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Οι ηγέτες της ΕΕ μας καταδικάζουν
όλους με φράχτες και μνημόνια

ΟΧΙ ΕΥΡΩΠΗ
ΦΡΟΥΡΙΟ

Εμπρός για απεργίες
Τα νοσοκομεία
δείχνουν το δρόμο
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ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 
& ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Τ
ην ώρα που οι πρόσφυγες μαζί με αλληλέγ-
γυους στη Μυτιλήνη έβγαιναν στους δρό-
μους για να διαμαρτυρηθούν για τους θανά-

τους στο στρατόπεδο της Μόριας, οι ηγέτες της
ΕΕ ολοκλήρωναν την έκτακτη σύνοδό τους στη
Μάλτα με αποφάσεις που κλιμακώνουν τις επιθέ-
σεις εναντίον όλων μας.

Πρώτα απ’ όλα εναντίον των προσφύγων. Η κύ-
ρια απόφαση της ΕΕ που βγήκε από τη Μάλτα
ήταν να σφραγίσουν τα θαλάσσια σύνορα με τη
Λιβύη όπως σφράγισαν το Αιγαίο με τη Συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας. Μέσα στον ένα χρόνο από τότε που
η Μέρκελ, ο Ερντογάν και μαζί τους ο Τσίπρας
έκλεισαν εκείνη τη Συμφωνία, περίπου πέντε χιλιά-
δες πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους στα νερά της
Μεσογείου προσπαθώντας να βρουν εναλλακτικά
περάσματα μέσω Λιβύης-Ιταλίας.

Γεράκια

Ανάλγητα, τα γεράκια της ΕΕ αποφάσισαν να
προχωρήσουν σε πιο σκληρό έλεγχο αυτών των
περασμάτων κλιμακώνοντας την παρουσία τους
και ναυτικά στην κεντρική Μεσόγειο αλλά ακόμα
και στα χερσαία σύνορα της Λιβύης με τις γειτονι-
κές της αφρικανικές χώρες. Χαιρέτισαν τη μεγα-
λύτερη εμπλοκή της Ιταλίας σε αυτή την εκστρα-
τεία και αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους με την
Αίγυπτο του Σίσι που ήδη εμπλέκεται και πολεμικά
στον εμφύλιο της Λιβύης.

Συνέχεια στη σελίδα 3Γυρίστε στις σελίδες 8, 9, 20

Μυτιλήνη 3 Φλεβάρη, πορεία ενάντια στους θανάτους στη Μόρια.



Ο
ι αγορές καθοδηγούνται από τον
φόβο και την απληστία λέει ένα χι-
λιοειπωμένο κλισέ. Το ίδιο ισχύει

και για την στάση των μεγάλων επιχειρή-
σεων απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Φό-
βος: σε ένα βαθμό είναι βραχυπρόθεσμος
και συγκεκριμένος. Τα μεγάλα αφεντικά
ζούνε με τον φόβο μιας προεδρικής
ανάρτησης στο twitter που θα καταγγέλ-
λει κάποια τους απόφαση να μεταφέρουν
κάποιες θέσεις εργασίας από τις ΗΠΑ
στο εξωτερικό.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Αλλά υπάρχουν πολύ πιο μακροπρόθε-
σμα πράγματα που τους ανησυχούν.
Όπως εξηγούν σε ένα νέο βιβλίο οι ιστο-
ρικοί Charlie Laderman και Brendan
Simms, ο Τραμπ έχει αναπτύξει από τη
δεκαετία του 1980 μια συνεκτική κοσμο-
αντίληψη που αντιστρατεύεται την κυ-
ρίαρχη μεταπολεμική στρατηγική των
ΗΠΑ της οικοδόμησης και διατήρησης
μιαw φιλελεύθερης καπιταλιστικής παγ-
κόσμιας τάξης πραγμάτων. 

Ο Τραμπ θέλει να αντικαταστήσει αυτή
την στρατηγική με το σύστημα του προ-
στατευτισμού που εγκωμίαζε στην ομιλία
της ορκωμοσίας του. Και έχει αρχίσει ήδη
να δρα αντίστοιχα -αποσύρθηκε από την
TPP (συμφωνία συνεργασίας των χωρών
του Ειρηνικού Ωκεανού), απαιτεί την ανα-
θεώρηση της NAFTA (συμφωνία ελεύθε-
ρου εμπορίου μεταξύ των χωρών της Βό-
ρειας Αμερικής) ενώ έχει αρχίσει να βάζει
στο στόχαστρο μερικούς από τους ση-
μαντικότερους εμπορικούς εταίρους των
ΗΠΑ.

Δεν είναι μόνο η Κίνα και το Μεξικό.
Την περασμένο εβδομάδα ο Peter 
Navarro, ο νέος επικεφαλής του Εθνικού
Συμβουλίου Εμπορίου, επιτέθηκε στη
Γερμανία. Η Γερμανία, είπε, "συνεχίζει να
εκμεταλλεύεται άλλες χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης όπως και τις ΗΠΑ με ένα
'υπόγειο Γερμανικό Μάρκο' (εννοεί το Ευ-
ρώ) που είναι έντονα υποτιμημένο".

Ο Navarro θέλει να αποσυναρμολογή-
σει τις πολυεθνικές εφοδιαστικές αλυσί-
δες μέσω των οποίων είναι οργανωμένη η
σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή: "Μα-
κροπρόθεσμα δεν κάνει καλό στην Αμερι-
κανική οικονομία να κρατάει μόνο τα με-
γάλα εργοστάσια όπου συναρμολογούμε
τώρα τα ‘αμερικανικά' προϊόντα που απο-
τελούνται κύρια από ξένα εξαρτήματα.
Πρέπει να παράγουμε αυτά τα εξαρτήμα-
τα με μια στιβαρή, εγχώρια εφοδιαστική
αλυσίδα που θα τονώσει την απασχόληση
και την αύξηση των μισθών".

Αυτή είναι μια θεμελιακή απειλή για τις
αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες που
χρησιμοποιούν αυτές τις εφοδιαστικές
αλυσίδες -που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα

την Κίνα και το Μεξικό- για να μειώνουν το
κόστος και να αυξάνουν τα κέρδη τους.
Μέχρι τώρα, όμως, η αντίδρασή τους είναι
συγκρατημένη. Σύμφωνα με την εφημερί-
δα Financial Times "κάποιοι από τους ηγέ-
τες των επιχειρήσεων μοιάζουν εκστασια-
σμένοι με την προοπτική της στενής συ-
νεργασίας με τον πιο ισχυρό άνθρωπο του
πλανήτη -όσο εκστασιασμένα βγήκαν τα
στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας από
τη συνάντηση με τον Τραμπ τη δεύτερη
μέρα της εξουσίας του".

Απληστία

Εδώ είναι το σημείο όπου υπεισέρχεται
η απληστία. Το δημοσίευμα συνεχίζει: "θα
ήταν δύσκολο να βρει κανείς έναν εκπρό-
σωπο της επιχειρηματικής Αμερικής του
οποίου οι σφυγμοί να μην ανεβαίνουν
μπροστά στην προοπτική μεγαλύτερων

φοροαπαλλαγών, χαλάρωσης των εποπτι-
κών μηχανισμών και ανάκαμψης της οικο-
νομικής αυτοπεποίθησης -όλων αυτών
που ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί να κάνει". 

Πράγματι, μετά από μια προεκλογική
καμπάνια ενάντια στην Wall Street ο
Τραμπ γέμισε το υπουργικό του συμβού-
λιο με τους εκπροσώπους της, συμπερι-
λαμβανομένου ενός αριθμού τραπεζιτών
από την Goldman Sachs. Και τους έχει
δώσει ήδη περισσότερα από αυτά που
περίμεναν -για παράδειγμα μια εντολή για
την αναθεώρηση του νόμου Dodd-Frank
που επέβαλλε μεγαλύτερο έλεγχο στις
χρηματοπιστωτικές αγορές μετά το κραχ
του 2008.

Η αστική τάξη είναι από τη φύση της
κατακερματισμένη -λειτουργούν σαν "εχ-
θρικοί αδελφοί" όπως έλεγε ο Μαρξ. Ο
καθένας προσπαθεί να αρπάξει για τον
εαυτό του το μεγαλύτερο μερίδιο από τα
κέρδη που βγάζουν από τους εργάτες.
Αυτή η εστίαση στον εαυτό τους και στα
προσωπικά, συχνά αντιπαραθετικά, συμ-
φέροντά τους έχει σαν αποτέλεσμα να εί-
ναι δύσκολο να φτάνουν σε μια ενιαία πο-
λιτική θέση.

Και αυτό είναι το σημείο όπου έρχεται
το κράτος με τη μορφή ενός συνόλου
από θεσμούς που αναπτύσσουν μια γενι-
κευμένη θεώρηση των συμφερόντων του
συνόλου της άρχουσας τάξης και την επι-
βάλλουν στην κοινωνία. Όμως η ανωτάτη
διοίκηση στην Ουάσιγκτον βρίσκεται στα
χέρια ενός τυχοδιώκτη πλαισιωμένου από
συμβούλους σαν τον Steven Bannon που
δηλώνει ότι θέλει να "καταστρέψει όλο το
σημερινό Κατεστημένο". Μπροστά μας
έχουμε μια ανώμαλη διαδρομή για το
αμερικανικό κεφάλαιο αλλά και για όλους
εμάς.
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Η
"κρίσιμη" συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλί-
ου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ολοκλη-
ρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας χωρίς να

πάρει καμιά "κρίσιμη απόφαση" για τα ελληνικά προγράμ-
ματα "διάσωσης".

Το ΔΝΤ, όπως είναι γνωστό, είχε μόνο συμβουλευτικό
και διαπραγματευτικό λόγο στο τρίτο μνημόνιο που υπο-
γράφτηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το καλο-
καίρι του 2015. Η αιτία για την άρνησή του να συμμετά-
σχει και ως δανειστής στο πρόγραμμα ήταν η εκτίμησή
του για το χρέος, το οποίο θεωρούσε (και συνεχίζει να
θεωρεί) μη βιώσιμο. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθε-
ρότητας (ESM) όμως αρνείται τώρα να συνεχίσει το ελλη-
νικό πρόγραμμα χωρίς την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ. Η
βασική πηγή της άρνησης ήταν μέχρι τώρα ο Βόλφγ-
κανγκ Σόιμπλε, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.
Την περασμένη εβδομάδα, όμως, ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο
επικεφαλής του ESM διέλυσε με μια ανακοίνωση τις φή-
μες που τον παρουσίαζαν πιο διαλακτικό: 

"Αν και έχουμε τόσα κεφάλαια που δεν χρειαζόμαστε
τα λεφτά του ΔΝΤ", δήλωσε με μια ανάρτηση στο twitter,
"η συμμετοχή του ΔΝΤ με λεφτά είναι πολιτικό προαπαι-
τούμενο, άρα απαραίτητη".

Προϋποθέσεις

Το ΔΝΤ όμως θέτει, στην ουσία, μια σειρά από προϋπο-
θέσεις για την πλήρη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Από την ελληνική κυβέρνηση απαιτεί ένα άλλο "μείγμα
πολιτικής". Με τους σημερινούς περιορισμούς (τα μέτρα
των μνημονίων, δηλαδή) αποκλείεται, σύμφωνα με την έκ-
θεση του Πόουλ Τόμσεν και της Ντάλια Βελκουλέσκου
που παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο τη Δευτέρα, να πετύ-
χει μακροπρόθεσμα ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 1%
του ΑΕΠ. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Περισσότερα βάρη
στις πλάτες των φτωχών με ταυτόχρονη ελάφρυνση της
φορολογίας για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να "ανασάνει η
οικονομία" και να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Το ΔΝΤ επιμένει
στην ανάγκη δραστικής περικοπής του αφορολόγητου
ορίου για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους
αγρότες. Και στην εξίσου δραστική περικοπή των συντά-
ξεων, με την κατάργηση της "προσωπικής διαφοράς" για
τους συνταξιούχους.

Στο μεταξύ ο χρόνος εξαντλείται. Υπάρχει ο εκβιασμός
από τα ομόλογα που λήγουν μέσα στους επόμενους μή-
νες -τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει χω-
ρίς την εκταμίευση της δόσης που εκκρεμεί από το τρίτο
μνημόνιο.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει αρχίσει από τώρα να
μεθοδεύει τις υποχωρήσεις που ετοιμάζεται να κάνει. Ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος πρότεινε ανοιχτά να δεχτούμε το
3.5% με τον όρο ότι, αν πιάσουμε τον στόχο, το 1% από
αυτό το 3.5 να διατεθεί για την "ανάπτυξη". Για ελαφρύν-
σεις στη φορολογία των επιχειρήσεων δηλαδή. Ό,τι ακρι-
βώς προτείνει και το "μισητό" Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών έχει πέσει
"με τα μούτρα" στους υπολογισμούς: αν μειωθεί στα 1800
Ευρώ η έκπτωση φόρου για μισθωτούς και συνταξιού-
χους το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέβει κατά 300 εκα-
τομμύρια. Στα 1700 ευρώ, 600 εκατομμύρια. Στα 1600,
900 εκατομμύρια. Και πάει λέγοντας.

Η κυβέρνηση, πίσω από τα μεγάλα λόγια, είναι έτοιμη
να πει για μια ακόμα φορά το "ναι σε όλα". Αυτό που την
εμποδίζει είναι στην ουσία μόνο ένα: ο φόβος των αντι-
δράσεων. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε αυτό το εμπόδιο
αξεπέραστο κλιμακώνοντας την πάλη ενάντια στα μνημό-
νια, παλιά και νέα, και απαιτώντας διαγραφή του χρέους
και ρήξη με τα δεσμά του ευρώ, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Είναι ώρα για 
“ΟΧΙ σε όλα”

Η αναταραχή
της προεδρίας Τράμπ

Συνέντευξη Τύπου ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συνέντευξη Τύπου για την παρουσιαση της πολιτικής της πρότασης πραγματο-

ποιεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Πέμπτη 9/2/2017 στις 11.30 στην αίθουσα του ΤΕΕ, Νίκης 10,
1ος όροφος. Όπως αναφέρει:

«Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αρθρώνεται σε τρεις πλευρές: α) την κοινή
δράση στο κίνημα για να μην περάσουν οι μνημονιακές επιθέσεις της κυβέρνησης,
την αντιρατσιστική, αντιφασιστική και αντιπολεμική δράση κ.α., β) τον ευρύτερο συ-
στηματικό και οργανωμένο διάλογο για τα μεγάλα ζητήματα στρατηγικής του κινή-
ματος και της αριστεράς και γ) την πολιτική συνεργασία με όσες δυνάμεις υπάρ-
χει πολιτική συμφωνία με βάση το αναγκαίο για την πολιτική συνεργασία πολιτικό
πρόγραμμα, που έχει ως στόχο την ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης του αστικού,
μνημονιακού μπλοκ κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου, με τη δύναμη του εργατικού
λαϊκού κινήματος και στηρίζεται στο πλαίσιο στόχων του αντικαπιταλιστικού προ-
γράμματος».

Την Κυριακή 5/2 σε άρθρο του στην ΕφΣυν (φιλοξενούσε επίσης συνέντευξη Λα-
παβίτσα, άρθρο Βαρουφάκη) ο Τάσος Παππάς χαρακτήρισε «καλή ευκαιρία» και
«αξιοσημείωτη» την πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να καταθέσει ένα σχέδιο συνεργα-
σίας πάνω στους πολιτικούς άξονες» - που πρόκειται να παρουσιαστούν και στη συ-
νέντευξη τύπου. Το άρθρο του Τάσου Παππά μπορείτε να διαβάσετε στο
http://www.efsyn.gr/arthro/idoy-mia-kali-eykairia 
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μ
αζί τους και ο Αλέξης Τσίπρας που,
όχι μόνο είχε τρέξει πρώτος να αγκα-
λιάσει τον Σίσι, αλλά και έχει δώσει

στη βάση της Σούδας «διευκολύνσεις» για
την εκπαίδευση του Λιμενικού της Λιβύης (!)
και για τα πλοία ΝΑΤΟ-ΕΕ που περιπολούν
στην περιοχή. Οι αναβαθμισμένοι κυνηγοί
των κατατρεγμένων έχουν πλάτες από την
«πρώτη φορά» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Τα αίσχη δυστυχώς δεν σταματούν εδώ.
Την ώρα που θρηνούμε νεκρούς στα στρατό-
πεδα κράτησης των προσφύγων εξαιτίας των
απάνθρωπων συνθηκών, ο Μουζάλας επέλε-
ξε να επιτεθεί στους πρόσφυγες που διαμαρ-
τύρονται και στους συμπαραστάτες τους.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε ότι οι πρόσφυ-
γες πρέπει να είναι ευχαριστημένοι που δεν
τους έχει παρατήσει να κοιμούνται στη Βι-
κτώρια και ότι η ΚΕΕΡΦΑ υποκινεί ανύπαρ-
κτες απεργίες πείνας. 

Μα αν η διαμαρτυρία των προσφύγων είναι
«ανύπαρκτη», τότε γιατί κατέβηκε στο Ελληνι-
κό συνοδευόμενος από αστυνομικούς και τον
εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου του; Για
να συναγωνιστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη που
πήγε στη Μόρια και δεν μπήκε μέσα γιατί θα
χρειαζόταν «δυο διμοιρίες ΜΑΤ»; 

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα αντιμετωπίζει το δράμα των προσφύ-
γων σαν διαπραγματευτικό χαρτί μέσα στην
ΕΕ. Ξανά και ξανά αυτός και οι υπουργοί του
έχουν δηλώσει ότι η ΕΕ πρέπει να αναγνωρί-
σει τα «βάρη» που επωμίζεται η Ελλάδα για να
αντιμετωπίσει την «προσφυγική κρίση» για χά-
ρη όλης της Ευρώπης. Με άλλα λόγια ζητάει
ανταλλάγματα για το ρόλο του συνοριοφύλα-
κα της ΕΕ και του δεσμοφύλακα των προσφύ-
γων που καταφέρνουν να φτάσουν ως εδώ.

Αλλά το μόνο που παίρνει ως αντάλλαγμα
είναι ακόμη πιο σκληρούς όρους για το τέ-
ταρτο μνημόνιο που παζαρεύουν ΕΕ και ΔΝΤ.
Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αρχίσει να αντιγρά-

φουν τον Τραμπ όχι μόνο στα ρατσιστικά μέ-
τρα του (τείχος στο Μεξικό αυτός, φράγμα
στη Λιβύη αυτοί), αλλά και στην κλιμάκωση
των οικονομικών επιθέσεων. 

Όποιον πάρει ο χάρος

Ο Τραμπ απελευθερώνει τις αμερικάνικες
τράπεζες από τους όποιους περιορισμούς εί-
χε επιβάλει η συνεργασία των G20 μετά τη
κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς το 2008
και προχωράει σε εμπορικές και νομισματικές
απειλές κατά της Κίνας και της Γερμανίας. Η
τάση του Σόιμπλε είναι να απαντήσει σε είδος
ενισχύοντας τις γερμανικές τράπεζες και
όποιον πάρει ο χάρος: όχι «μόνο» τους πρό-
σφυγες αλλά και τις συντάξεις και τις συλλο-
γικές συμβάσεις και τις συνδικαλιστικές ελευ-
θερίες. Οι φόρμουλες του Τσακαλώτου για
να συμφωνήσει με το Γιούρογκρουπ και το
ΔΝΤ είναι η άλλη όψη της υποταγής του
Μουζάλα στο ρόλο του δεσμοφύλακα.

Γι’ αυτό, η εργατική αντίσταση δεν μπορεί
παρά να είναι ενιαία. Οι διαδηλώσεις έξω
από τα σχολεία για να υποδεχτούμε τα προ-
σφυγόπουλα, η συμπαράσταση στους γονείς
τους που απαιτούν ανθρώπινη στέγαση μέσα
στις πόλεις, η γενίκευση αυτών των κινητο-
ποιήσεων με την πανευρωπαϊκή μέρα δρά-
σης και τα συλλαλητήρια στις 18 Μάρτη, όλα
αυτά πάνε χέρι-χέρι με τις απεργίες στα Νο-
σοκομεία για προσλήψεις και χρηματοδότη-

ση του ΕΣΥ, με τους αγώνες στο Μαρινόπου-
λο, στο Λήδρα, στον ΔΟΛ ενάντια στα «κανό-
νια» των αφεντικών, με το αίτημα για γενίκευ-
ση και κλιμάκωση με Πανεργατική απεργία
ενάντια στο νέο αντεργατικό πακέτο, είτε αυ-
τό ονομάζεται «τέταρτο μνημόνιο», είτε «κλεί-
σιμο της δεύτερης αξιολόγησης» είτε «διέξο-
δος από τις διαφωνίες ΕΕ-ΔΝΤ».

Οι τσαμπουκάδες του Τραμπ έχουν βγάλει
στο δρόμο εκατομμύρια μέσα στις ΗΠΑ και
διεθνώς. Ώρα να ξεσηκωθούμε κι εμείς ενάν-
τια στους ίδιους «τσαμπουκάδες» της ΕΕ και
να συντονιστούμε σε ένα μεγάλο κίνημα που
θα τους φράξει το δρόμο.

Εμπρός για
Πανεργατική

ΤΣΙΠΡΑΣ-ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Δεσμοφύλακες της 
Ευρώπης-Φρούριο

Την Παρασκευή 10 Φλεβάρη στις 10πμ
στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ συνεδριάζει το Γε-
νικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. Η απαίτηση για
παν-δημοσιοϋπαλληλική απεργία έρχεται
από όλους τους χώρους του δημοσίου που
βρέθηκαν ή βρίσκονται σε κινητοποιήσεις
και ζητούν απεργία-ομπρέλα που να ενοποι-
ήσει τις αντιστάσεις. Την ίδια ώρα ο Τσακα-
λώτος ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή
του σε νέα μέτρα με στόχο να κλείσει η δια-
βόητη δεύτερη αξιολόγηση με το Eurogro-
up να συνεδριάζει 20 Φλεβάρη. 

Οι χώροι του δημοσίου βράζουν. Οι υγει-
ονομικοί ξεσηκώθηκαν για άλλη μια φορά
με το Καραβάνι της Υγείας στη Λάρισα,
διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση για τα νοσοκομεία και την
πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Στο τέλος της κινητοποίησης σε συνέλευ-
ση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει μαζική πα-
ρέμβαση στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ για να αποφα-
σιστεί άμεσα, μέσα στο Φλεβάρη, απεργία.
Άλλωστε, ήδη η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε ότι
προχωρά σε νέα απεργία στις 15 Μάρτη,
ενώ την ίδια πίεση έχει και η ΟΕΝΓΕ. 

Σε εξέλιξη

Η μάχη είναι σε εξέλιξη και στους Δή-
μους. Συμβασιούχοι και μόνιμοι απαιτούν
να μην υπάρξει καμιά απόλυση με τη δικαιο-
λογία της λήξης των συμβάσεων, ενώ κινη-
τοποιούνται μαζικά για τα Μέσα Ατομικής
Προστασίας από το Δήμο της Αθήνας μέχρι
του Ζωγράφου και το Περιστέρι. 

Οι καθηγητές μετά από κάλεσμα της 
ΟΛΜΕ προχωρούν σε Γενικές Συνελεύσεις
στα μέσα Φλεβάρη. Στη μάχη, με τη στήρι-
ξη της ΑΔΕΔΥ, έχουν μπει και οι εργαζόμε-
νοι στην Υπηρεσία Ασύλου με απεργία στις
13 Φλεβάρη και συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να πλη-
ρωθούν τα δεδουλευμένα τους. 

Μια απεργιακή απόφαση από το Γενικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ θα ενώσει όλους
τους παραπάνω αγώνες και θα στείλει κα-
θαρά το μήνυμα στην κυβέρνηση και τους
δανειστές ότι η εργατική τάξη παλεύει
ενάντια σε παλιά και νέα Μνημόνια. Δεν θα
ανεχτεί οποιοδήποτε νέο αντεργατικό μέ-
τρο στο βωμό της αποπληρωμής του χρέ-
ους. Ταυτόχρονα, θα βάλει πίεση και στη
ΓΣΕΕ έτσι ώστε να παρθεί απόφαση για Γε-
νική Απεργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Περισσότερα στη σελ.18

Ο Μουζάλας αντιμέτωπος με την «ανύπαρκτη» διαμαρτυρία των προσφύγων στο Ελληνικό, Δευτέρα 6 Φλεβάρη
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Μ
ια βδομάδα αποχή από την συγ-
κομιδή των σκουπιδιών ήταν αρ-
κετή για να αναγκάσει τη δημοτι-

κή αρχή του Ζωγράφου να μοιράσει κά-
ποια από τα Μέτρα Ατομικής Προστα-
σίας, μεταξύ αυτών γάντια. 

Η επιμονή και η αγωνιστικότητα των
εργαζόμενων στην καθαριότητα και τα
γκαράζ του Δήμου Ζωγράφου που την
Τετάρτη 25/1 πήραν απόφαση για αποχή
διαρκείας μέχρι να πάρουν όλα τα Μέτρα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έσπασε την
αδιαλλαξία και τις απειλές της δημάρχου
Καφατζάκη και του αντιδήμαρχου καθα-
ριότητας Αρμπιλιά. Εδώ και μήνες η διοί-
κηση του Δήμου δεν νοιαζόταν παρά τις
εκκλήσεις για τις συνθήκες εργασίας των
εργατών στην καθαριότητα, φτάνοντας
σε κορύφωση της αδιαφορίας τις μέρες
του χιονιά που οι εργαζόμενοι δούλευαν
σε συνθήκες παγετού χωρίς γάντια.

“Πήραμε απόφαση για αποχή διαρ-
κείας μέχρι να πάρουμε όλα τα ΜΑΠ, κά-
ναμε την παράσταση στο δημοτικό συμ-
βούλιο και εξόρμηση στη γειτονιά και
όλα αυτά μαζί οδήγησαν στο ότι ένας
διαγωνισμός που ενάμιση χρόνο καθυ-
στερούσε χωρίς ειδικό λόγο, ολοκληρώ-
θηκε σε δυόμιση μέρες. Δηλαδή χέστη-
καν πάνω τους. Συμμετείχαν πλειοψηφι-
κά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα.
Στην κατάληψη ήταν πάνω από 150 άτο-
μα κάθε μέρα. Και για μια βδομάδα δεν
έβγαινε τίποτα. Το πιο σημαντικό είναι
πως στείλαμε μήνυμα ότι αυτός είναι ο
μοναδικός τρόπος για να διεκδικήσουμε
τα δικαιώματά μας. Μάθαμε ότι στο Δή-
μο της Ρόδου χρησιμοποίησαν το παρά-
δειγμά μας και τους απείλησαν ότι θα γί-
νει του Ζωγράφου αν δεν τους δώσουν
τα ΜΑΠ”, ανάφερε μιλώντας στην ΕΑ ερ-
γαζόμενος στην καθαριότητα.

Απειλές

Στην ανταπόκριση που έστειλε στην
ΕΑ η Ειρήνη Πυλαρινού εκλεγμένη στο
ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στο Δή-
μο Ζωγράφου με την παράταξη ΑΠ-ΑΛ-
ΛΑΓΗ αναφέρει πως η Δήμαρχος Καφα-
τζάκη αντί να συμμεριστεί τα προβλήμα-
τα των εργαζόμενων έφτασε στο σημείο
να απειλεί με κόψιμο μεροκάματων, με
εισαγγελείς και νομικές κυρώσεις. Ακόμα
χειρότερη ωστόσο ήταν η στάση της
πλειοψηφούσας παράταξης του σωμα-
τείου που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ η
οποία προσπάθησε με κάθε τρόπο να
σταματήσει τις κινητοποιήσεις. 

Οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να κά-
νουν αποχή διαρκείας για όλα τα Σαββα-
τοκύριακα και τις αργίες μέχρι να δοθεί
το γάλα σε όλους τους εργαζόμενους
της καθαριότητας, να δεσμευτεί η διοί-
κηση για τα αναδρομικά και να πάρουν
μέσα προστασίας και όσες υπηρεσίες τα
δικαιούνται (παιδικοί σταθμοί, φύλακες,
καθαρίστριες σχολείων κλπ).

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Πέτυχε η
κινητοποίηση

Eκλογές 
στο ΣΕΛΜΑ

Εκλογές για νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο γίνονται την Πέμπτη 9 Φλεβά-
ρη στο Σωματείο Εργαζόμενων Λει-
τουργίας Μετρό (ΣΕΛΜΑ) στα γρα-
φεία του σωματείου στην οδό Αθη-
νάς. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις
7πμ και θα ολοκληρωθεί στις 7μμ. 

Από την Εργατική Αλληλεγγύη
υποψήφιος είναι ο Νίκος Σμπαρού-
νης. Μας μίλησε για τις μάχες που
έχει να δώσει το σωματείο και τι κα-
τεύθυνση χρειάζεται να έχει: «Οι
μάχες που έχουμε να δώσουμε εί-
ναι πολλαπλές. Όπως έλεγε και ο
Μαρξ, κάθε εργατικός αγώνας, εί-
ναι πολιτικός αγώνας. Χρειάζεται
ως γενικός στόχος να πολιτικοποι-
ήσουμε τους αγώνες μας. Να απλώ-
σουμε τους αγώνες και τα αιτήματά
τους. Μία μάχη είναι η συμπαρά-
σταση του ταξικού κινήματος στους
πρόσφυγες και γενικά τα θύματα
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. 

Όσον αφορά τις συγκοινωνίες,
έχουμε καίρια θέματα να αντιμετω-
πίσουμε. Υπάρχει το ζήτημα του
ιδιώτη αναδόχου στο σύστημα κομί-
στρου. Ετοιμάζουν ένα κλειστό συγ-
κοινωνιακό σύστημα με μπάρες. Εί-
ναι ένα τερατώδες εγχείρημα τόσο
από κοινωνική άποψη όσο και από
άποψη ασφάλειας. Οι συγκοινωνίες
πρέπει να είναι ανοιχτές, τώρα τις
αποκλείουν με σοβαρούς κινδύνους
ως προς τη διαχείριση πλήθους.
Επίσης, υπάρχει η επαπειλούμενη
εισβολή ιδιωτών στην τεχνική συν-
τήρηση. Είναι άλλο ένα μέτωπο
σύγκρουσης των εργαζόμενων».  

Διαγράφτηκε από το Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας το «Σωματείο
Υπαλλήλων Ασφαλείας», «σω-
ματείο» που έχει άμεση σχέση
με τους νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής, κατά τη διάρκεια του έκτα-
κτου συνεδρίου του ΕΚΑ που
έγινε την Κυριακή 5 Φλεβάρη.
Με πρωτοβουλία της Αγωνιστι-
κής Ταξικής Ενότητας το πρωί
της Κυριακής έγινε αντιφασιστι-
κή συγκέντρωση στο ΣΕΦ όπου
διεξαγόταν το συνέδριο. 

Στην ανακοίνωσή της η ΑΤΕ εξηγεί πως: «το εν
λόγω σωματείο και η ομοσπονδία που ανήκει –
και που «όλως τυχαίως» συστεγάζονται στον ίδιο
χώρο- είναι αυτά που έστησαν διάφορα μέλη της
νεοναζιστικής συμμορίας. Είναι αυτά που υπέ-
γραψαν ΣΣΕ μικρότερη από την ΕΣΣΕ υπέρ των
εργοδοτών και κατά των εργαζομένων. Από τα
ιδρυτικά τους μέλη και μέλος του προεδρείου εί-
ναι ο γνωστός Περικλής Μουλιανάκης, πυρηνάρ-
χης των νεοναζί στο Πέραμα που απειλούσε
«πως θα εξαφανίσει» συνδικαλιστές και εργάτες
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, όπου είχαμε
και τις γνωστές επιθέσεις κατά του ΠΑΜΕ και
μετέπειτα την δολοφονία του Παύλου Φύσσα».

Στην μυστική ψηφοφορία που πραγματοποι-
ήθηκε το «σωματείο» διαγράφτηκε με συντριπτι-
κή πλειοψηφία. Σε σύνολο 490 παρόντων, ψήφι-
σαν 380. Οι 373 ψήφισαν υπέρ της αποβολής
του «σωματείου», έξι κατά και ένα λευκό. Η 
ΔΑΚΕ που στήριξε τη συμμετοχή του συγκεκρι-
μένου «σωματείου» δεν ψήφισε, ενώ η Νέα Πο-
ρεία (διάσπαση της ΔΑΚΕ) δεν τοποθετήθηκε
και πολλά στελέχη της δεν πήραν μέρος στη ψη-
φοφορία.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και
των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ θα διεξαχθούν
το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φλεβάρη στα
γραφεία του ΕΚΑ (Γ’ Σεπτεμβρίου 48β).

H ΟΛΜΕ στην τελευταία της
συνεδρίαση αποφάσισε να ζη-
τήσει από τις ΕΛΜΕ να συγκα-
λέσουν Γενικές Συνελεύσεις
του κλάδου το πρώτο 15νθήμε-
ρο του Φλεβάρη (προτεινόμε-
νες ημερομηνίες 13-17/2) και
να πραγματοποιηθεί Γενική Συ-
νέλευση Προέδρων ΕΛΜΕ στην
Αθήνα στις 18 Φλεβάρη. 

Σε σύσκεψη για την οργάνω-
ση κινητοποιήσεων καλεί η
Πρωτοβουλία Αναπληρωτών
τους Συλλόγους Δασκάλων, τις
ΕΛΜΕ και όλους τους αναπλη-
ρωτές την Τρίτη 14 Φλεβάρη
στις 6μμ στα γραφεία της ΔΟΕ

(Ξενοφώντος 15Α, 3ος όρο-
φος).

Προτείνει τη συμμετοχή στην
ημέρα πανελλαδικής δράσης
στις 23 Φλεβάρη, στο Υπουρ-
γείο Παιδείας (2μμ) με αίτημα:
«Μαζικοί – Μόνιμοι Διορισμοί
στα Σχολεία, Κάλυψη των Σύγ-
χρονων Μορφωτικών Αναγ-
κών». 

Eκπαιδευτικοί

Ο
ι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου βρισκόμαστε σε διαδι-
κασία οργάνωσης απεργίας για τη διεκδίκηση της έγκαιρης κα-
ταβολής των μισθών μας. Την Πέμπτη 26/2 το βράδυ η διοίκη-

ση μας έστειλε ενημέρωση ότι οι πληρωμές μας θα καθυστερήσουν
για άγνωστο χρονικό διάστημα. 

Ο λόγος είναι η ίδρυση του νέου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, στο οποίο υπαγόμαστε, και η σύσταση της οικονομικής του υπη-
ρεσίας απ’ όπου θα πληρωνόμαστε αντί για το Υπουργείο Εσωτερικών
που ανήκαμε. Αυτό δεν ήταν δυνατό να το δεχτούμε. 

Την επόμενη μέρα έγινε μάζεμα στο τμήμα μετεγκατάστασης, όπου
εργάζομαι, και απαντήσαμε άμεσα ότι δε θα δουλέψουμε απλήρωτοι.
Την ίδια μέρα έγιναν επικοινωνίες με συναδέλφους από την κεντρική
υπηρεσία στην Κατεχάκη και από γραφεία σε Θεσσαλονίκη και νησιά,
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε συμφωνία και καλέστηκε γενική συνέλευση
του υπό σύσταση Σωματείου Συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου
για τη Δευτέρα 30/1. 

Η συνέλευση ήταν μαζική και αποφάσισε, με μία μόνο αρνητική ψή-
φο, να καλέσει σε απεργία τη Δευτέρα 13/2. Απευθυνθήκαμε στην
ΑΔΕΔΥ για να μας καλύψει και το έκανε. Τη βδομάδα που μεσολάβησε
είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες διαφόρων
συναδέλφων που υποδαυλίζονταν από παραφιλολογίες και από τις
ανυπόστατες «διαρροές» κάποιων προϊσταμένων. Αυτό προσπαθήσαμε
να το αντιμετωπίσουμε με συζήτηση με τους συναδέλφους. 

Τη Δευτέρα 6/2 καλέστηκε νέα γενική συνέλευση για να ξεκαθαρι-
στούν τα πράγματα με οργανωμένο τρόπο και να αναλάβουν συνάδελ-
φοι συγκεκριμένα καθήκοντα για την οργάνωση της απεργίας. Αποφα-
σίσαμε τη μέρα της απεργίας να καλέσουμε σε συγκέντρωση στο
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στην πλατεία Κλαυθμώνος στις
10πμ και στη συνέχεια συνέλευση στην Κατεχάκη για να αποφασίσου-
με τη συνέχεια.

Λουκάς Θεοτοκάτος, συμβασιούχος στην Υπηρεσία Ασύλου

Aπλήρωτοι στην Υπ. Ασύλου

Συνέδριο ΕΚΑ
5/2, Αντιφασιστική παρέμβαση στο συνέδριο του ΕΚΑ



Ε
κατοντάδες υγειονομικοί από
πολλά νοσοκομεία διαδήλω-
σαν την 1η Φλεβάρη στη Λά-

ρισα στο πλαίσιο του Καραβανιού
για την Υγεία ενάντια στις ελλείψεις
προσωπικού και την υποχρηματοδό-
τηση. Μαζί με τους εργαζόμενους
της Υγείας βρέθηκαν για συμπαρά-
σταση και οι αγρότες του μπλόκου
της Νίκαιας. 

Η διαδήλωση ξεκίνησε περίπου
στις 10 το πρωί από το Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο που βρίσκεται εν-
νιά χιλιόμετρα έξω από την πόλη της
Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της πο-
ρείας, ενώνονταν με τη διαδήλωση
αντιπροσωπείες από διάφορα νοσο-
κομεία και πόλεις.   

Από την αρχή διαδήλωσαν τα σω-
ματεία των νοσοκομείων της Θεσσα-
λίας, ενώ ιδιαίτερο χρώμα στην πο-
ρεία έδινε η παρουσία αγροτών με
τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας.
Πανό είχαν οι εργαζόμενοι από τα
νοσοκομεία της Λάρισας, του Βό-
λου, των Τρικάλων, της Καρδίτσας,
αλλά και του Καρπενησίου.  

Ο Κώστας Λαρίσης, πρόεδρος του
σωματείου εργαζόμενων του Πανε-
πιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρι-
σα μας δήλωσε: «Σήμερα το Καρα-
βάνι της Υγείας έχει έρθει στην πόλη
μας. Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα. Οι
εργαζόμενοι μου λένε “δεν αντέχου-
με άλλο” αφού δουλεύουν με εξαντ-
λητικούς ρυθμούς. Θέλουμε όλους
τους πολίτες κοντά μας, σήμερα εί-
ναι μαζί μας και οι αγρότες που και
εμείς τους στηρίζουμε». 

Η Πανδώρα Τσολακίδου, μικρο-
βιολόγος στο νοσοκομείο Βόλου
μας είπε: «Τα αιτήματά μας είναι να
γίνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία,
μονιμοποιήσεις προσωπικού και γε-
νικά να αυξηθεί ο προϋπολογισμός
για την Υγεία. Στο δικό μας νοσοκο-
μείο έχουμε ελλείψεις από διάφορες
ειδικότητες και επειδή είναι να συν-
ταξιοδοτηθούν αρκετά άτομα, η Παι-
διατρική κλινική δουλεύει με επικου-
ρικούς γιατρούς. Το ίδιο προβλέπε-
ται να γίνει και σε άλλες κλινικές. Πι-
στεύουμε ότι σε τέτοιες κινητοποι-
ήσεις πρέπει να συμμετέχουν όσο
το δυνατόν περισσότερα στρώματα.
Οι στόχοι είναι κοινοί ενάντια στις
μνημονιακές πολιτικές, το ασφαλι-
στικό και όλα αυτά τα μέτρα που θέ-
λουν να περάσουν».

Η Ιωάννα Χατζή, νοσηλεύτρια και
γραμματέας στο Σύλλογο εργαζόμε-
νων του νοσοκομείου Καρδίτσας δή-
λωσε: «Στην Υγεία υπάρχουν φοβε-
ρές ελλείψεις. Δεν θα μπορέσουμε

να τα βγάλουμε πέρα σε όλη τη χρο-
νιά αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση». 

Ο Χρήστος Κοζώρης, αντιπρό-
εδρος του συλλόγου εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Καρπενησίου και
του Κέντρου Υγείας μας είπε: «Αυτή
τη στιγμή τα περισσότερα περιφε-
ρειακά ιατρεία είναι χωρίς θέρμανση
και καθαριότητα. Φανταστείτε τι συ-
νέπειες έχει αυτό σε χώρους όπου
γίνονται ιατρικές πράξεις. Σήμερα η
κινητοποίηση είναι ένα ενθαρρυντικό
γεγονός, το οποίο μας προδιαθέτει
να συνεχίσουμε τους αγώνες προ-
κειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση
της Υγείας. Το νοσηλευτικό προσω-
πικό έχει αποδεκατιστεί μετά από
συνταξιοδοτήσεις και εφτά συνεχό-
μενα χρόνια Μνημονίων με παύση
των προσλήψεων». 

Στη διαδήλωση, με πρωτοβουλία
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
που είχε ναυλώσει πούλμαν, συμμε-
τείχαν αντιπροσωπείες εργαζόμενων
από τον Άγιο Σάββα, το Γεννηματά
και το Αττικό από την Αθήνα. Από
την Αθήνα ταξίδεψαν στη Λάρισα και
εργαζόμενοι από το Δρομοκαΐτειο. 

Το μπλοκ του Συντονιστικού ήταν

οργανωμένο και δυναμικό, με συν-
θήματα όπως: «Στα στρατόπεδα πε-
θαίνουνε μωρά - και στην υγεία λεί-
πουν προσλήψεις και λεφτά», «Υγεία
για όλο το λαό, για κάθε μετανάστη
και ανασφάλιστο», «Εργάτες, αγρό-
τες, φοιτητές, ενάντια σε λιτότητα
και καπιταλιστές».   

Δε θα σταματήσουμε

Στο μπλοκ του Συντονιστικού δια-
δήλωσαν και οι εργαζόμενοι από το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης. Η Κατερίνα Αβραμίδου, νοση-
λεύτρια μας είπε: «Έχουμε έρθει
από το Ψυχιατρικό, από τον Άγιο
Δημήτριο, από το Γεννηματά, από το
ΑΧΕΠΑ. Η κινητοποίηση σήμερα εί-
ναι καλή, ο αγώνας στο χώρο της
υγείας συνεχίζεται για προσλήψεις
και χρηματοδότηση. Δε θα σταματή-
σουμε εδώ, το Καραβάνι έτσι κι αλ-
λιώς θα συνεχίσει. Χρειάζεται όμως
απεργιακή κλιμάκωση του αγώνα, με
επιτροπές αγώνα στη βάση, να πιέ-
σει τις Ομοσπονδίες να κινηθούν». 

Δυναμική παρουσία είχαν οι εργα-
ζόμενοι στα Κέντρα Υγείας της Λάρι-
σας και των γύρω περιοχών, καθώς

και συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Ο
Δημήτρης Γουναράς από το Σύλλο-
γο εργαζόμενων στα Κέντρα Υγείας
Λάρισας τόνισε: «Τα Κέντρα Υγείας
είναι τα πρώτα που έχουν πληγεί
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Πο-
λύ προσωπικό έχει μετακινηθεί στα
νοσοκομεία για να καλυφθούν οι
ανάγκες, είναι χαώδης η κατάσταση.
Δεν υπάρχουν οδηγοί και ασθενοφό-
ρα. Ο κόσμος μεταφέρεται στα Κέν-
τρα Υγείας με αγροτικά αυτοκίνη-
τα». Πανό είχαν ακόμα το ΠΑΜΕ και
το ΜΕΤΑ υγειονομικών. 

Η πορεία ξεσήκωσε όλη την πόλη
και κατέληξε στην κεντρική πλατεία
όπου έγιναν χαιρετισμοί, ενώ υπήρ-
χε φαγητό και παραδοσιακή μουσι-
κή. Ο Κώστας Τζέλας, εκπρόσωπος
του μπλόκου της Νίκαιας κάλεσε
τους συγκεντρωμένους να στηρί-
ξουν και το αγροτικό συλλαλητήριο
που έγινε μετά από δύο μέρες (3/2).
«Οι μικρομεσαίοι αγρότες και το
μπλόκο της Νίκαιας που εκφράζεται
μέσα από τους αγροτικούς συλλό-
γους και τις Ομοσπονδίες στηρίζου-
με αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι
αγώνας και για μας. Η δημόσια
Υγεία είναι ένα αγαθό που και εμείς
το έχουμε ανάγκη και σίγουρα κά-
ποιες φορές, έτσι τα φέρνει η ζωή,
θα περάσουμε από εκεί. Οι πολιτικές
που εφαρμόζονται από την ΕΕ και
την κυβέρνηση θέλουν την κατάργη-
ση της δημόσιας Υγείας. Όλος ο λα-
ός θέλει να έχει δημόσια Υγεία.
Εμείς ως μπλόκο της Νίκαιας συνε-
χίζουμε τον αγώνα για την επιβίωση
των αγροτών και όχι μόνο». 

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
έκανε ανοιχτή συνέλευση στο κτίριο
Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομεί-
ου. Διαβάστε την ανακοίνωση που
εξέδωσε εδώ: tinyurl.com/hb88rwg. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Ο
ι υγειονομικοί συνεχίζουν
τις κινητοποιήσεις τους
με τον αέρα από το νέο

επιτυχημένο Καραβάνι της Υγεί-
ας. Η ΠΟΕΔΗΝ αποφάσισε (όπως
μάθαμε μετά από επικοινωνία με
το προεδρείο της Ομοσπονδίας
καθώς η επίσημη ανακοίνωση δεν
είχε κυκλοφορήσει όταν γραφό-
ταν το κείμενο) ότι προχωρά σε
24ωρη απεργία και συγκέντρωση
υγειονομικών στις 15 Μάρτη με
πανελλαδική συγκέντρωση στις
12μες στην πλατεία Μαβίλης. Για
τα νοσοκομεία της Αθήνας έχει
κηρυχτεί στάση εργασίας από τις
11πμ έως τις 3μμ.

Επίσης, αποφασίστηκε ότι επό-
μενος σταθμός του Καραβανιού
της Υγείας θα είναι τα Γιάννενα
όπου θα οργανωθεί διαδήλωση
στις 26 Απρίλη. Η απόφαση της
ΠΟΕΔΗΝ ανοίγει το δρόμο για να
αποφασίσει απεργία και η ΟΕΝ-
ΓΕ, η Ομοσπονδία των γιατρών, η
οποία έκανε Γενικό Συμβούλιο
στις 2/2, ενώ βάζει πίεση και στην
ΑΔΕΔΥ να καλύψει τις κινητοποι-
ήσεις απεργιακά. 

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της 
ΟΕΝΓΕ και του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων, μας είπε: «Πή-
ραμε αποφάσεις για διάφορα ζη-
τήματα. Για τους ειδικευόμενους
και τις εξετάσεις τους αποφασί-
σαμε ότι απορρίπτουμε το κείμε-
νο του ΚΕΣΥ (σ.σ. Κεντρικό Συμ-
βούλιο Υγείας), καθώς βάζει νέα
εμπόδια στους νέους γιατρούς.
Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού. Η Εκτελεστική Επιτρο-
πή που θα συνεδριάσει στις 10
Φλεβάρη έχει να αποφασίσει για
τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. 

Από τη δική μας μεριά προτεί-
ναμε: να οριστεί 24ωρη απεργία
για όλα τα ζητήματα από τις
προσλήψεις μέχρι το ασφαλιστι-
κό σε συντονισμό με την ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Να οργανωθούν κλιμάκια
γιατρών που θα επισκεφτούν
τους πρόσφυγες. Μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ θα επισκεφτούμε τα
στρατόπεδα στη Μαλακάσα και
τον Ελαιώνα στις 18 και 19 Φλε-
βάρη αντίστοιχα, στις 4μμ. Προ-
τείναμε ακόμα να οργανωθεί διά-
βημα στο υπουργείο Υγείας για
τους νεκρούς πρόσφυγες και να
απαιτήσουμε να ανοίξουν οι πό-
λεις και οι δομές της υγείας για
όλους τους πρόσφυγες».  
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Γενική Συνέλευση οργανώνουν οι εργαζόμενοι στον Άγιο Σάββα την
Τετάρτη 8 Φλεβάρη στη 1μμ, στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. 

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη 31 Γενάρη είχαν προχωρήσει σε παράσταση
διαμαρτυρίας στη Διοίκηση καθώς για να λειτουργήσει το διπλανό Κέν-
τρο Ημερήσιας Νοσηλείας μεταφέρεται προσωπικό από το νοσοκομείο. 

Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης είναι να κινδυνεύει με κλείσιμο η
Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου, ενώ αυξάνει η εν-
τατικοποίηση της δουλειάς για το προσωπικό.  

Την ίδια μέρα ΓΣ θα γίνει και στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, στις 12 το
μεσημέρι στο ανατολικό αμφιθέατρο με θέμα τις επικείμενες συγχωνεύ-
σεις, το ασφαλιστικό των γιατρών και τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. 

• Επίσχεση εργασίας ξεκινούν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ από την Τε-
τάρτη 8/2 για δεδουλευμένα.

Πανελλαδική απεργία και πορεία 

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ξεσήκωσε 
τη Θεσσαλία 
το Καραβάνι 
στη Λάρισα

στην 
Αθήνα
15 Μάρτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1/2, το Καραβάνι για την Υγεία στη Λάρισα



Η
124η δικάσιμος της δίκης
της Χρυσής Αυγής (7/2) ξεκί-
νησε με μια ακόμη απεγνω-

σμένη προσπάθεια της υπεράσπι-
σης να αποκλείσει την πολιτική
αγωγή από την εξέταση των μαρτύ-
ρων, με τη δικαιολογία ότι η διαδι-
κασία έχει τελειώσει με τις τρεις με-
γάλες υποθέσεις. Ωστόσο η προ-
σπάθεια έπεσε και πάλι στο κενό,
διότι σύμφωνα και με τα λεγόμενα
της εισαγγελέως Α. Οικονόμου, «οι
συνήγοροι μπορούν να κάνουν ερω-
τήσεις σε σχέση με τη δομή και τον
τρόπο δράσης της οργάνωσης»,
παρίστανται δηλαδή για την κατη-
γορία που βαραίνει τη νεοναζιστική
συμμορία και ενώνει όλες τις υπο-
θέσεις, την εγκληματική οργάνωση.
Η παράσταση της Πολιτικής Αγω-
γής ήταν μια πρώτη μεγάλη νίκη
που είχε επιτευχθεί το καλοκαίρι
του 2015.

Δύο μάρτυρες κατέθεσαν, ο
αξιωματικός του Τμήματος Ασφα-
λείας Ηλιούπολης, Δημήτρης Γώ-
γουλος και ο τότε αστυφύλακας
της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας νο-
τιοανατολικής Αττικής, Αχιλλέας
Κίσσας.

Ο πρώτος μάρτυρας περιέγραψε:
«Γύρω στις 7.15 με 7.20 άκουσα
συνθήματα και παρατεταμένα κορ-
ναρίσματα. Βγήκα στο μπαλκόνι

[της υπηρεσίας]. Είδα γύρω στα 30
δίκυκλα, άλλα με ένα άτομο, άλλα
δικάβαλα. Φωνάζανε “αίμα τιμή
χρυσή αυγή”. Φορούσαν μαύρες
μπλούζες. Πρόλαβα να δω ότι στις
πλάτες ορισμένων έγραφε ΧΑ. Πά-
νω από τους μισούς κρατούσαν ση-
μαίες με ξύλινα κοντάρια. Επίσης
ξύλα χωρίς σημαίες είδα τουλάχι-
στον 10. [..] Τα δίκυκλα ήταν παρα-
ταγμένα σε τριάδες. [..]

Σε κοντινή απόσταση, στο τέλος
της μοτοπορείας ακολουθούσαν
μηχανές ΔΙΑΣ με τους φάρους
αναμμένους».

Στη συνέχεια δέχτηκε τηλεφώνη-
μα από το κέντρο ότι έγινε επίθεση

στον ΕΚΧ Συνεργείο. Απαντώντας
στις ερωτήσεις της έδρας διευκρίνι-
σε ότι η επίθεση δεν μπορεί να διάρ-
κεσε πάνω από 5 λεπτά, μια και το
τηλεφώνημα το δέχτηκε 5 με 7 λε-
πτά αφότου είδε το τάγμα. Κλήθηκε
να μεταβεί στο σημείο της επίθεσης,
όπου δέχτηκε εχθρική συμπεριφορά
από άτομα που βρίσκονταν έξω από
το στέκι. Όταν του ζητήθηκε να το
εξηγήσει, είπε: «Ήταν εξοργισμένοι,
[..] προφανώς επειδή ήταν οι ΔΙΑΣ
εκεί και έγινε η επίθεση».

Ο δεύτερος μάρτυρας, ο οποίος
δε βρισκόταν στην περιοχή της επί-
θεσης, κατέθεσε: «Υπήρχε σήμα
από το κέντρο για μια ομάδα από

30 μοτοσικλέτες με διακριτικά ΧΑ
στην Ηλιούπολη και μας ζητήθηκε
να μεταβούμε εκεί για να λάβουμε
μέτρα ασφαλείας. 5-10 λεπτά αργό-
τερα υπήρχε η ενημέρωση ότι
άγνωστοι δράστες, ‘προφανώς τα
δίκυκλα του προηγούμενου σήμα-
τος’, χτύπησαν τον ΕΚΧ Συνεργείο.
[..] Μας είπαν ότι χτυπήθηκε ο ιδιο-
κτήτης και είδα ζημιές στο χώρο».

Στη συνέχεια ο μάρτυρας περιέ-
γραψε στο ακροατήριο την εντυπω-
σιακή αδράνεια της αστυνομίας, η
οποία για τουλάχιστον μία ώρα
απλώς κοιτούσε το στέκι, ενώ στη
συνέχεια έψαξε γενικώς και αορί-
στως για «κάτι επιλήψιμο» και «δίκυ-
κλα» στους όμορους δήμους, χωρίς
αποτέλεσμα. Τέλος, ο μάρτυρας
κλήθηκε τις επόμενες μέρες από
την προϊστάμενό του, να «αναζητή-
σει στο ίντερνετ τι έχει γραφτεί και
τι έχει ειπωθεί για το περιστατικό».

Aφροδίτη Φράγκου
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Συσκέψεις- εκδηλώσεις 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΛΕΒΑΡΗ, 6.30μμ, ERTopen 
Σύσκεψη Α'-Γ' ΕΛΜΕ Αν. Αττικής,Σύλλο-
γος Π.Ε. “Περικλής”, σωματεία, φορείς,
ΚΕΕΡΦΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΛΕΒΑΡΗ, 8μμ, Πολυχώρος
Τροχαλία (Θησέως 42) 
Σύσκεψη Αντιφασιστικού Συντονισμού
Αμαρουσίου, Σύλλογος Π.Ε. Αμαρουσί-
ου, σωματεία, φορείς,  ΚΕΕΡΦΑ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ, 12 μες, Τζαμί
(ακτή Ιωνίας 15) 
Σύσκεψη Αιγυπτιακής Κοινότητας,
ΚΕΕΡΦΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ 6μμ, 
Ξενοδοχείο ΛΕΣΒΙΟΝ
Ανοιχτή Εκδήλωση 
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,
Στρατής Σκουντιανέλης, δικηγόρος,
Γιάννης Ζερδελής, πρώην βουλευτής

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Συγκέντρωση- Παρέμβαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 8μμ 

Συγκεντρώσεις 
αλληλεγγύης 
στα στρατόπεδα
ΜΑΛΑΚΑΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ, 4μμ, 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΛΕΒΑΡΗ, 5μμ,

ΕΛΑΙΩΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ, 4μμ, Μετρό
Ελαιώνας 
συγκέντρωση και πορεία 

ΣΧΙΣΤΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ, 4μμ

Εκδηλώσεις 
σε εργατικούς χώρους  
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΛΕΒΑΡΗ, 10πμ
Ηλεκτρολογείο Γ' Κτιρίου 

Υπ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΛΕΒΑΡΗ, 11πμ, Ακρόπο-
λη 

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1μμ Αμφιθέ-
ατρο 

ΜΕΤΡΟ
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ 11πμ, Κυλικείο Σε-
πόλια 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΛΕΒΑΡΗ, 12 μες Αμφιθέατρο  

ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΕΡΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΛΕΒΑΡΗ, 1μμ, γραφεία
ΠΟΣΠΕΡΤ

Στο δρόμο 
για τις 18 Μάρτη 
Καλοδεχούμενα 
τα προσφυγόπουλα 
στα σχολεία

Να κλείσουν 
τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης 

Αθωώθηκε από όλες τις ανυπόστατες
κατηγορίες της Χρυσής Αυγής ο Γιώρ-
γος Βραχνής, στη δίκη που έγινε την Τρί-

τη 31/1, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας,ενώ αντίθετα αναδείχτηκε
στη διάρκεια της διαδικασίας η οργανωμένη δράση των ταγμάτων εφόδου.
Αντιφασιστική συγκέντρωση έγινε τη μέρα της δίκης έξω από τα δικαστήρια
της Βέροιας. 

Τον Ιούνη του 2012, παραμονές εκλογών, επιτέθηκε στο κατάστημά του
στην πόλη της Βέροιας ομάδα χρυσαυγιτών οπλισμένων με κοντάρια. Τραυ-
μάτισαν βαριά έναν τοπικό αντιφασίστα και προκάλεσαν απρόκλητα κατα-
στροφές. 

Όπως αναφέρει σε κείμενό της η Αικατερίνη Γεωργιάδου, δικηγόρος, μέλος
της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ακροαματική διαδι-
κασία παρουσίασε εκπλήξεις και αναπάντεχες ανατροπές, αφού κατέθεσε
πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής, υποψήφιος βουλευτής και επί χρόνια επιστη-
μονικός συνεργάτης βουλευτή της, ο Ηλίας Σταύρου, (και μάρτυρας στη δίκη
της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής) ο οποίος είχε πάρει μέρος
στην επίθεση αλλά μετά αποκήρυξε την οργάνωση. Κατέθεσε ότι η επίθεση στο
μαγαζί του Βραχνή  αποφασίστηκε και οργανώθηκε από τα κεντρικά γραφεία
της τοπικής οργάνωσης Ημαθίας της Χρυσής Αυγής, ως αντίποινα και για να
τον τρομοκρατήσουν, επειδή οι γιοί του πρόσκεινται στον αντιφασιστικό χώρο. 

Για το λόγο αυτό κλήθηκαν και συγκεντρώθηκαν 30 γεροδεμένοι άνδρες ως
τάγμα εφόδου. Όταν έφτασαν στο κατάστημα του Βραχνή και δόθηκε το πρό-
σταγμα από τον επικεφαλής της ομάδας επιτέθηκαν, κατέστρεψαν το κατάστη-
μα και τραυμάτισαν παρόντες χωρίς να ενοχληθούν από την αστυνομία.

Αντιφασιστική Συγκέντρωση
με αφορμή την δίκη τεσσάρων
αγωνιστών, γνωστών για την αν-
τιφασιστική τους δράση θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Φλεβά-
ρη στις 11πμ έξω από τα δικα-
στήρια Χανίων. 

Στις 2 Απριλίου 2013 στο λιμά-
νι των Χανίων, τάγμα εφόδου της
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή, κυκλοφορούσε προκλητι-
κά στους δρόμους του κέντρου
της πόλης χτυπώντας τρεις με-
τανάστες, προπηλακίζοντας κό-
σμο και χαιρετώντας ναζιστικά.
Τελικά απωθήθηκαν από ομάδα
νεολαίων στο Ενετικό λιμάνι, με
αποτέλεσμα ένα από τα στελέχη
της Χρυσής Αυγής να καταλήξει
στη θάλασσα. Στο λιμάνι ανάμε-
σα σε πολύ άλλο κόσμο και
αφού η συμπλοκή είχε τελειώσει
βρέθηκε η Μαργαρίτα Παπαμη-

νά, εκπαιδευτικός και εκλεγμένη
στο ΔΣ του Νομαρχιακού Τμήμα-
τος της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά. Μετά
από συκοφαντικές κατηγορίες
μέλους της Χρυσής Αυγής, μετα-
τράπηκε από μάρτυρας σε κατη-
γορούμενη, ενώ εντυπωσιακό εί-
ναι ότι οι άλλοι τρεις αγωνιστές
που κατηγορούνται δεν ήταν καν
παρόντες στο περιστατικό.

Ψηφίσματα που απαιτούν την
άμεση παύση των πολιτικών διώ-
ξεων, να τεθεί η υπόθεση στο
αρχείο και να καταδικαστούν οι
νεοναζί δράστες των ρατσιστι-
κών επιθέσεων έχουν εκδώσει:
το Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Χανίων, ο Σύλλο-
γος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Χανίων, η ΕΛ-
ΜΕ Χανίων, η Ενωση Γιατρών
ΕΣΥ Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζο-
μένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ν. Χανίων, καθώς και πολλές ΕΛ-
ΜΕ και Σύλλογοι Δασκάλων από
όλη την Ελλάδα. 

Με την επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο «Συνεργείο» ξεκί-
νησε η εξέταση της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής. Η επίθεση στο Συνεργείο έγινε τον Ιούλιο
του 2013 και συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της δράσης της νεο-
ναζιστικής συμμορίας. 

Μηχανοκίνητο χρυσαυγίτικο τάγμα επιτέθηκε στο στέκι σε ώρα
που γινόταν μάθημα αγγλικών σε παιδιά. Οι χρυσαυγίτες προκάλε-
σαν καταστροφές σε όλους τους χώρους, χτύπησαν μέλη του στε-
κιού και εξαφανίστηκαν αιφνίδια όπως εμφανίστηκαν. Οι γείτονες
αναγνώρισαν στους επιτιθέμενους τους βουλευτές Λαγό και Μίχο,
ενώ από τους αριθμούς κυκλοφορίας που πήραν, βρέθηκε ότι ο Λα-
γός πήγε στο σημείο με το μισθωμένο από τη Βουλή αυτοκίνητό
του. Τα μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό του Λαγού δείχνουν
τον ηγετικό του ρόλο και σε αυτή την επίθεση.

Οι επόμενες δικάσιμες Φλεβάρη είναι 10/2, 14/2, 24/2 και 28/2 στο Εφετείο και 9/2, 16/2 και
23/2 στον Κορυδαλλό. Ανακοινώθηκαν επίσης οι δικάσιμες Μαρτίου. 
Στο Εφετείο 3/3, 7/3, 8/3, 13/3, 16/3 και 30/3. Στον Κορυδαλλό 2/3, 9/3, 14/3 και 20/3.

Κάτω τα χέρια από τους αντιφασίστες

ΧΑΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Επίθεση με την κάλυψη των ΔΙΑΣ
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Α
υτός που μπορεί να σταματήσει την προβολή της Χρυσής
Αυγής από την ΕΡΤ είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της δημό-
σιας ραδιοτηλεόρασης. Η απόφαση της ΠΟΣΠΕΡΤ για

δυναμικές συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες είναι το πρώτο βήμα
για να μπορέσουν να μπλοκάρουν τη μετάδοση ομιλιών, δηλώσε-
ων, συνεντεύξεων κλπ των βουλευτών και στελεχών της ναζιστι-
κής οργάνωσης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: “Οι εργαζόμε-
νοι της ΕΡΤ, μαζί με την κοινωνία, παλέψαμε ενάντια στο μαύρο
και τον φασισμό για δύο χρόνια, παλέψαμε για την δημοκρατία και
αν χρειαστεί θα το κάνουμε ξανά τώρα. Γιατί εμείς παλεύαμε να
γίνει «η ΕΡΤ η φωνή της αγωνιζόμενης κοινωνίας και των εκφρα-
στών της» και όχι του κάθε ναζιστικού μορφώματος. Καλούμε τη
Διοίκηση της ΕΡΤ πρωτίστως, αλλά και των άλλων ΜΜΕ να εναρ-
μονιστούν με την κοινωνία, με τους δημοκρατικούς θεσμούς και
με τη θέληση όλων των εργαζομένων και της ΕΡΤ, ώστε να μην
ξαναπροβληθεί η δράση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, για-
τί διαφορετικά θα προβούμε σε συνδικαλιστικές δυναμικές πρωτο-
βουλίες, τέτοιες που να σταματούν την προβολή της”.

Είναι μια απόφαση που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμε-
νο, σε όποιο πόστο κι αν βρίσκεται, να αρνηθεί την κάλυψη της
Χρυσής Αυγής. Από τον οδηγό, τον καμεραμάν και όλα τα μέλη
του τηλεοπτικού συνεργείου που καλούνται να πάνε και να βιντε-

οσκοπήσουν τις “δράσεις” της μέχρι τον τεχνικό που κάνει το
μοντάζ και το δημοσιογράφο που υποχρεώνεται από τη Διοίκηση
να την προβάλει στις ειδήσεις ή την εκπομπή του. Ο έλεγχος του
προγράμματος από τους εργαζόμενους είναι ο τρόπος για να
σπάσει η κάλυψη των νεοναζί δολοφόνων.

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχουν ήδη τέτοια εμπειρία αντίστα-
σης. Όχι μόνο όταν, το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του
Μάη του 2012 που η Χρυσή Αυγή έμπαινε στη Βουλή και ο Γερ-
μενής τους φώναζε “εγέρθητου”, εκδήλωναν την αντίδρασή
τους. Αλλά ακόμα περισσότερο μετά τη δολοφονία Φύσσα, όταν
βουλευτές, στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής οδηγούνταν στη
φυλακή. Το Γενάρη του 2014, όλοι οι δημοσιογράφοι και τα τη-
λεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν την προφυλάκιση των βου-
λευτών Γερμενή, Ηλιόπουλου και Μπούκουρα στα δικαστήρια
άφησαν στο πάτωμα τα μικρόφωνα μπροστά σε έναν αποσβολω-
μένο Ηλία Κασιδιάρη. 

Αυτή ήταν η απάντησή τους στις προκλητικές δηλώσεις του
χρυσαυγίτη βουλευτή, που είχε επιλέξει να ξεκινήσει τη δήλωσή
του με επίθεση στα ΜΜΕ, του ίδιου που λίγες βδομάδες νωρίτε-
ρα, αμέσως μετά την απόφαση να μην κριθεί προφυλακιστέος,
κλώτσαγε και έριχνε μπουνιές σε όποιον καμεραμάν ή φωτογρά-
φο έβρισκε μπροστά του. Αυτή είναι και τώρα η δύναμη που
μπορεί να κλείσει τα μικρόφωνα στη Χρυσή Αυγή.

Ν
έα διαμαρτυρία ενάντια στην προ-
κλητική προβολή της Χρυσής Αυ-
γής από την ΕΡΤ πραγματοποιήθη-

κε τη Δευτέρα 6 Φλεβάρη στο Ραδιομέ-
γαρο, με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ και
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.
Στην κινητοποίηση, που κατέληξε σε συ-
νάντηση με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Δ.Τσα-
κνή, συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπεία
της ΠΟΣΠΕΡΤ, εργαζόμενοι της ΕΡΤ και
μέλη του δημοτικού σχήματος στην Αγία
Παρασκευή “Φυσάει Κόντρα”.

Αφορμή της διαμαρτυρίας ήταν η μετά-
δοση από την ΕΡΤ, για ακόμα μια φορά,
ολόκληρης της συγκέντρωσης μίσους
της ναζιστικής οργάνωσης για τα Ίμια, κί-
νηση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσε-
ων. “Καμιά προβολή των δολοφόνων της
ΧΑ” έγραφε το πανό του “Φυσάει Κόν-
τρα”, “Όλοι/ες στις 18 Μάρτη στη διεθνή
κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του
φασισμού” συμπλήρωνε το πανό της
ΚΕΕΡΦΑ που αναρτήθηκαν στην είσοδο
του Ραδιομέγαρου.

Στην προσπάθειά τους να μπουν στο
χώρο και να πραγματοποιήσουν συνάντη-
ση με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, οι συγκεν-
τρωμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα
πρωτοφανή αστυνομικό έλεγχο. Η αστυ-
νομική δύναμη (ένστολοι και με πολιτικά)
αρνιόταν για ώρα στην αντιπροσωπεία να
μπει στο Ραδιομέγαρο, προσπάθησε να
περιορίσει τον αριθμό των μελών της,
ενώ προχώρησε και σε έλεγχο... των ση-
μαιών της ΚΕΕΡΦΑ (!). Έτσι υποδέχτηκε
η Διοίκηση της ΕΡΤ τους συγκεντρωμέ-
νους. Ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέ-
ψει την είσοδό τους.

Στη συνάντηση με τον Τσακνή, ο πρό-
εδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης Καλφα-
γιάννης πήρε πρώτος το λόγο λέγοντας
ανάμεσα σε άλλα: “Εκτός του ότι προσω-
πικά είμαι μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, θέλω να
πω ότι η Ομοσπονδία των εργαζόμενων
της ΕΡΤ και όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
παλεύουμε τη φασιστική απειλή και το ρα-
τσιστικό λόγο. Μέσα από τα θεσμικά μας
όργανα θα πάρουμε αποφάσεις ότι όποτε

είναι να προβληθεί η Χρυσή Αυγή θα προ-
σπαθήσουμε να κάνουμε απεργίες, να
αποτρέπουμε την μετάδοσή της. Θέλουμε
να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με
τα κινήματα και την κοινωνία, αυτούς τους
ανθρώπους δηλαδή που ήταν πυλώνας
του αγώνα εναντίον του μαύρου της ΕΡΤ
και της δημοκρατίας. 

Να το αποτρέψουμε

Εμείς φασιστικές απειλές δε δεχόμαστε
από όπου κι αν προέρχονται και κυρίως
από τη Χρυσή Αυγή. Είμαστε έτοιμοι να
συνεργαστούμε με τη Διοίκηση αν θέλετε
να στηρίξετε τέτοιες λογικές. Αν δε θέλε-
τε αυτή τη συμπόρευση μπορούμε και μό-
νοι μας με τους θεσμικούς μας ρόλους να
το αποτρέψουμε, είτε με απεργίες, είτε με
στάσεις εργασίας, είτε με διαδηλώσεις”.

Παρέμβαση έκαναν επίσης ο Τάσος
Αναστασιάδης, υπεύθυνος του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια και ο Θάνος
Ανδρίτσος, δημοτικός σύμβουλος με το
“Φυσάει Κόντρα” που επανέλαβαν την
απαίτηση να σταματήσει η προκλητική
μετάδοση των “δραστηριοτήτων” της να-
ζιστικής εγκληματικής οργάνωσης.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ παραδέχτηκε ότι

ήταν λάθος η προβολή της συγκεκριμένης
εκδήλωσης ρατσιστικού και φασιστικού
κηρύγματος μίσους της Χρυσής Αυγής,
αλλά αρνήθηκε, για άλλη μια φορά, να ικα-
νοποιήσει το αίτημα για οριστική διακοπή
της προβολής της. Επανέλαβε την ήδη
ανακοινωμένη πρόθεσή του για συγκρότη-
ση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΣΡ,
επιτροπής που θα ελέγχει στο βαθμό που
μπορεί τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής
και θα αποφασίζει αν το υλικό είναι “μετα-
δόσιμο”. Στη δικαιολογημένη αντίδραση
ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο από ξέ-
πλυμα των νεοναζί, επέμεινε στη ανάγκη
σεβασμού των νομικών υποχρεώσεων εκ
μέρους της Διοίκησης. Όσο για τις υπο-
σχέσεις του, μετά από πρόταση εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ, για προβολή εβδομαδιαίας
εκπομπής για τη δίκη της Χρυσής Αυγής,
αυτές μένει να φανούν στην πράξη.

Είναι φανερό ότι η Διοίκηση της ΕΡΤ
θα συνεχίσει την προβολή της ναζιστικής
συμμορίας. Μόνο η κλιμάκωση της μάχης
από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και το
αντιφασιστικό κίνημα μπορεί να την πετά-
ξει οριστικά έξω από το πρόγραμμα της
δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Λ.Β.

Αντιρατσιστική συγκέντρωση ενάντια στη δολοφονι-
κή ρατσιστική επίθεση φασιστοειδών κατά του Πακι-
στανού εργάτη Ζισάν Ελάχι, καλούσαν την Τρίτη 7/2,
στο Δημαρχείο Ασπρόπυργου, η Πακιστανική Κοινότη-
τα και η ΚΕΕΡΦΑ. Τα αιτήματα της συγκέντρωσης είναι
να σταματήσουν τόσο οι ρατσιστικές επιθέσεις των δο-
λοφόνων φασιστών στον Ασπρόπυργο όσο και η συγ-
κάλυψη της Αστυνομίας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ και της
Πακιστανικής Κοινότητας, ο Πακιστανός εργάτης γης
Ζισάν Ελάχι δέχτηκε δολοφονική ρατσιστική επίθεση
από την ίδια ομάδα φασιστών που επιτίθενται συστημα-
τικά από τον περασμένο Αύγουστο σε πολλούς μετανά-
στες στην περιοχή του Ασπροπύργου. Την Τετάρτη 1
Φλεβάρη ο Ζισάν Ελάχι επέστρεφε από τη δουλειά του
στο χωράφι και στον δρόμο προς το σπίτι του βρέθηκε
αντιμέτωπος με τους φασίστες, κοντά στην εκκλησία
της Αγίας Μαρίνας. Τον πλησίασαν από πίσω, τον προ-
σπέρασαν έχοντας τα χέρια μέσα σε μπουφάν και τον
σταμάτησαν φωνάζοντας: “Φύγε από την χώρα μας. Θα
σε χτυπάμε όπου σε βρίσκουμε”. Αμέσως άρχισαν να
τον χτυπάνε με σιδηρογροθιά καταφέρνοντας του βα-
ριά χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Τον παρέ-
λαβε αιμόφυρτο το ΕΚΑΒ και τώρα νοσηλεύεται σε νευ-
ροχειρουργικό τμήμα νοσοκομείου.

Ευθύνες

Οι ευθύνες της αστυνομίας είναι τεράστιες, αφού
στην ίδια περιοχή έχουν καταγγελθεί πολλές ανάλογες
επιθέσεις της συμμορίας. “Η ΕΛΑΣ δεν έχει ασχοληθεί
με την σύλληψη της συμμορίας που χτυπάει εδώ και
μήνες στην ίδια περιοχή. Η περιγραφή του θύματος
για τον δράστη των δολοφονικών χτυπημάτων είναι
πανομοιότυπη με τις μαρτυρίες των προηγούμενων
θυμάτων. Άραγε που έφτασαν οι έρευνες της Αστυνο-
μίας στην περιοχή όταν την προηγούμενη βδομάδα
έχουν αναφερθεί και άλλα δύο παρόμοια περιστατικά;
Περιμένουν τον επόμενο νεκρό για να κινηθούν; 

Η Αστυνομία φυλάκισε τελευταία στην ίδια περιοχή
θύμα ρατσιστικής επίθεσης το οποίο μηνύθηκε από τα
φασιστοειδή, αφού δέχτηκε επίθεση! 

Οι ρατσιστικές επιθέσεις ξανάρχονται σε μια περίο-
δο που οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής ξαναβγάζουν τα
τάγματα εφόδου οργανώνοντας εισβολές σε σχολεία
με επικεφαλής υπόδικους βουλευτές. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φορείς και τις συλλογι-
κότητες να βάλουμε φρένο στις ρατσιστικές επιθέσεις
και να απαιτήσουμε την νομιμοποίηση όλων των μετα-
ναστών χωρίς χαρτιά” καταλήγει η καταγγελία.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Να σταματήσουμε 
τις επιθέσεις

ΕΡΤ Καμιά προβολή 
των νεοναζί δολοφόνων

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ έχουν τη δύναμη

Ραδιομέγαρο, 6 Φλεβάρη
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Κλείστε τα
στρατόπεδα
της ντροπής

Μία πρώτη άμεση απάντηση
στους θανάτους- δολοφονίες 5
προσφύγων μέσα στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, έδωσαν εκατοντάδες αντιρατσι-
στές/στριες στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που
έγινε την Παρασκευή 3 Φλεβάρη στο υπουργείο
Μετανάστευσης και την πορεία στη Βουλή. 

Τη συγκέντρωση είχαν καλέσει μία σειρά αντι-
ρατσιστικές κινήσεις και συλλογικότητες. 

“Δεν έχασαν την ζωή τους από ατυχήματα οι
πέντε νεκροί στα στρατόπεδα προσφύγων, ένα
βρέφος στη Ριτσώνα, τρεις πρόσφυγες στη Μό-
ρια από αναθυμιάσεις μαγκαλιών και άλλος ένας
στη Σάμο έξω από την πόρτα ιατρείου. Υπήρξαν
ακόμη επτά απόπειρες αυτοκτονίας”, ανέφερε
το κοινό κάλεσμα. “Είναι θύματα των δολοφονι-
κών ρατσιστικών πολιτικών της κυβέρνησης και
της ΕΕ που με την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ύψω-
σαν φράχτες, απέκλεισαν τους πρόσφυγες σε
hotspot στα νησιά και σε στρατόπεδα-γκέτο έξω
από τις πόλεις, στερώντας τους την ζεστασιά
ενός σπιτιού, την πρόσβαση σε ένα νοσοκομείο,
την κοινωνική ζωή πλάι σε συνανθρώπους στις
γειτονιές, την πρόσβαση στα σχολεία.

Η συνέχεια είναι τα συλλαλητήρια στις 18

Μάρτη στη Ομόνοια και σε όλη
την Ελλάδα. Μέχρι τότε θα συ-
νεχίσουμε κάθε μέρα να πα-

λεύουμε για να μην χαθεί καμιά άλλη ζωή στα
παγωμένα στρατόπεδα του θανάτου”.

“Είμαστε εδώ γιατί ζητάμε από την ελληνική κυ-
βέρνηση να ανοίξει τα σύνορα, να ανοίξει κτίρια,
να πάνε τα παιδιά μας στο σχολείο και να μας δώ-
σει τα δικαιώματά μας”, μας είπε ο Σεπτέρ, πρό-
σφυγας από το Αφγανιστάν. “Πρέπει να κάνουν
κάτι για εμάς. Η κατάσταση στα στρατόπεδα είναι
πολύ άσχημη, άνθρωποι πεθαίνουν, δεν είμαστε
ασφαλείς. Η οικογένειά μου είναι σκορπισμένη σε
διάφορα στρατόπεδα στα Οινόφυτα, στο Ελληνι-
κό όπου οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Το φα-
γητό είναι πολύ άσχημο και ζουν μέσα στο κρύο,
εξαιτίας της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε τη
δύναμη να παλέψουμε και θα παλεύουμε μέχρι να
πεθάνουμε για τα δικαιώματά μας. Ρωτάμε την
ελληνική κυβέρνηση τι θα κάνει για εμάς. Ήρθα-
με στην Ελλάδα για μία καινούργια ζωή αλλά αυ-
τό που νιώθουμε είναι ότι ακόμα χρειάζεται να
πολεμήσουμε. Αυτό που έχω να πω στην ελληνική
κυβέρνηση και στην ΕΕ σταματήστε να μας πολε-
μάτε, δώστε μας καλύτερη ζωή”.      

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για
τους τρεις θανάτους που έγιναν
μέσα σε μία εβδομάδα στο στρα-
τόπεδο της Μόριας έγινε την Πα-
ρασκευή 3 Φλεβάρη και στη Μυτι-
λήνη. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν
την πολιτική της κυβέρνησης στο
προσφυγικό και ταυτόχρονα έδω-
σαν απάντηση στον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη που την ίδια ώρα πραγμα-
τοποιούσε ομιλία στο Δημοτικό Θέ-
ατρο περικυκλωμένος από τα ΜΑΤ. 

Όπως αναφέρει ανταπόκριση
του Ηλία Μαραβά από την ΕΡΑ
Aιγαίου: “Συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας με αφορμή το θάνατο τριών
προσφύγων στο κέντρο υποδοχής
στη Μόρια της Λέσβου πραγματο-
ποίησαν σήμερα το απόγευμα στη
Μυτιλήνη, αλληλέγγυοι πολίτες και
πρόσφυγες. Με λουλούδια στα χέ-
ρια και πλακάτ που έγραφαν «Στη
Μόρια πεθαίνουν άνθρωποι, κάντε
κάτι τώρα» οι δεκάδες συγκεντρω-
μένοι πραγματοποίησαν πορεία μέ-
σα από την αγορά της πόλης.

«Οι πολιτικές εξαθλίωσης και
φτωχοποίησης έχουν στόχο όλους
μας και ο αγώνας είναι κοινός με
τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες που έρχονται στην Ευρώπη
για να αναζητήσουν μια καλύτερη
ζωή» δήλωσε στην ΕΡΑ Αιγαίου το
μέλος του Συντονισμού Λέσβου
Θράσος Αβραάμ”. 

Με αστυνομική βία απάντησε ο Μουζάλας στους πρόσφυγες
του Ελληνικού που ξεκίνησαν απεργία πείνας την Κυριακή 5 Φλε-

βάρη, διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους. 

Στα πλαίσια της απεργίας πείνας οι πρόσφυγες του Ελληνικού είχαν προγραμματίσει συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στο χώρο αφίξεων του παλιού αεροδρομίου, τη Δευτέρα 6/2 στις 10 το πρωί. Λίγο αρ-
γότερα εμφανίστηκε ο υπουργός Μουζάλας, ζήτησε να σπάσει το λουκέτο στο χώρο αφίξεων και
όταν εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν, η αστυνομία άρχισε να σπρώχνει και να χτυπά τους πρόσφυγες με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα μικρό παιδί. 

Όπως κατήγγειλε ο Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ που ήταν παρών στη συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας: “Ο υπουργός Μουζάλας, ως επικεφαλής διμοιρίας ΜΑΤ επιτέθηκε στους πρό-
σφυγες απεργούς πείνας στο Ελληνικό. Προηγήθηκε δήλωση του Μουζάλα όπως: "Αν δεν υπακούτε
το νόμο, να φύγετε". Πρόκειται για χυδαία αντιμετώπιση των προσφύγων από έναν υπουργό ο οποίος
κυνικά ανέλαβε πριν μερικές μέρες μερίδιο ευθύνης για τους 5 νεκρούς πρόσφυγες στα στρατόπε-
δα. Καλούμε το εργατικό κίνημα, τη νεολαία, το κίνημα αλληλεγγύης να στηρίξουν τα δίκαια αιτήμα-
τα των προσφύγων και να καταδικάσουν την καταστολή της κινητοποίησης των προσφύγων”.

Οι προκλήσεις του Μουζάλα συνεχίστηκαν και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια δηλώσεων στους δη-
μοσιογράφους, αφού είπε ότι δεν υπάρχει καμία απεργία πείνας στο Ελληνικό και πως πρόκειται για
την τρίτη προσπάθεια από την ίδια οργάνωση/πολιτικό κόμμα να δημιουργήσει ψευδή είδηση περί
απεργίας πείνας προσφύγων, φωτογραφίζοντας την ΚΕΕΡΦΑ.

O Υπουργός Μετανάστευσης έχει απύθμενο θράσος. Αντί να απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυ-
βέρνησή του σε συνεργασία με την ΕΕ εξαναγκάζει τους πρόσφυγες  να περνούν το χειμώνα μέσα
σε άθλιες συνθήκες προσπαθεί να χρεώσει την αγανάκτηση των προσφύγων στην ΚΕΕΡΦΑ και στο
κίνημα αλληλεγγύης, που βρίσκεται στο πλευρό τους.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ “Οι πρόσφυγες διαμαρτύρονται για έλλειψη σεβασμού από
τους υπεύθυνους του camp στις στοιχειώδεις και απόλυτα δικαιολογημένες απαιτήσεις που προβάλ-
λουν για να εξασφαλιστεί η ανθρώπινη διαβίωση. Μητέρες με βρέφη και μικρά παιδιά δεν έχουν σε
στοιχειώδη επάρκεια τα απαραίτητα όπως βρεφικό γάλα και pampers. Το φαγητό που προέρχεται
από την οργάνωση DRC είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει ζεστό νερό και πλυντήρια. Δεν υπάρχει πρό-
σβαση στα νοσοκομεία αφού δεν υπάρχουν μεταφραστές. Τα παιδιά πρέπει να μπούν στα σχολεία. Η
απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ασύλου είναι η επικοινωνία μέσω Skype.

Καλούμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει άμεσα τα αιτήματα των προσφύγων”. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΣΒΟΣ

ΑΘΗΝΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας προσφύγων και αλληλέγγυων στο στρατόπεδο του Ελληνικού, Κυριακή 5/2

Αντιρατσιστική πορεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης στη Βουλή, Παρασκευή 3 Φλεβάρη

Μυτιλήνη 3 Φλεβάρη



Οι θάνατοι-δολοφονίες προσφύγων στη Μό-
ρια, τη Σάμο και τη Ριτσώνα και η απεργία πεί-
νας των προσφύγων στο Ελληνικό, φέρνει για
άλλη μία φορά στη δημοσιότητα τις άθλιες
συνθήκες ζωής που έχουν οδηγήσει τους πρό-
σφυγες, η πολιτική του εγκλεισμού και της
γκετοποίησής τους μέσα στα στρατόπεδα. 

Την ώρα που η ΕΕ σκληραίνει τη στάση
της απέναντι στους πρόσφυγες και ισχυρο-
ποιεί την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας με την πλή-
ρη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης,
το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
χρειάζεται να κλιμακωθεί σε κάθε πόλη και
γειτονιά.   

Αυτές τις μέρες υποδεχόμαστε σε πολλά
σχολεία σε όλη την Ελλάδα τη δεύτερη
φουρνιά προσφυγόπουλων. Το υπουργείο
Παιδείας το κάνει σαν αποτέλεσμα πίεσης

του εκπαιδευτικού κινήματος και του κινήμα-
τος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Μην ξε-
χνάμε ότι ενώ τα αρχικά σχέδια του υπουρ-
γείου Παιδείας ήταν να ανοίξουν “σχολεία”
μέσα στα στρατόπεδα, εκπαιδευτικοί έπαιρ-
ναν την πρωτοβουλία και έγραφαν προσφυ-
γόπουλα στα κανονικά σχολεία και μάλιστα
στην πρωινή βάρδια. 

Οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι μαθητές, οι ερ-
γαζόμενοι στους Δήμους, οι δημοτικές κινή-
σεις, που υποδέχονται τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία, έχουν τη δύναμη να επιβάλουν
ότι θα μπουν οι πρόσφυγες στις πόλεις και

θα κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης -
κολαστήρια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
σπαταλάει 1,1 δις για την αστυνόμευση και
τον αποκλεισμό των προσφύγων στα νησιά,
χαρίζει εκατομμύρια σε ΜΚΟ που έχουν ανα-
λάβει τη σίτιση των προσφύγων στα στρατό-
πεδα, για να καταλήγει σε αυτούς ένα φαγη-
τό γεμάτο σκουλήκια. 

Να διεκδικήσουμε σε κάθε Δήμο να ανοί-
ξουν κλειστά κτίρια, ξενοδοχεία, σχολεία, νο-
σοκομεία, Ολυμπιακά ακίνητα, να φτιαχτούν
δημόσιοι ξενώνες. Να γίνουν προσλήψεις δη-
μοτικών υπαλλήλων, για να αναλάβουν την

καθαριότητα, να φτιαχτούν δημόσια μαγει-
ρεία για την σίτιση των προσφύγων, να προσ-
ληφθεί το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό και
μεταφραστές στα νοσοκομεία.    

Το επόμενο διάστημα χρειάζεται να ανοί-
ξουν αυτές οι συγκεκριμένες μάχες σε κάθε
πόλη, κόβοντας το δρόμο στη Χρυσή Αυγή
που επιχειρεί να καλλιεργήσει το μίσος που
γεννά η πολιτική της γκετοποίησης. Για να
πάνε όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία
και να ζήσουν μαζί με τους γονείς τους στις
πόλεις και τις γειτονιές μας, για να έχουν μία
αξιοπρεπή στέγη, μόρφωση και υγεία όλα τα
παιδιά και οι οικογένειές τους. Έτσι μπορού-
με να δυναμώσουμε και την ελπίδα που γεν-
νά η ίδια η αλληλεγγύη και να τσακίσουμε
την πολιτική των κλειστών συνόρων και των
φραχτών του Τραμπ και της ΕΕ.   

Μ
ε μαζικές συγκεντρώσεις,
εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθη-
τές, εργαζόμενοι, αντιρατσι-

στικές κινήσεις υποδέχτηκαν τα
προσφυγόπουλα στην πρώτη τους
μέρα στο σχολείο σε μία σειρά πό-
λεις και γειτονιές. 

Την Τετάρτη 1η Φλεβάρη υποδοχή
προσφυγόπουλων έγινε στο 5ο Δη-
μοτικό Σχολείο Κερατσινίου, που
βρίσκεται στη γειτονιά του Παύλου
Φύσσα, λίγα μόλις μέτρα μακριά
από τον τόπο της δολοφονίας του
από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής. Τους 25 μικρούς μαθητές υπο-
δέχτηκαν εκατοντάδες εκπαιδευτι-
κοί, γονείς, μαθητές, εργαζόμενοι
και κάτοικοι της περιοχής μαζί με τη
δημοτική αρχή. Μόλις έφτασε το
πούλμαν με τα προσφυγόπουλα από
το στρατόπεδο του Σχιστού, οι συγ-
κεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκρο-
τήματα και μοίρασαν πολύχρωμα
μπαλόνια και λουλούδια. Στη συνέ-
χεια ακολούθησε γιορτή υποδοχής,
στην οποία τα παιδιά του σχολείου
μαζί με τα προσφυγόπουλα, τραγού-
δησαν και χόρεψαν. Στη συγκέντρω-
ση έξω από το σχολείο συμμετείχαν
με πανό η Λαϊκή Επιτροπή Κερατσι-
νίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά
“Η πρόοδος”, η ΚΕΕΡΦΑ, η Δημοτι-
κή Κίνηση “Άλλος Δρόμος”, η Νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΚΑΡ. 

Μαζική ήταν η συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών από το Σύλλογο Δασκά-
λων Κερατσινίου-Περάματος, που
μαζί με όλους τους συλλόγους Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πειραιά
πραγματοποίησαν διευκολυντικές
στάσεις εργασίας την Τρίτη 31/1,
την Τετάρτη 1/2 και την Πέμπτη 2/2
προκειμένου να παρευρεθούν τα μέ-
λη τους στις συγκεντρώσεις υποδο-
χής που έγιναν στη Νίκαια, στο Κε-
ρατσίνι και στο Πέραμα τις αντίστοι-
χες ημέρες. Οι έξι Σύλλογοι έχουν
δηλώσει την αντίθεσή τους “στο να
λειτουργούν τμήματα εκπαίδευσης

για τα προσφυγόπουλα εκτός των
διδακτικών ωρών που ισχύουν για
όλους τους υπόλοιπους μαθητές”
θεωρώντας “ότι πρόκειται για διαδι-
κασία που απομονώνει τα παιδιά αυ-
τά, στερώντας την κοινωνικοποίησή
τους και την ομαλή ένταξή τους
στην κοινωνία. Ταυτόχρονα η απο-
μόνωση των μαθητών αυτών προκα-
λείται αλλά και προκαλεί, ξενοφοβι-
κά και ρατσιστικά αντανακλαστικά
στους μαθητές μας, αλλά και στην
κοινωνία ευρύτερα”.  

Η μαζική συγκέντρωση υποδοχής
που έγινε την επόμενη ημέρα, Πέμ-
πτη 2 Φλεβάρη στο Δημοτικό Σχολείο
Ν. Ικονίου, ήταν η δεύτερη μαζική
απάντηση μετά το αντιφασιστικό
συλλαλητήριο του Σαββάτου 21/1,
στην πρόκληση των Χρυσαυγιτών
που είχαν εισβάλει με τη συνοδεία
της αστυνομίας μέσα στο σχολείο
προκειμένου να αποτρέψουν τη φοί-
τηση των προσφυγόπουλων. Μία σει-
ρά από σωματεία, φορείς, αντιρατσι-

στικές και αντιφασιστικές κινήσεις
ήταν εκεί, όμως την παράσταση έκλε-
ψαν μαθητές από τα λύκεια και γυ-
μνάσια του Περάματος που συμμε-
τείχαν στη συγκέντρωση υποδοχής
με το πανό της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Μαθητών Πειραιά, δείχνοντας
την αλληλεγγύη τους στους στα προ-
σφυγόπουλα. Στη συγκέντρωση συμ-
μετείχαν και οι μαθητές Anticapital-
ista Πειραιά, μοιράζοντας κάλεσμα
της ΚΕΕΡΦΑ για τις 18 Μάρτη. 

Καλοδεχούμενα

“Καταδικάζουμε την προσπάθεια
τον φασιστών να εμποδίσουν τη φοί-
τηση των προσφυγόπουλων στην
πόλη μας”, είπε ο Γιάννης, μαθητής
στο 1ο Λύκειο Περάματος. “Δεν θα
περάσει κάτι τέτοιο. Επικροτούμε το
γεγονός ότι οι πρόσφυγες θα φοιτή-
σουν στα σχολεία μας και χαιρετί-
ζουμε κάθε εκπαιδευτικό που κινεί-
ται προς αυτή την κατεύθυνση για
να βοηθήσει αυτά τα παιδιά που έρ-

χονται από τον πόλεμο. Όλη αυτή
την εβδομάδα μαζεύαμε σχολικά εί-
δη και σήμερα τους τα φέραμε.
Έχουμε μαζέψει μεγάλη ποσότητα.
Τους ευχόμαστε ότι καλύτερο και
δηλώνουμε ό,τι αυτά τα παιδιά είναι
καλοδεχούμενα. Είμαι και εγώ από
την Αλβανία. Γεννήθηκα εδώ πήγα
στο 3ο Δημοτικό Περάματος, έχω
γνωρίσει το ρατσισμό από μία μει-
οψηφία αλλά η πλειοψηφία των συμ-
μαθητών μου ήταν στο πλευρό μου”. 

Στη συγκέντρωση υποδοχής συμ-
μετείχε ομάδα φοιτητών του τμήμα-
τος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Αθηνών μαζί με την καθηγήτρια
τους.“Ήρθαμε να στηρίξουμε όλη
αυτή την προσπάθεια γιατί θέλουμε
οι πρόσφυγες να ενσωματωθούν
στην κοινωνία μας”, μας είπε ο Αλέ-
ξης. “Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της
εκπαίδευσης, όπου μπορούν τα παι-
διά να κοινωνικοποιηθούν και να
τους δώσουμε το χώρο για να αλλη-
λεπιδράσουν με τους υπόλοιπους

μαθητές και συνολικά στην κοινωνία
μας. Δεν θέλουμε την αφομοίωσή
τους αλλά την ένταξή τους, με όλη
την πολιτιστική τους κουλτούρα, γι’
αυτό χρειάζεται σιγά σιγά να ενταχ-
θούν στην πρωινή ζώνη”. 

Με συγκεντρώσεις υποδέχτηκαν
την Τρίτη 31/1 στο Δημοτικό Σχολείο
Τερψιθέας Λάρισας και την Τετάρτη
1/2 στο 26ο Δημοτικό εκπαιδευτικοί,
γονείς, μαθητές και φορείς της πό-
λης, προσφυγόπουλα από το στρα-
τόπεδο στο Κουτσόχερο. Σύμφωνα
με ανταπόκριση από το ΑΠΕ στο
26ο Δημοτικό Λάρισας: “Τα παιδιά
των προσφύγων μπήκαν στο σχο-
λείο κρατώντας ένα μικρό δεντράκι
ελιάς και το πρόσφεραν στους συμ-
μαθητές τους, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά πως «αυτό είναι ένα δώρο από
εμάς, ως σύμβολο της ειρήνης και
της φιλίας». Η υποδοχή που διοργα-
νώθηκε σήμερα, ανέδειξε «την ανάγ-
κη της αλληλεγγύης μεταξύ των παι-
διών ανεξάρτητα από χρώμα, θρη-
σκεία και εθνική καταγωγή» τόνισε
από την πλευρά της η διευθύντρια
του σχολείου κ. Σταγιάννη κατά την
έναρξη της εκδήλωσης, ενώ ευχαρί-
στησε τα προσφυγόπουλα για την
παρουσία τους στο σχολείο”. 

Και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
υποδέχτηκαν την Τετάρτη 1/2 τα
προσφυγόπουλα στην πρώτη τους
μέρα στο 4ο και 5ο Δημοτικό. Τους
70 μαθητές που ζουν στο στρατόπε-
δο 722 της Αλεξάνδρειας υποδέχτη-
καν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε Ημα-
θίας (προσφέροντας συμβολικά γλυ-
κά στους μαθητές), της Ομοσπον-
δίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμό-
νων, της Δημοτικής Αρχής και δημο-
τικών παρατάξεων, αντιφασίστες,
μέλη της Αντιφασιστικής Πρωτοβου-
λίας Αλεξάνδρειας, της Ομάδας Αλ-
ληλεγγύης (ΟΜΑΔΑ) και άλλοι.

Κατερίνα Θωίδου
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Να αγκαλιάσει κάθε δήμος 
και τους γονείς τους

O κόσμος αγκαλιάζει τα προσφυγόπουλα
Πέραμα, Πέμπτη 2/2
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Να περάσει ο ΔΟΛ στα χέρια των εργαζομένων

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αγώνας ενάντια στα “κανόνια” των αφεντικών

Σε ποιό σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο ΔΟΛ;

Γεράσιμος Η απληρωσιά δεν ξεκίνησε τώρα. Εδώ και
ενάμιση περίπου χρόνο σέρνεται αυτή η κατάσταση.
Στις αρχές του 2016, είχαμε καθυστέρηση στην κα-
ταβολή των δεδουλευμένων που έφτανε τους 4 μή-
νες. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς είμαστε 6 μήνες
απλήρωτοι και πάμε για τους 7. Αρκετοί εργαζόμε-
νοι έχουν προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα και
επίσχεση εργασίας. Η όλη κατάσταση μας έχει οδη-
γήσει σε αδιέξοδο. Βρισκόμαστε σε καθεστώς ομη-
ρίας. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε υποσχέσεις. Η
τελευταία έλεγε ότι μέχρι τον Μάρτη του 2017 θα
έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Λέγανε διάφορα,
για νέους επενδυτές, για Μπόμπολα, Σαββίδη κλπ.
Αλλά είμαστε πάλι αντιμέτωποι με το κανόνι. 

Τώρα με το καθεστώς στο οποίο μπαίνει ο ΔΟΛ
δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και είναι πο-
λύ πιθανό ο επόμενος – αν υπάρξει – ιδιοκτήτης, να
μειώσει τους μισθούς και μετά με μειωμένους μι-
σθούς να προχωρήσει σε απολύσεις για να γλιτώσει
κι αποζημιώσεις κλπ. Οι εργαζόμενοι λοιπόν δεν
έχουν να κερδίσουν από το καθεστώς ειδικής διαχεί-
ρισης που μπαίνει ο ΔΟΛ. Η περιουσία του ΔΟΛ ού-
τως ή άλλως δεν είναι τα ντουβάρια, αλλά η δική
μας εργασία. Των τεχνικών, των διοικητικών, των τυ-
πογράφων, των δημοσιογράφων. 

Ηλίας Στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης οι ερ-
γαζόμενοι μένουν τελευταίοι, να παίρνουν ό,τι μείνει
αφού αποπληρωθούν οι υπόλοιποι. Η αποπληρωμή
των μέχρι τώρα δεδουλευμένων δεν συζητιέται καν
και στο τέλος η τράπεζα αποφασίζει ποιά θα είναι η
επόμενη ημέρα, με πόσους εργαζόμενους, ποιοί θα
μείνουν και ποιοί όχι, με ποιούς όρους και με ποιά
δικαιώματα. Είναι σίγουρο ότι η επιλογή θα είναι μεί-
ωση του προσωπικού, κουρέματα μισθών κλπ.

Γιάννα Στα ασφαλιστικά μέτρα που έγιναν σήμερα
προβλέπεται να μείνει το μαγαζί σε λειτουργία, να
παγώσουν όλα τα ένδικα μέσα – πιθανά κι αυτά στα
οποία έχουν προσφύγει οι εργαζόμενοι για να πά-
ρουν τα δεδουλευμένα τους -  και να αποδεσμευτεί
ένας λογαριασμός για να εκταμιευτούν κάποια χρή-
ματα και να μπορέσουν να βγουν τα λειτουργικά
έξοδα (σ.σ. απορρίφθηκε τελικά από το δικαστήριο
το πρωί της Τρίτης 7/2). Κι αν μείνουν τίποτα ψίχου-
λα να πάρουν κάτι οι εργαζόμενοι. Τι λέει δηλαδή η

διοίκηση; Μείνετε τουλάχιστον για άλλους δέκα μή-
νες όμηροι είτε απλήρωτοι, είτε με ψίχουλα. Και ταυ-
τόχρονα τροφοδοτούν τον κανιβαλισμό για το ποιός
θα μείνει την επόμενη μέρα. Το λένε καθαρά ότι κι
επενδυτής να βρεθεί ο ΔΟΛ δεν θα είναι ίδιος. Θα εί-
ναι συρρικνωμένος με λιγότερους εργαζόμενους.

Τί έκανε όλα αυτά τα χρόνια η εργοδοσία για να

φτάσει σήμερα ο ΔΟΛ σε αυτή την κατάσταση;

Ηλίας Κακοδιαχείριση, δάνεια με αέρα με την ανοχή
τότε της κυβέρνησης Σαμαρά, προσωπικός πλουτι-
σμός, παχυλοί μισθοί σε στελέχη και ψίχουλα στους
απλούς εργαζόμενους. Η μισθοδοσία των στελεχών
αντιστοιχούσε στα 2/5 της συνολικής μισθοδοσιας.
Όταν γνωστός μεγαλοδημοσιογράφος έφυγε για να
γίνει υπουργός πήρε κοντά μισό εκατομμύριο ευρώ.
Και φυσικά εξαπολύοντας όλο αυτό το διάστημα μια
τεράστια επίθεση, πραγματικό πογκρόμ απολύσεων,
των αριστερών κι αγωνιστών εργαζομένων.

Ποια είναι η προοπτική που προτείνει 

η Πρωτοβουλία;

Γιάννα Η μόνη οδός που διασφαλίζει τις θέσεις ερ-
γασίας είναι αυτή που λέει ότι τη διαχείριση του
ΔΟΛ την παίρνουν οι εργαζόμενοι και έχουν αυτοί
τον έλεγχο για το τί παράγουν. Χρειάζεται η στήριξη
της ΕΣΗΕΑ, στην έκδοση των εντύπων ως απεργια-
κού φύλλου πλέον. Το απεργιακό φύλλο θα έχει
έσοδα από τα οποία μπορούν να πληρωθούν οι ερ-
γαζόμενοι αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παίρνουμε
στα χέρια μας την ενημέρωση. Απεργιακό φύλλο σε
μια μεταβατική περίοδο. Τη λέω μεταβατική αυτή
την περίοδο γιατί σίγουρα θα προκύψουν όλα τα δι-
λήματα. Πάμε σε αυτοδιαχείριση; Πάμε να γίνουμε
μέτοχοι; Νομίζω ότι η σωστή απάντηση είναι ότι μέ-
σα από το δικό τους αγώνα οι εργαζόμενοι δημιουρ-
γούν μια τέτοια πολιτική πίεση που απαιτούν από το
κράτος να διασφαλίσει τη λειτουργία του οργανι-
σμού, όλες τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα.
Και τον έλεγχό του να τον έχουν οι εργαζόμενοι και
η επιτροπή που θα έχουν συγκροτήσει. Επιτροπή
εκλεγμένη από τη συνέλευση κι αποτελούμενη από
απλούς εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων. Τα
χρωστούμενα δάνεια του Ψυχάρη, οι τράπεζες, ας
τα πάρουν από την προσωπική του περιουσία. 

Γεράσιμος Συμφωνώντας με τη Γιάννα να προσθέσω
το εξής: Ας σκεφτούν οι εργαζόμενοι τί τους συμφέ-
ρει. Οικονομικά καταρχήν. Η λύση που προτείνεται
από την Πρωτοβουλία είναι ουσιαστική γιατί έχει
συγκεκριμένα βήματα. Και δείχνει στους εργαζόμε-
νους ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Δεν θέλουμε να
γίνουμε επιχειρηματίες, ούτε αφεντικά, ούτε ΑΕ.
Όπως είπα και πριν, η μόνη περιουσία του ΔΟΛ είναι
οι εργαζόμενοι. Αν πάρουμε τον ΔΟΛ στα χέρια μας
παίρνουμε τον έλεγχο της ίδιας της εργασίας μας.
Άλλωστε, όλο αυτό το διάστημα χρηματοδοτούμε
τον ΔΟΛ με την απλήρωτη εργασία μας. Να σταμα-
τήσουν λοιπόν να κάνουν κουμάντο αυτοί που είναι
μέρος του προβλήματος.

Τι προσδοκάτε από τους υπόλοιπους συναδέλφους

του κλάδου στη μάχη που δίνετε;

Ηλίας Θέλουμε κινητοποίηση όλου του κλάδου.
Απεργία διαρκείας στα ΜΜΕ κι όλοι οι συνάδελφοι
σε κοινό μέτωπο. Όχι μόνο για συμπαράσταση αλλά
και γιατί τα ίδια προβλήματα έχουμε όλοι. Το πρό-
βλημα δεν είναι μόνο του ΔΟΛ. Ο ΔΟΛ είναι η κορυ-
φή του παγόβουνου αλλά το ζήτημα είναι συνολικό
στα ΜΜΕ. Στον Πήγασο, στο Μέγκα, στη Real που κι
εκεί είναι απλήρωτοι, στην Καθημερινή που μαθαί-
νουμε ότι αρχίζουν να έχουν προβλήματα, στην Ίρι-
δα που είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία κλπ. Όπου
να ‘ναι οι στρόφιγγες κλείνουν παντού. Τί θα κάνου-
με; Θα πάμε όλοι μαζί σε καθεστώς ειδικής εκκαθά-
ρισης; Όχι. Πάμε μαζί για απεργία και παράλληλες
κινηματικές δράσεις. Έξω από τη Βουλή, έξω από το
υπουργείο Εργασίας, έξω από το σπίτι του Ψυχάρη
κλπ. Και για να συσπειρώσουμε όλους τους συνα-
δέλφους αλλά και για να επικοινωνήσουμε το πρό-
βλημα με όλο τον κόσμο.

Γεράσιμος Το απεργιακό Βήμα, τα απεργιακά Νέα, ή
ο απεργιακός Βημα FM, αν μιλάμε ότι τα παίρνουν
στον έλεγχό τους οι εργαζόμενοι, θέλουμε να είναι
κοντά στον κόσμο. Ανοιχτά σε όλους τους εργαζό-
μενους που παλεύουν. 

Πως βλέπετε αντίστοιχες προηγούμενες εμπειρίες

εργαζομένων σε ΜΜΕ που στον κίνδυνο του λουκέ-

του και των απολύσεων πήραν τα μέσα στα χέρια

τους; 

Γιάννα Η ΕΡΤ, ο Ελεύθερος Τύπος, η Απογευματινή,
ο Αγγελιοφόρος, η Ελευθεροτυπία, το Άλτερ κλπ εί-
ναι πολύτιμες εμπειρίες. Αλλά εμείς πρέπει να δούμε
μέχρι που φτάσανε αυτοί οι αγώνες και να πάμε
ακόμα πιο μακριά. Ότι δηλαδή ξεκινάμε έναν αγώνα
πατώντας σε αντίστοιχα παραδείγματα αλλά βάζου-
με και την προοπτική. Ότι αν δεν μπορούν να λει-
τουργήσουν οι ιδιώτες τα μέσα διασφαλίζοντας
όλες τις δουλειές και τα δικαιώματά μας, να το κάνει
το κράτος με εργατικό έλεγχο. Κι από κει και πέρα
ας ανοίξει η μάχη για το αν θα έχουμε έναν Ταγμα-
τάρχη, όπως στην ΕΡΤ, ή οι εργαζόμενοι θα συνεχί-
σουν να κάνουν κουμάντο. Αν μπορέσουμε να κερδί-
σουμε την πρώτη μάχη έχουμε την καλύτερη προ-
οπτική να κερδίσουμε και τη δεύτερη.

“Να περάσει ο ΔΟΛ στα χέρια των εργαζομένων” προτείνει η

Πρωτοβουλία Εργαζομένων για να μην κλείσει ο ΔΟΛ. Προ-

κειμένου να απλωθεί αυτή η πρόταση συνολικά στον κλάδο

των ΜΜΕ, η Πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει εξορμήσεις τόσο στο

ΔΟΛ όσο και σε άλλες εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοπτικά

κανάλια και ιστοσελίδες. Μετά από μια τέτοια εξόρμηση στην

Εφημερίδα των Συντακτών, την Παρασκευή 3/2, η Εργατική

Αλληλεγγύη μίλησε με μέλη της Πρωτοβουλίας και συγκεκρι-

μένα τον Γεράσιμο Ζώτο (εργαζόμενος vima.gr, μέλος ΕΣΗ-

ΕΑ), τον Ηλία Αργυρόπουλο (διοικητικός ΔΟΛ, μέλος Δ.Σ

ΠΟΕΠΤΥΜ) και τη Γιάννα Σακελλαρίου (απολυμένη από το

ΔΟΛ για τη συνδικαλιστική της δράση, μέλος Δ.Σ ΠΟΕΠΤΥΜ) Ο κύβος ερρίφθη. Οι τράπεζες κατέθε-
σαν αίτηση τοποθέτησης ειδικού εκκαθα-
ριστή και μπαίνουμε στην τελική ευθεία
για το τι θα συμβεί με τον Οργανισμό,
τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά
τους.

Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρ-
ξει οτιδήποτε θετικό για τους εργαζόμε-
νους του ΔΟΛ από αυτήν την εξέλιξη; Για
το αν θα πληρωθούν, αν θα κρατηθούν οι
θέσεις εργασίας, αν θα υπάρξουν αποζη-
μιώσεις για όσους απολυθούν;

Ο ειδικός εκκαθαριστής έρχεται με
σκοπό να αποτιμήσει την εταιρία και να
δει τι μπορεί να πουλήσει (κομμάτι κομμά-
τι ή πακέτο) και πόσο. Από τα χρήματα
που θα βγουν από το ξεκοκάλισμα του
Οργανισμού, οι εργαζόμενοι δεν θα πά-
ρουν πρακτικά τίποτε. Το 75% θα το πά-
ρουν οι τράπεζες και το υπόλοιπο 25% θα
το μοιραστούν δημόσιο, ασφαλιστικά τα-
μεία, προμηθευτές και αν περισσέψει κάτι
οι εργαζόμενοι. Και προφανώς αν βρεθεί
επενδυτής δεν θα μιλάμε για ένα μαγαζί
με 500 εργαζόμενους αλλά τουλάχιστον
το μισό ή ακόμη μικρότερο. Και βέβαια οι
τράπεζες και ο ειδικός εκκαθαριστής δεν
έχουν καμία υποχρέωση να πληρώσουν
εμάς, τους εργαζόμενους του ΔΟΛ μέχρι
να ολοκληρώσουν την «αποστολή τους».
Να θυμίσουμε σε όλους ότι από την αντί-
στοιχη διαδικασία στην Ελευθεροτυπία,
την ΧΚ Τεγόπουλος, και την Τρίτη Όψη
που τη διαδέχτηκε, οι εργαζόμενοι δεν
έχουν πάρει τίποτε.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον ΔΟΛ, ανεξαι-
ρέτως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
δυο πράγματα:

1. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα αρ-
νούμενοι να δουλεύουμε τζάμπα ώστε να
παίρνουν οι τράπεζες λίγα λίγα τα χρήμα-
τα που χρωστάει ο Ψυχάρης. Η κατάστα-
ση αυτή θα συνεχισθεί έως ότου ολοκλη-
ρωθεί η εκκαθάριση χωρίς φυσικά οι ερ-
γαζόμενοι να πάρουμε ούτε τα δεδουλευ-
μένα μας.

2. Ο μόνος τρόπος να πληρωθεί η ερ-
γασία και να διασφαλισθούν τα δεδουλευ-
μένα και τα υπόλοιπα δικαιώματα (θέσεις
εργασίας, αποζημιώσεις κλπ) είναι με τη
λειτουργία απεργιακών φύλλων και μέ-
σων στον ΔΟΛ.

Όταν λέμε απεργία δεν πρέπει να μας
καταλαμβάνει φοβία ότι εμείς οι εργαζό-
μενοι θα κλείσουμε το μαγαζί. Αντίθετα
στην περίπτωση αυτή η απεργία θα συν-
δυασθεί με την λειτουργία των δικών μας
απεργιακών μέσων, ΤΑ ΝΕΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ,
in.gr, tovima.gr, ΒΗΜΑ FM.

Να απαιτήσουμε από τις Ενώσεις (ΕΣΗ-
ΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, κλπ) να στηρίξουν

την έκδοση των δικών μας απεργιακών
φύλλων, όπως είχαν κάνει και παλιότερα
για την Ελευθεροτυπία, τον Ελεύθερο Τύ-
πο κλπ. Δηλαδή η έκδοση να έχει το ΑΦΜ
της ΕΣΗΕΑ (και όχι του ΔΟΛ) έτσι ώστε οι
εισπράξεις από τις πωλήσεις να μπουν
στο ταμείο της ΕΣΗΕΑ για να αποδοθούν
στους εργαζόμενους του ΔΟΛ και όχι στα
ταμεία των τραπεζιτών.

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι ένα κυρια-
κάτικο απεργιακό ΒΗΜΑ ακόμη και αν
πουλήσει 50.000 φύλλα μονάχα, αυτό ση-
μαίνει ότι μπορούν να μπουν στα ταμεία
της ΕΣΗΕΑ 60.000 ευρώ (50.000*1,2ευ-
ρώ) που μπορούν να δώσουν ανάσα
στους απλήρωτους για 6 μήνες συναδέλ-
φους.

Προτάσεις

Με βάση τα παραπάνω σκοπεύουμε
ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευ-
σης των Εργαζομένων όλων των ειδικοτή-
των στον ΔΟΛ να καταθέσουμε προτάσεις
προς ψήφιση:

• Προχωρούμε σε απεργία στον ΔΟΛ και
στην έκδοση των εφημερίδων και λει-
τουργία όλων των υπόλοιπων μέσων (ρα-
διόφωνο και διαδικτυακά) ως απεργια-
κών. 
• Μονάχα αν ο ΔΟΛ περάσει στον έλεγχο
των εργαζόμενων μπορούμε να απαιτή-
σουμε από την κυβέρνηση να δεσμεύσει
την προσωπική περιουσία του Ψυχάρη και
να διαγράψει τα χρέη του ΔΟΛ στις τρά-
πεζες για να μην έχουν οι εργαζόμενοι,
που δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη,
τον βραχνά των τραπεζιτών πάνω τους.
• Απαιτούμε από την ΕΣΗΕΑ και όλες τις
Ενώσεις να προκηρύξουν άμεσα απεργία
σε όλα τα ΜΜΕ για συμπαράσταση στους
εργαζόμενους του ΔΟΛ και απεργιακή
συγκέντρωση στην Μιχαλακοπούλου. Δεν
είναι δυνατόν να μπαίνει λουκέτο στον
παλιότερο δημοσιογραφικό Οργανισμό
και ο κλάδος να μην είναι επί ποδός πολέ-
μου για να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας.
• Να ανοίξει άμεσα απεργιακό ταμείο από
τις Ενώσεις για την οικονομική στήριξη
των εργαζόμενων του ΔΟΛ για να μπορέ-
σουν να επιβιώσουν και να οργανώσουν
την λειτουργία του Οργανισμού.
• Δημιουργούμε μια μεγάλη, διευρυμένη
επιτροπή των εργαζόμενων που θα ανα-
λάβει όχι απλά τον έλεγχο των διαπραγ-
ματεύσεων με τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς αλλά θα αναλάβει την λειτουργία του
οργανισμού, την έκδοση των φύλλων, την
λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων και
του ραδιοφώνου.

Πρωτοβουλία εργαζόμενων 
για να μην κλείσει ο ΔΟΛ

Ούτε μια ημέρα επιπλέον  απλήρωτη εργασία
Ο ΔΟΛ να περάσει στα  χέρια των εργαζομένων
Αρνούμαστε να αποπληρώνουμε τζάμπα τα δάνεια Ψυχάρη

Όλες οι εταιρείες ειναι αμαρτωλές.
Όταν έχουν κέρδη, τα καρπώνονται οι
μεγαλομέτοχοι και τα τσιράκια τους.

Όταν μπαίνουν “μέσα”, τα χρέη τους
τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι τους κι ο
λαός. Αυτό ακριβώς έγινε και στον
αμαρτωλό ΔΟΛ.

Όταν μεσουρανούσαν το ΜΕΓΚΑ και
τα ΝΕΑ, οι Μπόμπολες, οι Βαρδινογιάν-
νηδες, οι Λαμπράκηδες και οι Ψυχάρη-
δες ζούσαν πάμπλουτοι και έπαιζαν με
την πολιτική εξουσία. Το ίδιο πλούσια
ζούσαν οι Πρετεντέρηδες, οι Καψήδες
και καμιά δεκαριά ακόμα κονδυλοφόροι
ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα κανά-
λια και τις εφημερίδες τους ζούσαν με
700 ευρω.

Τώρα που ο ΔΟΛ κατέρρευσε τι γίνε-
ται; Η λύση δεν πρόκειται να έρθει ούτε
από τους τραπεζίτες, ούτε από τους Ψυ-
χάρηδες, ούτε από τους Πρετεντέρη-
δες. Η λύση μπορεί να έρθει από τους
ίδιους τους απλούς εργαζόμενους και
τον αγώνα τους. Αν οι μέτοχοι ρίξανε
ένα τόσο μεγάλο οργανισμό στα βράχια,
να το πληρώσουν οι ίδιοι κι όχι οι εργα-
ζόμενοι. Αυτών οι περιουσίες να δεσμευ-
τούν αντί να καταδικάζονται οι εργαζό-
μενοι στην απληρωσιά και την ανεργία.

Καμιά δουλειά και κανένα ευρώ εργα-
ζόμενου δεν πρέπει να γίνει θυσία στα
χρωστούμενα των αφεντικών στις τρά-
πεζες. 

Στη μάχη αυτή οι εργαζόμενοι του
ΔΟΛ αλλά και όλων των επιχειρήσεων
που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση δεν
πρέπει να μείνουν μόνοι τους. Είναι μά-
χη όλου του κόσμου να βρεθεί στο πλευ-
ρό τους και ιδιαίτερα των εργαζόμενων
στις τράπεζες. Απέναντι στα παζάρια
που κάνουν οι τραπεζίτες με τους εργο-
δότες και από τα οποία οι εργαζόμενοι
δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα, έχουμε
να πάρουμε θέση στο πλευρό των εργα-
ζομένων. Με το δικό μας απεργιακό
αγώνα να επιβάλλουμε στα αφεντικά
μας ότι οι λύσεις θα είναι εις βάρος
τους κι όχι των συναδέλφων σε αυτές
τις επιχειρήσεις. 

Κι αν οι τραπεζίτες δεν συμμορφω-
θούν, είναι κομμάτι της ίδιας μάχης ο
αγώνας για κρατικοποίηση των τραπε-
ζών με εργατικό έλεγχο προκειμένου να
εξασφαλίσουμε μια και καλή ότι θα τε-
λειώνουμε με τα παιχνίδια που καταδικά-
ζουν τον απλό τον κόσμο στη φτώχεια
και την ανεργία.

Γιώργος Μαυρίδης, 
συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος

Κοινός αγώνας
με τους
εργαζόμενους
στις τράπεζες

Mάχες 
στα ΜΜΕ 
από το Άλτερ 
μέχρι σήμερα

Συνέλευση των εργαζόμενων στο ΔΟΛ, 30/1

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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ΒΟΛΟΣ
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε, την Περασμέ-

νη Πέμπτη 2/2, εικοσάχρονη φοιτήτρια του
Τμήματος Χωροταξίας από το λέκτορα Ν.
Γκιτσάκη. Βρέθηκε να ζητάει βοήθεια σε
ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε
στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου
όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

Το ΣΕΚ Βόλου αναφέρει στη σχετική ανα-
κοίνωσή του: «Το περιστατικό δε θα μείνει
αναπάντητο. Καλούμε τους φοιτητικούς
συλλόγους να βγάλουν άμεσα συνελεύ-
σεις. Να απολυθεί τώρα ο λέκτορας Γκι-
τσάκης. Δε θέλουμε τραμπούκους σεξιστές
στα Πανεπιστήμιά μας. Δε γίνεται να διδά-
σκουν καθηγητές που απλώνουν τα χέρια
τους στις γυναίκες και στους φοιτητές».

Το σχήμα Camera Obscura ΕΑΑΚ Βόλου,
το ΣΕΚ και η ΚΕΕΡΦΑ κάλεσαν σε συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 6/2 στα Δι-
καστήρια. Τουλάχιστον 50 άτομα έστειλαν
το μήνυμα ότι ο σεξισμός δε χωράει στις
σχολές, μια και το περιστατικό πήρε μεγά-
λες διαστάσεις χάρη στην δημοσιοποίηση
και την κινητοποίηση των φοιτητών/τριών. 

Ο γύρος συνελεύσεων που θα ακολουθή-
σει, ανοίγοντας το ζήτημα του σεξισμού, θα
βάλει στην ημερήσια διάταξη του φοιτητι-
κού κινήματος το πώς απαντάει σε τέτοια
περιστατικά και πώς μπαίνουν μπροστά οι
φοιτητικοί σύλλογοι.

Ανοιχτές συνελεύσεις 

– συζητήσεις

«Πώς οργανώνουμε 
τη διεθνή κινητοποίηση 
18 Μάρτη στα σχολεία
μας – Καλοδεχούμενα 
τα προσφυγόπουλα, 
έξω οι νεοναζί»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κυριακή 12/2 ώρα 7.30μμ, 
πατάρι καφέ Διαχρονικόν, Αριστείδου 11-13

ΒΟΛΟΣ
Κυριακή 19/2 ώρα 2:00μμ, Θόλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 4/3 ώρα 7:00μμ, ΕΚΘ

Πολλοί μαθητές είναι υπέρ της ένταξης των προσφυγόπουλων στα
σχολεία μας όπως φάνηκε σε Νίκαια, Κερατσίνι και Πέραμα. Στο

Ζάννειο όλες τις προηγούμενες μέρες οργανώσαμε τη συζήτηση αυτή,
μοιράζοντας την προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ και καλώντας τους συμμαθη-
τές μας να συμπαρασταθούν. Η πλειοψηφία των μαθητών αντέδρασε
θετικά. Ακόμα κι όταν ένας μαθητής ανέβασε ρατσιστικά σχόλια στο fa-
cebook, εκατοντάδες σχόλια από κάτω καταδίκαζαν αυτές τις απόψεις.
Άρα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η συζήτηση αυτή μπορεί να καθορί-
σει μαζικά τις ιδέες της νεολαίας πάνω σε αυτό το ζήτημα. 

Στο σχολείο μας υπάρχουν πολλοί καθηγητές που είναι υπέρ των
προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα πριν 2 βδομάδες μαζεύτηκαν χρήματα
από πολλούς μαθητές για γραφική ύλη για τα προσφυγόπουλα. Και με

πρωτοβουλία μιας καθηγήτριας οργανώθηκε επίσκεψη στο στρατόπεδο
του Σκαραμαγκά. Η διευθύντριά μας συμφώνησε όταν της είπαμε την
πρόθεσή μας να συμμετέχουμε στην υποδοχή των προσφυγόπουλων
στο Πέραμα για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. 

Όσο προχωράμε και με όλο αυτό το κλίμα, ανοίγουμε την πρωτοβου-
λία για τις 18 Μάρτη με ακόμα καλύτερους όρους. Στο Ζάννειο έχουμε
ξεκινήσει με αφισοκόλληση έξω από το σχολείο και πρόγραμμα εξορ-
μήσεων για να τους κατεβάσουμε όλους στις 18 Μάρτη. Παράλληλα
σαν μαθητές Anticapitalista έχουμε βάλει πρόγραμμα για να μαζευόμα-
στε κάθε Σαββατοκύριακο, να συζητάμε ανοιχτά με στόχο να έρχονται
κι άλλοι μαθητές και να οργανώνουμε από κοινού τη δράση μας».

Αναστάσης Κ, Ζάννειο Λύκειο Πειραιά

Μαθητές

Σχολές

Οι μαθητές Anticapitalista με ανακοίνωσή
τους συμμετέχουν και καλούν στη μαθητική
διαδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα 13 Φλεβά-
ρη στις 10πμ στα Προπύλαια. Η κινητοποίηση
καλείται σαν συνέχεια της αντίστασης των μα-
θητών όλη τη χρονιά ενάντια στη διάλυση των
σχολείων. Από τις κινητοποιήσεις του Νοέμ-
βρη, μέχρι τις καταλήψεις που έγιναν στα
ΕΠΑΛ ενάντια στην κατάργηση αρκετών ειδι-
κοτήτων. 

Στο κάλεσμά τους αναφέρουν: «Στα προ-
βλήματα της υποχρηματοδότησης της Παιδεί-
ας που απαριθμούν χιλιάδες ελλείψεις καθη-
γητών στα Γενικά Λύκεια αλλά και στα ΕΠΑΛ,
την έλλειψη θέρμανσης σε εκατοντάδες σχο-
λεία, έρχονται να προστεθούν οι ανακοινώσεις
του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγή του τρό-
που διεξαγωγής των εξετάσεων χρησιμοποι-
ώντας ακόμα και το επιχείρημα του κόστους
στην κατάργηση των επαναληπτικών εξετάσε-

ων στις πανελλήνιες....
Από τη μεριά μας συμμετέχουμε στις κινη-

τοποιήσεις απαιτώντας ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕ-
ΟΥΣ ΟΧΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ, να δοθούν τα
λεφτά που πάνε στους τραπεζίτες για την κά-
λυψη των αναγκών μας. Προσλήψεις καθηγη-
τών τώρα, λεφτά για θέρμανση και όλα τα λει-
τουργικά έξοδα... Συνδέουμε τη μάχη με αυτή
ενάντια στο ρατσισμό διεκδικώντας να μπουν
όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, στις
πρωινές ώρες μαζί με εμάς και συνεχίζουμε
παλεύοντας να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, Παιδεία δημόσια και δωρεάν για
όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς».

...και στις 13 Φλεβάρη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Για την Παρασκευή 10/2 έχει

αναβληθεί η δίκη των 12 φοιτη-
τών του Φυσικού Κρήτης, που
διώκονται ποινικά για τις κινητο-
ποιήσεις του Φοιτητικού Συλλό-
γου το 2011, ενάντια στο νομο-
σχέδιο Διαμαντοπούλου. Πρό-
κειται στην ουσία για μια προ-
σπάθεια ποινικοποίησης του
φοιτητικού κινήματος και εξαφά-
νισης του φοιτητικού συνδικαλι-
σμού.

Ψηφίσματα συμπαράστασης
έχουν βγάλει το ΔΣ του Σύλλο-
γου Διδασκόντων Σχολής Θετι-
κών Επιστημών Πανεπιστημίου
Αθηνών, η ΕΛΜΕ Χανίων και η
Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου.

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης
στους Διωκόμενους Φοιτητές
του Φυσικού καλεί σε παράστα-
ση διαμαρτυρίας στα δικαστή-
ρια, με προσυγκέντρωση στις
8πμ στην πλατεία Ελευθερίας.
Ξεκινάει επίσης γύρος συνελεύ-
σεων στις σχολές του Πανεπι-
στημίου Κρήτης ώστε οι φοιτη-
τές/τριες να οργανώσουν τη
συμπαράστασή τους στους 12
διωκόμενους. Ο ΦΣ του Φυσικού
καλεί σε γενική συνέλευση την
Τετάρτη 8/2 στη 1μμ στο Αμφι-
θέατρο Α, ενώ ο ΦΣ του Βιολογι-
κού καλεί την Πέμπτη, στις 12
το μεσημέρι στην αίθουσα Γ. 

Μαζική ήταν η κινητοποίηση
που κάλεσε ο Φοιτητικός Σύλλο-
γος του Πολυτεχνείου Ξάνθης
την Πέμπτη 2/2, υπέρ των εννέα
φοιτητών που διώκονται από
ακροδεξιούς κύκλους, με τουλά-
χιστον 150 άτομα να διαδηλώ-
νουν στους δρόμους της πόλης. 

Πανεπιστημιακοί και ερευνη-
τές, καθώς και οι Επιτροπές Αγώ-
να Χαλκιδικής υπογράφουν κείμε-
νο συμπαράστασης, που, μεταξύ
άλλων, λέει: 

«Εμείς που υπογράφουμε αυτό
το κείμενο, πανεπιστημιακοί και
ερευνητές, καταγγέλλουμε τη
στοχοποίηση 9 φοιτητών του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης από καθηγητή ακροδεξιών
απόψεων του τμήματος ΗΜΜΥ.

Το μόνο ‘ενοχοποιητικό στοι-
χείο’ των φοιτητών είναι η συνδι-
καλιστική και πολιτική τους δρά-
ση. Ο αγώνας τους ενάντια στις

αυθαιρεσίες του συγκεκριμένου
καθηγητή αλλά και στις φασιστι-
κές του προκλήσεις. Ο αγώνας
των 9 είναι αγώνας όλων μας!».

Τη συμπαράστασή της έχει εκ-
φράσει επίσης η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
με ανακοίνωσή της που αναφέ-
ρει: «Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκφράζει
την έντονη ανησυχία της για την
απόπειρα ποινικοποίησης του
φοιτητικού συνδικαλισμού που
συντελείται στο Πανεπιστήμιο

Θράκης. Καταγγέλλει κάθε από-
πειρα για χτύπημα στα δημοκρα-
τικά δικαιώματα και τις λαϊκές
ελευθερίες, για χτύπημα στο συν-
δικαλισμό και κατ’ επέκταση για
χτύπημα στην υπεράσπιση των
συμφερόντων των εργαζομένων
και της νεολαίας».

Οι φοιτητές καλούνται να κατα-
θέσουν την Πέμπτη 9/2 στον
Πταισματοδίκη Ξάνθης στο πλαί-
σιο προκαταρκτικής εξέτασης.

“Φτιάξαμε ένα τε-
ράστιο κολάζ με φω-

τογραφίες από την υποδοχή των προσφυγόπουλων
στη Νίκαια, τις διαδηλώσεις ενάντια στον Τραμπ την
ημέρα της ορκωμοσίας του και στις συγκεντρώσεις
που έγιναν στα αεροδρόμια των ΗΠΑ ενάντια στην
απαγόρευση εισόδου των Μουσουλμάνων. 

Το έχουμε τοποθετήσει στο χώρο του κυλικείου
για να μπορούν να το δουν όλοι. Θέλουμε με αυτόν

τον τρόπο να περάσουμε το μήνυμα στους συμφοι-
τητές μας ότι όλος ο πλανήτης είναι μαζί με τους
πρόσφυγες, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους ενάν-
τια στο ρατσισμό και για να μην αφήσει την ακροδε-
ξιά να σηκώσει κεφάλι και ότι όλη αυτή τη δύναμη
θα τη δείξουμε στις 18 Μάρτη. Ετοιμάζουμε και μία
εκδήλωση μαζί με καθηγητές της σχολής στις αρχές
του Μάρτη”, μας είπαν η Μαριλένα και η Άντρη από
την ΚΕΕΡΦΑ Παντείου.    

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΞΑΝΘΗ

Διαδηλώνουμε στις 18 Μάρτη…
Anticapitalista

Διαδήλωση στην Ξάνθη ενάντια στις διώξεις φοιτητών, 2/2



Ό
σοι έχουν δει συναυλία των
Radio Sol είναι δεδομένο
πως δεν θα τους ξενίσει ο

τίτλος του νέου τους τρίτου άλμ-
πουμ “Διατάραξη Κοινής Ησυχίας,
ξανά, ξανά και ξανά” που κυκλοφό-
ρησε λίγο πριν την αλλαγή του 2016.
Με 9 νέα τραγούδια, πολλά εκ των
οποίων τα έπαιζαν την προηγούμενη
χρονιά στις συναυλίες τους, οι Ra-
dio Sol χωρίς να μεταβάλουν μουσι-
κά την εικόνα της μπάντας προσθέ-
τουν νέα στοιχεία στην ήδη εκρηκτι-
κή ζωντάνια τους.

Τους Radio Sol δεν τους γνωρίσα-
με τώρα. Είναι μια μπάντα που έχει
δώσει το στίγμα της και 8 χρόνια με
συνεχή, κανείς θα έλεγε ασταμάτη-
τα, live παντού. Από πλατείες, πεζό-
δρομους και στέκια, μέχρι παραλίες,
βουνά και πανηγύρια, οι Radio Sol
τα τελευταία χρόνια έχουν ξεσηκώ-
σει χιλιάδες σε δεκάδες συναυλίες.
Φυσικά δεν μπορούμε να μην ανα-
φερθούμε στην παρουσία τους σε
αντιφασιστικά φεστιβάλ όπως αυτό
της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας
Πειραιά στο Πασαλιμάνι το 2013,
στα τρομερά live του αντιφασιστικού
Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών,
στις συναυλίες της ΚΕΕΡΦΑ, στις
γιορτές της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης.

Αυτή η επίμονη σχέση τους με τη
ζωντανή μουσική είναι που έχει δημι-
ουργήσει ένα φανατικό κοινό, “τους
φίλους τους, το πέμπτο μέλος της

μπάντας”, όπως τους ονομάζουν οι
ίδιοι. Το νέο τους album, ζωντανά
ηχογραφημένο, δίνει ακριβώς την
αίσθηση  μιας μεγάλης γιορτής. 

Ωστόσο, παρόλο που ο χαβαλές,
ένα από τα συστατικά στοιχεία των
Radio Sol, παραμένει αδιαπραγμά-
τευτος, αυτό που στην ουσία συμ-
βαίνει είναι ότι υπάρχει μια νέα
πνοή, μια πιο σκληρή κριτική σκοπιά
στα τεκταινόμενα γύρω τους. Μπο-
ρεί το “Επόμενη στάση Μεταξουρ-
γείο”, το “Θέλω μόνο εσένα” ή το
“Πώς θα μας δρόσιζαν” να κουβαλά-
νε όλη αυτή τη φρεσκάδα της σύν-
δεσης των διαφορετικών μουσικών
με την συναισθηματική καθημερινό-
τητα, ωστόσο η “Διατάραξη”, η “Κα-
τασκευή ενόχων”�ή το “Σαπιοκάμα-
το” αφήνουν μια πιο στυφή γεύση
στον διονυσιασμό της γιορτής. Μιας
γιορτής με πολλές δυσκολίες, που
κανείς δεν μπορεί να τις διαγράψει,
αλλά που εντέλει αξίζει να τις δια-
σκεδάσει.

Ο Δημήτρης Τζιμέας και ο Ντομέ-
νικο Μπονάσσι μιλήσανε στον Κυριά-
κο Μπάνο και στην Ε.Α. για την και-
νούρια τους δουλειά.

Δημήτρης: Η Διατάραξη Κοινή
Ησυχίας είναι μια γιορτή, αλλά εν-

τός μιας σκληρής καθημερινότητας
που την βιώνουμε όλοι. Και εμείς οι
τέσσερις αλλά και ο κόσμος που
μας στηρίζει. Οι φίλοι που μας στη-
ρίζουν γιατί είναι δύσκολο το εγχεί-
ρημα και να προσπαθείς να τα στή-
σεις όλα μόνος σου.

Νίκος: Ξεκινήσαμε το 2008 αλλά
στη μέση, όπως συμβαίνει συχνά με
τις μπάντες, αλλάξαμε, αναθεωρή-
σαμε, ψαχτήκαμε. Τη μορφή που
έχουμε σήμερα την πήραμε το 2012
με την κυκλοφορία του πρώτου μας
album. Από τότε έχουμε πάρει τα

πράγματα λίγο πιο ζεστά. Πάντα εί-
χαμε δυνατά ska στοιχεία στη μου-
σική μας, όμως από την μουσική
αναζήτηση περάσαμε περισσότερο
στην πράξη. Αυτή τη φορά βάλαμε
και την παράμετρο πως θέλουμε η
μουσική και οι στίχοι να είναι πολύ
ζωντανοί, τωρινοί. Να τους ακούς
και να καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ
και τώρα. Γι' αυτό και μπήκαμε στο
τριπάκι να κάνουμε μια ζωντανή ηχο-
γράφηση. Και όλα αυτά μαζί φτιάξα-
νε το τρίτο άλμπουμ. 

Δημήτρης: Αποφασίσαμε πως έχει

πάρα πολύ σημασία η live παρουσία
μας. Αυτός ο δίσκος είναι η αποτύ-
πωση αυτού που βιώνουμε εδώ και
κάποιο καιρό. Είναι τραγούδια χωρίς
μεσάζοντες, θα τολμούσα να πω. Εί-
ναι εντελώς καθημερινά και βιωματι-
κά. Περιγράφουμε την πραγματικό-
τητα  που ζούμε όλοι, απλά αυτή την
πραγματικότητα την γιορτάζουμε,
την κάνουμε ζωντανή μουσική. Κά-
ποιος θα πει πως είναι ελαφριά.
Εμείς λέμε πως είναι σαν να βάζεις
φωτιά στο σπίτι σου και να χορεύεις
γύρω γύρω γελώντας. 

Νίκος: Είμαστε μουσικοί που δεν
ζούμε από τη μουσική. Δεν ζούμε
από αυτό, ζούμε για αυτό. Κάνουμε
όλοι εφτακόσιες δουλειές, οτιδήπο-
τε μπορούμε για να επιβιώσουμε.
Δεν το κάνουμε απλά από χόμπι
όμως, είναι μια διαδικασία που μας
δίνει ένταση μέσα από την δημιουρ-
γικότητα. Κάνουμε μουσική με επί-
γνωση των δυσκολιών και με όραμα
για το τι θέλουμε. 

Δημήτρης: Ένας λόγος που θα
'θελα να προχωρήσει αυτό το υλικό
είναι για να διοργανώσουμε συναυ-
λίες σε περισσότερους αντισυμβατι-
κούς χώρους. Εκεί η μουσική λει-
τουργεί διαφορετικά. Νομίζω ότι η
μουσική πρέπει να περάσει σε πεζό-
δρομους, σε πλατείες, στα βουνά
και στα λαγκάδια ανοιχτά και ζωντα-
νά ώστε να εμφανίζεται ο αντισυμ-
βατικός χαρακτήρας της.
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Τ
ο βιβλίο του καθηγητή Ιστορίας, Γιώρ-
γου Μαργαρίτη με τίτλο «Ήταν ένα μι-
κρό καράβι…» που κυκλοφόρησε από

τις εκδόσεις ΚΨΜ, είναι ένα μικρό ανθολόγιο
κειμένων τα περισσότερα εκ των οποίων δη-
μοσιεύτηκαν από την Εφημερίδα των Συντα-
κτών στην αρχή της κρίσης. Κάποια άλλα δη-
μοσιεύτηκαν σε άλλα έντυπα ενώ υπάρχουν
κάποια λιγότερα, τα οποία δεν έχουν δημοσι-
ευτεί και εμφανίζονται στο βιβλίο για πρώτη
φορά. Την Τετάρτη 1 Φλεβάρη οι εκδόσεις
ΚΨΜ διοργάνωσαν παρουσίαση του βιβλίου
στο Polis Art Cafe. 

Στο πάνελ της εκδήλωσης βρέθηκαν ο Γιάν-
νης Σμυρλάκης, διευθυντής σύνταξης στην
Εφημερίδα των Συντακτών, ο ιστορικός Γιάν-
νης Σκαλιδάκης και ο ιστορικός μέλος του
τμήματος ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ Κώστας
Σκολαρίκος, ενώ την όλη εκδήλωση συντόνι-
σε ο ιστορικός, Προκόπης Παπαστράτης. Πα-
ρών στην εκδήλωση ήταν και ο συγγραφέας.
Όπως εξήγησε ο ίδιος κάποια από τα κείμενα
αυτά έχουν διαβαστεί και στην ιντερνετική
ραδιοσυχνότητα του 902.gr. 

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Π. Παπαστρά-
της με μια δόση χιούμορ τόνισε πως με τον
φίλο του ιστορικό Γιώργο Μαργαρίτη έχουν
πίσω τους δεκαετίες γνωριμίας από τα χρόνια

της διδακτορικής διατριβής του δεύτερου.
“Οι πολιτικές μας διαφορές πάνε δεκαετίες
πίσω και τσακωνόμαστε χρόνια πάνω στα διά-
φορα πολιτικά ζητήματα”, τόνισε μιλώντας
στην ΕΑ ο Π. Παπαστράτης εξηγώντας πως
αυτός είναι και ο λόγος που άνοιξε την εκδή-
λωση με τη γνωστή ρήση του Βολταίρου “δια-
φωνώ με αυτά που λες αλλά θα αγωνιστώ για
να μπορείς ελεύθερα να τα λες”. 

Στη συνέχεια μίλησαν ο Γ. Σκαλιδάκης και ο
Κ. Σκολαρίκος αναφερόμενοι στο ίδιο το βι-
βλίο. Όπως εξήγησαν είναι χωρισμένο σε
ενότητες. Δυο από τις πέντε είναι αφιερωμέ-
νες στον ΣΥΡΙΖΑ και στο “πρώτη φορά αρι-
στερά στην κυβέρνηση”. Είναι δυο ενότητες
με έντονη κριτική  στο ΣΥΡΙΖΑ. “Πρόκειται για
κείμενα πολεμικά”, όπως τα χαρακτήρισε ο Γ.
Σκαλιδάκης ο οποίος έχει κάνει την διδακτο-
ρική του διατριβή με τον Γ. Μαργαρίτη.

Ο Γ. Σμυρλάκης από την Εφημερίδα των
Συντακτών μίλησε για την προσπάθεια που
κάνει η εφημερίδα να ανοίξει τη συζήτηση
πάνω στα θέματα της ιστορίας από την μεριά
της αριστεράς. Όπως εξήγησε η συνεργασία
με τον Γ. Μαργαρίτη αποδείχτηκε ιδιαίτερα
σημαντική.

“Τα κείμενα είναι πολιτικά, με την έννοια ότι
αναφέρονται στην πολιτική κατάσταση του
καιρού της κρίσης και σχολιάζουν το πολιτικό

σκηνικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των
κοινωνικών αντιδράσεων, των πιέσεων και
των αδιεξόδων που προκάλεσε ετούτη η χω-
ρίς προηγούμενο κατάσταση. Ο γράφων
όμως έχει την ιδιότητα του ιστορικού και για
τον λόγο αυτό ο σχολιασμός της πολιτικής
κατάστασης στο σήμερα πολύ συχνά ξεκινά
από αναφορές σε ανάλογες καταστάσεις άλ-
λων εποχών. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο επιλέχθηκε στον υπότιτλο του βιβλίου
να συγκατοικούν η πολιτική και η ιστορία”, το-
νίζεται στην ανακοίνωση των εκδόσεων ΚΨΜ.

Κυριάκος Μπάνος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διατάραξη Κοινής Ησυχίας, ξανά, ξανά και ξανά 

Radio Sol 

Γιώργος 
Μαργαρίτης 

ΜΟΥΣΙΚΗ

“Tην εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυ-
γή” καταδικάζει σε πρόσφατη ανακοίνωσή
του ο Σύλλογος Ελλήνων Ηθοποιών.
Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

«με τρόπο συκοφαντικό, χρησιμοποιήθηκε
από την πλευρά των κατηγορούμενων χρυ-
σαυγιτών η λέξη: «Ελλήνων» στον τίτλο του
Σωματείου μας ως άλλοθι για το δουλεμπο-
ρικό ρατσιστικό σωματείο που έχουν φτιάξει
στην Ζώνη του Περάματος , στο οποίο γρά-
φονται μόνο Έλληνες εργαζόμενοι.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας,
δηλώνουμε τα εξής:

Από την ίδρυσή του ακόμη το ΣΕΗ εγ-
γράφει ως μέλος κάθε εργαζόμενο ηθο-
ποιό στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την
εθνικότητά του .. Στο καταστατικό του
1922 (πρωτοδικείο Αθηνών απόφαση 293)
αναγράφεται: «μέλη του Σωματείου μπο-
ρούν να γίνουν όσοι ασκούν το επάγγελμα
του ηθοποιού ή του υποβολέα, αποκλείον-
ται οι εργοδότες δηλαδή οι θιασάρχες και
οι θεατρώνες.»

Σήμερα, δεκάδες είναι οι συνάδελφοι
που είναι μέλη του Σωματείου μας και κα-
τάγονται από πολλές χώρες του κόσμου…
Δεν επιτρέπουμε στους φασίστες, στα τσι-
ράκια του συστήματος, να μας πιάνουν
στο στόμα τους»!

Σ.Ε.Η “Οι φασίστες 
να μη μας πιάνουν 
στο στόμα τους”«Ήταν ένα μικρό καράβι…

Στο Ρομάντζο 
στις 14/1
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Εκδικάστηκε την Πέμπτη 2 Φλε-
βάρη, στα δικαστήρια Πειραιά, η
υπόθεση της απόλυσης της συν-
τρόφισσας Ευγενίας Β. από κατά-
στημα της Vodafone στον Πει-
ραιά. Η απόφαση θα ανακοινωθεί
τους επόμενους μήνες. 

Η Ευγενία Β. είχε απολυθεί από
το κατάστημα, λόγω ένός προ-
βλήματος υγείας (επιληπτικές
κρίσεις) για το οποίο είχε ενημε-
ρώσει τον ιδιοκτήτη από την πρώ-
τη μέρα στη δουλειά. Όπως είχε
καταγγείλει η εργαζόμενη και
στην Επιθεώρηση Εργασίας απο-
λύθηκε μετά από επιληπτική κρί-
ση μέσα στο μαγαζί, όπου έπεσε
χτυπώντας το σαγόνι της, ενώ ο
διευθυντής Γιοβανίδης την παρά-
τησε αιμόφυρτη μόνη της έξω
από το μαγαζί χωρίς καν να καλέ-
σει ασθενοφόρο.  

Όπως είχε καταγγείλει ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
στις συγκεντρώσεις που είχε
πραγματοποιήσει έξω από το κα-
τάστημα στην οδό Βασιλέως Γε-
ωργίου 28Α στον Πειραιά, απαι-
τώντας να ανακληθεί η παράνομη
απόλυση της Ευγενίας Β: «Παρό-
λο που οι εργαζόμενοι προσλαμ-
βάνονταν για 8ωρη απασχόληση,
καθημερινά τους έβαζαν στόχους
για πωλήσεις και απειλούσαν με
απόλυση αν δεν εκπληρωθούν.
Και ακόμη περισσότερο, αντί να
πληρώνονται σε χρήματα τα μπό-
νους από την επίτευξη των στό-
χων, τους έδιναν δωροεπιταγές.
Αυτοί οι 'άπιαστοι' στόχοι πωλή-
σεων κάθε βδομάδα, είχαν σαν
αποτέλεσμα το άγχος και το
στρες που επιβάρυναν την υγεία
της εργαζόμενης”. 

Αυτό που αναδείχθηκε και κατά
τη διαδικασία εκδίκασης της υπό-
θεσης της απόλυσης, είναι ότι οι
“στόχοι” τους οποίους εξαναγκά-
ζονται οι εργαζόμενοι να πιάσουν
είναι πρακτική της ίδιας της Vo-
dafone προκειμένου να εξασφαλί-
σει την κερδοφορία της. Στο δι-
καστήριο κατέθεσε εργαζόμενη
που υποστήριξε ότι η απολυμένη
δεν έπιανε τους στόχους που
έβαζε η Vodafone, όπως πχ την
προσέλκυση άλλων πελατών από
άλλες εταιρείες και ότι με βάση
αυτούς τους στόχους η Vodafone
δίνει μπόνους σε κάθε κατάστη-
μα. 

VODAFONE

Άπιαστοι
στόχοι 
και
απολύσεις

Συλλαλητήριο στο κέντρο της
Αθήνας την Τρίτη στις 14 Φλεβά-

ρη ήταν η πρόταση που φαίνεται πως πλειοψηφούσε στην
Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που οργάνωνε η Πα-
νελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας,
την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο, την Τρίτη 7/2.

Οπως αναφέρει στο κάλεσμά της, “στη σύσκεψη θα γίνει
συζήτηση για την πορεία της πανελλαδικής αγροτικής κινη-
τοποίησης και θα ληφθούν αποφάσεις με στόχο το παραπέ-
ρα δυνάμωμα της αγωνιστικής πίεσης για την ικανοποίηση
από την κυβέρνηση των δίκαιων αιτημάτων που καθορίστη-
καν στη μαζική πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής
Επιτροπής των Μπλόκων, στα μέσα του περασμένου Δεκέμ-
βρη, στη Λάρισα”.

Εν τω μεταξύ πανελλαδικό μήνυμα έστειλαν αυτή την
εβδομάδα με δεκάδες κινητοποιήσεις τους με ποικιλόμορ-
φους τρόπους σε όλη τη χώρα. Ίσως το πιο σημαντικό απ'
όλα ήταν η συμμετοχή κλιμακίου αγροτών στο Καραβάνι
της Υγείας στη Λάρισα την Τετάρτη 1/2 όπου τρακτέρ άνοι-
γαν την μεγάλη διαδήλωση που διέσχισε όλοι την πόλη με
κύριο σύνθημα “υγεία, αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά”
στέλνοντας το μήνυμα πως μικρομεσαίοι αγρότες και εργα-
ζόμενοι έχουν κοινό εχθρό και κοινή μάχη.

Σημαντική ήταν και η κυριακάτικη κινητοποίηση 5/2 στη
Λάρισα. Οι αγρότες έκλεισαν για ένα δίωρο την Εθνική Οδό
Αθήνας Θεσσαλονίκης, ενώ στην συνέχεια κομβόϊ αγροτών
έκανε διαδήλωση μέσα από την πόλη της Λάρισας για να
καταλήξει σε ένα επιπλέον δίωρο αποκλεισμό της Εθνικής
στο ύψος της κοιλάδας των Τεμπών.

Σε αποκλεισμούς δρόμων προχώρησαν το Σάββατο 4/2
και οι αγρότες της Ελασσόνας στο μπλόκο του κόμβου Αρ-
γυροπουλίου, χύνοντας γάλα στο οδόστρωμα και καίγοντας
μπάλες με ζωοτροφή διαμαρτυρόμενοι για τις εξευτελιστι-
κές τιμές παραγωγού στο γάλα και στο κρέας. Κλείσιμο της
Εθνικής είχαμε το Σάββατο 4/2 και στο μπλόκο του Αερινού,
που έχουν στήσει αγρότες από χωριά της Μαγνησίας.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Πελοπόννη-
σο την Δευτέρα 6/2 με αγρότες να κάνουν συλλαλητήριο
στον Πύργο, μηχανοκίνητη πορεία στην Καλαμάτα και μεγά-
λη αγροτική σύσκεψη στο Άργος. Συλλαλητήριο στην κεν-
τρική πλατεία της Σπάρτης πραγματοποίησαν επίσης την
ίδια μέρα το πρωί αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού ενώ  την
ίδια ώρα, οι αγρότες του Αιγίου παραμένουν στο μπλόκο
που έχουν στήσει στην Εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών. Την
Δευτέρα 6/2 αγρότες από τη Βόνιτσα έκλεισαν τα διόδια
του Ακτίου.

Κ.Μ.

Ελεύθερος αφέθηκε την Παρασκευή 3 Φλεβάρη ο Αιγύπτιος πρόσφυγας, ο οποίος
είχε ξεκινήσει απεργία πείνας από τις 13/12/2016, για να μην απελαθεί, στο δικτατορι-
κό καθεστώς Σίσι όπου κινδύνευε με εκτέλεση. Ο Μοχάμεντ Α. είχε δημοσιοποιήσει
βίντεο με δολοφονίες διαδηλωτών από το στρατό που διαμαρτύρονταν για το καθε-
στώς Σίσι.

Το αίτημα του Μοχάμεντ Α. να του χορηγηθεί άσυλο στην Ελλάδα είχε ξεσηκώσει
ένα ολόκληρο κύμα συμπαράστασης. Κρατούνταν στη Λέσβο, καθώς είχε απορριφθεί,
σε δεύτερο βαθμό η αίτησή του για χορήγηση ασύλου. Την περασμένη Τετάρτη η δικη-
γόρος Ευγενία Κουνιάκη καταθέσει νέα στοιχεία με σκοπό να επανεξεταστεί το αίτημά
του για άσυλο, με τη διαδικασία του «μεταγενέστερου αιτήματος», που είναι μία διαδι-
κασία που αναστέλλει την κράτηση. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος, αλλά παραμένει στο νο-
σοκομείο Λέσβου λόγω εξασθένισης του οργανισμού του από την απεργία πείνας.   

Το κύμα αλληλεγγύης στο Μοχάμεντ Α., χρειάζεται να κλιμακωθεί καθώς εκκρεμεί η
απόφαση για το εάν θα γίνει δεκτό το μεταγενέστερο αίτημα ασύλου. Απαιτούμε να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, άσυλο και στέγη στον Μοχάμεντ Α. και σε σε
όλους τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες.  

Συγκέντρωση στις 9πμ στα δικαστήρια
της Πάτρας καλούν μια σειρά σωματεία
και φορείς της πόλης, ανάμεσά τους και
η ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας, απαιτώντας να στα-
ματήσει η Χρυσαυγίτικη δίωξη του δη-
μάρχου Κώστα Πελετίδη, που εκδικάζεται
τη Δευτέρα 13/2. Στάση εργασίας από τις
8 πμ εώς τη 1 μμ και συγκέντρωση στις 8
πμ μπροστά στο Δημαρχείο, από όπου
και θα ξεκινήσει πορεία που θα καταλήξει
στα Δικαστήρια καλεί ο Σύλλογος Υπαλ-
λήλων του Δήμου Πάτρας. Ψηφίσματα με
τα οποία ζητούν να σταματήσει η δίωξη
του δημάρχου έχουν ήδη βγάλει το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, Δημοτικά
Συμβούλια δήμων της χώρας και δεκάδες
ΔΣ Συλλόγων και φορέων.

Ο δήμαρχος Πάτρας διώκεται ύστερα
από μήνυση του τέως βουλευτή της Χρυ-
σής Αυγής Πατρών, Μιχάλη Αρβανίτη, με
την κατηγορία της παράβασης καθήκον-
τος, γιατί υλοποιώντας αντίστοιχες απο-

φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πά-
τρας, δεν έδωσε άδεια για πραγματοποί-
ηση προεκλογικής φασιστικής σύναξης
σε δημόσιο χώρο. Παράλληλα, δεν έδω-
σε μέσω των υπηρεσιών του Δήμου στοι-
χεία στην Κεντρική Οργάνωση της Χρυ-
σής Αυγής για το πόσα παιδιά μετανα-
στών και σε ποιους σταθμούς φιλοξε-
νούνται στην Πάτρα, μετά από επερώτη-
ση που είχαν κάνει οι χρυσαυγίτες στη
Βουλή. 

Η στάση του δημάρχου Πάτρας απέ-
ναντι στη Χρυσή Αυγή είναι υποδειγματι-
κή της λειτουργίας που όφειλαν να
έχουν όλοι οι θεσμοί απέναντι στις ρα-
τσιστικές προκλήσεις της Χρυσής Αυγής.
Η άρνηση των διευκολύνσεων στους
υπόδικους νεοναζί για διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης χρειάζεται να προ-
χωρήσει παντού όχι μόνο στους Δήμους
αλλά και στην ΕΡΤ και στη Βουλή. Η θέ-
ση τους είναι στη φυλακή.

ΠΑΤΡΑ

Κάτω τα χέρια από το Δήμαρχο
ΑΓΡΟΤΕΣ

Eλεύθερος ο Μοχάμεντ Α.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το
τριήμερο απεργιακών κινητοποι-
ήσεων που πραγματοποίησαν την
περασμένη βδομάδα οι εργαζόμε-
νοι σε Wind, Nokia και Cyta. Η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον
Στέφανο Μάλαμα, μέλος Δ.Σ του
Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομέ-
νων στη Wind:

“Η 24ωρη απεργία στη Wind στις
2/2 ήταν επιτυχημένη και μας δίνει
ώθηση για τη συνέχεια. Αντίστοιχα
καλά πήγαν και οι κινητοποιήσεις
που έκαναν και οι συνάδελφοι σε
Νokia και Cyta με τις στάσεις εργα-
σίας τις δύο προηγούμενες ημέρες. 

Τα ποσοστά των απεργών ήταν
μεγάλα και μάλιστα υπήρχαν συνά-
δελφοι που απήργησαν για πρώτη
φορά. Κάναμε απεργιακές συγκεν-
τρώσεις – περιφρουρήσεις στα κτί-
ρια της Wind στο Μαρούσι και στη
λεωφόρο Αθηνών στις οποίες συμ-
μετείχαν τόσο εργαζόμενοι της
εταιρίας όσο κι αλληλέγγυοι συνα-

γωνιστές από άλλα σωματεία, συλ-
λογικότητες κλπ. Κι όλα αυτά παρά
τις προσπάθειες της διοίκησης τις
προηγούμενες ημέρες να μας βά-
λουν εμπόδια στην ενημέρωση των
συναδέλφων, πχ που μας έσκιζαν
τις αφίσσες ή ακόμα και την ημέρα
της απεργίας που έκοβαν το ρεύμα

στη μικροφωνική κλπ.   
Με την απεργία διεκδικούμε την

υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας με βάση
τις ανάγκες μας. Η εργοδοσία από
τη μια κωλυσιεργεί ακόμα και να
συζητήσει κάτι τέτοιο, από την άλ-
λη ζητάει μειώσεις. Ταυτόχρονα

αγωνιζόμαστε ενάντια στις απολύ-
σεις που γίνονται με την μορφή της
εξαναγκαστικής παραίτησης, ενάν-
τια στην υψηλή εντατικοποίηση
που υπάρχει κι έχει οδηγήσει συνα-
δέλφους σε παραιτήσεις και σε επι-
βάρυνση της ψυχικής και σωματι-
κής τους υγείας κι ενάντια στις ερ-
γολαβίες που ρίχνουν τα επίπεδα
των μισθών και των δικαιωμάτων
μας, ζητώντας μάλιστα και τη συ-
ναίνεση του σωματείου μας. 

Μετά το τριήμερο των κινητοποι-
ήσεων και σε συντονισμό και με τα
άλλα δύο σωματεία θα κάνουμε
νέα απεύθυνση στους συναδέλ-
φους για γενική συνέλευση όπου
θα αποφασίσουμε τα επόμενα βή-
ματά μας”.

Σ.Μ.

WIND Eπιτυχημένη απεργία

Μαρούσι 2/2
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Ένα εξοντωτικό πλέγμα υποχρεώσεων των ανέργων και αντί-
στοιχες «κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης», προβλέπει η
πρόταση του ΔΣ του ΟΑΕΔ που εγκρίθηκε στη συνεδρίασή του
της 13/12/16. Στη σχετική εισήγηση αναφέρεται ότι τα μέτρα πρέ-
πει να παρθούν, μεταξύ άλλων, «για την ομαλή χρηματοδότηση
από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ». Στόχος, θεωρητικά, είναι ο
έλεγχος «αν οι άνεργοι ψάχνουν για δουλειά».

Οι κυρώσεις που προβλέπονται περιλαμβάνουν από διακοπή του
επιδόματος (στους λίγους που το δικαιούνται), μέχρι διαγραφή
από τα μητρώα και αποκλεισμός από τη δυνατότητα επανεγγρα-
φής για διάστημα από έναν έως 12 μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα
του παραπτώματος! Χάνονται δηλαδή οι πενιχρές διευκολύνσεις
που παρέχει ο ΟΑΕΔ στους εγγεγραμμένους (πχ δωρεάν μετακίνη-
ση) και που υποτίθεται ότι βοηθούν στην εύρεση εργασίας.

Οι υποχρεώσεις δεσμεύουν τόσο τους επιδοτούμενους ανέρ-
γους, όσο και τον τεράστιο όγκο των μη επιδοτούμενων (υπολογί-
ζεται στο 90% των εγγεγραμμένων). Οι εγγεγραμμένοι υποχρε-
ούνται σε «αποδοχή κάθε πρότασης της αρμόδιας υπηρεσίας η
οποία αφορά σε θέση εργασίας, [..] επαγγελματική κατάρτιση,
συμβουλευτική υπηρεσία…». Με άλλα λόγια πρέπει να τρέχουν όχι
μόνο σε δουλειές με σύμβαση οποιασδήποτε διάρκειας, αλλά και
σε δραστηριότητες που δεν τους αποφέρουν εισόδημα.

Χωρίς πρόσβαση

Μέσα στις υποχρεώσεις των ανέργων συμπεριλαμβάνεται επιπλέ-
ον η ανταπόκριση σε οποιαδήποτε πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ, έγ-
γραφη ή ηλεκτρονική, μέσα σε προθεσμία που ορίζει ο Οργανι-
σμός. Άνεργοι χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, χωρίς μόνιμη κατοι-
κία, που διαμένουν περιστασιακά σε άλλη πόλη, ή που μπορεί να
δυσκολεύονται να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις του Οργανισμού
(πχ λόγω γλώσσας), «οφείλουν» να είναι διαρκώς σε επιφυλακή.

Οι άνεργοι δεν έχουν κανένα λόγο στη διάρκεια της σύμβασης
ή στο ωράριο εργασίας. Όταν η υπηρεσία προτείνει μια θέση, ο
άνεργος μπορεί αρχικά να αρνηθεί μόνο αν ο προτεινόμενος μι-
σθός είναι μικρότερος από τον τελευταίο μισθό του. Το όριο μι-
κραίνει όσο αυξάνονται οι μήνες εγγραφής στον ΟΑΕΔ. Στους 12
μήνες, μπορεί να αρνηθεί μόνο αν ο προτεινόμενος μισθός είναι
μικρότερος από το βασικό. Στους 18, ο ΟΑΕΔ μπορεί να προτείνει
και θέσεις άσχετες με το επαγγελματικό αντικείμενο του άνεργου.
Δηλαδή όσο πιο πολύ καιρό είναι κάποιος άνεργος, τόσο χειρότε-
ρη θέση εργασίας υποχρεούται να δεχτεί. 

Η βασικότερη απαίτηση είναι «η ενεργή αναζήτηση εργασίας και
η διατήρηση σχετικών αποδεικτικών». Η υπηρεσία μπορεί να απαι-
τήσει την προσκόμισή τους εντός 15 ημερών. Η «ενεργή αναζήτη-
ση», διευκρινίζει η εισήγηση, είναι ενέργειες όπως «επαφή με ιδιω-
τικό γραφείο ευρέσεως εργασίας ή εταιρία προσωρινής απασχό-
λησης» και «συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής, ανάλη-
ψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις ανάπτυ-
ξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων». Ο ίδιος ο ΟΑΕΔ δηλαδή, ωθεί
τους άνεργους να ζητήσουν δουλειά από τις εταιρίες που ουσια-
στικά «νοικιάζουν» εργαζόμενους. Νομιμοποιεί δε το φαινόμενο
δωρεάν/ανασφάλιστης εργασίας σε μικρές νέες επιχειρήσεις «μέ-
χρι να ορθοποδήσουν» στις οποίες ο εργαζόμενος καλείται να πα-
ριστάνει τον «συνέταιρο». Η διαρκής απαίτηση για αποδεικτικά δί-
νει στις συνεντεύξεις και τις «δοκιμαστικές περιόδους» νέα διά-
σταση: νέες δυνατότητες εκμετάλλευσης από τους εργοδότες.

Οι πρακτικές αυτές προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις και δίνουν νόμιμο προσωπείο στη μαύρη ή και απλήρωτη ερ-
γασία. Οι άνεργοι δε θα μπορούν να ανταποκριθούν στο στενό αυ-
τό κλοιό εγρήγορσης και δραστηριοτήτων που απαιτείται και θα
διαγράφονται μαζικά. Πέρα από τον επιφανειακό στόχο του ελέγ-
χου, ο ΟΑΕΔ προσπαθεί να κρύψει την ανεργία κάτω από το χαλί.

Επιπλέον, σε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με κανό-
νια, απολύσεις, συρρίκνωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ο ΟΑΕΔ
στέλνει μήνυμα ότι είναι ο άνεργος που φταίει, επειδή δεν ψάχνει
αρκετά ή γιατί είναι «επιλεκτικός».

Α.Φ.

ΟΑΕΔ 

Επιχείρηση “εξαφανίστε
τους άνεργους”

Σ
τις 16 Φλεβάρη εκδικάζεται η
αγωγή του Γιάννη Σηφακάκη κα-
τά της εταιρίας Vodafone για

την υπόθεση των παρακολουθήσεων
του τηλεφώνου του την περίοδο 2004-
05. Το όνομα του τότε συντονιστή της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο--
και σημερινού μέλος της ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ-  ήταν ανάμεσα στα εκατό πε-
ρίπου που είχαν πέσει θύματα υποκλο-
πών και έγιναν δημόσια γνωστά, σε
ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των
τελευταίων δεκαετιών.

Οι υποκλοπές έγιναν «αντιληπτές» το
Μάρτιο του 2005. Όμως παρά την ενη-
μέρωσή της το ίδιο διάστημα, η κυβέρ-
νηση Καραμανλή δημοσιοποίησε την
υπόθεση σχεδόν ένα χρόνο αργότερα,
το Φλεβάρη του 2006, στην, ανεκδοτο-
λογική πλέον, κοινή συνέντευξη τύπου
των τότε υπουργών Ρουσόπουλου,
Βουλγαράκη και Παπαληγούρα.

Οι τηλεφωνικές υποκλοπές γίνονταν
την περίοδο 2004-2005 από καρτοκι-
νητά τηλέφωνα-σκιές, μέσω ειδικού
λογισμικού που είχε εγκατασταθεί
στην εταιρία Vodafone, σε βάρος 100
τηλεφωνικών αριθμών. Ο Καραμανλής
γνώριζε το γεγονός ήδη 11 μήνες
πριν, από το Μάρτιο του 2005, όταν ο
διευθύνων σύμβουλος της Vodafone
τον ενημέρωσε προσωπικά για τις
υποκλοπές. Μία ημέρα πριν από αυτήν
την ενημέρωση, ο υπεύθυνος Λογισμι-
κού της Vodafone Κώστας Τσαλικίδης
είχε βρεθεί κρεμασμένος στο σπίτι
του, με την επίσημη εκδοχή των αρ-
χών να είναι η “αυτοκτονία”. 

Με εξίσου σκανδαλώδη τρόπο, δύο
χρόνια αργότερα τον Αύγουστο του
2008, η υπόθεση των υποκλοπών μπή-
κε στο αρχείο - για να ανοίξει όμως
ξανά το 2010. Μέσα στην προηγούμε-
νη χρονιά υπήρξαν δύο ακόμη σχετι-
κές εξελίξεις. Η πρώτη, ότι το ΣτΕ
απέρριψε την ένσταση της Vodafone
πάνω στο πρόστιμο που της είχε επι-
βάλει η ΑΔΑΕ για όλες τις ευθύνες,
παραβιάσεις και παραλείψεις πάνω
στην υπόθεση. Και η δεύτερη ότι με ει-
σαγγελική παρέμβαση διατάχτηκε δίω-
ξη εναντίον κάποιων ατόμων που συμ-
μετείχαν στις υποκλοπές μεταξύ των
οποίων, ο πρώην Αμερικανός πράκτο-
ρας William Bazil.

Το 2015 προέκυψαν νέα ευρήματα
από το αρχείο Σνόουντεν. Σχολιάζον-
τάς τα ο Δημήτρης Ψαρράς στην Εφ-
Συν έγραψε: «Ενισχύεται η πεποίθηση
ότι όλα ξεκίνησαν τις παραμονές των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, με
τη στενή συνεργασία των ελληνικών
και των αμερικανικών μυστικών υπηρε-
σιών (ΕΥΠ και NSA-CIA).

Τα νέα αυτά ντοκουμέντα αναφέ-
ρονται μόνο έμμεσα στο ζήτημα των
υποκλοπών, αλλά τεκμηριώνουν αυτή
τη συνεργασία ήδη από το 2002 και
έτσι ανατρέπουν την εύκολη ερμηνεία
ότι όλα έγιναν εν αγνοία των ελληνι-
κών αρχών».

Η Συμμαχία στο στόχαστρο

Η αμερικανική πρεσβεία, η CIA, η
ΕΥΠ και οι άλλες μυστικές υπηρεσίες
είχαν κάθε λόγο να παρακολουθούν το
τηλέφωνο του Γ. Σηφακάκη: Από τη
δημιουργία της το φθινόπωρο του
2002, όταν ξεκίναγαν οι βομβαρδισμοί
στο Αφγανιστάν, η Συμμαχία Σταματή-
στε τον Πόλεμο είχε πρωτοστατήσει
ενάντια στον “πόλεμο κατά της τρομο-
κρατίας” με συνεχείς διαδηλώσεις και
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Κορυ-
φαία στιγμή, η παγκόσμια διαδήλωση
στις 15 Φλεβάρη 2003 ενάντια στην ει-
σβολή στο Ιράκ, όταν το Σύνταγμα
πλημμύρισε από χιλιάδες διαδηλωτές
σε ένα ανεπανάληπτο συλλαλητήριο. 

Το επίμαχο διάστημα, το καλοκαίρι
του 2004, όταν ξεκίναγαν οι παρακο-
λουθήσεις, η Συμμαχία διαδήλωνε
ενάντια στα “μέτρα ασφαλείας” που
έστηναν οι αμερικανοί πράκτορες που
αλώνιζαν εκείνο το διάστημα την Αθή-
να για να μας “προστατεύσουν” από
τους κινδύνους της τρομοκρατίας εν
όψει Ολυμπιάδας. Τον Αύγουστο, η
Συμμαχία κάλεσε σε μαχητική διαδή-
λωση στο κέντρο της Αθήνας που
οδήγησε στην ακύρωση της επίσκε-
ψης του τότε υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ στην Ελλάδα. 

Η Συμμαχία βρέθηκε στο μάτι της
CIA, της αμερικανικής πρεσβείας και
των άλλων μυστικών υπηρεσιών που
εύλογα ενδιαφέρονταν για τις επικοι-
νωνίες του συντονιστή της με προσω-
πικότητες ενεργές στο αντιπολεμικό
κίνημα, όπως ο Αλέξανδρος Μαγκά-
κης, ο Στέφανος Ληναίος, η Σοφία Σα-
κοράφα, ο Αχμέτ Μπεν Μπελά, ο Τόνι
Μπεν, ο Σαμίρ Αμίν, ο Γουόλντεν Μπέ-
λο, αλλά και με ένα δίκτυο εκατοντά-

δων αντιπολεμικών ακτιβιστών στην
Ελλάδα και διεθνώς.

Η θέση των τηλεφώνων-σκιών στην
περιοχή των Αμπελοκήπων, το τεχνο-
λογικό επίπεδο του λογισμικού-κορι-
ού, οι τεράστιες δυσκολίες που έπρε-
πε να ξεπεραστούν για να εγκαταστα-
θεί στο σύστημα της Vodafone, ο “τυ-
χαίος” θάνατος του Κώστα Τσαλικίδη
αλλά και ο ίδιος ο κατάλογος των ατό-
μων που παρακολουθούνταν έδειχναν
ένα μόνο πιθανό δράστη. Την Κεντρική
Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, τη
CIA, με έδρα την αμερικάνικη πρεβεία,
εξ ου και “Μαβίλη-γκέιτ”.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών -και
των απαγωγών των Πακιστανών μετα-
ναστών από ντόπιες και ξένες μυστι-
κές υπηρεσίες - ήταν κομμάτι της συμ-
μετοχής της κυβέρνησης Καραμανλή
στην εκστρατεία του Μπους, του
Μπλερ και των άλλων προθύμων στο
όνομα της “καταπολέμησης της τρο-
μοκρατίας”. Η κυβέρνηση όχι απλά
γνώριζε για τις υποκλοπές και τις απα-
γωγές αλλά και συμμετείχε στο μεγα-
λύτερο σύστημα υποκλοπών τότε, το
ECHELON. Επίσημες εκθέσεις οργανι-
σμών αποκάλυπταν ότι η Αθήνα συγ-
καταλεγόταν στις πόλεις της Ευρώπης
που διευκόλυναν τις μυστικές πτήσεις
της CIA. Μια δεκαετία μετά, είναι τρα-
γωδία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
συνεχίζει την αγαστή συνεργασία με
τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. 

Όσον αφορά, τώρα συγκεκριμένα,
στην εκδίκαση της αγωγής του Γιάννη
Σηφακάκη, τέσσερα χρόνια έχουν ήδη
περάσει από την πρώτη ημερομηνία
εκδίκασης και την πρώτη αναβολή της
υπόθεσης τον Μάρτιο του 2012. Η
αγωγή περιλαμβάνει πλήθος από στοι-
χεία που επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη
δράση του στην οργάνωση του αντι-
πολεμικού κινήματος αλλά και ένορ-
κες βεβαιώσεις συναγωνιστών του
εκείνη την περίοδο, όπως ο ηθοποιός
Στέφανος Ληναίος και η ευρωβουλευ-
της Σοφία Σακοράφα.

Γιώργος Πίττας

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ 2004-5

Στις 16/2 η αγωγή 
Σηφακάκη κατά Vodafone

Γενάρης 2006, Συνέντευξη Τύπου για το σκάνδαλο των απαγωγών των Πακιστανών μεταναστών



ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαίρη Γουόρντ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η αντίσταση στον Α’ Π.Π. και οι επανα-
στάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Vocal 8μμ
Ο Φλεβάρης του ’17 στη Ρωσία
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Vocal 8μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Άνω Πουρναρουσα 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Κρίκος 7μμ
Η εργατική τάξη και η επαναστατική
εφημερίδα σήμερα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ- ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Πικ απ 7μμ

Μία μόνο λύση, διαγραφή του χρέους
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Λέων Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο
λαμπρού «ανένταχτου»
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 στέκι αριστερής κίνη-
σης 6.30μμ
Δυο χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 στέκι αριστερής κίνη-
σης 6.30μμ
Παντελής Πουλιόπουλος: δημοκρατική ή
σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα;
Ομιλητής: Μάριος Μέρτικας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 στέκι (Ρήγα Φερραιου)
5.30μμ
Ο πλανήτης ενάντια στον πλανητάρχη
Ομιλήτρια: Λιλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ –ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ο πλανήτης ενάντια στον πλανητάρχη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  - ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Αλντεμπαραν 8μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Νότος 7.30μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Di Capitano 7μμ
Δυο χρόνια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 καφέ Di Capitano 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Φώτης Ταμπακόπουλος

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Θόλος 4μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στην
πάλη για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Χειμώνα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 καφέ Σιδεράδικο 8μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Ανδρόγεω 6.30μμ
Να τί σημαίνει εργατική Επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Νικήσας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2 Ανδρόγεω 6.30μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Τσίου (έναντι Νο-
μαρχίας) 7μμ
Οι ΗΠΑ μετά την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μπορούμε να κάνουμε τη νέα χρονιά
καλύτερη;
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 δημαρχείο 7.30μμ
Λέων Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο
λαμπρού «ανένταχτου»
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Ξύλινη Βέσπα 8μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Τρίπορτο (Παραμυ-
θιας και Αρτεμησίου) 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκικη κρίση
Ομιλητης: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Λα Ροζε (πλ. Αγ. Νι-
κολάου) 7μμ
Τα διδάγματα της Συριακής επανάστασης
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Η αντίσταση στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Quiz 7μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα – Ανοίξτε τις
πόλεις για τους πρόσφυγες
Ομιλητής: Ανδρέας Καπνίσης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 καφέ Κρόκος 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Λέων Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο
λαμπρού «ανένταχτου»
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Ο Φλεβάρης του ’17 στη Ρωσία
Ομιλητής: Γιαννης Κωνσταντόπουλος

Στις σχολές
ΤΕΙ Αθήνας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 αίθουσα Προβολών
ΣΓΤΚΣ 1μμ
Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη: να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 14/3 αίθουσα 413, 3.30μμ
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης – ασύλο και στέγη στους πρό-
σφυγες – οργανώνουμε τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ελλη Πανταζοπούλου

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/3 αίθουσα Β2, 2μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 9/2
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2
Αναγνωστήριο ΕΚΠΑ (Ιπποκράτους 15) 12.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 5.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Αγ. Ιερόθεου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/2
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11.30πμ και πικετοφορία
προς τα Ιλίσια
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής Αντί-
στασης 12μες 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου) 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 12μες
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 12.30μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μες
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 12μες
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 12μες
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Πηγάδι 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκη του Βούλγαρη 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ

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

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Ολοκληρώθηκαν την περασμένη

εβδομάδα οι καταθέσεις των μαρ-

τύρων κατηγορίας των τριών με-

γάλων υποθέσεων στη δίκη της

Χρυσής Αυγής: της δολοφονίας

Φύσσα, της απόπειρας ανθρωπο-

κτονίας στους Αιγύπτιους αλιεργά-

τες και στους συνδικαλιστές της

Ζώνης στο Πέραμα. Τι έχει αναδει-

χτεί από τη μέχρι τώρα διαδικασία;

Με την εξέταση των τριών υπο-
θέσεων έχουν αποδειχτεί κατά λέ-
ξη όσα έλεγε το παραπεμπτικό
βούλευμα και για τις τρεις υποθέ-
σεις που συνεκδικάζονται. Πρώτα
απ' όλα ότι υπάρχει ενοχή όλων
των άμεσα εμπλεκομένων, πχ του
Ρουπακιά στη δολοφονία Φύσσα,
του Πανταζή στους Αιγύπτιους και
στους συνδικαλιστές. Ότι ήταν
εκεί, ότι έκαναν αυτά για τα οποία
κατηγορούνται. Και μέσα από τη
σύνδεση των τριών υποθέσεων
αναδείχτηκαν τα στοιχεία της εγ-
κληματικής οργάνωσης. Ότι όλες
οι επιθέσεις έγιναν από οργανω-
μένες ομάδες της Χρυσής Αυγής,
δεν ήταν πρωτοβουλία ούτε του
Πανταζή στο Πέραμα, ούτε του
Ρουπακιά ή του Καζατζόγλου στο
Κερατσίνι. Ότι είχαν κοινά χαρα-
κτηριστικά: το χρόνο και το μέγε-
θος, όλες οι επιθέσεις γίνονται
βράδυ από πολλούς επιτιθέμε-
νους εναντίον λιγότερων. Με δο-
λοφονικά όπλα οι περισσότερες,
ρόπαλα, μαχαίρια. Με το στοιχείο
του αιφνιδιασμού και της ενέ-
δρας. Με ιεραρχία, ότι δηλαδή
ακολουθούσαν το σχέδιο μιας εγ-
κληματικής οργάνωσης, με εντο-
λές από τους βουλευτές, από το
Λαγό μέχρι το Μιχαλολιάκο. Και
με ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό:
Μέσα σε λίγη ώρα από τη στιγμή
που εντοπίζουν το θύμα οργανώ-
νονται και προχωράνε στην επίθε-
ση.

Για παράδειγμα στην επίθεση
στους συνδικαλιστές στο Πέραμα
τους βλέπουν που μαζεύονται
στην πύλη της Ζώνης, μέσα σε μία
ώρα τους έχουν εντοπίσει, έχει
δοθεί το σήμα με μηνύματα, έχει
γίνει επικοινωνία με το Λαγό, τους
ακολουθούν, σχεδιάζουν την ενέ-
δρα, παρκάρουν κοντά για να
μπορούν να διαφύγουν μετά και
χτυπάνε. Η παρουσία του Λαγού
υπάρχει πριν την επίθεση -όπως
λέει ο ίδιος “τους εντόπισε ο Τα-
σάρας” εννοώντας τον Πανταζή-
και κατά τη διάρκειά της -λέγον-
τας “θα πάρουν ένα μάθημα τα
κομμούνια”-αλλά και μετά -λέγον-
τας “τους μακελέψαμε”. Τα ίδια
ισχύουν στη δολοφονία Φύσσα
που είχε φανεί ξεκάθαρα πώς μέ-
σα σε δέκα λεπτά τα τρία άτομα
έγιναν πενήντα. Όλα αυτά δεί-
χνουν το σχεδιασμό, την ετοιμότη-
τα, την κατάσταση επιφυλακής και
μια τεχνογνωσία δεκαετιών.

Αναδείχτηκαν επίσης όσα λέει
το βούλευμα σε σχέση με το χα-

ρακτήρα των θυμάτων. Οποιοσδή-
ποτε ιδεολογικός αντίπαλος της
Χρυσής Αυγής είναι υποψήφιο θύ-
μα.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι το δι-
καστήριο έχει ήδη μια ξεκάθαρη
εικόνα του νήματος της ιεραρχίας
της εγκληματικής οργάνωσης και
της επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Γι' αυτό είναι καλό ότι εκδικάζον-
ται μαζί οι τρεις υποθέσεις και όχι
ξεχωριστά με κίνδυνο να την πλη-
ρώσουν μονάχα τα κατώτερα στε-
λέχη, πχ Ρουπακιάς ή Πανταζής
και να τη γλυτώσουν οι επικεφα-
λής. Τώρα το δικαστήριο έχει
αποκτήσει μια συνολική εικόνα
της υπόθεσης και είμαστε μόλις
στο πρώτο ένα τρίτο της δίκης.
Εμείς βέβαια από την αρχή λέγα-
με ότι το αποδεικτικό υλικό είναι
συντριπτικό. Και οι μάρτυρες
έχουν αποδειχτεί παραπάνω από
αντάξιοι των ιστορικών περιστά-
σεων. Αλλά ούτε και οι ίδιοι οι
χρυσαυγίτες δεν περίμεναν ότι τα
πράγματα θα είναι τόσο ξεκάθαρα
από τόσο νωρίς.

Ποιο είναι το στάδιο που ακολου-

θεί και τι εξετάζει;

Με νούμερα, πλησιάζουμε στο
μάρτυρα νούμερο πενήντα από
τους εκατόν τριάντα περίπου μάρ-
τυρες κατηγορητηρίου. Τώρα ξε-
κινάει η εξέταση των υποθέσεων
που θα δέσουν την κατηγορία της
εγκληματικής οργάνωσης. Είναι
υποθέσεις που είτε έχουν εκδικα-
στεί είτε θα εκδικαστούν με κατη-
γορούμενους μέλη της Χρυσής
Αυγής και παρόντες βουλευτές σε
κάποιες από αυτές. Είναι το επό-
μενο και τελευταίο στάδιο πριν
περάσουμε στην ανάγνωση εγ-
γράφων, προβολή βίντεο και μη-

νυμάτων κλπ. Οι πρώτες που εξε-
τάζονται είναι επιθέσεις σε στέκια
αντιεξουσιαστικά και κοινωνικά: η
επίθεση στο Συνεργείο τον Ιούλιο
του 2013, έναν κοινωνικό χώρο
στην Ηλιούπολη που είχε έντονο
αντιφασιστικό χαρακτήρα και γι'
αυτό στοχοποιήθηκε. Η επίθεση
στο Αντίπνοια στα Πετράλωνα για
την οποία υπάρχει αμετάκλητη κα-
ταδίκη των χρυσαυγιτών που εί-
χαν συμμετάσχει και είναι πολύ
σημαντική γιατί η απόφαση περι-
γράφει ακριβώς όλη την επιχειρη-
σιακή δομή της Χρυσής Αυγής,
πώς δρουν τα τάγματα εφόδου,
τη Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική
οργάνωση. Και ακολουθούν επιθέ-
σεις σε τζαμιά, στους Πακιστα-
νούς στην Ιεράπετρα, στην πλα-
τεία Αμερικής, γενικά επιθέσεις
των ταγμάτων εφόδου που λει-
τουργούσαν σε όλη την Ελλάδα.

Aπό τη δεκαετία του ’80

Εδώ θα αναδειχτεί ότι η Χρυσή
Αυγή δε λειτουργούσε ούτε μόνο
για μια περίοδο, ούτε αφού μπήκε
στη Βουλή. Ότι η Χρυσή Αυγή εί-
ναι εγκληματική οργάνωση που
ενδύθηκε κάποια στιγμή το μαν-
δύα του πολιτικού κόμματος και
με αυτόν μπήκε στη Βουλή. Η
Χρυσή Αυγή βέβαια δε λειτουργεί
ούτε από το 2008 που περιγράφει
το βούλευμα, αλλά από τη δεκαε-
τία του ’80, όταν την ίδρυσε ο Μι-
χαλολιάκος. Η ιδεολογική της δια-
κήρυξη είναι το ’87 που είναι και
στοιχείο των εγγράφων του κατη-
γορητηρίου. Η πρώτη μεγάλη
απόφαση εναντίον μελών της είναι
η καταδίκη του Περίανδρου για
την επίθεση το 1998 στον Κου-
σουρή που επίσης είναι στοιχείο
της δικογραφίας. Εμείς θα προ-
σπαθήσουμε να αναδείξουμε και
αυτή τη διάσταση. Έτσι κι αλλιώς
η ομοιότητα του Αμπουζίντ Εμπά-
ρακ τραυματισμένου στο ασθενο-
φόρο με την αντίστοιχη εικόνα
του Κουσουρή είναι προφανής.

Θα φανεί τέλος το μέγεθος της
ασυλίας και της αίσθησης του
ακαταδίωκτου που είχαν οι χρυ-
σαυγίτες. Ήδη έχει αναδειχτεί ότι
η αστυνομία ήταν παρατηρητής -
στην καλύτερη περίπτωση. Κάτι
που φυσικά δε γίνεται σε άλλες
υποθέσεις, όπως με αναρχικούς ή
αγωνιζόμενα τμήματα του λαού
που όχι μόνο παρεμβαίνει αλλά
πολλές φορές παραβαίνει και το
νόμο με ξυλοδαρμούς κλπ. Όμως,
στην επίθεση στο Συνεργείο ο Λα-
γός είναι παρών με το βουλευτικό
του αυτοκίνητο. Και παρότι η
αστυνομία, μόλις δυο βδομάδες
πριν τη δολοφονία Φύσσα, μαθαί-
νει ποιος χρησιμοποιεί το αυτοκί-
νητο, σταματάει εκεί. Αν αυτό είχε
γίνει τότε θέμα, θα μπορούσε να
είχε εμποδίσει τις επόμενες επιθέ-
σεις και ο Φύσσας να είναι ζωντα-
νός.

Πρόκειται για ένα εξίσου ση-
μαντικό στάδιο. Όπως περιγράφε-
ται και στο νόμο, εγκληματική ορ-
γάνωση είναι μια ομάδα τριών
τουλάχιστον ατόμων -εδώ έχουμε
εξήντα εννιά κατηγορούμενους-
που δρουν με αυστηρή ιεραρχία
και έχουν υποτάξει τη βούλησή
τους στους σκοπούς της οργάνω-
σης που, στην συγκεκριμένη περί-
πτωση, όπως λέει το βούλευμα,
είναι μια ναζιστική εγκληματική
οργάνωση που δρα στα πλαίσια
του εθνικοσοσιαλισμού, του ναζι-
σμού δηλαδή. Οι ποινές για την
ηγετική ομάδα που κατηγορείται
για διεύθυνση είναι από δέκα έως
είκοσι χρόνια. Σε αυτή υπάγονται
οι βουλευτές και ο Μιχαλολιάκος
ως αρχηγός καθώς και οι πυρη-
νάρχες. Οι ποινές για τα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης είναι
από πέντε έως δέκα χρόνια. Συν
βέβαια τις ποινές για όσους αντι-
μετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες,
όπως ο Ρουπακιάς για ανθρωπο-
κτονία ή ο Κασιδιάρης για οπλο-
φορία/οπλοκατοχή.

Ποιος είναι ο ρόλος της Πολιτικής

Αγωγής στην εξέλιξη της δίκης;

Θα είχαμε άλλη δίκη αν δεν
υπήρχε Πολιτική Αγωγή και με τη
συγκεκριμένη σύνθεση. Όχι μόνο
γιατί ήταν ελλιπές το έργο των
αστυνομικών αρχών όλα αυτά τα
χρόνια αλλά και γιατί η πολιτική
αγωγή και των τριών υποθέσεων
λειτουργούμε σαν ένα σώμα μέσα
στο δικαστήριο παρότι προερχό-
μαστε ο καθένας από διαφορετικά
ιδεολογικά ρεύματα. 

Προφανώς ό,τι έχουμε πετύχει
το έχουμε πετύχει με τη συμπαρά-
σταση του κινήματος και του κό-
σμου. Από την ίδια τη δίωξη που
δε θα είχε γίνει χωρίς το τεράστιο
αντιφασιστικό κίνημα μετά τη δο-
λοφονία Φύσσα. Μέχρι τη μεταφο-
ρά της δίκης από τον Κορυδαλλό
στο Εφετείο, την επιτάχυνση της
διαδικασίας, τη συμπαράσταση
στους μάρτυρες που καταθέτουν
επώνυμα χωρίς φόβο απέναντι
στους χρυσαυγίτες. Η παρουσία
στο δικαστήριο, οι εκδηλώσεις, οι
συγκεντρώσεις απ’ έξω όπως με
τη τελευταία στις 17 Γενάρη στην
επέτειο της δολοφονίας του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν, όλα αυτά είναι πίε-
ση. Γιατί η δικαιοσύνη μπορεί θε-
ωρητικά να λέγεται ανεξάρτητη
αλλά οι δικαστές δε ζουν σε μια
γυάλα. Και ενημερώνονται και
ζουν μέσα στην κοινωνία και συνο-
μιλούν με άλλους ανθρώπους. Εί-
ναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι
υπάρχει κόσμος που στηρίζει το
αυτονόητο, να νικηθεί ο φασι-
σμός, που δυστυχώς φτάσαμε να
χρειάζεται μια μάχη γι’ αυτό.

Για μένα το σύνθημά μας πρέ-
πει να είναι: «και στον δρόμο και
στον νόμο». Θέλουμε την παρου-
σία του κόσμου στο δικαστήριο,
για να ενημερώνεται και να συμ-
βάλει στη διάδοση των αποκαλύ-
ψεων μέσα στο χώρο που κινείται
ο καθένας, στη δουλειά, στη σχο-
λή, τη γειτονιά. Είναι μια ιστορική
ευκαιρία να μπουν οι χρυσαυγίτες
στη φυλακή και δεν πρέπει να την
αφήσουμε να χαθεί.

O Κώστας Σκαρμέας,

δικηγόρος της Πολιτικής

Αγωγής στη δίκη της Χρυσής

Αυγής, μίλησε στη Λένα Βερδέ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Ήδη υπάρχει
ξεκάθαρη 
εικόνα της
εγκληματικής
οργάνωσης 
“Χρυσή Αυγή”

Διαβάστε

επίσης
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Τ
ην άνοιξη και το καλοκαίρι του 1918 η
σοβιετική εξουσία αντιμετώπιζε την πιο
σκληρή δοκιμασία της. Ένας Βρετανός

διπλωμάτης και κατάσκοπος, ο Μπρους Λόκ-
χαρτ έγραφε με χαρά ότι «το μπολσεβίκικο κα-
θεστώς ζει τον επιθανάτιο ρόγχο του». Μετά
από τέσσερα χρόνια πολέμου η οικονομία είχε
ξεχαρβαλωθεί και το φάσμα της πείνας έκανε
την εμφάνισή του στην Πετρούπολη και τη Μό-
σχα, τα λίκνα της επανάστασης. 

Όμως, η πιο άμεση απειλή ήταν η στρατιωτι-
κή αντεπανάσταση και η επέμβαση των ιμπε-
ριαλιστών. Οι Γερμανοί ιμπεριαλιστές είχαν κα-
ταλάβει την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τις
βαλτικές χώρες και είχαν αποβιβάσει στρατό
στην Φινλανδία για να πνίξουν την επανάσταση
εκεί. 

Οι αγγλογάλλοι Σύμμαχοι αποβίβαζαν 5.000
στρατιώτες στον Αρχάγγελο και είχαν 2.000
στο Μουρμάνσκ στο βορρά. Γιαπωνέζοι, Αμε-
ρικάνοι, Άγγλοι καταλάμβαναν το Βλαδιβο-
στόκ, ανοίγοντας τον κρουνό του εφοδιασμού
στον αντεπαναστατικό στρατό του «αντιβασι-
λέα» Κολτσάκ. Το 1919 οι Γάλλοι θα καταλάμ-
βαναν την Οδησσό και το νότο της Ουκρανίας,
ακόμα και ο Βενιζέλος θα στέλνε δυο μεραρ-
χίες να πολεμήσουν τους μπολσεβίκους. 

Τον Μάη του 1918 η τσεχοσλοβάκικη Λεγεώ-
να –που είχε ενταχθεί το 1917 στο τσαρικό
στρατό- στασίασε και άρχισε να καταλαμβάνει
τη μια πόλη μετά την άλλη. Είχε την στήριξη
των Αγγλογάλλων ιμπεριαλιστών και έγινε το
βάθρο που στήριζε την εξουσία της η αντεπα-
ναστατική κυβέρνηση στη Σαμάρα. Η πτώση
του Καζάν τον Αύγουστο σήμανε συναγερμό.
Ο δρόμος για την Μόσχα ήταν ανοιχτός.  

Ο Τρότσκι είχε αναλάβει το πόστο του Κομι-
σάριου Πολέμου και του επικεφαλής του «επα-
ναστατικού στρατιωτικού συμβουλίου» τον
Μάρτη του 1918. Δυο μήνες μετά, ο Κόκκινος
Στρατός αριθμούσε περίπου 300.000 άνδρες,
που είχαν στρατολογηθεί σε εθελοντική βάση.
Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται μεγάλος αλλά
ήταν εντελώς ανεπαρκής για τις αναμετρήσεις
που είχε μπροστά της η νέα εργατική εξουσία.
Ακόμα χειρότερα, μόνο 31.000 είχαν στρατιω-
τική εκπαίδευση και 15.000 θεωρούνταν ετοι-
μοπόλεμοι. Χρειάστηκε το πείσμα, το ταλέντο
και οι ηγετικές ικανότητες του Τρότσκι για να
μετατραπεί αυτό το αδύναμο πρόπλασμα σε
ένα πανίσχυρο στρατό, που το 1920 είχε φτά-
σει τα 3 εκατομμύρια και είχε νικήσει σε όλα
τα μέτωπα. 

Στις 8 Αυγούστου το θωρακισμένο τρένο
του Τρότσκι έφτασε στο σιδηροδρομικό σταθ-
μό του Σβιασκ, στο μέτωπο του Καζάν. Όλοι οι
στρατοί στον ρωσικό εμφύλιο χρησιμοποιού-
σαν εξοπλισμένα τρένα, αλλά το τρένο του
Τρότσκι πέρασε από την ιστορία στον θρύλο.
Ήταν ένα κινητό γενικό αρχηγείο, αποθήκη
που παρέδιδε πολύτιμα εφόδια στις πιο ταλαι-
πωρημένες μονάδες, και κέντρο προπαγάνδας
με τυπογραφείο και ομάδες συντρόφων που
κάνανε αυτή τη δουλειά. «Δεν πολεμάμε μόνο
με τουφέκια, πολυβόλα και κανόνια» έγραφε ο

Τρότσκι «Και οι εφημερίδες είναι όπλο. Δένουν
όλοι την 5η Στρατιά, σε μια σκέψη, μια θέληση,
μια επιδίωξη». 

Η 5η Στρατιά που κάλυπτε αυτό το μέτωπο
ήταν αποδιοργανωμένη και με πεσμένο ηθικό.
Μια επιδρομή του εχθρού έφτασε σχεδόν
μπροστά στο τρένο κι ο Τρότσκι έφτασε να πο-
λεμάει με το πιστόλι στο χέρι. Δεν θα ήταν η
τελευταία φορά που θα βρισκόταν σε αυτή τη
θέση. Για να τονώσει το ηθικό επιβιβάστηκε σε
μια τορπιλάκατο και συμμετείχε σε μια επιδρο-
μή στο λιμάνι του Καζάν. 

Δραστικά μέτρα

Ο Τρότσκι πήρε δραστικά μέτρα: Οσο πιο
πολλοί κομμουνιστές εργάτες υπήρχαν σε μια
μονάδα τόσο πιο αξιόμαχη ήταν. Σε έναν στρα-
τό που η μεγάλη του πλειοψηφία ήταν επιστρα-
τευμένοι αγρότες, η λιποταξία, η κακή συμπερι-
φορά ή η «λούφα» από μεριάς των κομματικών
μελών έδινε το κακό παράδειγμα και μπορούσε
να έχει καταστροφικές συνέπειες. 

Ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ο παλιός
στρατός του τσάρου και των καπιταλιστών.
Δεν  βασιζόταν στην καταστολή και στη τυφλή
πειθαρχία. Η καθιέρωση της επιστράτευσης
ήταν μια αναγκαστική επιλογή στις συνθήκες
που επικρατούσαν. Εκατοντάδες χιλιάδες επι-
στρατευμένοι ωστόσο δεν είχαν καμιά όρεξη
για πόλεμο. Η απάντηση δεν ήταν η καταστο-
λή, αλλά η πειθώ. Ο ίδιος ο Τρότσκι στην αυτο-
βιογραφία του διηγείται ότι παρά τις αντιρρή-
σεις των επιτελών του πήγε να μιλήσει σε ένα
στρατόπεδο στο Ριαζάν όπου ήταν συγκεντρω-
μένοι χιλιάδες ανυπότακτοι και λιποτάκτες.
Τους έπεισε να πάρουν τα όπλα και έγιναν μια
από τις πιο παρασημοφορημένες μονάδες. 

Το πνεύμα, το «ηθικό θεμέλιο» του Κόκκινου
Στρατού διαπερνιόταν από έναν ασυμβίβαστο
διεθνισμό. Στην πρώτη του ομιλία ως Επίτρο-
πος Πολέμου, ο Τρότσκι δήλωσε ανοιχτά:
«Εμείς, που η ιστορία μας έδωσε πρώτους τη

νίκη…πρέπει να είμαστε σε θέση να σπεύσου-
με σε ένοπλη βοήθεια των εξεγερμένων αδελ-
φών μας στην πρώτη βροντή της παγκόσμιας
επανάστασης». 

Τον Οκτώβρη του 1919 η Πετρούπολη βρι-
σκόταν σε θανάσιμο κίνδυνο, με τον στρατό
του στρατηγού Γιουντένιτς να την απειλεί άμε-
σα. Ο Τρότσκι στάλθηκε εσπευσμένα να ανα-
λάβει την άμυνα στο αποδιοργανωμένο μέτω-
πο (βρέθηκε,  πάλι, να ηγείται μιας αντεπίθε-
σης προσωπικά, πάνω σ’ ένα άλογο). Ο Γιουν-
τένιτς εξοπλιζόταν από τους Βρετανούς. Σε
μια ημερήσια διαταγή ο Τρότσκι θύμιζε στους
Κόκκινους φαντάρους ότι το μίσος για τον
βρετανικό ιμπεριαλισμό δεν πρέπει να τους κά-
νει να ξεχάσουν ότι υπάρχει «και μια άλλη Βρε-
τανία, της εργασίας, των υψηλών ιδανικών, της
διεθνούς αλληλεγγύης! Θάνατος στα όρνεα
του ιμπεριαλισμού! Ζήτω η Βρετανία των εργα-
τών, του λαού!». 

Τον Ιούνη του 1920 ενώ μαινόταν ο πόλεμος
με την αντεπαναστατική πολωνική κυβέρνηση,
ο Τρότσκι διέταξε το κλείσιμο ενός στρατιωτι-
κού περιοδικού επειδή είχε χρησιμοποιήσει
σοβινιστικές εκφράσεις κατά των Πολωνών και
υπέρ των «μεγαλορώσων».

Ένας στρατός, ωστόσο, δεν αρκεί να έχει
υψηλό ηθικό και ιδανικά. Χρειάζεται να τραφεί,
να ντυθεί, να έχει πολεμοφόδια και ανταλλα-
κτικά. Όλα αυτά βρίσκονταν σε άθλια κατά-
σταση όταν ανέλαβε ο Τρότσκι. Η παραγωγή
των πυρομαχικών το 1918 ήταν κατά 2/3 μικρό-
τερη από εκείνη του 1917 και οι Λευκοί είχαν
καταλάβει εργοστάσια και αποθήκες με απο-
θέματα. 

Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια για να
μπει τάξη στο χάος ώστε ο Κόκκινος Στρατός
να έχει τα υλικά μέσα της νίκης. Χρειάστηκε,
επίσης, η πολιτική τόλμη του Τρότσκι για να
επιστρατευθούν δεκάδες χιλιάδες πρώην τσα-
ρικοί αξιωματικοί που είχαν σπουδάσει την πο-
λεμική τέχνη για να υπηρετήσουν ως διοικητές
και επιτελείς στις μονάδες του Κόκκινου Στρα-
τού. Το νεαρό εργατικό κράτος δεν είχε την
άνεση του χρόνου να εκπαιδεύσει και να δοκι-
μάσει τους δικούς του στρατιωτικούς ειδικούς
πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Έπρεπε να τους
βρει, να τους πείσει ακόμα και να τους εξαναγ-
κάσει να υπηρετήσουν κάτω από τις διαταγές
της εργατικής εξουσίας. 

Συνολικά στα χρόνια του εμφυλίου, 1918-
1920, δεκατέσσερις στρατοί θα προσπαθού-
σαν να πνίξουν το πρώτο εργατικό κράτος
στον κόσμο. Ο Κόκκινος Στρατός νίκησε και ο
αρχιτέκτονας αυτής της νίκης ήταν ο Τρότσκι.
O Μαξ Μπάουερ, ένας Γερμανός στρατηγός
της εποχής που μόνο για συμπάθεια στους
μπολσεβίκους δεν μπορεί να κατηγορηθεί,
έγραψε για τον Τρότσκι: «Ενας γεννημένος
στρατιωτικός οργανωτής και ηγέτης… συγκρό-
τησε ένα νέο στρατό απ’ το τίποτα, και μετά
τον οργάνωσε και τον εκπαίδευσε μέσα στη
φωτιά της μάχης, αυτό είναι ένα κατόρθωμα
αντάξιο του Ναπολέοντα». 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ανοιχτές

εκδηλώσεις

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ Ο οργανωτής 
του Κόκκινου Στρατού

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

ΑΘΗΝΑ

ΒΟΡΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ 
Πολιτιστικό πολύκεντρο δήμου Νέου
Ηρακλείου – Κουντουριώτου 18Α και
Νεότητος, 7μμ

ΝΟΤΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ 
Θέατρο ΕΛΥΖΕ – Νυμφαίου 12 – Ιλί-
σια (Μετρό Μέγαρο Μουσικής),
6.30μμ

ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ 
Πολιτιστικό Κέντρο δήμου Αθήνας –
Καλογερά 18 – Κυψέλη, 6.30μμ

ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Χώρος προβολών CINEMARIAN –
Γενναίου Κολοκοτρώνη 42 – Κουκά-
κι, 6.30μμ

ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ 
αμφιθέατρο δημαρχείου, 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΗ
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά –
Ηρώων Πολυτεχνείου 47, 6μμ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ 
Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θόλος (πανεπιστήμιο), 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ 
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας, 
Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ορ., 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΗ 
Εργατικό Κέντρο, 7μμ
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Η είσοδος του Τραμπ στο Λευκό Οίκο έχει
σημάνει αέρα στα πανιά της ισραηλινής κυ-
βέρνησης για να προχωρήσει σε νέες επιθέ-
σεις κατά των Παλαιστίνιων. Στα μάτια του Νε-
τανιάχου η κυβέρνηση Ομπάμα είχε… εχθρική
στάση απέναντι στο Ισραήλ, παρότι η αμερικά-
νικη στρατιωτική βοήθεια προς το σιωνιστικό
κράτος ξεπερνάει τη βοήθεια προς το σύνολο
όλων των υπόλοιπων χωρών. Όμως οι ΗΠΑ για
πρώτη φορά δεν είχαν ασκήσει βέτο σε ψήφι-
σμα του ΟΗΕ που καταδίκαζε την επέκταση
των ισραηλινών εποικισμών.

Τώρα, με τον Τραμπ και την ομάδα του στην
εξουσία, ο Νετανιάχου μέσα σε λίγες βδομά-
δες έχει αφηνιάσει. Προχωράει το σχέδιο για
πέντε χιλιάδες καινούργιες κατοικίες μόνο για
Ισραηλινούς επεκτείνοντας την αρπαγή της
Δυτικής Όχθης. Το ισραηλινό κοινοβούλιο την
περασμένη βδομάδα ψήφισε έναν προκλητικό
νόμο, με τον οποίο νομιμοποιείται η κλοπή
ιδιωτικής γης Παλαιστίνιων. Όσοι Ισραηλινοί
έποικοι είχαν αρπάξει γη από Παλαιστίνιους
και είχαν χτίσει σπίτια, πλέον νομιμοποιούνται,
και οι Παλαιστίνιοι είναι υποχρεωμένοι είτε να
δεχτούν την νέα κατάσταση, είτε να πάρουν
γη σε άλλο σημείο ή χρηματική αποζημίωση. 

Ο νόμος, κομμένος και ραμμένος στη λογι-
κή του πιο ακραίου σιωνισμού, δέχεται τα πυ-
ρά ακόμη και των διεθνών οργανισμών, μιας
και όχι μόνο πρόκειται για δικαίωση της κλο-
πής, αλλά και καθορίζει ιδιοκτησία σε περιοχή
που τυπικά δεν ανήκει στο Ισραήλ. Όμως, το τι
λέει η διεθνής νομοθεσία και ο ΟΗΕ είναι λε-
πτομέρειες για τον Νετανιάχου, διότι είχε το
ΟΚ των μεγάλων αφεντικών, πρώτα απ’ όλα
του Τραμπ. Ο ίδιος ο ισραηλινός πρωθυπουρ-
γός δεν ψήφισε το νόμο του, γιατί επέστρεφε

από το ταξίδι του στη Βρετανία επιβεβαιώνον-
τας ότι έχει την υποστήριξη και της Τερέζα
Μέι.

Ο Νετανιάχου λέει ανοιχτά ότι ανοίγει νέα
φάση επιθετικότητας. Γιορτάζοντας την πρώ-
τη βδομάδα του Τραμπ στην εξουσία δήλωσε
ότι οι νέοι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη “είναι
μόνο μια πρόγευση από αυτό που έρχεται”.
“Από δω και πέρα τα πράγματα θα τα κάνουμε
πολύ διαφορετικά”. Στις 15 του μήνα είναι
προγραμματισμένο και το επίσημο ταξίδι του
Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για να τα πουν
από κοντά με τον Τραμπ.

Όρεξη

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να ξαναβομ-
βαρδίζει και στη Λωρίδα της Γάζας από το πε-
ρασμένο σαββατοκύριακο, για να σηματοδο-
τήσει την αλλαγή. Αυτό που ενώνει τον Τραμπ
και τον Νετανιάχου δεν είναι μόνο η ισλαμο-
φοβία και ο ρατσισμός. Είναι η επικίνδυνη
όρεξη που έχουν και οι δυο για κλιμάκωση της
σύγκρουσης με το Ιράν. Με το βλέμμα προς
την Τεχεράνη, ο Νετανιάχου παίρνει το πράσι-
νο φως να βομβαρδίσει τη Γάζα και να στραγ-
γαλίσει κι άλλο τους Παλαιστίνιους. Αυτό βρέ-
θηκε στο κέντρο και της συνάντησής του με
την Μέι. Το θέμα ήταν πώς “δεν θα μείνει ανα-
πάντητη η ιρανική επιθετικότητα”.

Όποιος νόμιζε ότι αυτό που διαφήμιζε προ-
εκλογικά ο Τραμπ ως “απαγκίστρωση” από τη
Μέση Ανατολή σημαίνει ευκαιρία για ειρήνη,
ήδη διαψεύδεται από τις πρώτες βδομάδες.
Προς το παρόν τα πρώτα θύματα είναι οι Πα-
λαιστίνιοι, και αν αφεθεί αχαλίνωτη η τριπλέτα
Τραμπ, Μέι, Νετανιάχου είναι ικανοί να απλώ-
σουν το χάος της Συρίας από την Σαναά της
Υεμένης ως την Τεχεράνη.

Ο
Μπενουά Αμόν θα είναι τελικά ο
υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος για την προεδρία της Γαλλίας

στις εκλογές της 23ης Απρίλη. Η εξέλιξη
σηματοδοτεί άλλο ένα μεγάλο βήμα στην
πορεία της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρα-
τίας προς το άγνωστο. Και συμβαίνει ενώ
ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία
βρίσκεται σε πρωτοφανή αναστάτωση, με
την Δεξιά να κατασπαράσσεται στο εσωτε-
ρικό της αντιμέτωπη με τα σκάνδαλα του
υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, Φραν-
σουά Φιγιόν.

Ο Αμόν, μέχρι σήμερα απλώς βουλευτής
του κόμματος, κέρδισε το δεύτερο γύρο
των προκριματικών εκλογών του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος κόντρα στον Μανουέλ
Βαλς, πρωθυπουργό μέχρι πρότινος. Ο
Αμόν ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του
κόμματος και κατέβηκε στις προκριματικές
υποσχόμενος ένα πρόγραμμα παροχής εγ-
γυημένου εισοδήματος σε όλους, ασκών-
τας κριτική στις αντεργατικές επιθέσεις του
Ολάντ τόσο στο επίπεδο των εργασιακών
δικαιωμάτων όσο και της καταστολής και
της ισλαμοφοβικής προπαγάνδας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη σημάδι
της αδυναμίας των μηχανισμών της ευρω-
παϊκής σοσιαλδημοκρατίας να επιβάλουν
τον παραδοσιακό τους έλεγχο. Οι προκρι-
ματικές εκλογές για την υποψηφιότητα του
Σοσιαλιστικού Κόμματος γίνονται τα τελευ-
ταία χρόνια με ανοιχτή διαδικασία, όπου
συμμετέχουν και μη μέλη του κόμματος.
Όπως και με άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμ-
ματα, από το ΠΑΣΟΚ ως το Εργατικό Κόμ-
μα της Βρετανίας, η ανοιχτή διαδικασία
ήταν κομμάτι της “εκσυγχρονιστικής” στρο-
φής, για να ακυρωθεί ο οποιοσδήποτε ρό-
λος είχαν ως τότε τα οργανωμένα μέλη του
κόμματος. Το άνοιγμα τελικά γύρισε μπού-
μερανγκ τόσο στο Εργατικό Κόμμα με τη νί-
κη του Κόρμπιν όσο και στη Γαλλία. Στο
δεύτερο γύρο μάλιστα ψήφισαν πάνω από
δύο εκατομμύρια άνθρωποι, περισσότεροι
από ό,τι στον πρώτο γύρο, εξασφαλίζοντας
ότι μαυρίστηκε ο Βαλς.

Η προεδρία του Ολάντ υπήρξε μια τέτοια
παταγώδης αποτυχία που όχι μόνο ο ίδιος
πάει τώρα σπίτι του, αλλά καθορίζει και τη
μοίρα των επίδοξων συνεχιστών του. Ο
Ολάντ εξαπέλυσε μια ολομέτωπη επίθεση
στα εργατικά δικαιώματα με τον νόμο ελ-
Κομρί, ενώ παράλληλα μετέτρεψε σε επίση-
μη και διαρκή πολιτική την “κατάσταση
έκτακτης ανάγκης”. Το αποτέλεσμα είναι
ότι κατέληξε να είναι ο πρώτος Πρόεδρος
της 5ης γαλλικής Δημοκρατίας που δεν ξα-
νακατεβαίνει δεύτερη φορά υποψήφιος. Τα
ποσοστά υποστήριξης που του έδιναν οι
δημοσκοπήσεις ήταν πρωτοφανή για πρό-
εδρο: γύρω στο 5%. Ο δρόμος ήταν ορθά-

νοιχτος για τον Μανουέλ Βαλς να διεκδική-
σει την προεδρία. Αγαπημένο παιδί του συ-
στήματος και των ΜΜΕ, ο Βαλς έγινε πρω-
θυπουργός από τον Ολάντ το 2014 όταν ο
τελευταίος προχώρησε σε ανοιχτή στροφή
δεξιά. Προηγουμένως, ο Βαλς ως Υπουρ-
γός Εσωτερικών είχε πρωτοστατήσει στις
απελάσεις και στις ρατσιστικές επιθέσεις
κατά των μειονοτήτων, στέλνοντας την
αστυνομία να κατεδαφίζει καταυλισμούς
Ρομά.

Στραπατσάρισμα

Το στραπατσάρισμα του Ολάντ και του
Βαλς είναι αποτέλεσμα της αντίστασης
όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδαίτερα
αποτέλεσμα του κινήματος του 2016 που
ξεκίνησε από τις “Ορθιες νύχτες” της νεο-
λαίας και μετατράπηκε σε σειρά γενικών
απεργιών και ημερών δράσης στους εργα-
τικούς χώρους και στους δρόμους. Το κί-
νημα αψήφησε τους έκτακτους νόμους,
την “αντι-τρομοκρατική” υστερία μετά τις
βομβιστικές επιθέσεις στο Παρίσι και το
έγκλημα στη Νίκαια, βγήκε στους δρό-
μους σε απαγορευμένες διαδηλώσεις. Ο
Βαλς την ίδια ώρα κλιμάκωνε τις ρατσιστι-
κές κραυγές και περνούσε τους νόμους με
διατάγματα γιατί δεν εμπιστευόταν ούτε
τους ίδιους τους βουλευτές του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος.

Οι σιγουριές έχουν πάει περίπατο και στο
άλλο στρατόπεδο. Μέχρι πρόσφατα θεω-
ρούσαν δεδομένο ότι στο δεύτερο γύρο
των προεδρικών (στις 7 Μάη) θα πήγαινε ο
Φιγιόν της Δεξιάς και η Λεπέν. Όμως ο Φι-
γιόν τώρα τρέχει να δικαιολογήσει τα αδι-
καιολόγητα, για τους μισθούς που εισέ-
πραττε η γυναίκα του και τα παιδιά του χω-
ρίς να κάνουν τίποτα. Ένα μέρος του κατε-
στημένου παίζει τώρα το χαρτί του Εμα-
νουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν ήταν Υπουργός
Οικονομίας του Βαλς και έφυγε απ’ το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα γιατί ήθελε πιο επιθετικές
πολιτικές προς όφελος του κεφάλαιου. Μια
σειρά στελεχών της Δεξιάς τώρα στρα-
τεύονται πίσω του βλέποντας καμένο το
χαρτί του Φιγιόν. Και στο Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα, όμως, ο Αμόν παρά τις εκκλήσεις του
να “ενωθεί η Αριστερά” πίσω του, βλέπει
μια ολόκληρη πτέρυγα του κόμματος, είτε
ανοιχτά είτε κρυφά, να πηγαίνει προς τον
Μακρόν.

Οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο ψεύτικη
είναι η εικόνα που παρουσιάζαν τα ΜΜΕ
όλα τα τελευταία χρόνια, ότι στη Γαλλία η
επιλογή έχει περιοριστεί μεταξύ φασιστών
και δεξιάς. Η αποτυχία του συστήματος ση-
μαίνει ευκαιρία κυρίως για την Αριστερά,
όχι για την ακροδεξιά.

Νίκος Λούντος

Oι μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την πε-
ρίοδο της επανάστασης που γκρέμισε το κα-
θεστώς Τσαουσέσκου το 1989, βρίσκονται
σε εξέλιξη στη Ρουμανία την τελευταία εβδο-
μάδα. 

Η φρεσκοεκλεγμένη κυβέρνηση του Σοσιαλ-
δημοκρατικού κόμματος απέσυρε το διάταγμα
που έδινε «άφεση αμαρτιών» για υποθέσεις
διαφθοράς ανάμεσα σε αυτούς και του αρχη-
γού του κυβερνώντος PSD, Λίβιου Ντράγκνεα.

ΙΣΡΑΗΛ Αποθρασυμένο
από τον Τραμπ

ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

Πολιτική κρίση 
και ανακατατάξεις 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ



Στο δρόμο για τις 18Μ εργατικη αλληλεγγυη 

«Φ
ανταστείτε τι έχει να γί-
νει αν τολμήσει να επι-
σκεφτεί ο Τραμπ την Μέι

στο Λονδίνο!» ήταν το σχόλιο του
φωτορεπόρτερ Γκάι Σμόλμαν για τις
αντιρατσιστικές διαδηλώσεις που
έγιναν το περασμένο Σάββατο στο
Λονδίνο και άλλες πόλεις της Βρε-
τανίας. 40.000 άνθρωποι διαδήλω-
σαν το Σάββατο 4 Φλεβάρη στο
Λονδίνο ενάντια στις ρατσιστικές
απαγορεύσεις του Τραμπ κατά των
μεταναστών, των μουσουλμάνων,
των γυναικών αλλά και την υποστή-
ριξη της Βρετανής πρωθυπουργού
Τερέσα Μέι στο πρόσωπό του. Χι-
λιάδες ακόμη διαδήλωσαν αλλού
στη Βρετανία.

Στο Λονδίνο η διαδήλωση καλέ-
στηκε από μια σειρά οργανώσεις,
συλλογικότητες και σωματεία, ανά-
μεσα στα οποία το «Aντισταθείτε
στον ρατσισμό», η «Συμμαχία Στα-
ματήστε τον Πόλεμο», η «Λαϊκή Συ-
νέλευση», η «Μουσουλμανική Ένω-
ση Βρετανίας», η «Εκστρατεία για
τον Πυρηνικό Αφοπλισμό», οι «Φίλοι
του Αλ Ακσα» και άλλοι. Μαζική
ήταν η συμμετοχή, οργανωμένη και
μη, φοιτητών, εργαζομένων, γυναι-
κών και μουσουλμάνων στις διαδη-
λώσεις. Ανάμεσα στα συνθήματα
που κυριάρχησαν: "Πες το δυνατά,
πες το καθαρά οι πρόσφυγες είναι

ευπρόσδεκτοι εδώ». 
Η Κριστίνα, φοιτήτρια από το Πα-

νεπιστήμιο του Surrey έμαθε για τη
διαδήλωση από το Facebook. «Τώ-
ρα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να
υπάρξει κλιμάκωση» δήλωσε στην
εφημερίδα Socialist Worker. Σύσσω-
μο συμετείχε ένα αραβικό σχολείο
από το Waltham Forest στο βόρειο
ανατολικό Λονδίνο. Ο Σαγιέντ, ένας
από τους διδάσκοντες δήλωσε: «Θέ-
λαμε να διδάξουμε τι σημαίνει να
παλεύεις ενάντια στο ρατσισμό».
Και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε ότι όλοι εμείς, Μου-
σουλμάνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί και
οι σοσιαλιστές, είμαστε ενωμένοι
ενάντια Ντόναλντ Τραμπ». Μια αντι-
προσωπεία εργαζομένων ήρθε από

το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ho-
merton στο ανατολικό Λονδίνο. 

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ τολμήσει
να έρθει σε αυτή τη χώρα θα φάει
κλωτσιές στον κώλο. Μαύροι και
λευκοί, γκέι και στρέιτ, γυναίκες και
άνδρες, θα το πάρουμε με τις κλω-
τσιές» είπε στην ομιλία του στη συγ-
κέντρωση ο Γουέιμαν Μπένετ από το
«Αντισταθείτε ενάντια στο ρατσι-
σμό». Και συνέχισε «Οι τραπεζίτες,
όχι οι μετανάστες, προκάλεσαν αυτή
την κρίση. Θέλουν να μας διασπά-
σουν, αλλά εμείς δεν θα τους αφή-
σουμε. Αν οργανωθούμε, μπορούμε
να νικήσουμε τους τυράννους». 

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι.
Έχουμε μια μεγάλη μάχη μπροστά.
Όταν ήμουν νεαρό αγόρι, δεν μπο-

ρούσα να πάω ούτε στο ζαχαροπλα-
στείο γιατί υπήρχαν φασίστες στους
δρόμους. Ξέρετε ποιος τους σταμά-
τησε; Όλοι εσείς μαζί τους σταμα-
τήσατε» είπε ο Αζάτ Αλί από τη
Μουσουλμανική Παρέμβαση και
Ανάπτυξη.

3.000 άνθρωποι διαδήλωσαν την
ίδια μέρα στο Μάντσεστερ, περίπου
2.000 άνθρωποι στο Μπρίστολ,
1.500 συσπειρώθηκαν στο Σέφιλντ,
500 στο Μπέρμιγχαμ, 500 στο Λιντς.
Διαδηλώσεις έγιναν στο Εδιμβούρ-
γο, το Μπέρνσλεϊ, το Σκάρμποροου.

Μετά τη λήξη του συλλαλητηρίου
στο Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύ-
σκεψη του «Aντισταθείτε ενάντια
στο ρατσισμό» όπου συμμετείχαν
250 συνδικαλιστές για να συζητή-
σουν πως μπορεί να ριζώσει το κίνη-
μα στους διάφορους χώρους δου-
λειάς. Ο πρόεδρος του Βfawu, του

συνδικάτου εργαζομένων στη βιομη-
χανία τροφίμων, Ρόνι Ντράπερ τόνι-
σε: «Η μετανάστευση ‘ρίχνει τους
μισθούς’ ακούς όλη την ώρα στη
βιομηχανία τροφίμων. Βλακείες. Κα-
νένας μετανάστης δεν έχει μειώσει
τους μισθούς σε αυτή τη χώρα. Τα
αφεντικά τους μειώνουν και η κυ-
βέρνηση που τους υποστηρίζει». 

Η Σούζαν Μάθιους συνδικαλί-
στρια από το συνδικάτο Unite μίλη-
σε για τον ρόλο που μπορούν να
παίξουν τα σωματεία: «Βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με ένα δυνατό άνεμο
και χρειάζεται να αναπτύξουμε γερά
θεμέλια για να αντισταθούμε. Ενώ
αυτοί χτίζουν σύνορα και τείχη,
εμείς θα χτίζουμε αυτό στο οποίο
πιστεύουμε, που είναι η ενότητα
όλων. Τα συνδικάτα έχουν μια μεγά-
λη παράδοση κοινής αντίστασης».  

Γ.Π.

Πέρα από τα σύνορα των ίδιων των ΗΠΑ απλώνεται το κύμα των κινητο-

ποιήσεων ενάντια στην επίθεση της διακυβέρνησης Τραμπ στους μουσουλ-

μάνους, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τις γυναίκες. 50.000 διαδήλωσ -

αν το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Βρετανίας.

Μαζικές διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη Βιέννη και στη Βαρκελώνη.

Στην Αυστραλία, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις έγιναν στη Μελβούρνη, το

Σίντνεϊ, την Κανμπέρα, το Νιούκαστλ και το Χόμπαρτ. Χιλιάδες κατέβη-

καν σε όλη τη χώρα ενάντια στα μέτρα Τραμπ αλλά και ενάντια στην πο-

λιτική της κυβέρνησης της Αυστραλίας να κρατάει πρόσφυγες και μετανά-

στες σε άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης σε απομονωμένα νησιά του Ει-

ρηνικού.  Όλα αυτά, ενώ μια συμφωνία με την οποία οι ΗΠΑ θα υποδέ-

χονταν 1250 πρόσφυγες από αυτά τα νησιά τίθεται σε αμφισβήτηση από

την διακυβέρνηση Τραμπ.

Διεθνής αντιρατσιστικός ξεσηκωμός

Σε μια εντυπωσιακή διαδήλωση 4.000 άνθρωποι
διαδήλωσαν στη Βιέννη το Σάββατο 4 Φλεβάρη
ενάντια στα σχέδια της αυστριακής κυβέρνησης να

απαγορεύσει στις μουσουλμάνες γυναίκες να φοράνε το χιτζάμπ σε δημόσιους χώρους και
τη μαντήλα στα αστυνομικά τμήματα και τα δικαστήρια. 

Το σύνθημα της διαδήλωσης, της οποίας η πλειοψηφία ανήκε στη μουσουλμανική κοινότη-
τα ήταν, «Απαγορεύσεις στους μουσουλμάνους της Αυστρίας- Δικό μου το σώμα, δικό μου
το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό».  Η Νέα Αριστερή Στροφή (αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ
στην Αυστρία) υποστήριξε τη διαμαρτυρία.

Στην κορυφή της δυναμικής διαδήλωσης βρέθηκαν οι γυναίκες ενώ οι άντρες βάδιζαν πί-
σω. «Ο λόγος για τον οποίο βαδίζουμε μπροστά όλες οι γυναίκες είναι ο εξής: «Πρώτα
εμείς!». Με αυτόν τον χαιρετισμό απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους μια από τις διοργα-
νώτριες της συγκέντρωσης, η Γκέτζε Τάσκαγια από το Δίκτυο για μια μουσουλανική κοινωνία
των πολιτών, προσθέτοντας, για να κερδίσει ένα θερμό χειροκρότημα, ότι οι άντρες πρέπει
να ανοίξουν το δρόμο για «εμάς τις γυναίκες». Γυναίκες με και χωρίς μαντήλα, οικογένειες
με τα παιδιά τους, νέοι και ηλικιω-
μένοι μπήκαν στη διαδήλωση.

Η επίθεση της κυβέρνησης στό-
χο είχε να χτυπήσει και να τρομά-
ξει τους μουσουλμάνους, αλλά η
αντίδρασή τους ήταν στην αντίθε-
τη κατεύθυνση: Αντιστάθηκαν στο
ρατσισμό. Αυτή η αίσθηση της δι-
κής τους δύναμης φέρνει σε άβο-
λη θέση την κυβέρνηση, ειδικά
όταν οι άνθρωποι που επηρεάζον-
ται από αυτήν την πολιτική, κερδί-
ζουν την υποστήριξη από άλλα
κομμάτια της εργατικής τάξης.

Ντέιβιντ Αλμπριχ

Η οργή που έχει προκαλέσει η εκλογή του Τραμπ η οποία φούν-
τωσε μετά την απόφαση του να απαγορέυσει την είσοδο σε μου-
σουλμάνους απο μια σειρά χώρες στις ΗΠΑ μετέτρεψε μια εκδή-

λωση με τίτλο «Τραμπ, Λεπεν, Χρυσή Αυγή, ένας φασιστικός κίνδυνος;», την οποία προβλέπαμε μι-
κρή, σε μια νεανική, ζωντανή, αντιρατσιστικη και αντιφασιστική συζήτηση με 170 άτομα, η οποία
αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Λίγες μέρες πριν είχε προηγηθεί μια διαδήλωση
3000 ατόμων στη Γενεύη στα πλαίσια της διεθνούς πορείας των γυναικών ενάντια στον Τραμπ. 

Την συζήτηση άνοιξε η Στεφανί Πρετσίοζο, ιστορικός του Ιταλικού φασισμού, η οποία έθεσε το
θέμα της ανάγκης του σωστού ορισμού του φασισμού ώστε να τον διακρίνουμε απο φαινόμενα
όπως ο Τραμπ για να μπορέσουμε να  καταλάβουμε και τα δύο αλλά και να τα παλέψουμε. 

Απ τη μεριά του ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, της οποίας την πολιτική εμπειρία μετέφερε καταρχήν στο κοινό, ανέδειξε τη σημασία
της δημιουργίας ενός πλατιού αντιρατσιστικού κινήματος ενάντια στο ρατσισμό ως βασική προ-
υπόθεση ενάντια στην ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο σε
ακραίους ρατσιστές όπως ο Τραμπ αλλά και σε φασίστες όπως η Χρυσή Αυγή. Η συζήτηση άνοι-
ξε μια σειρά απο ερωτήματα για το πως παλέυουμε τους φασίστες που σηκώνουν κεφάλι στη πό-

λη μας, την σημασία της αμφισβήτη-
σης του συστήματος συνολικά αλλά
και την αντιρατσιστική προοπτική
που άνοιγε η παρουσία 170 ανθρώ-
πων σε μια πόλη 100.000 κατοίκων. 

Η επισήμανση του Θ.Καμπαγιάννη
ότι η 18 Μάρτη πρέπει να αποτελέ-
σει των επόμενο διεθνή σταθμό,
ενέπνευσε πολλούς νέους να κά-
νουν τα πρώτα τους βήματα στη πά-
λη ενάντια στο ρατσισμό οργανώ-
νοντας την. 

Δημήτρης Δασκαλάκης

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΛΩΖΑΝΗΒΙΕΝΝΗ


