλειοψηφία των μαθητών
και των καθηγητών υποστήριξαν αυτόν τον αγώνα. Αλλά και με-
τά δεν αφήσαμε το θέμα, είχαμε ενημέρωση και επικοινωνία με
την ΚΕΕΡΦΑ και τώρα προετοιμαζόμαστε να φτιάξουμε ένα πα-
νό και να υποδεχτούμε τα προσφυγόπουλα που έρχονται στο
Περιστέρι μέσα σε αυτή τη βδομάδα».

“Καλώς ήρθατε” στα ελληνικά, στα αγγλικά και τα αραβικά
έγραφαν τα πλακάτ που είχαν φτιάξει μαθητές του 4ου Γυμνα-
σίου Λυκείου στα Λαγυνά Θεσσαλονίκης την περασμένη βδομά-
δα έχοντας μαζί τους καθηγητές και γονείς.

Σ
ε διεθνή συμπαράσταση ενάντια
στις διώξεις που υφίστανται κα-
λούν φοιτητές που βρίσκονται σε

κατάληψη στη Νότια Κορέα. Συγκεκριμέ-
να οι φοιτητές του SNU, του Εθνικού Πα-
νεπιστήμιου της Σεούλ, που έχουν προ-
χωρήσει σε κατάληψη του κυρίως κτιρί-
ου του πανεπιστημίου από τις 10 Οκτώ-
βρη του 2016 ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση που προωθείται μέσα από μια επέ-
κταση του campus του πανεπιστημίου
στην πόλη Σιχεουνγκ. 

Η διοίκηση του πανεπιστημίου απειλεί
με αποβολή δια παντός 29 από τους φοι-
τητές που συμμετέχουν στην κατάληψη,
το οποίο αυτομάτως διαγράφει την μέχρι
τώρα πανεπιστημιακή τους πορεία. Έχει
επίσης κλείσει το ρεύμα, τη θέρμανση
και το νερό στο κτίριο που βρίσκεται υπό
κατάληψη, ενώ η θερμοκρασία είναι
στους -10 βαθμούς κελσίου. 

Το SNU είναι ένα δημόσιο πανεπιστή-
μιο στο οποίο τα τελευταία χρόνια, όπως
και στην Ελλάδα, προωθείται η διείσδυ-
ση πολυεθνικών ταυτόχρονα με την υπο-
ταγή του στους νόμους της αγοράς και
του κέρδους. Όλα αυτά γίνονταν κάτω
από την επιβολή της νεοφιλελεύθερης

πολιτικής που εξασκούσε η κυβέρνηση
της προέδρου Park Geun-hye που πρό-
σφατα παραιτήθηκε μετά από τις μεγα-
λύτερες διαδηλώσεις και απεργίες που
έχει δει η χώρα εδώ και δεκαετίες. 

Η επέκταση του νέου campus έγινε μυ-
στικά και μετά από σκανδαλώδεις συμ-
φωνίες με εταιρίες που ανέλαβαν το έρ-
γο σε μια περιοχή που βρίσκεται ώρες
μακριά από τη Σεούλ, όπως καταγγέλ-

λουν οι φοιτητές. Η δε λειτουργία του θα
στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικές
εταιρίες.

Μέχρι τις 21 Φλεβάρη, οπότε και θα
δημοσιοποιηθεί η διεθνής καμπάνια αλ-
ληλεγγύης στείλτε υπογραφές, αποφά-
σεις, ψηφίσματα συμπαράστασης στη δι-
εύθυνση: mail@workerssolidarity.org

Γιώργος Πίττας

Όχι στις διώξεις Αλληλεγγύη στους 
φοιτητές της Σεούλ

Σχολεία αντιρατσισμού Πανό στο 3ο ΓΕΛ Υμηττού

Πανεπιστήμιο Σεούλ, Νότια Κορέα
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Μετά την περσινή γκάφα της Ακα-
δημίας των Όσκαρ να αγνοήσει την
δουλειά των «έγχρωμων» καλλιτε-
χνών στη βιομηχανία του θεάματος,
έχουμε φέτος διορθωτικές κινήσεις,
με πιο «περιεκτικές» υποψηφιότη-
τες. Μέσα σ’αυτές, πανάξια βρίσκε-
ται το «Moonlight», που ήδη προβάλ-
λεται στις αίθουσες. 

Δεν είναι μια ακόμη ταινία για
τους μαύρους στις ΗΠΑ, αλλά μια
τολμηρή και «στα βαθειά» ιστορία
που τέμνει την κοινωνική τάξη, την
φυλετική διάκριση και τη σεξουαλι-
κότητα στη σημερινή Αμερική. Πα-
ρακολουθούμε τον Σαϊρόν, ένα μαύ-
ρο αγόρι που μεγαλώνει στη φτωχο-
γειτονιά Λίμπερτι του Μαϊάμι τη δε-
καετία του ’90. Η μητέρα του όπως
και όλη η περιοχή είναι χωμένη στην
αγοραπωλησία του κρακ, της ου-
σίας που έκανε θραύση τότε. Όμως
το σημαντικό είναι ότι δεν πρόκειται
για μια ιστορία βίας και μιζέριας ού-
τε άθλιων που άγονται και φέρονται
από τη σκληρή τους μοίρα, ένα
σφάλμα στο οποίο συχνά πέφτουν οι
αμερικάνικες ταινίες –ακόμα και με
«καλές» προθέσεις. Αντίθετα, τα
ναρκωτικά, η καταστολή, η φτώχεια
είναι παρόντα, καθορίζουν το κοινω-
νικό υπόβαθρο, αλλά οι πρωταγωνι-
στές το αντιπαλεύουν, με τον δικό
τους, συχνά εσωτερικευμένο τρόπο.
Η ταινία χωρίζεται σε τρία μέρη:
«Little» - παιδική ηλικία, «Chiron» -
εφηβεία, «Black» - ενηλικίωση και με
ανακουφιστικό τρόπο αυτογνωσία.

Τον ντροπαλό και εσωστρεφή Σαϊ-
ρόν παίρνει υπό την προστασία του
ο ντίλερ Χουάν, ο οποίος του μαθαί-
νει όχι να πουλάει πρέζα, αλλά να
κολυμπάει και απαντά με υπομονή
στις δύσκολες ερωτήσεις του πιτσι-
ρικά: «Τι είναι πούστης; -Εγώ είμαι
αδερφή;», προσπαθώντας να του
εμπνεύσει τον αυτοσεβασμό. Δεν εί-
ναι όμως εύκολο. Σε μια γειτονιά
που όταν περπατάς πρέπει να κοι-
τάς διαρκώς πίσω σου, ο φόβος εί-
ναι το βασικό συναίσθημα και η δια-
φορετική σεξουαλικότητα γίνεται
σημείο αδυναμίας που διαπραγμα-
τεύεσαι διαρκώς όχι μόνο με τον κό-
σμο αλλά με τον ίδιο σου τον εαυτό.
Από κει προέρχεται η βία και όχι από
κάποιο θηρίο κρυμμένο μέσα μας.  

Μια θαυμάσια, χαμηλών τόνων
ταινία, που δείχνει με τον δικό της
τρόπο ότι και μέσα στις ΗΠΑ έχουν
γίνει προχωρήματα στην έκφραση
του διαφορετικού και το ρολόι δεν
θα ξαναγυρίσει στην εποχή της
ντροπής -του Ρήγκαν και του AIDS.

Δήμητρα Κυρίλλου

Moonlight
του Μπάρι Τζένκινς

Π
άνω από 350 έργα 151 εικαστικών
δημιουργών που υπέστησαν πολι-
τικές διώξεις, εκτελέσεις, φυλακί-

σεις, εξορία ή προσφυγιά και δημιούργη-
σαν, τότε ή και αργότερα, σχετικά με τα
γεγονότα της περιόδου 1950-1974 πα-
ρουσιάζονται στην πινακοθήκη του Δή-
μου της Αθήνας (Μυλλέρου και Γερμανι-
κού, πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο) στην
έκθεση με τίτλο «Εικαστικές Τέχνες και
Αντίσταση 1950 – 1974» που οργανώνει
το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδας από τις 24 Γενάρη μέχρι τις 12
Μάρτη. Η έκθεση αυτή έρχεται σαν συνέ-
χεια της προηγούμενης «Εικαστικές τέ-
χνες και Αντίσταση 1936 – 1949», που εί-
χε διοργανωθεί από το ΕΕΤΕ το 2014 -
2015 σε Αθήνα και Πάτρα.

Πρόκειται στο σύνολό της για μια από
τις σημαντικότερες ιστορικές μελέτες
πάνω στην νεότερη και μοντέρνα τέχνη
της χώρας, όχι όμως από την εικαστική
σκοπιά, αλλά εστιάζοντας στο κοινωνικό
και πολιτικό πρόταγμα της δημιουργίας.

Κάτω από αυτή την οπτική είναι συγκι-
νητικό να περιδιαβαίνει κανείς ανάμεσα
σε έργα καλλιτεχνών εκείνης της περιό-
δου που έβρισκαν τη δύναμη να δημιουρ-
γούν ακόμα και σε συνθήκες τρομοκρα-
τίας, διωγμού ή εγκλεισμού στην μεταπο-
λεμική Ελλάδα. 

Λογοκρισία

Εκατοντάδες δημιουργοί βρίσκονταν
στις εξορίες και στις φυλακές συνεχίζον-
τας να παράγουν έργο. Πάρα πολλοί
ήταν πρόσφυγες στην Ανατολική ή και
στη Δυτική Ευρώπη. Για όσους παρέμει-
ναν στην Ελλάδα ο χαφιεδισμός και η πα-
ρακολούθηση, η λογοκρισία και η απειλή
της σύλληψης ήταν μέρος της καθημερι-
νότητάς τους. 

Αργότερα, στη δεκαετία του '60 η σχο-
λή Καλών Τεχνών γίνεται εργαστήρι αντί-
στασης. Με την άνοδο της Χούντας
σπουδαστές μπαίνουν μπροστά, δημι-
ουργούν αφίσες, στελεχώνουν παράνομα
τυπογραφεία, φιλοτεχνούν εφημερίδες
και έντυπα. Οι καλλιτέχνες αντιλαμβάνον-
ται την δημιουργία τους εκτός από τρό-
πο έκφρασης και ως ένα σημαντικό εργα-
λείο διαμόρφωσης συνειδήσεων.  

Η τρομοκρατία του μετεμφυλιακού
κράτους, η καταστολή απέναντι στο κίνη-
μα Ειρήνης και τα Ιουλιανά, η Χούντα και
το Πολυτεχνείο εμπλέκονται με τα διεθνή
γεγονότα του Ψυχρού Πολέμου, τον πό-
λεμο στο Βιετνάμ και τον αντιπολεμικό
ξεσηκωμό, τους αντιαποικιακούς αγώνες,
τον Μάη του '68 και τους αγώνες ενάντια
στο Απαρτχάιντ και τις φυλετικές διακρί-

σεις. Ένα πανόραμα των αγώνων της
μεταπολεμικής Ελλάδας αλλά και όλου
του κόσμου μέσα από τη χαρακτική, τη
ζωγραφική, την γλυπτική, το κολάζ, τις
εγκαταστάσεις και κάθε είδους εικαστι-
κή εκφραστική δυνατότητα.

Τα επιλεγμένα έργα απαρτίζουν ένα
σύνολο εικαστικής δημιουργίας που
αποδεικνύει στην πράξη πώς τα εργα-
λεία της τέχνης μπορούν να μεταδό-
σουν μηνύματα με χίλιους διαφορετι-
κούς τρόπους. Έργα φτιαγμένα δεκαε-
τίες πίσω που το μήνυμά τους παραμέ-
νει επίκαιρο και κατανοητό δυο και
τρεις γενιές μετά.

Όμως έξω από την ιστορικότητα των
ίδιων των έργων και των δημιουργών
τους και περισσότερο από την προ-
ηγούμενη μεγάλη έκθεση της περιόδου
'36 - '49 (μιας “πολεμικής” περιόδου
που άνοιγε με τους αγώνες του 1936,
την κατασταλτική μανία της δικτατορίας
του Μεταξά και συνέχιζε με τον πόλεμο,
την κατοχή, την απελευθέρωση και τον
εμφύλιο) η νέα αυτή έκθεση έχει πολύ
ουσιαστικότερο εικαστικό ενδιαφέρον.

Τα 25 αυτά χρόνια της μεταπολεμικής
Ευρώπης υπήρξαν τρομερά σημαντικά
για την ανάπτυξη της σύγχρονης τέ-
χνης. Όπως και διεθνώς έτσι και με
τους Έλληνες καλλιτέχνες η επίδραση
του μοντερνισμού είχε σαν αποτέλεσμα
να μπουν οι βάσεις για τη σύγχρονη δη-
μιουργία. Ταυτόχρονα ήταν η περίοδος
με πολύ σημαντικές ζυμώσεις πάνω στα
ζητήματα της εμπορευματοποίησης της
Τέχνης και τις προσπάθειες ενσωμάτω-
σής της. Η έκθεση του ΕΕΤΕ προσφέ-
ρεται ακόμα και για μια εικαστική ξενά-
γηση στην νεότερη ιστορία της τέχνης.

Σημαντικό στοιχείο της συνέχισης της
μελέτης πάνω στη νεότερη δημιουργία
είναι ότι παράλληλα με την έκθεση θα
λειτουργεί στο χώρο «εργαστήριο Ιστο-
ρίας της Τέχνης», όπου σε μια βάση δε-
δομένων κατατίθενται στοιχεία γύρω
από τους καλλιτέχνες στην περίοδο
1936-1974.

“Από την μεριά του ΕΕΤΕ δεν βάζου-
με ως πρόταγμα την αισθητική αρτιότη-
τα ή την αναγνωρισιμότητα κάποιου δη-
μιουργού αλλά την αντιστασιακή δράση
των καλλιτεχνών. Είναι μια προσπάθεια
να ολοκληρώσουμε μια αρχειακή μελέ-
τη πολλών ετών στέλνοντας ταυτόχρο-
να ένα μήνυμα αντίστασης”, θα πει η
πρόεδρος του ΕΕΤΕ, Εύα Μελά εξηγών-
τας πως στις σημερινές συνθήκες η Τέ-
χνη δεν μπορεί να είναι θεατής.

Κυριάκος Μπάνος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Εικαστικές Τέχνες 
και Αντίσταση 1950-1974
μια συγκλονιστική έκθεση

Γιώργος Φαρσακίδης, Μακρόνησος – Μακελειό στη Χαράδρα,
1949, Χαρακτικό, 37,5x28 εκ.

Δημοσθένης
Σκουλάκης, Εθνικό
Λαχείο: Ο ένας
στου δύο Κερδίζει,
1967, Λάδι σε
καμβά, 70x100 εκ.



T
ην προηγούμενη βδομάδα
έγινε κεντρική είδηση το θλι-
βερό περιστατικό θανάτου

του 6χρονου Μεχμεταλή Σεζάλ. Ο
μικρός εξαφανίστηκε στις
22/01/2017 το βράδυ και βρέθηκε
νεκρός την επόμενη μέρα, πίσω
απο μία πολυκατοικία, κοντά στο
σπίτι του. 

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο
θάνατος του προήλθε απο στραγ-
γαλισμό, ενώ απο τα ευρήματα
προέκυψε οτι προηγήθηκε βιασμός
του θύματος. Θύτης είναι επίσης
ένα παιδί, ένας 15χρονος, που είχε
επίσης πέσει θύμα βιασμού. Τα δύο
παιδιά ήταν κωφά και εκ των υστέ-
ρων προκύπτει ότι δεν είχαν δεχτεί
καμιά ειδική εκπαίδευση. Το άτυχο
παιδί κατοικούσε στον οικισμό
«Αλάν Κουγιού», δέκα λεπτά από
την κεντρική πλατεία της πόλης, σε
μια παραγκούπολη με άθλιες συν-
θήκες - ένα από εκείνα τα μέρη που
ο κρατικός μηχανισμός και τα ΜΜΕ
«ανακαλύπτουν» μόνο όταν συμβαί-
νουν τέτοιου είδους περιστατικά.

Στο “Αλάν Κουγιού”, οι κάτοικοι
προμηθεύονται νερό απο μια κεν-
τρική δημοτική βρύση, δεν υπάρ-
χουν τουαλέτες και καμία υποδομή.
Ζεστό νερό και αποχετευτικό σύ-
στημα είναι πολυτέλεια στην περιο-
χή. Η κατάσταση αυτή υπάρχει πολ-
λές δεκαετίες. Η ανεργία θερίζει
και αρκετοί κάτοικοι ζουν με τα επι-

δόματα πρόνοιας, αναπηρίας και
πολυτέκνων. Είναι μουσουλμάνοι
στην πλειοψηφία τους. Ο αναλφα-
βητισμός, ο αλκοολισμός, οι παρα-
βατικές συμπεριφορές  και οι αρ-
ρώστιες είναι η καθημερινότητα αυ-
τών των ανθρώπων.

Το “Αλαν Κουγιού” δυστυχώς δεν
έιναι ο μοναδικός οικισμός που βρί-
σκεται σε αυτές τις αθλιες συνθή-
κες. Αντίστοιχοι οικισμοί-
γκέτο,  υπάρχουν στην Αλεξαν-
δρούπολη αλλά και στην Ξάνθη.
Στο Δροσερό της Ξάνθης πραγματι-
κά οι άνθρωποι είναι αφημένοι στη
μοίρα τους, ενώ στον οικισμό του
Άβαντα στην Αλεξανδρούπολη οι
άνθρωποι πνίγονται κυριολεκτικά
μέσα στις λάσπες, αφού δεν υπάρ-
χει καμία υποδομή για την αποτρο-
πή των πλημμυρών. 

Τα διάφορα «προγράμματα» που
είχαν υπάρξει παλαιότερα δεν έλυ-
σαν κανένα πρόβλημα. Ενδεικτικό
της ρεμούλας που επικρατεί στα
διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα
είναι αυτά τα πέντε τουλάχιστον
που έχουν εφαρμοστεί μόνο  στον
οικισμό του “Αλάν Κουγιού”. Τα δύο
επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και τα τρία

επί Ν.Δ. Το πρώτο άρχισε το 1988
και είχε χρηματοδότηση 3,5 δισεκα-
τομμυρίων δραχμών. Τα προγράμ-
ματα αυτά λέγονταν «επαγγελματι-
κή κατάρτιση μειονεκτούντων ομά-
δων». Και διαπιστώνεις μετά από
όλα αυτά τα προγράμματα ότι στον
οικισμό δεν υπάρχει ούτε ένας
επαγγελματίας. Παρόμοιες πρακτι-
κές εφαρμόστηκαν για την αγορά ή
την κατασκευή σπιτιού. Χωρίς να
ζητείται κανένα συμβόλαιο ή άδεια
οικοδομής οι άνθρωποι δικαιούνταν
δάνειο 60.000 έως 70.000 ευρώ.
Μέχρι να φτάσουν  να τα πάρουν τα
περισσότερα είχαν φαγωθεί αλλού,
και τελικά έπαιρναν 10 με 15 χιλιά-
δες ευρώ. 

Τα μνημόνια έχουν σημάνει ακό-
μη μεγαλύτερες περικοπές στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες των δήμων, που
θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυ-
τούς τους ανθρώπους. Για την εκ-
παίδευση, δεν υπάρχει ούτε ένα
σχολείο κωφών στην Κομοτηνή.
Ενώ στα μειονοτικά σχολεία δεν
υπάρχει ούτε ένα τμήμα ένταξης
που να παρέχει ειδική εκπαίδευση
στα παιδιά με αναπηρίες.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ
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Η ξεφτίλα του Καμένου αλλά και
συνολικότερα της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ ήρθε για άλλη μια φορά
στην επικαιρότητα την εβδομάδα
που μας πέρασε. Ανάμεσα στις φω-
τογραφήσεις του δεξιά και αριστερά
και στους εναγκαλισμούς με τους
ναζί χρυσαυγίτες, ο υπουργός άμυ-
νας Καμένος βρήκε τον χρόνο να
ασχοληθεί και να τιμωρήσει προσω-
πικά τους επτά νέους στρατιώτες
του κέντρου νεοσυλλέκτων Μεσο-
λογγίου επειδή σχημάτισαν με τα χέ-
ρια τον “αλβανικό αετό”. Οι επτά τι-
μωρήθηκαν με 60 μέρες φυλακή,
ενώ απειλούνται και με στρατοδικείο. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΚΕΕΡΦΑ τονίζεται μεταξύ άλλων
«ότι η στρατιωτική πειθαρχία ανα-
δύει ακόμη την οσμή του χουντικού
δόγματος “Ελλάς Ελλήνων Χριστια-
νών”. Η σκληρότητα απέναντι στην
νεολαία που ντύνεται στο χακί βρέ-
θηκε στο στόχαστρο μεγάλων αγώ-
νων της νεολαίας από τη δεκαετία

του 1980 όταν με “κίνημα μαζικό
μέσα και έξω από το στρατό” διεκ-
δίκησε 12μηνη θητεία και συνδικα-
λισμό στο στρατό. (...)

Αυτή η καταδίκη είναι μια επίθε-
ση στην νεολαία που έδωσε αγώνες
για την δημόσια παιδεία, συμμετεί-
χε στους απεργιακούς αγώνες, στο
κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες, στη μάχη για ίσα δικαιώμα-
τα στα παιδιά των μεταναστών, για
το δικαίωμα στην ιθαγένεια χωρίς
αποκλεισμούς και το δικαίωμα ψή-
φου για όλους. Το δικαίωμα του αυ-
τοπροσδιορισμού ανήκει σε όλους
και δεν μπαίνει σε καμία μυλόπετρα
της στρατιωτικής πειθαρχίας.

Άραγε όταν ελληνικής καταγω-
γής πολίτες άλλων χωρών παρε-
λαύνουν για την 25η Μαρτίου με
την ελληνική σημαία, έπρεπε να τι-
μωρούνται στις χώρες αυτές; Το
ότι κάποιοι νέοι στην Ελλάδα θέ-
λουν να κρατήσουν τις μνήμες της
καταγωγής και να αυτοπροσδιορί-

ζονται όπως θέλουν είναι δικαίωμα
αυτονόητο.

Σε μια περίοδο που οι ανταγωνι-
σμοί κλιμακώνονται και τα σύννεφα
πολέμου της Μ.Ανατολής αγγίζουν
την γειτονιά μας, όπου εκατομμύ-
ρια παίρνουν το δρόμο της προ-
σφυγιάς, η υπεράσπιση των δημο-
κρατικών δικαιωμάτων των στρα-
τιωτών, ο αγώνας για την ειρήνη
και η πάλη για ανοιχτά σύνορα στο
πλευρό των εργατικών αγώνων εί-
ναι προοπτική της ελπίδας.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοι-
τητικούς συλλόγους, τις μαθητικές
κοινότητες να υπερασπίσουν τους
επτά νέους στρατιώτες και να απαι-
τήσουν την κατάργηση των ποινών
φυλάκισης.

Θα δώσουμε την απάντηση μας
με την μεγάλη κινητοποίηση στις 18
Μάρτη κατά του ρατσισμού και του
φασισμού και οι φαντάροι είναι κα-
λοδεχούμενοι να διαδηλώσουμε
όλοι μαζί».

Σε μαζικό αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου των Χα-
νίων καλεί η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ με ανακοίνωσή της. Το ξεπούλημα χαρα-
κτηρίζεται ως “σκανδαλώδης παραχώρηση στις απαιτήσεις των δανει-
στών, προκειμένου με ελάχιστο κόστος να πάρουν μια χρυσοφόρα υπηρε-
σία στα χέρια τους, απογυμνωμένη από χρέη, δεσμεύσεις, υποχρεώσεις
και δικαιώματα, χρεώνοντας στο κράτος και τους εργαζόμενους τις όποιες
υποχρεώσεις της εταιρίας προκύψουν στη συνέχεια”. 

Όπως καταγγέλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ των Χανίων, η Fraport, η εταιρία που
παίρνει τα αεροδρόμια μεταξύ των προνομίων της θα απαλλάσεται από
την υποχρέωση να πληρώνει ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη και έξοδα περιβαλλον-
τικών μελετών. Δεν δεσμεύεται να διατηρήσει τους υπαλλήλους της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρά να επαναπροσλάβει κάποιους από
αυτούς με εργασιακές συνθήκες και μισθούς γαλέρας. Έχει την δυνατότη-
τα να μειώσει το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί ή να αναβάλει την πληρω-
μή του για λόγους «ανωτέρας βίας» ή να παρατείνει την διάρκεια της
40ετούς σύμβασης. Ακόμη, θα δικαιούται αποζημίωση σε περίπτωση που
το κράτος αποφασίσει να κάνει αλλαγές στην νομοθεσία του οι οποίες θα
επηρεάζουν τα έξοδά της, όμως για παράδειγμα στις συμβάσεις εργασίας.
Θα λαμβάνει αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα που μεταβιβά-
σθηκαν, ή για καθυστερήσεις έργων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. Της
δίνεται η δυνατότητα να ορίζει αεροναυτικά τέλη ή μη, χωρίς την παρέμ-
βαση καμίας κρατικής αρχής.   

“Τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα τρένα, οι οδικοί άξονες είναι δημόσια πε-
ριουσία την οποία έχουμε χρυσοπληρώσει από τους φόρους μας για να
κατασκευαστούν και μας ανήκουν. Όπως επίσης μας ανήκουν το ρεύμα το
νερό και οι δημόσιοι χώροι που πάνε να ιδιωτικοποιήσουν. Δεν θα τους
αφήσουμε! 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χανίων είναι αποφασισμένη να συμβάλλει στην ακύρωση
της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου και το διώξιμο χωρίς αποζημίωση
των αρπακτικών του κεφαλαίου που έβαλαν στο μάτι το δημόσιο πλούτο.
[...]

Η παλλαϊκή δράση μπορεί να στηριχθεί σε έναν αγώνα των εργαζομένων
στα αεροδρόμια που μπορεί να μπλοκάρει την ιδιωτικοποίηση. Χρειάζεται
όμως αγώνας και κινητοποίηση του μαζικού λαϊκού κινήματος, με αποφα-
σιστικότητα και ενωτική λογική στη δράση” καταλήγει η ανακοίνωση.

Συνεχίζεται ο πολυετής αγώνας ενάντια στην κατασκευή νέου αεροδρο-
μίου στην αγροτική ενδοχώρα της Κρήτης, την πεδιάδα του Καστελλίου
στο Ηράκλειο. Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να υπογρά-
ψει τη σύμβαση παραχώρησης, με τον μοναδικό εργολάβο που συμμετείχε
στον πρόσφατο διαγωνισμό, κάτοικοι και φορείς εντείνουν τον αγώνα τους. 

Όπως ανακοίνωσαν κάτοικοι και φορείς της περιοχής η καμπάνια συνε-
χίζεται ακόμα εντονότερα με την κυκλοφορία του κειμένου υπογραφών
(http://aerodromiostokastelli.blogspot.gr/) ενάντια στο παράλογο σχέδιο
εγκατάστασης ενός τεράστιου αεροδρόμιου σε μια από τις ελάχιστες και
εύφορες πεδιάδες στην ενδοχώρα της Κρήτης. Όπως τονίζουν στην ανα-
κοίνωσή τους η κυβέρνηση και η κατασκευαστές θέλουν “να "σφηνώσουν"
το αεροδρόμιο ανάμεσα σε 26 ιστορικά και παραδοσιακά χωριά, σε ένα
τόπο που κυριολεκτικά δεν χωρά: στο "ομφάλιον πεδίον" των Μινωϊτών και
του Ομήρου, στην "Pediada" των Βενετσιάνων, στην πεδιάδα της “Επαρ-
χίας Πεδιάδος", στην αγροτική ενδοχώρα του νησιού, στην πεδιάδα του
Καστελλίου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την κατασκευή του χρειάζεται να ξεριζω-
θούν πάνω από 200.000 ελαιόδεντρα, από τα πιο παραγωγικά του νησιού,
και να μετατραπεί σε λατομείο το μοναδικό τοπίο της ενδοχώρας του. Θα
χρειαστεί να αποψιλωθεί η χλωρίδα και η πανίδα μιας τεράστιας περιοχής,
22.000 στρεμμάτων, να καθαιρεθούν βουνά και λόφοι όγκου τουλάχιστον
10,7 εκατομμυρίων κυβικών”.

Πρόκειται πραγματικά για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που αποτελεί
ταυτόχρονα και την πιο σπάταλη οικονομικά λύση. Λίγο πριν η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ξεπουλήσει άλλη μια περιβαλλοντική μάχη “μπορούμε όλοι
ακόμα και αυτή την ύστατη κρίσιμη στιγμή να δώσουμε τη στήριξή μας για
να μην περάσει η καταστροφή της πεδιάδας στο Καστέλλι”, τονίζουν στην
ανακοίνωσή τους τα μέλη της “Πρωτοβουλίας πολιτών για τη διάσωση,
προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδος”.

Τα αρπακτικά ορμούν 
στα αεροδρόμια της Κρήτης

ΚΑΣΤΕΛΛΙ

ΧΑΝΙΑ

Δύσκολη ζωή στον 
οικισμό “Αλάν Κουγιού”

Πρόβλημα είναι οι ποινές που ρίχνουν 
οι καραβανάδες, όχι ο αλβανικός αετός”

Σε κινητοποίηση την Πέμπτη 2 Φλεβάρη, στις 9πμ στα δικαστήρια
Πειραιά, καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια όπου πρόκειται
να εκδικαστεί η υπόθεση της απόλυσης της συντρόφισσας Ευγενίας
Β. από κατάστημα της Vodafon στον Πειραιά.
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Σ
τάση εργασίας πραγματο-
ποίησαν το Σάββατο 28/1 οι
εργαζόμενοι του Μαρινό-

πουλου στη Θεσσαλονίκη. Συγ-
κέντρωση πραγματοποιήθηκε
στο Καρφούρ – Μακεδονία από
το σωματείο Βορείου Ελλάδος. 

Παρά το γεγονός ότι μετά τα
δικαστήρια και η επιτροπή αν-
ταγωνισμού έδωσε το πράσινο
φως για το προχώρημα του
ντηλ Μαρινόπουλου – Σκλαβενί-
τη, οι εργαζόμενοι των σουπερ-
μάρκετ Μαρινόπουλος και Καρ-
φούρ παραμένουν σε αβεβαι-
ότητα τόσο όσον αφορά τις
δουλειές και τα δικαιώματά
τους, όσο και για τα δεδουλευ-
μένα τους. 

“Οι εργαζόμενοι πρέπει να κι-
νητοποιηθούν και να ακολουθή-
σουν το παράδειγμα των συνα-
δέλφων στη Θεσσαλονίκη” μας
λέει ο Μιχάλης Βερβέρης από
την Επιτροπή Αγώνα Καρφουρ
Ν.Ιωνίας. “Ο Σκλαβενίτης ζητά-

ει τώρα ενδιάμεση χρηματοδό-
τηση για να πληρώσει τους μι-
σθούς Δεκέμβρη, Γενάρη και
Φλεβάρη. Στις 20/2 είναι η ημε-
ρομηνία που θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η συμφωνία. Μέ-
χρι τότε, όπως λένε, θα πληρω-
νόμαστε έναντι, με βάση τον
τζίρο των μαγαζιών. Ακόμα κι
αν τώρα μας λένε ότι οι εργα-
ζόμενοι θα μεταφερθούμε στο
Σκλαβενίτη, κανείς δεν αποκλεί-
ει ότι θα μας πάρει σε πρώτο
χρόνο και θα αρχίσει την εκκα-
θάριση μετά”.

Επιτροπές Αγώνα

Ανακοίνωση εξέδωσαν και οι
Επιτροπές Αγώνα οι οποίες

απαιτούν την εδώ και τώρα εξό-
φληση όλων των δεδουλευμέ-
νων. Προσθέτει ότι “η συμφω-
νία Μαρινόπουλου – Σκλαβενίτη
δεν σημαίνει ότι θα βελτιώσει τη
ζωή μας. Δεν εξασφαλίζει ότι
συνάδελφοί μας δε θα βρεθούν
στο δρόμο, δεν σημαίνει πως
θα αποκατασταθούν οι μισθοί
μας και οι συμβάσεις μας...

Δεν κινδυνολογούμε! Παίρ-
νουμε υπόψη μας την πλούσια
εμπειρία από τον κλάδο του εμ-
πορίου, την πάγια τακτική των
αφεντικών να πολλαπλασιάζουν
τα κέρδη τους εις βάρος μας.
Υπάρχει εμπειρία από άλλες
εξαγορές, συγχωνεύσεις συνο-
λικά στον κλάδο του εμπορίου

και γενικότερα. Βλέπουμε το κα-
θεστώς εργασίας που υπάρχει
σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρ-
κετ που στο όνομα του ανταγω-
νισμού τσακίζουν συμβάσεις, εν-
τατικοποιούν τους όρους εργα-
σίας, νοικιάζουν και επινοικιά-
ζουν. Οι χαμένοι σε κάθε περί-
πτωση είναι οι εργαζόμενοι.

Οι αγώνες που δώσαμε το κα-
λοκαίρι, μας έδειξαν το δρόμο...
Διεκδικούμε: Καμία καθυστέρη-
ση στη μισθοδοσία. Διασφάλιση
όλων των θέσεων εργασίας. Κα-
μία βλαπτική μεταβολή στις ερ-
γασιακές μας σχέσεις!”.

Με συγκεντρώσεις την Πέμ-
πτη 26/1 και τη Δευτέρα 30/1
συνέχισαν και οι εργαζόμενοι
της επιχείρησης σουπερμάρκετ
“Καρυπίδης” (πρώην Αρβανιτί-
δης) στη Θεσσαλονίκη που
διεκδικούν τα δεδουλευμένα και
τη διασφάλιση των θέσεων ερ-
γασίας τους. Πρόκειται για ένα
αντίστοιχο παρε δώσε με την
υπόθεση Μαρινόπουλου – Σκλα-
βενίτη. Η επιχείρηση βάρεσε
κανόνι και οι επίδοξοι νέοι ιδιο-
κτήτες – το Μarket In – μιλούν
για κούρεμα των οφειλόμενων
δεδουλευμένων, νέες συμβά-
σεις με μειώσεις μισθών αλλά
και λιγότερα καταστήματα με
λιγότερους εργαζόμενους.

Τ
ρεις μέρες απεργιακών κινητοποιήσεων
σε τρεις μεγάλες εταιρίες τηλεπικοινω-
νιών, ξεκινούν την τελευταία μέρα του

Γενάρη. Οι εργαζόμενοι σε Wind, Cyta και
Νοkia συντονίζονται και προχωρούν σε στά-
σεις εργασίας και 24ωρη απεργία. Η Λιλιάννα
Κυρίμη από το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στη Wind εξηγεί:

“Απεργούμε στις 2/2. Οι κινητοποιήσεις γί-
νονται από κοινού με τα σωματεία της Νοκια
και της Cyta. Στη Nokia θα γίνει στάση εργα-
σίας στις 31/1 και στη Cyta την 1/1 κι εμείς
έχουμε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 2
Φλεβάρη. Η απεργία γίνεται για την υπογρα-
φή συλλογικών συμβάσεων με βάση τις ανάγ-
κες μας κι ενάντια στις απολύσεις. Η διοίκηση
στην τελευταία συνάντηση που είχαμε απαί-
τησε από εμάς μειώσεις για να επανέλθει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ταυτόχρονα
προχωράει σε απολύσεις – εξαναγκαστικές
παραιτήσεις.  Οι εργαζόμενοι με απόφαση
της τελευταίας μας γενικής συνέλευσης δεν
δεχόμαστε καμία μείωση, διεκδικούμε να
υπογραφεί ΣΣΕ με τους όρους που είχε και η
τελευταία που υπογράφτηκε το 2014 και εί-
μαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε
όλες τις θέσεις εργασίας. Θα συνεχίσουμε
αγωνιστικά μέχρι την επίτευξή του στόχου”. 

Σε κοινό δελτίο Τύπου τα τρία σωματεία το-
νίζουν: “Παλεύουμε συλλογικά ενάντια στις
απολύσεις και τους εξαναγκασμούς σε πα-
ραίτηση. Ενάντια σε κάθε μορφή ελαστικής
σχέσης εργασίας. Ενάντια στις δουλικές σχέ-
σεις εργασίας, όπως ‘μαθητείες’, voucher
κλπ. Ενάντια στην εντατικοποίηση και τις ερ-
γολαβίες. Ενάντια στα αντεργατικά μέτρα.
Για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογι-
κής σύμβασης με βάση τις ανάγκες μας.

Ο αγώνας που δίνουμε δεν αφορά μόνο τις
εν λόγω επιχειρήσεις ή τον κλάδο μας, αλλά
όλους μας. Είναι αγώνας ενάντια στη συνολι-
κή υποτίμηση της ζωής και της αξιοπρέπειάς
μας που προσπαθούν να επιβάλλουν εργοδό-
τες και κράτος. Οι εργατικές κατακτήσεις, η
παιδεία, η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη, η
δημόσια ασφάλιση, η πρόνοια χτυπιούνται
συστηματικά ενώ ολοένα και περισσότεροι
οδηγούνται στη φτώχεια και την ανεργία. Από
την άλλη πλευρά στο απυρόβλητο παραμέ-
νουν οι εργοδότες και οι θεσμοί που τους
προστατεύουν. Εμείς διαλέγουμε το δρόμο
του αγώνα και της αλληλεγγύης για να προ-
ασπίσουμε τα συμφέροντα της τάξης μας
απέναντι στην απελπισία και την παθητικότη-
τα. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά έως ότου
επιτευχθούν οι επιδιώξεις μας!”.

Συνεχίζουν και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι
αγρότες, με τα τρακτέρ να πληθαίνουν στα ήδη
υπάρχοντα μπλόκα των εθνικών οδών και νέα μπλό-
κα να σχηματίζονται. 

Σε “κοινό αγωνιστικό μέτωπο φτωχομεσαίας
αγροτιάς - εργαζομένων – νεολαίας - ανέργων  - αυ-
τοαπασχολούμενων” καλεί η “Σπορά”, η νεοσυστα-
θείσα πρωτοβουλία της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στο χώρο των αγροτών. Μεταξύ των διεκδική-
σεων περιλαμβάνονται η κατάργηση του Μητρώου
Αγροτών που πετάει εκτός αγροτικού κλάδου χιλιά-
δες φτωχούς αγρότες, η κατοχύρωση κατώτερων
εγγυημένων τιμών στα προϊόντα και η δίκαιη φορο-
λόγηση εις βάρος του μεγαλοαγροτικού κεφαλαίου
(που λαμβάνει το 80% των επιδοτήσεων).

“Να βάλουμε τις ανάγκες μας και τη ζωή μας πά-
νω αλλά και απέναντι στη νέα Κοινή Αγροτική Πολι-
τική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται
- χρόνια τώρα, αλλά και στην εποχή των μνημονίων-
πίσω από κάθε αντιαγροτικό μέτρο. Υπάρχει ζωή
και έξω από το ευρώ και την Ε.Ε. Να βάλουμε τις
ανάγκες μας και τη ζωή μας πάνω από τα τρία μνη-
μόνια και κάθε κυβέρνηση ή μηχανισμό που τα προ-
ωθεί” επισημαίνει μεταξύ άλλων (διαβάστε ολόκλη-
ρη την ανακοίνωση μαζί με το πλαίσιο αιτημάτων
πληκρολογώντας antarsya.gr/node/4136).  

Εν τω μεταξύ κοινές συγκεντρώσεις αγροτών κι
εργαζομένων και συλλαλητήρια συμπαράστασης εί-
ναι ήδη στην ημερήσια διάταξη σε μια σειρά περιο-
χές.

Συμπαράσταση

Στο πάντα κρίσιμο Μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρι-
σα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συμπαράστα-
σης την Κυριακή 29/1, καλεσμένη από το τοπικό Ερ-
γατικό Κέντρο, ενώ όπως έχουν ανακοινώσει, την
Τετάρτη 1/2 οι αγρότες θα συμμετέχουν στην πα-
νελλαδική κινητοποίηση των εργαζόμενων στα νοσο-
κομεία. Μαζική συγκέντρωση συμπαράστασης έγινε
την Κυριακή και στην Πρέβεζα με συμμετοχή πολ-
λών εργατικών σωματείων της περιοχής, αντίστοιχη
κινητοποίηση μετά μουσικής έγινε στα Χανιά. Μεγά-
λη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας
θα γίνει και στις 3/2. Την προηγούμενη μέρα οργα-
νώνεται συλλαλητήριο στο Μανταμάδο της Λέσβου.

Τη συμπαράστασή τους εκφράζουν μια σειρά σω-
ματεία εργαζομένων και συνταξιούχων. Με κοινή
τους ανακοίνωση το ναυτεργατικό σωματείο της
ΠΕΝΕΝ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων
του ΝΑΤ, το σωματείο των εργαζόμενων στην κα-
πνοβιομηχανία Παπαστράτος και οι συνταξιούχοι
του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων &
Υπαλλήλων “χαιρετίζουν τον αγώνα της μικρομεσαί-
ας αγροτιάς η οποία για άλλη μια φορά βρίσκεται
στους δρόμους διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά
της. Η εργατική τάξη και το αγωνιστικό της συνδι-
καλιστικό κίνημα θεωρούν την μικρομεσαία αγρο-
τιά, τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου εργατικού κινή-
ματος και από την άποψη αυτή ο αγώνας τους έχει
την πλήρη και ουσιαστική αλληλεγγύη μας...

Καλούμε όλα τα Σωματεία να στηρίξουν με όλες
τις δυνάμεις τους τα αγωνιστικά μπλόκα των αγρο-
τών σε όλη την χώρα, να κάνουν και δική τους υπό-
θεση την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής,
να επιβάλουν με τον αγώνα τους την ικανοποίηση
των αιτημάτων και των σύγχρονων αναγκών τους”
προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Σ.Μ.

ΑΓΡΟΤΕΣ

Κλιμακώνουν
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Συνεχίζουν τον αγώνα

WIND - NOKIA - CYTA 
Απεργιακός συντονισμός

28/1, Στάση εργασίας στο Μαρινόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Φωτό: 902.gr

• Αθωώθηκε πανηγυρικά την Τετάρ-
τη 25/1 ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος Αθηναίων που κατηγορή-
θηκε ως δήθεν ηθικός αυτουργός επί-
θεσης εναντίον της ακροδεξιάς ομά-
δας «Ελληνική Γροθιά» στην πανεργα-
τική απεργία της 29/6/2010. 
• Αθώο έκρινε το δικαστήριο τον εκ-

παιδευτικό, μέλος του Γενικού Συμβου-
λίου της ΑΔΕΔΥ και της ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Παύλο Αντωνόπουλο. Ο Π.
Ανωνόπουλος δικαζόταν με τις κατηγο-
ρίες της “αντίστασης κατά της αρχής”
επειδή συμμετείχε σε συνέντευξη Τύ-
που έδιναν εκπρόσωποι συνδικαλιστι-
κών και πολιτικών οργανώσεων για να
καταγγείλουν την αντιδημοκρατική
απαγόρευση συγκέντρωσης διαμαρτυ-
ρίας που είχε εκδώσει η Γενική Ασφά-
λεια Αττικής στις 8 Γενάρη του 2014. 
•Αναβλήθηκε για τις 13 Ιούνη του

2017 η δίκη του Σεραφείμ Ρίζου μέ-
λους του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευ-
τικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χα-
νίων και Δημοτικού Συμβούλου, που
δικάζεται επίσης ύστερα από χρυσαυ-
γίτικη μήνυση. 

Δύο αθωώσεις 
και μία αναβολή



ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•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 Γουόρντ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Vocal 8μμ
Ο Φλεβάρης του ’17 στη Ρωσία
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Φλεβάρης του ’17 στη Ρωσία
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Mr Coffee 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ο πλανήτης ενάντια στον πλανητάρχη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ. Πάντων) 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Πικ-απ 7μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Quiz 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστακη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Αλντεμπαράν (Σου-
λίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Ίχνος 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Νότος 7.30μμ

Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Νότος 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση

ΧΑΝΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 Θόλος 4μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Μάνος Voador
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Θόλος 4μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Χειμώνα

ΞΑΝΘΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2 καφέ Άνεμος 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Ποέτα 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Γιώτης 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’
ορ, 6μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

•ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Πολύκεντρο 6.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Πολύκεντρο 6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Τσίου 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη
30) 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Τρίπορτο (Παραμυ-
θίας και Αρτεμησίου) 6μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 Στέκι (Ρήγα Φεραίου) 6μμ
Τρότσκι, το ξίφος και η πένα της επα-
νάστασης
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Κρόκος 8μμ

Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Τραμπ
Ομιλήτρια: Άντρη Γεωργίου
•ΠΕΜΠΤΗ9/2 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νι-
κολάου) 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2 Δημαρχείο 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 2/2 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
•ΠΕΜΠΤΗ 9/2 στέκι Δράση 6.30μμ
Τρότσκι - η αυτοκριτική του πιο λαμ-
πρού “ανένταχτου”
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 2/2
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ. Βλάσση 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου) 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ. Ιερόθεου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πεζόδρομος 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/2
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής Αντί-
στασης 12μ 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ 
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 12μες
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μες
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μες
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 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. Λαμπρακη 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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Μαθητές Anticapitalista
ΒΟΛΟΣ
Κυριακή 19/2, Θόλος, 2μμ
Ανοιχτή συνέλευση-συζήτηση: 
Πώς οργανώνουμε τη διεθνή κινητοποίηση για τις 18/3
στα σχολεία μας - Όχι στην ισλαμοφοβία, καλοδεχούμενα
τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, έξω οι νεοναζί

ΚΕΕΡΦΑ
Οργανώνουμε τις 18 Μάρτη –
Διεθνής Μέρα κατά 
του ρατσισμού και φασισμού
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2  καφέ Τυφλόμυγα 
(Σωτήρη Πέτρουλα 26) 7μμ

Εργατικές Oμάδες

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/2 
Λέκκα 23-25, 3.30μμ

ΥΓΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 7/2 

Αγ. Σάββας 7μμ

Συντονισμός 
Ενάντια στα Μνημόνια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ανοιχτή εκδήλωση: 
Η μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
Συμμετέχουν συνδικαλιστές από ΟΛΘ, ΕΥΑΘ, ΟΣΕ, Εγνατία Α.Ε.
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Διαβάστε
επίσης

Σ
την αυτοβιογραφία του, Η Ζωή μου, ο Λέ-
ον Τρότσκι χαρακτηρίζει την επιλογή του
να μην ενταχτεί στο κόμμα των Μπολσεβί-

κων πριν το 1917 ως το μεγαλύτερο σφάλμα της
ζωής του. Το γιατί ένας άνθρωπος που αφιέρω-
σε τη ζωή του στην επαναστατική πάλη και
υπήρξε ένας από τους αναμφισβήτητους πρωτα-
γωνιστές της νικηφόρας Ρώσικης Επανάστασης
κάνει ανοιχτά αυτή την παραδοχή έχει μεγάλη
σημασία.

Σίγουρα το βιογραφικό του καλύπτει αυτό το
“λάθος” και με το παραπάνω. Όχι μόνο μετά το
1917 όταν μαζί με το Λένιν οδήγησαν τα σοβιέτ
στην κατάληψη της εξουσίας κι έγινε ο ηγέτης
του Κόκκινου Στρατού που νίκησε τις δυνάμεις
της αντεπανάστασης. Αλλά και τα προηγούμενα
χρόνια. Ήταν ένας αγωνιστής που μόλις στην
ηλικία των δεκαεννιά συνελήφθη για την επανα-
στατική του δραστηριότητα και πέρασε τεσσε-
ράμισι χρόνια στη φυλακή και την εξορία στη Σι-
βηρία. Το 1902 έγινε μέλος της ομάδας των Ρώ-
σων σοσιαλδημοκρατών δουλεύοντας μαζί με το
Λένιν στην επαναστατική εφημερίδα Ίσκρα, γρά-
φοντας και δίνοντας ομιλίες. Έγινε πρόεδρος
του Σοβιέτ της Πετρούπολης κατά τη διάρκεια
της πρώτης ρώσικης επανάστασης του 1905 για
να συλληφθεί, να δικαστεί και να ξαναεξοριστεί
το 1906, μετά την ήττα της. Συμμετείχε στη αντι-
πολεμική συνδιάσκεψη του Τσίμερβαλντ το 1915
καταδικάζοντας τον ιμπεριαλιστικό Α' Παγκόσμιο
Πόλεμο και την πολεμική προσπάθεια του τσαρι-
κού καθεστώτος. Όσο για τη θεωρητική του συ-
νεισφορά, η Διαρκής Επανάσταση ήταν η υπερά-
σπιση της δυνατότητας της εργατικής τάξης να
ανατρέψει τον καπιταλισμό.

Κι όμως, ο Τρότσκι, ένας επαναστάτης με τέ-
τοιο πλούσιο «βιογραφικό», επιμένει στο ότι θα
έπρεπε να έχει μεγαλύτερη συμβολή στην οικο-
δόμηση του επαναστατικού κόμματος. Ο ίδιος
συμμετείχε στο ενιαίο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμ-
μα όσο συνυπήρχαν σε αυτό οι διάφορες τάσεις,
αλλά ουσιαστικά από το 1904 μέχρι το 1917 επέ-
λεγε να είναι, για να χρησιμοποιήσουμε τη σημε-
ρινή ορολογία, “ανένταχτος”. 

Η συζήτηση ανάμεσα στους Ρώσους επανα-
στάτες για το τι είδους κόμμα χρειάζονται άνοιξε
στο δεύτερο συνέδριο του κόμματος το 1903.
Πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα έγινε η διά-
σπαση ανάμεσα στους μπολσεβίκους και τους
μενσεβίκους, προοιωνίζοντας τη διαφορά ανάμε-
σα στα ρεφορμιστικά και τα επαναστατικά κόμ-
ματα. Ο Τρότσκι διαφώνησε με το Λένιν θεωρών-
τας πιο σημαντική την ενότητα όλων των δυνά-
μεων. “Η στάση του [Λένιν] μου φαινόταν απα-
ράδεκτη, ασυγχώρητη, αποτρόπαιη”, έγραφε
αργότερα στην αυτοβιογραφία του για να παρα-
δεχτεί ότι, “Ωστόσο, η συμπεριφορά του Λένιν
ήταν ορθή από πολιτική άποψη και κατά συνέ-
πεια αναγκαία για την οργάνωση. Η ρήξη με
τους παλιούς που μένανε καρφωμένοι ακόμα
στην εποχή της επαναστατικής προετοιμασίας
ήταν από κάθε άποψη αναπόφευκτη. Ο Λένιν το
κατάλαβε πιο πριν απ' όλους”.

Και συνεχίζει ο Τρότσκι αναλύοντας το λάθος
του: “Η ρήξη μου με τον Λένιν έγινε σε αυτό που

μπορεί να θεωρηθεί ‘ηθική' ή ακόμα και προσω-
πική βάση. Όμως, αυτό ήταν μόνο η επιφάνεια.
Κατά βάθος, η ρήξη είχε πολιτικά αίτια, μια επι-
φανειακή έκφραση των οποίων ήταν η διαφορά
στις οργανωτικές μεθόδους. Θεωρούσα τον εαυ-
τό μου υποστηριχτή του συγκεντρωτισμού,
ωστόσο δε χωράει καμιά αμφιβολία ότι εκείνη
την περίοδο δεν κατανοούσα πλήρως το πόσο
πολύ το επαναστατικό κόμμα θα χρειαζόταν σε
έντονο βαθμό και επιτακτικά τον συγκεντρωτι-
σμό, για να οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους
στον πόλεμο εναντίον της παλιάς τάξης πραγμά-
των”.

Εκτίμηση

Αυτή η λανθασμένη εκτίμηση ήταν που τον
κράτησε εκτός του κόμματος τα επόμενα χρό-
νια. Η εμπειρία της πρώτης ρώσικης επανάστα-
σης του 1905, μάλιστα, στην οποία ο Τρότσκι
έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο σαν άτομο χωρίς
“κομματική ταυτότητα”, ενίσχυσε την πίστη του
ότι, απέναντι στις φράξιες και τις διασπάσεις
των αριστερών δυνάμεων,
αρκούσε η μαζική αυθόρ-
μητη δράση των εργατών.
Τόσο στην περίοδο της
αντίδρασης μετά το 1906
όσο και στην περίοδο της
ανάκαμψης του ρώσικου
εργατικού κινήματος μετά
το 1912, συνέχιζε να κριτι-
κάρει τον μπολσεβικισμό
και να κηρύσσει την ενότη-
τα όλων των τάσεων.

Ήταν το 1917 που αυτή
η ανάγκη, για ένα μαζικό,
συγκεντρωτικό κόμμα του
έγινε φανερή. Τότε ήταν
που υιοθέτησε την ιδέα ότι
για να πάρουν οι εργάτες
την εξουσία και να την
κρατήσουν, δεν αρκεί ού-
τε η αυθόρμητη δράση

των μαζών ούτε η ενότητα όλων των αριστερών
δυνάμεων. Ότι για να νικήσει η επανάσταση ήταν
απαραίτητο ένα κόμμα του τύπου που έχτιζε ο
Λένιν. Όπως εξηγεί ο Τόνι Κλιφ στο πρώτο τόμο
της βιογραφίας του για τον Τρότσκι: “Ο Τρότσκι
δεν είχε άλλη εναλλακτική διέξοδο από το να
προσχωρήσει στον μπολσεβικισμό. Ο Τρότσκι
ήταν ένας λαμπρός στρατηγός που όμως διοι-
κούσε ένα μικροσκοπικό απόσπασμα στρατιω-
τών, ενώ ο Λένιν ήταν ο αναγνωρισμένος ηγέτης
ενός μεγάλου κόμματος. Για να νικήσει η επανά-
σταση χρειαζόταν ένα κόμμα με μέλη σε κάθε
εργοστάσιο, σε κάθε μονάδα του στρατού, ικανό
να κερδίζει το νου και τις καρδιές των εργατών
και των στρατιωτών. Ως άτομο, ο Τρότσκι μπο-
ρούσε να κάνει τη φωνή του να ακουστεί. Όμως,
μόνο ένα μαζικό, καλά πειθαρχημένο κόμμα μπο-
ρούσε να μετατρέψει τα λόγια σε πράξεις”.

Από τότε και μέχρι το τέλος της ζωής του ποτέ
δεν ταλαντεύτηκε από αυτή τη θέση, εκφράζον-
τάς τη με χαρακτηριστική ένταση και σκληρή αυ-
τοκριτική. Χωρίς τον Λένιν, έγραψε, δε θα υπήρ-

χε η Οκτωβριανή Επανά-
σταση. Στην ουσία, αυτό
που εννοούσε ήταν ότι,
χωρίς το μπολσεβίκικο
κόμμα δε θα υπήρχε η
Οκτωβριανή Επανάσταση.
Μόνο επειδή υπήρχε αυτό
το κόμμα, που ο Λένιν και
οι σύντροφοί του είχαν
επιμείνει να οικοδομή-
σουν τα προηγούμενα
χρόνια, έγινε δυνατή η
κατάληψη της εξουσίας
τον Οκτώβρη του 1917.
Αυτή η επιλογή ήταν που
έκανε τη διαφορά τότε
και συνεχίζει να είναι η
πιο κρίσιμη για κάθε έναν
αγωνιστή και αγωνίστρια
σήμερα. 

Λένα Βερδέ

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ Η αυτοκριτική
του πιο λαμπρού “ανένταχτου”

Ο Τρότσκι μιλάει σε στρατιώτες
του Κόκκινου Στρατού.
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Σ
τα 150 χρόνια από την πρώ-
τη έκδοση του πρώτου τό-
μου του Κεφάλαιου του

Μαρξ το 1867, η συζήτηση, ο διά-
λογος και οι αντιπαραθέσεις για τη
σημερινή κρίση του καπιταλισμού,
τις αιτίες της και την προοπτική
της, έχουν ανάψει. 

Την Παρασκευή 17 Φλεβάρη,
στις 6μμ, το Polis Art Cafe θα φιλο-
ξενήσει την παρουσίαση του βιβλί-
ου του Alex Callinicos "Η αποκρυ-
πτογράφηση του Κεφάλαιου". 

Θα το παρουσιάσουν ο Χρήστος
Λάσκος (οικονομολόγος, εκπαιδευ-
τικός), η Χριστίνα Καρακιουλάφη
(επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπι-
στήμιο Κρήτης στο γνωστικό αντι-
κείμενο «Κοινωνιολογία των Εργα-
σιακών Σχέσεων»), ο Βασίλης
Δρουκόπουλος (επίτιμος καθηγη-
τής στο πανεπιστήμιο Αθήνας στο
τμήμα Οικονομικών Επιστημών) και
ο Πάνος Γκαργκάνας από την εφη-
μερίδα Εργατική Αλληλεγγύη.

Με το βιβλίο αυτό για την «Απο-
κρυπτογράφηση του Κεφάλαιου»,
ο Άλεξ Καλλίνικος επιχειρεί μια πα-
ρέμβαση στη μεγάλη συζήτηση
που έχει ανοίξει από τότε που ο
Μαρξ και ο Ένγκελς έγραψαν για
τη «δραματική ανατροπή», όπως τη
βαφτίζει ο Ουμπέρτο Έκο.

Είναι όντως ο «μάγος» καπιταλι-
σμός ανήμπορος να κυβερνήσει τις
παραγωγικές δυνάμεις που απε-
λευθέρωσε; Είναι μήπως λογοτε-
χνικό σχήμα ότι «πνίγεται στην
υπερπαραγωγή του»; Και πόσο
εξακολουθεί σήμερα να «ξεγεννά-
ει» προλετάριους που θα γίνουν
«νεκροθάφτες» του;

Από τη «Συσσώρευση του κεφά-
λαιου» της Ρόζας Λούξεμπουργκ
μέχρι τις σημερινές διαλέξεις του
Ντέιβιντ Χάρβεϊ για «Το Κεφάλαιο»

του Μαρξ, υπάρχει μια μακρά πο-
ρεία αναμέτρησης με τις προκλή-
σεις που ανέδειξαν όχι μόνο οι θε-
ωρητικοί της άρνησης του Μαρξ,
αλλά και η ίδια η εξέλιξη του καπι-
ταλισμού.

Πορεία

Ο Άλεξ Καλλίνικος παρεμβαίνει
δυναμικά σε αυτή την πορεία βου-
τώντας στα βαθιά με τα κεφάλαια
του βιβλίου του που ερευνούν τη
σχέση της μεθόδου του Μαρξ με
τον Ρικάρντο και τον Χέγκελ και
προχωρώντας στα θεμελιακά ζητή-
ματα της Αξίας, της Εργασίας και
των Κρίσεων. Αποφεύγει τις φορ-
μαλιστικές παγίδες και υπερασπί-
ζεται με ουσιαστικό τρόπο τη
σπουδαιότητα της πτωτικής τάσης
του ποσοστού κέρδους για τη μαρ-
ξιστική θεωρία των κρίσεων. Η ενό-
τητα «Διαστάσεις της κρίσης» στο
έκτο κεφάλαιο είναι ίσως το αποκο-
ρύφωμα του βιβλίου, όπου σμίγουν
οι επεξεργασίες του συγγραφέα

για τη μέθοδο του Μαρξ και τη λο-
γική του «Κεφάλαιου», ανοίγοντας
δυνατότητες για την κατανόηση
της κρίσης του σύγχρονου καπιτα-
λισμού.

Έχουμε να κάνουμε με ένα βι-
βλίο που έχει όλα τα δύσκολα γνω-
ρίσματα μιας φιλοσοφικής μελέ-
της, αλλά ταυτόχρονα έχει την ικα-
νότητα να ακουμπάει τα πιο άμεσα
ζητήματα που απασχολούν τη σύγ-
χρονη αριστερά. Όπως γράφει ο
ίδιος ο συγγραφέας στον επίλογο
«Οι αντιπαραθέσεις για την ερμη-
νεία του "Κεφάλαιου" έχουν ως
υπόβαθρο πολιτικούς προβληματι-
σμούς (…) αυτό που τις χρωματίζει
είναι η εμπειρία του καπιταλισμού
στη νεοφιλελεύθερη εποχή του. Η
μαρξιστική αριστερά βρέθηκε αντι-
μέτωπη με δυο σχετιζόμενες ερω-
τήσεις: κατόρθωσε η νεοφιλελεύ-
θερη αναδιάρθρωση του καπιταλι-
σμού να βάλει το σύστημα σε μια
νέα τροχιά ανάπτυξης; Κατόρθωσε
επίσης να πολτοποιήσει την εργατι-

κή τάξη σε τέτοιο βαθμό ώστε να
είναι ανίκανη να δράσει ως συλλο-
γικό υποκείμενο;».

Ο Καλλίνικος «αποκρυπτογρα-
φεί» το Κεφάλαιο για να μας προ-
τείνει απαντήσεις ικανές να εξοπλί-
σουν τους αντικαπιταλιστές του
σήμερα. Και καταφέρνει κάτι παρα-
πάνω. Να μας εξοπλίσει για να συ-
νεχίσουμε την αποκρυπτογράφηση
μέχρι να ξεπεράσουμε όλες τις
προκλήσεις του καπιταλισμού μέσα
στην κρίση του και να φτάσουμε
στην ανατροπή του. 

Όπως γράφει στην τελευταία πα-
ράγραφο του βιβλίου, ποτέ δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μαρξ
έγραψε «Το Κεφάλαιο» από τη σκο-
πιά της εργατικής τάξης και με
στόχο να βοηθήσει τον αγώνα της
να εκδικηθεί για τα όσα έχει υπο-
φέρει και να απελευθερωθεί από
την τυραννία της κοινωνικής σχέ-
σης που είναι το κεφάλαιο.

Στο ξεκίνημα της επέτειου των
100 χρόνων του Κόκκινου Οκτώ-
βρη, ένα βιβλίο για τον πρώτο
χρόνο της επανάστασης σπάει
όλα τα ρεκόρ. Η νέα έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
«Έτος Ένα της Ρώσικης Επανά-
στασης» του Βίκτορ Σερζ, έχει γί-
νει ανάρπαστη από τις πρώτες μέ-
ρες της κυκλοφορίας της.

Κεντρικά βιβλιοπωλεία στην
Αθήνα έχουν κάνει απανωτές πα-
ραγγελίες επειδή εξαντλούνται τα
αποθέματά τους, το ίδιο και από
τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα πιο εντυ-
πωσιακό είναι το γεγονός πως
πολλά μικρά συνοικιακά βιβλιοπω-
λεία παραγγέλνουν το «Έτος Ένα»
επειδή τους το ζητάει κόσμος. Εί-
ναι αξιοσημείωτο ότι μαζί με το βι-
βλίο του Σερζ έχουν αυξηθεί και οι
παραγγελίες άλλων εκδόσεών μας
για τη Ρώσικη Επανάσταση.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ο
κόσμος που έρχεται στο ίδιο το
ΜΒ για να αγοράσει το βιβλίο.
Παλιοί αγωνιστές, φοιτητές και
φοιτήτριες με επιρροή από όλο το
φάσμα της αριστεράς που είτε το
είδαν στο ίντερνετ, είτε στις αφί-
σες του βιβλιοπωλείου, είτε ακό-
μα και στις βιτρίνες του βιβλιοπω-
λείου μας. 

Με τέτοια ανταπόκριση το
«Έτος Ένα» βρήκε το δρόμο του
και στις σελίδες των ΜΜΕ. Μετά
την ολοσέλιδη προδημοσίευση
στην Εφ Συν, το βιβλίο του Σερζ
εμφανίστηκε και σε άλλες εφημε-
ρίδες –έντυπες και ηλεκτρονικές-
και έχει πλημμυρίσει τις ιστοσελί-
δες, με την ανάλογη συζήτηση.

Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβα-
στεί! Ελπίζουμε να διαβαστεί τό-
σο, που μαζί με το επόμενο βιβλίο
του ΜΒ για τη Ρώσικη Επανάστα-
ση (το «Η Μόσχα του Λένιν» του
Αλφρέντ Ροσμέρ) να είμαστε στην
ευχάριστη θέση να προχωρήσου-
με στη δεύτερη έκδοση του Σερζ. 

Κώστας Πίττας

Best seller 
το «Έτος Ένα»

Aντιφασιστική συγκέντρωση έγινε το
Σάββατο 28 Γενάρη στην Ρηγίλλης (φωτό).
Οι ναζί της Χ.Α, που κάθε χρόνο τέτοιες
μέρες οργάνωναν επιδρομές ταγμάτων
εφόδου με αφορμή την επέτειο από τα
Ίμια, για άλλη μια χρονιά περιορίστηκαν
σε μια άμαζη φασιστοσύναξη κάτω από τα
γραφεία τους, την οποία φρόντισε να
προβάλει η ΕΡΤ.

150 χρόνια
από το
Κεφάλαιο

Η “επέτειος”
των Ιμίων

150 χρόνια από την πρώτη
έκδοση του Κεφαλαίου
Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο παρουσιάζει
το βιβλίο του Alex Callinicos

Η Αποκρυπτογράφηση
του Κεφάλαιου
Το Κεφάλαιο του Μαρξ και η πορεία του

θα μιλήσουν:
Χρήστος Λάσκος, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός
Χριστίνα Καρακιουλάφη, επίκ. καθηγήτρια Πανεπ. Κρήτης
Βασίλης Δρουκόπουλος, ομοτ. καθηγητής Πανεπ. Αθήνα
Πάνος Γκαργκάνας, εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη
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Το κίνημα που ξέσπασε στις ΗΠΑ με το που
ορκίστηκε ο Τραμπ έχει ήδη προσφέρει πολύ-
τιμη υπηρεσία σε εμάς στην Ευρώπη. Έχει σε
πρώτη φάση βουλώσει το στόμα των φασι-
στών και των ακροδεξιών που περίμεναν με τις
σαμπάνιες στο χέρι να πανηγυρίσουν τη στέ-
ψη του πλανητάρχη τους. Τις μέρες της ορκο-
μωσίας οι επίδοξοι χιτλερίσκοι της Ευρώπης
ήταν μαζεμένοι στο Κόμπλεντς της Γερμανίας. 

Καλεσμένοι του Μάρκους Πρέτσελ, της
“Εναλλακτικής για τη Γερμανία” ήταν η Μαρίν
Λεπέν από τη Γαλλία, ο Χέερτ Βίλντερς από
την Ολλανδία, ο Ματέο Σαλβίνι από την Ιταλία
και άλλα ακροδεξιά κατακάθια. Μερικοί από
αυτούς είχαν κάνει βόλτες στην Ουάσινγκτον
λίγες μέρες νωρίτερα για να έρθουν σε επαφή

με τους ανθρώπους του Τραμπ. Από τη Γερμα-
νία του έστειλαν και τηλεγραφήματα. Το κόλ-
πο ήταν να είναι μαζεμένοι την ώρα της ορκω-
μοσίας για να στείλουν το μήνυμα ότι ο δικός
τους νίκησε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού
και το 2017 θα είναι η σειρά της ακροδεξιάς
και στην Ευρώπη. Οι εφημερίδες είχαν προ-
ετοιμασμένους και τους συνηθισμένους τίτ-
λους για τον “λαϊκισμό” που καλπάζει σε όλο
τον κόσμο.

Η ακροδεξιά μάζωξη δεν πέτυχε τα αναμε-
νόμενα. Όχι μόνο γιατί ήταν περικυκλωμένη
από αντιφασίστες μέσα στην ίδια τη Γερμανία.
Αλλά γιατί το μήνυμα τη μέρα της ορκωμοσίας
δεν το έστειλε ο “λαϊκισμός” του Τραμπ, αλλά
το κίνημα που του χάλασε τη φιέστα στην

Ουάσινγκτον και σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Ο
Τραμπ ήδη μετατρέπεται στον πιο κοινωνικά
απομονωμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, από τις πρώ-
τες βδομάδες. Και η “Μαύρη Διεθνής” του
Κόμπλεντς αντί να κερδίσει λίγη από τη δόξα
του Τραμπ, είδε εικόνες από το δικό της πα-
ρελθόν και μέλλον. Το μήνυμα που στέλνουν
οι ΗΠΑ αυτές τις μέρες δεν είναι οι επιτυχίες
του Τραμπ, αλλά το “Κάτω τα χέρια από τους
μουσουλμάνους”, το “ανοίξτε τα σύνορα”, οι
καταλήψεις των αεροδρομίων και οι πλημμυρι-
σμένοι από κόσμο δρόμοι.

Κάθε άλλο παρά εφησυχασμό σημαίνουν
όλα αυτά. Το κίνημα στις ΗΠΑ χάλασε τη γιορ-
τούλα στο Κόμπλεντς, αλλά ο Τραμπ συνεχίζει
να είναι σημείο αναφοράς για την ακροδεξιά

στην Ευρώπη. Έχουν τον άνθρωπό τους στο
τιμόνι της υπερδύναμης και θα προσπαθήσουν
να το αξιοποιήσουν. Κάθε επιθετική κίνηση του
Τραμπ θα δίνει ένα επιχείρημα στις Λεπέν και
τους Βίλντερς στις εκλογικές τους μάχες αλλά
και στους δρόμους. Κλείσιμο των συνόρων
στους μουσουλμάνους, τείχος για τους μετα-
νάστες είναι τα συνθήματα της ακροδεξιάς
που ο Τραμπ τα κάνει πράξη. Η 18 Μάρτη δεν
έχει συμβολικό χαρακτήρα. Είναι το επόμενο
βήμα συντονισμού όλης αυτής της αντίστασης
που είναι κοινή και στις δύο ηπείρους. Με τα
ίδια συνθήματα, με την ίδια δυναμική, πρέπει
και μπορούμε να τους σταματήσουμε όλους
μαζί, μικρούς και μεγάλους Τραμπ, μικρούς
και μεγάλους Χίτλερ.

Πολιορκημένη η “Σύνοδος Κορυφής” των φασιστών στο Κόμπλεντς

Τ
ο “καλημέρα” του Ντόναλντ
Τραμπ στην προεδρία μετά
την ορκωμοσία του, είναι ένα

τρίξιμο δοντιών στην εργατική τάξη,
με όπλο το ρατσισμό. Έτρεξε γρή-
γορα να υπογράψει τα πρώτα επιθε-
τικά διατάγματα για να στείλει το
μήνυμα ότι δεν θα διστάσει να κάνει
πράξη αυτά που απειλούσε προ-
εκλογικά. Η εντολή για ανέγερση
του τείχους με το Μεξικό ήταν το
πρώτο σοκ, που γρήγορα απορρο-
φήθηκε από το μεγαλύτερο σοκ, το
κλείσιμο το συνόρων στους μου-
σουλμάνους.

Το τείχος με το Μεξικό σημαίνει
κλιμάκωση του ρατσισμού και της
καταστολής εδώ και τώρα. Το διά-
ταγμα δεν περιλαμβάνει μόνο την
εντολή για επιτάχυνση των διαδικα-
σιών για να δεσμευτεί η γη όπου θα
ανεγερθεί το τείχος. Δίνει εντολή
στους συνοριοφύλακες να συλλαμ-
βάνουν και να βάζουν στη φυλακή
όποιον πιάνουν να περνάει τα σύνο-
ρα. Ως τώρα, σε όποιον έπεφτε στα
χέρια του κράτους, συνήθως του
άνοιγαν φάκελο και τον άφηναν
ελεύθερο. Κάποιες φορές με βρα-
χιολάκι παρακολούθησης ή με υπο-
χρέωση να παρουσιάζεται στο τμή-
μα, και μόνο σε περίπτωση που είχε
διαπράξει κάποιο αδίκημα υπήρχε
περίπτωση να απελαθεί άμεσα ή να
μπει στη φυλακή. Τώρα οι μόνες επι-
λογές είναι απέλαση ή φυλακή. Ακό-
μη και όσοι έχουν κάνει αίτηση για
άσυλο μπορούν να σταλούν στην
άλλη μεριά των συνόρων προτού εκ-
δικαστεί η υπόθεσή τους.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
κατακόρυφα ο αριθμός των ανθρώ-
πων που έρχονται από χώρες της
Κεντρικής Αμερικής (Γουατεμάλα,
Ονδούρα, Ελ Σαλβαδόρ) ζητώντας
άσυλο για να γλιτώσουν από τη βία.
Πολλές είναι οικογένειες, ενώ το
2014 χτύπησε ρεκόρ ο αριθμός των
ασυνόδευτων ανήλικων (22 χιλιάδες

τέτοια παιδιά συνέλαβαν οι αμε-
ρικανικές αρχές μέσα σε ένα
πεντάμηνο). Τώρα όλος αυτός ο
κατατρεγμένος κόσμος, μαζί με
όλους τους υπόλοιπους που έρ-
χονται από το Μεξικό και τις
υπόλοιπες χώρες για να βρουν
δουλειά στις ΗΠΑ, θα πετιούνται
πίσω ή στις φυλακές και τα “κέν-
τρα κράτησης” που θα γιγαντω-
θούν.

Όμως η επίθεση δεν είναι μό-
νο απέναντι σε όσους προσπα-
θούν να μπουν για πρώτη φορά
στις ΗΠΑ. Πρώτα και κύρια είναι
επίθεση στην εργατική τάξη που
δουλεύει χωρίς χαρτιά εδώ και
χρόνια. Στην πραγματικότητα η
ροή μεταναστών από το Μεξικό
έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια
και έχει αυξηθεί ο κόσμος που
παρότι τυπικά “παράνομος” έχει
σταθεροποιηθεί στις ΗΠΑ. Μιλά-
με για 11 εκατομμύρια ανθρώ-
πους χωρίς χαρτιά, από τους
οποίους πάνω από 8 εκατομμύ-
ρια είναι ενταγμένοι στην αγορά
εργασίας. Πάνω κάτω ένας
στους είκοσι εργαζόμενους δεν
έχει χαρτιά. Σε μερικούς κλά-
δους το ποσοστό είναι αρκετά δια-
φορετικό (στις αγροτικές εργασίες
ένας στους τέσσερις και στην οικο-
δομή ένας στους εφτά). Περίπου οι
μισοί και οι μισές είναι από το Μεξι-
κό.

Δεκαετία

Δύο στους τρεις ενήλικους “παρά-
νομους” βρίσκονται στις ΗΠΑ για
πάνω από μια δεκαετία. Αυτή ήταν η
δυναμική που στη διάρκεια της προ-
εδρίας Ομπάμα μαζικοποίησε το κί-
νημα για τη νομιμοποίηση των μετα-
ναστών. Εκατομμύρια άνθρωποι που
είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι
της εργατικής τάξης των ΗΠΑ απαι-
τούσαν να πάρουν χαρτιά και να
ανοίξουν τα σύνορα για να ενωθούν

με τις οικογένειές τους. Ο Ομπάμα
άφησε όλο αυτόν τον κόσμο ξεκρέ-
μαστο και τώρα έρχεται ο Τραμπ για
να τους βαφτίσει συλλήβδην εγκλη-
ματίες και να σπείρει τον πανικό για
άμεση απέλαση τριών εκατομμυ-
ρίων. Το διάταγμα του Τραμπ σημαί-
νει ότι κινδυνεύει με απέλαση ένας
εργαζόμενος που πέφτει στα χέρια
της αστυνομίας ακόμη κι αν δου-
λεύει στη χώρα μια δεκαετία. Οι συ-
νοριακές αρχές πλέον ειδοποιούνται
ότι κάποιος χωρίς χαρτιά (ή με χαρ-
τιά που έχουν λήξει) είναι υπό κρά-
τηση, ακόμη κι αν ο λόγος είναι ότι
οδηγούσε χωρίς ζώνη ασφαλείας.
Έχει πλέον διαπράξει “αδίκημα”,
ανήκει στα τρία εκατομμύρια των
“εγκληματιών” κατά Τραμπ και μπο-

ρεί να απελαθεί.
Δεν είναι μόνο μια επίθεση στο 5%

της εργατικής τάξης, αλλά σε ολό-
κληρη την τάξη. Ήδη τα αφεντικά
ήξεραν να εκμεταλλεύονται τι σημαί-
νει να μην είναι εντάξει τα χαρτιά
σου. Τώρα, ανά πάσα στιγμή, μπο-
ρούν να σε καρφώσουν στην αστυ-
νομία και να σε στείλουν στο Μεξικό
μαζί με ολόκληρη την οικογένειά
σου, αν δεν κάθεσαι “ήσυχα”. Είναι
επίθεση στο συνδικαλισμό και προ-
σπάθεια διάσπασης των εργατών.

Αντίσταση

Οι εργάτες και οι εργάτριες χωρίς
χαρτιά δεν είναι μόνο “θύματα”, βρί-
σκονται στην καρδιά της αντίστασης
στον Τραμπ. Ήδη από τις πρώτες

μέρες της εκλογής του, το Νοέμ-
βρη, οι μαζικές κινητοποιήσεις
και οι καταλήψεις που οργανώ-
θηκαν σε Πανεπιστήμια ολόκλη-
ρης της χώρας είχαν στο κέντρο
τους τους φοιτητές λατινοαμερι-
κάνικης καταγωγής - χωρίς χαρ-
τιά οι ίδιοι ή παιδιά και ανίψια με-
ταναστών χωρίς χαρτιά. Πανεπι-
στήμια αλλά και ολόκληρες πό-
λεις και πολιτείες έχουν ανακη-
ρυχθεί “άσυλα” και δηλώνουν ότι
δεν θα συνεργαστούν με τις αρ-
χές παρέχοντας λίστες με τους
“χωρίς χαρτιά”. Το διάταγμα του
Τραμπ προσπαθεί να οργανώσει
και την εκδίκηση απέναντι σε αυ-
τές τις πρωτοβουλίες, δινοντας
το ελεύθερο για να κοπεί η ομο-
σπονδιακή χρηματοδότηση σε
όσους δεν υπακούνε.

Δίπλα στους “εγκληματίες”
της Λατινικής Αμερικής, ήρθε
γρήγορα και η στοχοποίηση των
“τρομοκρατών” από τη Μέση
Ανατολή. Και σ’ αυτό το μέτωπο,
η απαγόρευση εισόδου μετανα-
στών και προσφύγων από εφτά
μουσουλμανικές χώρες, είναι
πριν από όλα επίθεση στην ερ-

γατική τάξη μέσα στις ΗΠΑ. Είναι
πλέον επίσημη κρατική πολιτική ότι
αν είσαι μουσουλμάνος είσαι ύπο-
πτος για τρομοκρατία. Πράσινο φως
για επιθέσεις και για διακρίσεις όχι
μόνο για τους μουσουλμάνους, αλ-
λά για όσους έχουν μεσανατολική
καταγωγή, λίγο πιο σκούρο δέρμα ή
όνομα που μοιάζει μουσουλμανικό.

Η μάχη ενάντια στον Τραμπ έχει
ξεκινήσει και είναι τεράστια. Από τα
αεροδρόμια ως τα Πανεπιστήμια,
και από τους δρόμους μπορεί να
φτάσει ως τους χώρους δουλειάς.
Είναι η μάχη των μαχών για την ενό-
τητα της τάξης μας μέσα στις ΗΠΑ,
που ο Τραμπ θέλει να τη διχάσει αλ-
λά μπορεί άθελά του να την ενώσει
περισσότερο από ποτέ.

ΤΡΑΜΠ Eπίθεση σε όλη την εργατική τάξη

Διαδηλωτές παραφράζουν Μπρεχτ. 
“Πρώτα ήρθαν για τους μουσουλμάνους. Και τους είπαμε: όχι σήμερα καθάρματα”



Τ
ην κατάθεσή του ξεκίνησε στην 120η
(25/1) και ολοκλήρωσε στην 121η
(26/1) δικάσιμο της δίκης της Χρυ-

σής Αυγής ο αυτόπτης μάρτυρας Αναστά-
σιος Λυριτζής, οδηγός του λεωφορείου
που σταμάτησε μπροστά από το σημείο
της επίθεσης των ταγμάτων εφόδου σε βά-
ρος των συνδικαλιστών του Περάματος. 

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε αν απειλείται, κα-
θώς αρχικά έδωσε μια πολύ απλουστευμέ-
νη εκδοχή των όσων είδε. Ωστόσο, απαν-
τώντας στις ερωτήσεις έδρας και πολιτικής
αγωγής, επιβεβαίωσε τα σημεία της προ-
ανακριτικής του κατάθεσης που δίνουν την
εικόνα οργανωμένης επίθεσης με αριθμιτι-
κή υπεροχή.

Φτάνοντας με το λεωφορείο στο σημείο
από το οποίο έκρινε ότι πλέον δεν μπορού-
σε να προχωρήσει λόγω του πλήθους που
«χτυπιόντουσαν», ο οδηγός σταμάτησε, κά-
λεσε την άμεσο δράση και παρακολούθησε
την επίθεση που εκτυλισσόταν μπροστά
του. Είπε «αυτοί που δέχονταν την επίθεση
ήταν λιγότεροι αριθμητικά. Μάλλον τους
είχαν περικυκλώσει, τους είχαν στριμώξει.
Ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που χτυ-
πούσαν κι έβριζαν», κάνοντας σαφή διάκρι-
ση ανάμεσα σε δύο ομάδες ανθρώπων,
τους «επιτιθέμενους» και αυτούς που δέ-
χτηκαν την επίθεση. 

Ανέφερε επίσης ότι, αφότου σταμάτησε
το λεωφορείο, πέρασαν από τα αριστερά
του 30 άτομα, 2-3 εκ των οποίων κρατού-
σαν καδρόνια, κάτι που έκανε το πλήθος
των ατόμων που έβλεπε συνολικά μπροστά

γύρω στα 100. Είπε δε ότι τα επιπλέον άτο-
μα τα είχε δει νωρίτερα στο λιμάνι, σε ώρα
μάλιστα που συμπίπτει με την άφιξη του
φέρι μποτ από τη Σαλαμίνα. Τα άτομα αυτά
προσπέρασαν το λεωφορείο με τα μηχανά-
κια τους, ενώ το λεωφορείο τα ξαναπρο-
σπέρασε σταθμευμένα λίγο πριν το σημείο
της επίθεσης. 

Χαρακτηριστικά

Ρωτηθείς πολύ αναλυτικά για τις ομοι-
ότητες και τις διαφορές τους, ο μάρτυρας
κατέληξε ότι οι «επιτιθέμενοι» που χτυπού-
σαν ήδη στο μέσο του δρόμου και οι 30
που προστέθηκαν αργότερα είχαν κοινά
χαρακτηριστικά: «μαύρα ρούχα, κράνη,
σκούφους, ξύλα». 

Τέλος, είπε ότι άκουσε να φωνάζουν

«πάμε, πάμε», ενώ ένας φώναξε «είναι λιγό-
τεροι, πάμε να τους φάμε». Ρωτηθείς για
το ρόλο τους στην επίθεση, είπε «βοηθή-
σανε τον εξωτερικό κύκλο [επιτιθέμενων],
έσπρωξαν και μπήκαν κι αυτοί». 

Στη λήξη της επίθεσης, ένας από τους
επιτιθέμενους πέρασε ξανά δίπλα από το
λεωφορείο και ο μάρτυρας τον ρώτησε τι
έγινε. Η απάντησή του ήταν «τους ανοίξα-
με τα κεφάλια».

Αφροδίτη Φράγκου

Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Άρση ασυλίας των νεοναζιστών βουλευτών της Χρυσής Αυγής Χρ. Παππά και Κ.
Μπαρμπαρούση αποφάσισε την Τετάρτη 25 Γενάρη η πλειοψηφία της Βουλής. Από
τους 186 παρόντες βουλευτές, υπέρ της άρσης ψήφισαν 170 βουλευτές, 2 κατά, 1
«παρών» και 13 λευκό.

Ο Παππάς είχε το θράσος να συγκρίνει την άρση ασυλίας με τις εξορίες που υφί-
σταντο οι αριστεροί αγωνιστές, ενώ κατά τη γνωστή τακτική, «ζήτησε» να γίνει άρ-
ση ώστε να καταρρεύσει η «σκευωρία».

Οι δύο χρυσαυγίτες βουλευτές κατηγορούνται για διατάραξη δημόσιας υπηρε-
σίας, παράνομη χρήση βίας και παρακώλυση κοινόχρηστης εγκατάστασης. Την 1η
Σεπτέμβρη 2013, στο απόγειο της δράσης (και του ακαταδίωκτου) της συμμορίας,
ο Παππάς και ο Μπαρμπαρούσης είχαν οργανώσει εθνικιστική, ρατσιστική εκδήλω-
ση για τη «βόρεια Ήπειρο» και αποκλεισμό του τελωνείου της Κακαβιάς στα ελλη-
νοαλβανικά σύνορα.

Ξ
εκίνησε ο σχολιασμός των καταθέσεων από
τους συνηγόρους κατά την 121η δικάσιμο
(26/1) με πρώτο τον Θανάση Καμπαγιάννη

από την πολιτική αγωγή των Αιγύπτιων αλιεργατών:
«οι μάρτυρες περιγράφουν ρόπαλα, ξύλα, σιδηρο-
λοστούς, κοντάρι με μεταλλική απόληξη στην άκρη
(το αναγνώρισαν οι Γκούτης και Τηλιακός, βρέθηκε
στα γραφεία, το περιέγραψαν οι αστυνομικοί Πανα-
γιωτίδης και Καρδάμης), κοντάρι με ‘την απόληξη
που μοιάζει με κόγχη από κάγκελο πολυκατοικίας’
(κατάθεση Ζύμαρη), κοντάρι με μεταλλικό δαχτυλί-
δι και δύο καρφιά προσαρμοσμένα πάνω του (κατά-
θεση Τηλιακού), κοντάρι σα δρεπάνι (καταθέσεις
Σκλαβόλια και Καραμπέρη). 

Στο σημείο που οι επιτιθέμενοι είναι παραταγμέ-
νοι με τα παραπάνω φονικά εργαλεία, φωνάζουν
στα θύματα και τα τρομοκρατούν έχοντάς τα περι-
κυκλώσει, ο σκοπός του εκφοβισμού έχει επιτευχ-
θεί και θα μπορούσε η επίθεση να ολοκληρωθεί
εκεί. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως και η επίθεση
συνεχίζεται. Συστήνονται, φωνάζουν, απειλούν και
επιτίθενται συντονισμένα και απρόκλητα. Με το
πρώτο χτύπημα στον Πουλικόγιαννη που πέφτει κά-
τω αιμόφυρτος έχουν επιτευχθεί και οι σωματικές
βλάβες. Ωστόσο η επίθεση συνεχίζεται. Ο ανθρω-
ποκτόνος σκοπός φαίνεται από το βασικό χαρακτη-
ριστικό των χτυπημάτων, ότι στοχεύουν στο κεφάλι
και είναι εξαιρετικά βίαια κάτι που έχουν καταθέσει
όλα τα θύματα. Φαίνεται επίσης στο ότι δεν ήταν
όπλα μικρής βλάβης, είχαν όλα προεργασία.

Πανομοιότυπο

Η επίθεση λήγει με το συνθηματικό ‘το Πέραμα
εδώ’, όπως έχουν καταθέσει οι μάρτυρες. Ο οδη-
γός του λεωφορείου καταθέτει ότι τα μηχανάκια εί-
ναι σταθμευμένα κοντά, κάτι που έχουν πει και οι
γείτονες. Η επίθεση έχει πανομοιότυπο modus ope-
randi με τις δύο προηγούμενες που έχουν εξετα-
στεί από το δικαστήριο.

Και μόνο με τα χαρακτηριστικά της επίθεσης μαζί
με τις εικόνες για την προαναγγελία της από βου-
λευτές (Λαγός, Παναγιώταρος, Μίχος) στη Ζώνη με
εμπρηστικές δηλώσεις και ανέβασμά τους στην
ιστοσελίδα της οργάνωσης με πρωτοβουλία δική
της, προκύπτει ότι η ηγεσία εξαγγέλλει και το τάγ-
μα υλοποιεί. Ωστόσο υπάρχει και ένα ηγετικό επιτε-
λείο που συνδέει την εξαγγελία με την υλοποίηση,
το δίδυμο Πανταζή – Λαγού, ο καθένας με το δικό
του διακριτό ρόλο. Το ηγετικό επιτελείο έχει καθή-
κον να βρει τα άτομα, να τα έχει σε επιφυλακή, να
έχει έτοιμα τα όπλα που δεν κατασκευάζονται εκεί-
νη τη στιγμή αλλά χρειάζονται προεργασία σε πάγ-
κο, ηλεκτροσυγκόλληση. Ο Λαγός δίνει το ΟΚ, αλ-
λά έχει και την πλήρη εικόνα και καθοδήγηση. Η
κεντρική ηγεσία έχει τη δυνατότητα να δίνει την εν-
τολή.

Είναι απαραίτητη η διάκριση ανάμεσα σε απόφα-
ση, σχεδιασμό και εντολή. Η απόφαση προηγείται
της επίθεσης. Ο χρόνος του σχεδιασμού είναι ο
χρόνος κατά τον οποίο ετοιμάζονται τα όπλα και τα
άτομα. Ο χρόνος της εντολής, όταν εντοπίζεται το
συνεργείο των συνδικαλιστών, είναι πλέον υπέρ αρ-
κετός ώστε να ξεκινήσει η οργανωμένη επίθεση. Η
ερώτηση που έγινε από την υπεράσπιση ‘πώς πρό-
λαβε το τάγμα εφόδου μέσα σε 50 λεπτά να οργα-
νώσει την επίθεση;’ είναι η μεγαλύτερη απόδειξη
για ποιο λόγο υπάρχει εγκληματική οργάνωση».

Πολιτική αγωγή 
Ο χρόνος 
του σχεδιασμού

Άρση ασυλίας για Παππά-Μπαρμπαρούση

«Τους ανοίξαμε τα κεφάλια» 

Επόμενες δικάσιμοι: 2/2, 7,2, 10/2,
14/2, 24/2 και 28/2 στο Εφετείο 
και 1/2, 9/2, 16/2 και 23/2 
στον Κορυδαλλό.

Με την κατάθεση του Α. Λυριτζή στις 26/1 ολοκληρώθηκε η εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας για την χρυσαυγίτικη επίθεση στους συνδικαλιστές
στο Περάμα. Η εξέταση της επίθεσης αυτής είχε ξεκινήσει στις 31/10/16 με μαζική αντιφασιστική κινητοποίηση έξω από το Εφετείο Αθηνών


