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Oικονομία και Πολιτική

Συνομιλίες με
το χέρι στη σκανδάλη
Η
ΚΥΠΡΟΣ

απόφαση της Βουλής
των αντιπροσώπων,
για να γιορτάζεται
στα σχολεία το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, που
πάρθηκε μετά από πρόταση
του ΕΛΑΜ (της Χρυσής Αυγής Κύπρου) και πέρασε με
τις ψήφους των απορριπτικών κομμάτων εξαιτίας της
αποχής του κυβερνητικού
κόμματος, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις μέσα στους
τουρκοκύπριους. Μόνο το
ΑΚΕΛ ψήφισε εναντίον της
πρότασης.

Οι αντιδράσεις των τουρΑντιφασιστική κινητοποίηση στη Λευκωσία.
κοκυπρίων κορυφώθηκαν
την περασμένη βδομάδα και
τελικά οδήγησαν σε διακοπή των συνο- ανησυχούν όταν βλέπουν να μένουν
μιλιών. Ακολούθησε ένα σήριαλ με δη- ατιμώρητοι όσοι κτυπούν τουρκοκύπριλώσεις για το ποιος εγκατέλειψε πρώ- ους και σπάζουν τα αυτοκίνητα τους
τος την αίθουσα των συνομιλιών, όπου όταν έρχονται στο νότο ή όταν ακούνε
ο Αναστασιάδης δήλωνε ότι βγήκε έξω τα γεμάτα μίσος κηρύγματα του Αρχιεγια να καπνίσει μετά από μια διαφωνία πισκόπου;
Ο Αναστασιάδης και το κόμμα του,
με τον Αιντε, και τον Ακκιτζί να δηλώνει
ότι εγκατέλειψε την αίθουσα γιατί ο τους καθησυχάζουν λέγοντας, μην
ανησυχείτε μπορούμε να ελέγξουμε
Αναστασιάδης έφυγε και βρόντηξε πίαυτά τα ακραία στοιχεία. Μα πώς μποσω του την πόρτα. Θα μπορούσε να
ρεί κανείς να τους πιστέψει όταν μέσα
γελά κανείς με όλα αυτά αν δεν ήταν
στη Βουλή που είναι τόσο ελεγχόμενα
τόσο επικίνδυνα. Κανείς δεν ξέρει αν
θα γίνει η επόμενη προγραμματισμένη τα πράγματα και οι φασίστες έχουν μόνο 2 από τους 56 βουλευτές, δεν μπόσυνάντησή τους.
ρεσαν να τους ελέγξουν και κατάφεΟ Αναστασιάδης αλλά και το σύνολο
σχεδόν της ελληνοκυπριακής πολιτικής ραν να ψηφιστεί η πρόταση τους; Πως
μπορούν να τους ελέγξουν αφού αλληηγεσίας χαρακτήρισαν αδικαιολόγητες
και υπερβολικές της αντιδράσεις των θωρίζουν συνέχεια προς τον εθνικισμό
τουρκοκυπρίων, με τη δικαιολογία ότι η γιατί θέλουν να κρατούν τον κόσμο κάτω από την σκέπη της εθνικής ενότηεπίσημη θέση της ελληνοκυπριακής
πλευράς στις συνομιλίες είναι η επιδίω- τας για να μπορούν όποτε χρειαστεί να
τον χρησιμοποιήσουν στα ανομολόγηξη Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
τα σχέδια τους να ξαναγίνουν η δύναΣημαντική πρόκληση
μη που θα μπορεί να ελέγχει τις εξελίΔεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εθνικι- ξεις στο νησί. Πως μπορεί ο Ανασταστές και οι φασίστες της άλλης πλευ- σιάδης να τους ελέγξει όταν ρίχνει συράς προσπαθούν να εκμεταλλευτούν νέχεια γέφυρες προς τα εθνικιστικά
αυτή την εξέλιξη για να καλλιεργούν το κόμματα του ενδιάμεσου χώρου γιατί
μίσος απέναντι στους ελληνοκύπριους θα χρειαστεί τη στήριξη τους στις προκαι να σαμποτάρουν την διαπραγμα- εδρικές εκλογές του 2018;
Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά
τευτική διαδικασία, αλλά αυτό δεν μειώνει σε κανένα βαθμό το ότι ήταν μια που ενώ συνομιλούν είναι έτοιμοι να
σημαντική πρόκληση προς τους τουρ- αρπαχτούν και συγκρούονται σε μια
σειρά από άλλα μέτωπα, διπλωματικά,
κοκύπριους.
Δυστυχώς η ελληνοκυπριακή ηγεσία, πολιτικά, οικονομικά. Η Κυπριακή Δηστο σύνολο της σχεδόν, δεν καταλα- μοκρατία εμποδίζει την Ευρωπαϊκή
βαίνει ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι προοπτική της Τουρκίας ενώ επιβάλλει
σημαίνει αυτή η ενέργεια της Βουλής. οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό ακόμη
Οι τουρκοκύπριοι και όχι μόνο οι εθνι- και αθλητικό αποκλεισμό στους τουρκοκύπριους, ενώ η Τουρκία από την
κιστές εδώ και καιρό δηλώνουν ότι
υπάρχει πρόβλημα δυσπιστίας απέναν- άλλη κρατά κλειστά τα λιμάνια της για
τι στην ελληνοκυπριακή ηγεσία όχι μό- τα πλοία με Κυπριακή σημαία και τους
νο εξαιτίας του παρελθόντος, των αεροδιαδρόμους της για τα αεροπλάσφαγών και της καταπίεσης που πέρα- να που κατευθύνονται σε ελληνοκυσαν από το ’63 μέχρι το ‘74 αλλά δυ- πριακά αεροδρόμια.
Το κυβερνητικό κόμμα προσπαθεί εκ
στυχώς και του παρόντος. Πώς να μην
των υστέρων να «διορθώσει» κάπως τα

πράγματα καταθέτοντας νέα πρόταση
στη Βουλή με την οποία θα δίνει την
αρμοδιότητα στο Υπουργείο Παιδείας
να αποφασίζει για το ποιες επέτειοι και
με ποιο τρόπο θα γιορτάζονται στα
σχολεία. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό.
Το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε τα
τελευταία χρόνια στράβωσε.

Ρήξη με τον εθνικισμό
Δεν μπορούμε να τους έχουμε καμιά
εμπιστοσύνη. Γι αυτούς η προτεραιότητα είναι οι εθνικές επιδιώξεις της
πλευράς μας και όχι η ειρηνική συνύπαρξη, η συμφιλίωση και η συνεργασία, για αυτό και μόλις χρειαστεί ξαναβάζουν τις φουστανέλες.

Το πρόβλημα
της κ. Αχτσιόγλου
"Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση απ' ότι αλλού στην Ευρώπη", επισημαίνει στο κλείσιμο
της ανοιχτής επιστολής που απεύθυνε στην Κριστίν Λαγκάρντ μέσω της εφημερίδας Financial Times η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου. "Πως θα μπορούσε το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα να είναι οι μεγάλες
συντάξεις, όταν το 43% των συνταξιούχων λαμβάνει λιγότερα
από 660 ευρώ το μήνα;"
Όλα αυτά είναι σωστά. Όπως σωστές είναι και οι παρατηρήσεις της για την υστέρηση των κοινωνικών παροχών στην
Ελλάδα που βαρύνει σε μεγάλο βαθμό τους συνταξιούχους ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανέργων ζει στην ουσία από τη
σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς.
Αλλά ο βασικός στόχος της επιστολής δεν ήταν η σκιαγράφηση της δραματικής κατάστασης στην οποία έχουν βρεθεί,
χάρη στα μνημόνια, οι συνταξιούχοι. Ο βασικός στόχος της
επιστολής είναι να "πει" στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
τους άλλους "θεσμούς" ότι άδικα ανησυχούν: η κυβέρνηση
έχει πάρει ήδη μέτρα για να επιδεινώσει αυτή την κατάσταση.
Οι περικοπές που ζητάνε έχουν ήδη δρομολογηθεί.
Το Ταμείο, γράφει η επιστολή, κατηγορεί την Ελλάδα γιατί
"οι συντάξεις απαιτούν ετήσιες μεταβιβάσεις από τον κρατικό
προϋπολογισμό της τάξης του 11% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος". Αυτό το ποσοστό είναι όχι μόνο παραπλανητικό, λέει η Αχτσιόγλου, αλλά και λάθος:
"Μετά την εφαρμογή του νέου νόμου για τις συντάξεις το
περασμένο έτος, η συνολική κρατική χρηματοδότηση των
συντάξεων προβλέπεται να είναι χαμηλότερη από 9% του
ΑΕΠ". Η διαβόητη μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου, με άλλα λόγια, που υποτίθεται ότι είχε σαν στόχο να κάνει το σύστημα
όχι μόνο βιώσιμο αλλά και πιο δίκαιο και το οποίο, σύμφωνα
με τις τότε εξαγγελίες του υπουργείου Εργασίας δεν θα επηρέαζε τους χαμηλοσυνταξιούχους, παραδέχεται τώρα η
υπουργός ότι έχει κόψει ήδη δυο μονάδες του ΑΕΠ από τον
κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις. Σε Ευρώ αυτές οι
δυο μονάδες μεταφράζονται σε 3.6 δισεκατομμύρια.

Αύξηση εισφορών
Από που θα εξοικονομήσει η κυβέρνηση αυτά τα χρήματα;
Ένα κομμάτι ελπίζει η κυβέρνηση ότι θα συγκεντρωθεί από
την αύξηση των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων και των
μικρών επιχειρηματιών. Τυπικά οι αυξήσεις αυτές θα αποφέρουν πρόσθετα έσοδα 1.45 δις το χρόνο στα ταμεία. Στην
πραγματικότητα, όμως, η κυβέρνηση ξέρει ότι το ποσό θα είναι πολύ μικρότερο αφού ένα μεγάλο κομμάτι των ασφαλισμένων δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν τις νέες αυξημένες εισφορές (το 50% περίπου δεν μπορούσε να πληρώσει
ούτε τις παλαιότερες).

Είναι η ώρα η αριστερά να μπει
μπροστά. Να έρθει σε ρήξη με αυτές
τις πολιτικές, τα εθνικά συμβούλια και
τις κόκκινες γραμμές του εθνικισμού.
Σε ρήξη με τις πολιτικές λιτότητας που
πάνε χέρι, χέρι με την εθνική ενότητα
και να κτίσει ένα δικοινοτικό μέτωπο
πάλης με τους συντρόφους μας της
άλλης πλευράς. Ηδη το συνδικάτο των
τουρκοκυπρίων δασκάλων με ανακοίνωση του καταδικάζει τόσο την επαναφορά της ένωσης στο προσκήνιο όσο
και του ταξίμ, ενώ η πλατφόρμα ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών, έχει καλέσει δικοινοτική εκδήλωση έξω από τη Βουλή την Παρασκευή 24 Φλεβάρη.
Ένα τέτοιο δικοινοτικό κίνημα είναι η
πραγματική εγγύηση αν θέλουμε να
κτίσουμε μια κοινή πατρίδα της ειρήνης, της συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, σε ένα νησί που να
είναι γέφυρα φιλίας των λαών της περιοχής και οι φασίστες θα είναι εκεί
που τους αξίζει πραγματικά: στους
υπονόμους της ιστορίας. Σε αυτή την
ιστορική πρόκληση είναι που πρέπει να
ανταποκριθούμε σήμερα.

Στην πραγματικότητα το κύριο βάρος θα πέσει στους συνταξιούχους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 2015 υπήρχαν
2.6 εκατομμύρια συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Η "εφαρμογή
του νέου νόμου για τις συντάξεις", για την οποία κομπάζει
στην επιστολή της η Αχτσιόγλου, μεταφράζεται στην περικοπή περίπου μιας μηνιαίας σύνταξης κάθε χρόνο για κάθε συνταξιούχο.
Και αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας: "Παρ 'όλα αυτά",
γράφει η Αχτσιόγλου, "η ελληνική κυβέρνηση εισήγαγε μια συνολική μεταρρύθμιση που εγγυάται την εξοικονόμηση της τάξης του 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2018". Δηλαδή ο στόχος είναι
να κατέβει η δαπάνη του προϋπολογισμού για τις συντάξεις
τελικά από το 11% που το "βρήκε" το ΔΝΤ στο 7.5% του ΑΕΠ.
Έχει δίκιο η υπουργός. Έχει άδικο το ΔΝΤ. Μετά από όλες
αυτές τις περικοπές οι συντάξεις έχουν πάψει να είναι "το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας". Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι «θεσμοί» που τις κόβουν και οι κυβερνήσεις που
συνεργάζονται σε αυτό το έγκλημα.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας
Πέμπτη 16/2. Απεργιακή συγκέντρωση “εργολαβικών”
εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Περισσότερα στη σελίδα 6
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Και οι κινήσεις:

Κόφτες αυτοί, απεργίες εμείς
Μ
άταια προσπαθεί η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει τη
συμφωνία που αποδέχθηκε στο Eurogroup της Δευτέρας 20 Φλεβάρη ως το «τέλος της λιτότητας». Όσο πιο πολύ φωνάζει ότι
«για κάθε ευρώ που επιβαρύνει θα υπάρχει
και ένα ευρώ ελάφρυνση» τόσο πιο πολύ χάνει και τα τελευταία υπολείμματα αξιοπιστίας
που της έχουν μείνει.

σεων θα πάει από 5% σε 10% το μήνα.
Αν η θηριωδία των περικοπών καταφέρει να
εξασφαλίσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του
ΑΕΠ το 2018, τότε η κυβέρνηση μπορεί να πάρει το πράσινο φως (πάντα σε συνεννόηση με
τους «θεσμούς») για μειώσεις στο ΦΠΑ, στον
ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους.

Η ουσία της συμφωνίας είναι ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε τα μέτρα που περιλάμβανε το
τελεσίγραφο ΕΕ-ΔΝΤ όπως διαμορφώθηκε στο
Euroworking Group της προηγούμενης βδομάδας: μείωση του αφορολόγητου, ψαλίδι σε
1.400.000 συντάξεις και αύξηση του ορίου
ομαδικών απολύσεων.
Η επιστροφή των εκπροσώπων της Τρόικας
στην Αθήνα μετά την Καθαροδευτέρα θα συγκεκριμενοποιήσει αν το αφορολόγητο θα πέσει στα
6000 ευρώ, η μείωση των συντάξεων θα κυμανθεί
από 7% ως 30% και το όριο των ομαδικών απολύ-

Εκτός από αυτό το μεγάλο «Αν» που είναι γεμάτο αίμα και δάκρυα, η εξίσωση «ένα ευρώ
χάνεις, ένα ευρώ θα ελαφρυνθείς» έχει και μια
άλλη μεγάλη απάτη: δεν είναι ταξικά ισοδύναμη. Οι απολυμένοι, οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί που θα έχουν χάσει ολόκληρα μηνιάτικα, θα κυνηγούν την αντιστάθμιση μέσα από
φοροαπαλλαγές που το πιο πιθανό θα απευθύνονται στις …επιχειρήσεις. Αν το αφεντικό σου
πάρει φοροαπαλλαγή, η οικονομία και η επιχείρηση θα πάνε καλύτερα και τότε ίσως βρεθεί
και κάποιο ευρώ για σένα!
Είναι κατάντια για ένα κόμμα που έλεγε ότι
είναι της «ριζοσπαστικής αριστεράς» να καταφεύγει σε τέτοιες λαθροχειρίες για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Γι’ αυτό, η εργατική απάντηση πρέπει να είναι άμεση. Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ θα έπρεπε να
είχαν ήδη κηρύξει Πανεργατική απεργία ενάντια σε αυτό το πακέτο. Αλλά, έστω και αν η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία περιμένει μέχρι
να συγκεκριμενοποιηθεί το πακέτο ως την τελευταία λεπτομέρεια για να κηρύξει κάποια κινητοποίηση διαμαρτυρίας εκ των υστέρων, οι

Απάτη

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

εργαζόμενοι δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια.
Αυτή την Πέμπτη απεργούν οι εργαζόμενοι
στο Μετρό, τον ΗΣΑΠ και το Τραμ ενάντια
στα βήματα ιδιωτικοποίησης των συγκοινωνιών. Απεργούν καθηγητές και δάσκαλοι απαιτώντας διορισμούς στα σχολεία. Απεργούν οι
συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ γιατί δεν πληρώνονται. Απεργούν οι «εργολαβικοί» των Νοσοκομείων για να μην απολυθούν. Απεργούν οι εργαζόμενοι στην «Εθνική Ασφαλιστική» ενάντια
στο ξεπούλημά της. Και η ΠΟΣΠΕΡΤ ενάντια
στις εργολαβίες και την DIGEA.
Όσοι υποτιμούν αυτούς τους αγώνες των εργαζόμενων κάνουν τραγικό λάθος. Ο ταξικός
αντίπαλος δεν έχει την ίδια γνώμη. Αναπόσπαστο τμήμα των απαιτήσεων του ΔΝΤ είναι η αλλαγή του τρόπου λήψης των αποφάσεων για
απεργιακές κινητοποιήσεις, ώστε να απαιτείται
το 50% +1 των μελών του συνδικάτου! Επίσης
οι δανειστές επιμένουν στην εξασφάλιση μεγαλύτερου χρόνου προειδοποίησης και υποχρεωτικά στάδια διαβουλεύσεων ανάμεσα στα σωματεία και την εργοδοτική πλευρά πριν από την
κήρυξη της απεργίας.
Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι δικαιολογίες για τον «κόσμο που δεν τραβάει», ούτε
γκρίνιες και ηττοπάθειες από τις ηγεσίες της
Αριστεράς και των συνδικάτων. Χρειαζόμαστε
Συντονισμό για να σμίγουν όλα τα κομμάτια
που παλεύουν, κλιμάκωση των αγώνων και
σύνδεση με τον ευρύτερο θυμό ενάντια στην
ΕΕ-Φρούριο της λιτότητας και του ρατσισμού.
Το περασμένο Σάββατο σείστηκε η Βαρκελώνη από χιλιάδες διαδηλωτές στο πλευρό των
προσφύγων. Στις 18 Μάρτη μπορούμε να γίνει
της Βαρκελώνης παντού. Και μπορούμε να
φτάσουμε εκεί με Πανεργατική απεργία καθώς στις 15 Μάρτη έρχεται νέο κύμα με κέντρο τα Νοσοκομεία.
Στο χέρι μας είναι να γίνει ο Μάρτης δικός
μας και όχι του Ντάισελμπλουμ και του Τσακαλώτου, της Μέρκελ και της Λαγκάρντ.

Ανταρσία στην Κοκκινιά της προσφυγιάς και της αντίστασης, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, Αντιπολεμικη Διεθνιστική Κίνηση,
ΑΡΕΝ (Αριστερή Ενότητα), Αριστερή
Κίνηση Περιστερίου, Δίκτυο για τα
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα,
Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών, Δίκτυο
Σπάρτακος, Εναλλακτική Δράση για
Ποιότητα ζωής, Ένωση Μεταναστών
Εργατών, Ένωση Φιλιππινέζων Ελλάδος "Kasapi Hellas", Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και στο
Κουρδιστάν, Εργατική λέσχη Ν.
Σμύρνης, Εργατική λέσχη Ν.Ιωνίας,
ΚΕΕΡΦΑ - Κίνηση ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ, Κέντρο Αγωνιστικής και Πολιτιστικής Αλληλεγγύης των Λαών Ελλάδας – Τουρκίας, Κίνηση "Απελάστε το Ρατσισμό", Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Ιλίου, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κ.Πατησίων/Αχαρνών, Κοινωνικό Φαρμακείο Ιλίου, Κοινωνικό
Φαρμακείο Κ.Πατησίων-Αχαρνών,
Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών,
Μαροκινή Κοινότητα Ελλάδας, Μυρμήγκι-δίκτυο αλληλεγγύης 6ης κοινότητας Αθήνας, Οργάνωση Ενωμένων Αφρικανών Γυναικών, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος Η ΕΝΟΤΗΤΑ, Πανελλαδική Πρωτοβουλία «Όχι
σε TTIP, CETA, TISA- Όχι στα μνημόνια», Πίσω Θρανία – πρωτοβουλία
για την εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν, Πρωτοβουλία Αθήνα Πόλη
Ανοιχτή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, Στέκι Μεταναστών Τσαμαδού 13, Σύλλογος Watoto Africa,
Συντονισμός για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτήτων,
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
Χώρος Στέγασης Προσφύγων City
Plaza
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ΔΟΛ Να μείνει ανοιχτός με απεργία
και λειτουργική κατάληψη

Μ

πορεί τελικά μετά την απόφαση του δικαστηρίου, την Δευτέρα 13/2, που δέχθηκε
το άνοιγμα ενός λογαριασμού του ΔΟΛ,
οι εφημερίδες του οργανισμού να επανακυκλοφορούν και τα ηλεκτρονικά του μέσα να λειτουργούν
κανονικά, αλλά ουσιαστικά τίποτε δεν έχει αλλάξει
για τους 500 και πλέον εργαζόμενους του ΔΟΛ.
Οι επί 7 μήνες απλήρωτοι εργαζόμενοι, την Παρασκευή, πληρώθηκαν ένα δεκαπενθήμερο κι αυτό όχι όλοι. Δεν πληρώθηκαν όσοι βρίσκονται νόμιμα σε επίσχεση εργασίας ή έχουν κάνει αγωγή
για τα δεδουλευμένα τους. Η προσωρινή δικαστική απόφαση δεν θεωρεί ως λειτουργικά έξοδα
τους δεκάδες συναδέλφους που έχουν προσφύγει σε νομικά μέσα για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. “Φθάσαμε λοιπόν στο σημείο οι άνθρωποι
να χαρακτηρίζονται ως λειτουργικά ή μη έξοδα”
σχολιάζουν οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται
στην Πρωτοβουλία Εργαζομένων για να μην κλείσει ο ΔΟΛ.
Να σημειωθεί ότι τον έλεγχο των λογαριασμών
αυτών τον έχει η διοίκηση, η οποία φέρει σοβαρές
ευθύνες για το σημείο στο οποίο έχει φτάσει ο
οργανισμός, χωρίς οι εργαζόμενοι να έχουν γνώση για τα πόσα χρήματα υπάρχουν και κανένα λόγο για το πώς θα διατεθούν. Παρότι εργάζονται
επί 7 μήνες απλήρωτοι και ουσιαστικά τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από τη δική τους
απλήρωτη εργασία.

“Η απόφαση για το άνοιγμα του λογαριασμού είναι απλά μια ανάσα για την λειτουργία του ΔΟΛ,
έως ότου έρθει ο ειδικός εκκαθαριστής. Εμείς για
μια ακόμη φορά θα επιμείνουμε να υπενθυμίζουμε
σε όλους τους συναδέλφους το τι θα σημάνει η
έλευση του ειδικού εκκαθαριστή μετά τις 3 Μαρτίου” τονίζουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της
Πρωτοβουλίας σε νέα τους ανακοίνωση κι εξηγούν:

Ειδικός εκκαθαριστής
“Ο ειδικός εκκαθαριστής έρχεται με σκοπό να,
αποτιμήσει την εταιρία και να δει τι μπορεί να
πουλήσει (κομμάτι κομμάτι ή πακέτο) και πόσο.
Από τα χρήματα που θα βγουν από το ξεκοκκάλισμα του Οργανισμού, οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν πρακτικά τίποτε. Το 75% θα το πάρουν οι
τράπεζες και το υπόλοιπο 25% θα το μοιραστούν
δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, 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...
Γι’ αυτό από την πλευρά μας επιμένουμε ότι
χρειάζεται να 'το πάρουμε αλλιώς'. Απέναντι στην
αδράνεια που μας καταδικάζει η διοίκηση και τα
διευθυντικά στελέχη, για να μπορέσουν κυβέρνηση, τραπεζίτες, αντιπολίτευση και Ψυχάρης να
συμφωνήσουν πως να σωθούν, να μπούμε στο

«παιχνίδι» με τον δικό μας αγώνα... Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να βρεθεί τρόπος που σε
κάθε περίπτωση να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, χωρίς κουρέματα σε αποζημιώσεις και μισθούς. Επιπρόσθετα η ενημέρωση από τα μέσα
του οργανισμού να είναι υπόθεση μιας δικής μας
συντακτικής επιτροπής, που να εκλεγεί νόμιμα,
από την γενική συνέλευση των συντακτών, με την
στήριξη και της ΕΣΗΕΑ και των άλλων αδελφών
σωματείων.
Μπορούμε να κρατήσουμε ανοικτό το μαγαζί με
απεργία και λειτουργική κατάληψη και με νέα συντακτική επιτροπή και επιτροπή αγώνα εκλεγμένη
από την συνέλευση μας. Για να ενημερώνουμε για
την επικαιρότητα και να αναδείξουμε τον αγώνα
μας, προβάλλοντας ότι διεκδικούμε δουλειές, μισθούς, αποζημιώσεις και όχι για να σωθούν οι παλιοί μέτοχοι.
Μονάχα αν ο ΔΟΛ περάσει στον έλεγχο των εργαζόμενων μπορούμε να απαιτήσουμε από την
κυβέρνηση να δεσμεύσει την προσωπική περιουσία του Ψυχάρη αλλά και να διαγράψει τα χρέη
του ΔΟΛ στις τράπεζες για να μην έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη, τον βραχνά των τραπεζιτών από πάνω τους.
Ζητάμε τη σύγκληση ανοικτής γενικής συνέλευσης των εργαζόμενων του ΔΟΛ για να συζητήσουμε συλλογικά και να αποφασίσουμε τη δράση μας
αλλά και να έχουμε οι εργαζόμενοι με δική μας
εκλεγμένη επιτροπή τον έλεγχο και τη διαχείριση
του λογαριασμού που παραμένει ανοιχτός και όχι
η αποτυχημένη διεύθυνση του ΔΟΛ”.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΜΠ Συνεχίζουν με 48ωρες απεργίες
Σε 48ωρες απεργίες έχουν προχωρήσει οι καθαρίστριες του Εθνικού
Μετσόβειου Πολυτεχνείου από την
Πέμπτη 16/2. Οι απεργία συνεχιζόταν μέχρι την Τρίτη 21/2.
Οι 67 καθαρίστριες αγωνίζονται για
να μην μειωθούν οι μισθοί τους από
την εταιρεία ISS, που έχει αναλάβει
εργολαβικά την καθαριότητα στο Πολυτεχνείο. Οι μειώσεις των μισθών
που προσπαθεί να επιβάλει η εταιρία
κυμαίνονται από 60 έως 90 ευρώ
στους ήδη χαμηλούς μισθούς των
400 με 500 ευρώ. Ως “δικαιολογία”
για τις μειώσεις χρησιμοποιείται η
περικοπή του προϋπολογισμού του
ΕΜΠ και η ακόλουθη αλλάγή της
σύμβασης από τη σύγκλητο. Οι καθα-

ρίστριες μετά από μια τετράωρη στάση εργασίας την Τρίτη 7/2 και την
άκαρπη συνάντηση με τον αντιπρύτανη Οικονομικών αποφάσισαν την
απεργιακή κλιμάκωση του αγώνα.
“Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των
καθαριστριών μέχρι να δικαιωθούν
τα αιτήματά τους και καλούμε κάθε
φοιτητή και φοιτήτρια να βρεθεί στο
πλευρό τους. Καταγγέλουμε την
απαράδεκτη πολιτική της ενλόγω
γνωστής για τις βρωμιές της και τις
μεγάλες συμφωνίες της εταιρείας, η
οποία δεν αποτελεί έκπληξη αλλά
μια πραγματικότητα η οποία θέλει
να γίνει νόμος σε κάθε χώρο δουλείας” επισημαίνουν με κοινή τους ανακοίνωση τα σχήματα της ΕΑΑΚ στο

Στάση εργασίας πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ.ΟΕΚ – τ.ΟΕΕ,
την Τετάρτη 15/2. Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν αρχικά στα γραφεία του ΟΕΚ στην Πατησίων και
πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το υπουργείο Εργασίας. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον
Κωνσταντίνο Λιβέρη, πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων που κάλεσε την κινητοποίηση:
“Διαμαρτυρόμαστε για τα 1.2 δις ευρώ από τις
εισφορές των εργαζομένων οι οποίες καταβάλονται αλλά δεν γίνονται προγράμματα. Απαιτούμε
άμεσα την επανασύσταση των δύο οργανισμών
ΟΕΚ και ΟΕΕ και πλήρη προγράμματα με επιδότη-

ΕΜΠ. Στο πλευρό των καθαριστριών
βρίσκεται και ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του πανεπιστημιακού ιδρύματος ο οποίος σε συμπαράσταση, κάλεσε στάση εργασίας
τη Δευτέρα 20/2, οπότε και πραγμα-

τοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το υπουργείο Εργασίας. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν
κι αρκετοί συμπαραστάτες εργαζόμενοι και φοιτητές.

Σ.Μ.

OEK Επανασύσταση τώρα!
ση ενοικίου, κατασκευές εργατικών κατοικιών και
χορήγηση ατόκων δανείων για όλους. Δυστυχώς
ακόμα και τα 100.000 δάνεια που ο ΟΕΚ έχει χορηγήσει σε δανειολήπτες από ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες, όπως ΑμεΑ, τρίτεκνους και πολύτεκνους,
δεν έχουν ρυθμιστεί παρότι αυτές οι ομάδες όταν
δεν πληρώσουν τη δόση τους επιβαρύνονται με
προσαυξήσεις 11.3%. Ακόμα και εκείνη τη μισή
ρύθμιση που νομοθέτησαν τον Οκτώβρη του 2016
και παγώνει τις δόσεις για τους άνεργους για ένα
χρόνο, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Αδιαφορούν

πλήρως και για τον άνεργο και για τον ΑμεΑ και για
τον τρίτεκνο και για τον πολύτεκνο.
Οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν αφορούν μόνο
τις ομάδες που αναφέραμε. Σήμερα πλέον αφορούν και την αξιοπρεπή στέγαση των προσφύγων,
τους άστεγους κλπ. Ας πάρουμε τα χρήματα που
δίνονται στις διάφορες ΜΚΟ και να φτιαχτούν κανονικά σπίτια για να μην πεθαίνουν στο κρύο και
στα στρατόπεδα οι πρόσφυγες. Η Ελλάδα έχει μείνει να είναι η μόνη χώρα χωρίς φορέα στέγασης”.

SPEEDEX
Η εντατικο ποίηση
σκοτώνει
Την 14η Φλεβάρη ο συνάδελφος Π.Β. έχασε τη ζωή του
από ανακοπή πέφτοντας πάνω
σε αυτοκίνητο. Ήταν ο δεύτερος θάνατος εργαζομένου από
ανακοπή στη συγκεκριμένη
εταιρεία μέσα σε πέντε χρόνια.
Τα αίτια είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς, δηλαδή περισσότερη δουλειά με λιγότερα άτομα, ταυτόχρονα με την
κακή και αφόρητα πιεστική
συμπεριφορά των αφεντικών.
Ο συνάδελφος άφησε πίσω
του δυο παιδιά 12 και 8 χρονών. Τα αφεντικά στη Speedex
προσπαθούν να αυξήσουν τα
κέρδη τους ξεζουμίζοντας
τους εργαζομενους. Αυτό γίνεται σε όλες τις εταιρίες ταχυμεταφορών.
Αυτά καταγγέλει και η ανακοίνωση που βγάλαμε με τον
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια, και η οποία λέει μεταξύ
άλλων: “Η εντατικοποίηση της
δουλειάς, η πίεση των διευθυντών να βγει η δουλειά όσο
πιο γρήγορα γίνεται και με το
μικρότερο κόστος για την
εταιρία, όλη αυτή η πιεστική
καθημερινότητα που βιώνουν
οι εργαζόμενοι στην Speedex,
αλλά και στις υπόλοιπες εταιρίες ταχυμεταφορών, φτάνει
στα άκρα το άγχος και την
πίεση στους συναδέλφους...
Η εταιρία Speedex όπως και
κάθε εταιρία ταχυμεταφορών,
για να κρατήσει τα κέρδη της
ψηλά, καλεί τους εργαζόμενους να πληρώσουν αυτοί, με
την ζωή τους όπως αποδεικνύεται, την ανταγωνιστικότητα τους. Προσωπικό λείπει και
δεν αρκεί για να βγει η δουλειά. Tα αφεντικά πιέζουν και
οι εργαζόμενοι δίνουν τη ζωή
τους στο δρόμο”.
Απαιτούμε από όλα τα σωματεία του χώρου να κάνουν
δυναμική παρέμβαση για να
μπει φρένο στα σχέδια των
αφεντικών. Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε απεργιακή κινητοποίηση. Χρειάζεται να γίνει άμεσα γενική συνέλευση
από το σωματείο της Speedex
για να παρθούν από όλους
τους συναδέλφους συλλογικές αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες στο χώρο.

Xρήστος Bαρβέρης,
εργαζόμενος στην Speedex,
μέλος του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια
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Απεργιακή Πέμπτη 23/2
24ωρη ΜΕΤΡΟ ΗΣΑΠ ΤΡΑΜ

Σ

ε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
την Πέμπτη 23/2 και κλιμακώνουν την
επόμενη βδομάδα με άλλες δύο 24ωρες
απεργίες στις 1 και 3 Μάρτη. Στάση εργασίας έκαναν και την Παρασκευή 17/2.
Τα συνδικάτα των εργαζομένων αντιδρούν
με αυτό τον τρόπο στην επιχειρούμενη απαξίωση της εταιρίας, μετά την απόφαση του
υπουργείου Μεταφορών για νομοθετική
ρύθμιση, με την οποία θα εκχωρεί στον ΟΑΣΑ την εμπορική εκμετάλλευση σταθμών και
χώρων της ΣΤΑ.ΣΥ. Οι εργαζόμενοι θεωρούν
το συγκεκριμέν μέτροκομμάτι της προωθούμενης ιδιωτικοποίησης της εταιρίας σταθερών συγκοινωνιών κι όχι άδικα, καθώς οι
συγκοινωνίες της Αθήνας ήδη από την περασμένη χρονιά έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων.
“Η ΣΤΑ.ΣΥ με αυτό τον τρόπο σταματάει
να έχει έσοδα” λέει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο πρόεδρος του σωματείου των
εργαζομένων στο Μετρό (ΣΕΛΜΑ), Σπύρος
Ρεβύθης: “Από τη στιγμή που δεν θα έχει
έσοδα, δεν θα μπορεί να πάρει ανταλλακτικά, αναλώσιμα, υλικά. Βαθμιαία θα υπάρχει πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στα δρομολόγια και συνολικά στη λειτουργία των σταθερών συγκοινωνιών. Η εκχώρηση των οικονομικών της

ΠΟΣΠΕΡΤ
Στάσεις εργασίας
ανακοίνωσε η ΠΟΣΠΕΡΤ την Τετάρτη
22/2 (12μες-3μμ) και
την Πέμπτη 23/2
(3μμ – 6μμ). Στα αιτήματα περιλαμβάνονται προσλήψεις,
σταμάτημα των εργολαβιών και της
ενοικίασης εργαζομένων, απεξάρτηση
από την DIGEA και
ίση μισθολογική μεταχείριση όλου του
προσωπικού.

εταιρίας θα έχει ως αντίκτυπο τη μείωση
της ποιότητας του συγκοινωνιακού έργου
και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην
πραγματικότητα αποτελεί ένα ακόμα βήμα
για το ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση
των σταθερών συγκοινωνιών. Αφού απαξιωθεί τελείως η εταιρία κι αρχίσει και βουλιάζει, θα πουν στον ιδιώτη να έρθει και να
την πάρει για ψίχουλα. Όπως έγινε με την

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Κινητοποίηση στις 23 Φλεβάρη στις 2μμ στο υπουργείο Παιδείας
αποφάσισε η Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ που έγινε το Σάββατο 18/2. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι να γίνουν μαζικοί
διορισμοί.
Η ΟΛΜΕ θα καλύψει την κινητοποίηση με στάσεις εργασίας από
τις 12μες έως τις 2μμ για τον πρωινό κύκλο μαθημάτων και από τις
2μμ έως τις 4μμ για τον απογευματινό. Στην κινητοποίηση καλεί
και η Διδασκαλική Ομοσπονδία με αντίστοιχη απόφαση. Στην υπόλοιπη χώρα, συγκεντρώσεις στις Διευθύνσεις ή στις Περιφέρειες θα γίνουν σε ώρες που θα αποφασίσουν οι τοπικές ΕΛΜΕ.
Μετά από μεγάλη συζήτηση αποφασίστηκε επίσης ότι η ΟΛΜΕ
θα καλύψει συνδικαλιστικά όσους εκπαιδευτικούς δεν εφαρμόσουν τη «Θεματική βδομάδα», μάχη που είχαν ξεκινήσει πολλές
ΕΛΜΕ στις περιοχές τους.
Επίσης, η ΟΛΜΕ θα ζητήσει από το Υπ. Παιδείας να επαναφέρει τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις στα ΓΕΛ και να
τις καθιερώσει και στα ΕΠΑΛ. Τέλος, η Ομοσπονδία «καταγγέλλει
την πολιτική της εκκαθάρισης των ΕΠΑΛ από τους λεγόμενους μη
παρακολουθούντες μαθητές και απαιτεί: Να μην γίνει στα σχολεία
καμιά ανακατανομή στις αναθέσεις στο μέσο της χρονιάς. Να μη
δεχθούν τα ΠΥΣΔΕ και οι αιρετοί καμία υποχρεωτική μετακίνηση
εκπαιδευτικού εξαιτίας τη ρύθμισης των μη παρακολουθούντων».
Πολλοί ήταν οι αντιπρόσωποι στην Συνέλευση που μετέφεραν την
αγανάκτηση της βάσης των καθηγητών για την παρατεταμένη αδράνεια της ΟΛΜΕ και την απουσία οποιασδήποτε εισήγησης για τις συνελεύσεις.
Εκτός από την κάλυψη της κινητοποίησης για τις 23 Φλεβάρη,
υπήρχαν προτάσεις για απεργιακή κλιμάκωση. Oι εκπρόσωποι των
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, Β’ και Δ’ Θεσσαλονίκης πρότειναν οι καθηγητές
να προχωρήσουν σε απεργία μαζί με τους υγειονομικούς της ΠΟΕΔΗΝ στις 15 Μάρτη έτσι ώστε να συντονιστούν οι δύο κλάδοι και
να ανοίξει ο δρόμος για να συγκεντρωθούν κι άλλες δυνάμεις.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ κι όχι μόνο.
Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην το
επιτρέψουμε αυτό. Ξεκινήσαμε με στάση
εργασίας από την περασμένη βδομάδα, συνεχίζουμε με 24ωρη απεργία αυτή την Πέμπτη και προγραμματίζουμε κλιμάκωση με
άλλες δύο 24ωρες την επόμενη βδομάδα”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ακόμα: ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων όπου η συνέλευση είχε απαρτία (ήταν μία από τις λίγες) ανέφερε ότι αποφάσισαν
συμμετοχή στην κινητοποίηση στις 23/2, ότι προτείνουν στην ΟΛΜΕ να συνδιοργανώσει με άλλα συνδικάτα διαδήλωση ενάντια στα
μέτρα που έρχονται με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, να
γίνουν νέες ΓΣ και να ακολουθήσει απεργιακή κινητοποίηση με
στόχο να ματαιώσει το 4ο Μνημόνιο.

«Δεν πάει άλλο»
Αντίστοιχη πρόταση έγινε και από την ΕΛΜΕ Νέας ΣμύρνηςΚαλλιθέας. Ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ πρότεινε να γίνει κινητοποίηση ενάντια στα νέα μέτρα στις 2/3, να οργανωθούν ΓΣ με αποφάσεις για παρατεταμένο αγώνα, συντονισμός με άλλα σωματεία και
24ωρη στις 8/3 με πανεργατικά χαρακτηριστικά. Σε όλες τις τοποθετήσεις υπήρχε το «δεν πάει άλλο» με τους μηδενικούς διορισμούς και την ελαστική εργασία των αναπληρωτών.
Όσον αφορά το ζήτημα της «Θεματικής Εβδομάδας», δεκάδες
ήταν οι αντιπρόσωποι που κατήγγειλαν την ηγεσία της ΟΛΜΕ που
δεν είχε βγάλει συνδικαλιστική κάλυψη για τους εκπαιδευτικούς
που ήδη έχουν αντιδράσει. Πολλές ερωτήσεις έγιναν και στην Ελένη Ζωγραφάκη, πρόεδρο της ΟΛΜΕ μετά την αρχική της εισήγηση
όπου δεν πρότεινε καμιά κινητοποίηση.
Κείμενο της Άννας Μπαχτή και της Γιώτας Ιωαννίδου που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα των Παρεμβάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξηγεί για την διαβόητη «Θεματική βδομάδα» ότι: «έρχεται
στη θέση της μείωσης των ωρών Βιολογίας, Οικιακής Οικονομίας
που τα επιστημονικά αντικείμενα που εξετάζουν συναρτώνται των
παραπάνω θεμάτων. Θέλουν να υποκαταστήσει τις ώρες των θεμάτων της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής που κόπηκαν και την κατάργηση της δυνατότητας διάθεσης δύο διδακτικών ωρών από το διδακτικό ωράριο των καθηγητών για σχολικά προγράμματα Αγωγής
Υγείας, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κλπ. Μέσω της Θεματικής
Εβδομάδας οι κυβερνώντες θέλουν να καλύψουν την μείωση των
εργαστηρίων, την έλλειψη χρημάτων για ανανέωση εποπτικών μέσων, την υπολειτουργία των βιβλιοθηκών για αναζήτηση υλικού».

ΥΠΠΟ
Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι εργαζόμενοι του
υπουργείου Πολιτισμού.
Τη Δευτέρα 20 Φλεβάρη 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι Αρχαιοφύλακες. Οι διεκδικήσεις είναι
η διατήρηση της καταβολής των Κυριακών, των αργιών και των επιπλέον ημερών εργασίας όπως ισχύει
μέχρι σήμερα, η σύσταση αυτοτελών Γραφείων Φύλαξης μέσω του Οργανισμού του ΥΠΠΟ και η άμεση
πρόσληψη 200 μόνιμων αρχαιοφυλάκων μέσω
ΑΣΕΠ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση το Δεκέμβρη.
24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο κτίριο του υπουργείου καλεί το Πανελλήνιο
Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ την Πέμπτη
23 Φλεβάρη ενάντια στις καθυστερήσεις πληρωμής
που συνεχίζονται.
Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι αναφέρουν:
«Η λογική που θέλει τον συμβασιούχο να αποδέχεται καθυστερήσεις μισθοδοσίας λόγω της σχέσης
εργασίας ορισμένου χρόνου, λες και είναι εργαζόμενος κατώτερου Θεού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η λογική που θέλει τον εργαζόμενο μπαλάκι
της κάθε υπηρεσίας και εμπλεκόμενου φορέα για να
βρει το δίκιο του είναι απαράδεκτη. Μοναδικός μας
εργοδότης είναι ο φορέας πρόσληψης και το
Υπουργείο Πολιτισμού και εκείνος έχει και την μοναδική ευθύνη της ομαλής καταβολής των δεδουλευμένων. Τα δεδουλευμένα μας δεν είναι ελεημοσύνη,
είναι ο ιδρώτας και το αίμα των εργαζομένων που
παρανόμως παρακρατείται από την εργοδοσία».

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 23/2 προχωρούν οι
εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστική ενάντια στο
ξεπούλημα της εταιρίας, όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.
Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει με περιφρούρηση στις 7πμ στο κτίριο της Λεωφόρου Συγγρού (απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο). Στη
συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία με δύο σταθμούς:
το υπουργείο Οικονομικών και τα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας.
Οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Όλοι μαζί, μαζί με τους συναδέλφους μέσω
ICAP - που η Διοίκηση της Εταιρίας συνεχίζει να
τους θεωρεί συναδέλφους δεύτερης κατηγορίας θα διαδηλώσουμε απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να μας ξεπουλήσουν. Και ζητούμε τη συμπαράσταση όλων».

ΣΚΟΤ ΑΕ
Σε δημόσια καταγγελία των αντεργατικών πρακτικών της εργοδοσίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι
της χημικής βιομηχανίας ΣΚΟΤ Α.Ε, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από το εργοστάσιο στη Μάνδρα
Αττικής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Στους εργαζόμενους έχει επιβληθεί εκ περιτροπής
εργασία τριών ημερών τη βδομάδα, που συνήθως
ούτε αυτή δεν τηρείται. Οι καταγγελία περιλαμβάνει
ένα όργιο αυθαιρεσιών με χρωστούμενα δεδουλευμένα μηνών, μειώσεις, εξαναγκαστικές παραιτήσεις
ασυνδικάλιστων εργαζομένων – και μάλιστα σε μέρα
γενικής απεργίας – ενώ όπως λένε στην ανακοίνωσή
τους, όλα τα προηγούμενα χρόνια η εταιρία αντιμετώπιζε τους εργαζόμενους ως κατώτερα όντα, χωρίς
καν τήρηση των μέτρων υγιεινής κι ασφάλειας με
ανυπαρξία ακόμα και της αντιστοίχης Επιτροπής που
υποχρεούνται να έχουν όλες οι εταιρίες.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1262, 22 Φλεβάρη 2017

To εργατικό κίνημα

ΥΓΕΙΑ Απεργίες στις 2 και 15 Μάρτη

Κ

ινητοποίηση στο υπουργείο Υγείας οργάνωσαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι
των νοσοκομείων την Πέμπτη 16 Φλεβάρη με τη στήριξη της ΠΟΕΔΗΝ και πρωτοβάθμιων σωματείων (από τον Άγιο Σάββα, τον
Ευαγγελισμό και το Αττικό). Χιλιάδες εργαζόμενοι στην καθαριότητα, στη φύλαξη και στη
σίτιση των νοσοκομείων κινδυνεύουν με απόλυση εξαιτίας του νόμου 4430/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Με πρόσχημα ότι φεύγουν οι εργολάβοι από
τα νοσοκομεία, έχουν ξεκινήσει διαγωνισμοί
για να προσληφθούν συμβασιούχοι και όχι μόνιμοι εργαζόμενοι. Για να συγκεντρώσει κανείς
περισσότερα μόρια θα πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να διαθέτει απολυτήριο
Γυμνασίου. Και οι δύο προϋποθέσεις λειτουργούν έτσι ώστε να κινδυνεύουν οι μισοί από
τους εργαζόμενους που σήμερα δουλεύουν
στα εργολαβικά συνεργεία.
Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που είχαν συγκεντρωθεί μας έλεγαν ότι όχι μόνο κινδυνεύουν να πεταχτούν στο δρόμο, αλλά να μην
μπορέσουν να βρουν πουθενά αλλού δουλειά
εξαιτίας της ηλικίας τους. Πολλοί από αυτούς
δουλεύουν για οχτώ ή δέκα χρόνια στα νοσοκομεία, ενώ συνεχίζουν οι καθυστερήσεις στις
πληρωμές των δεδουλευμένων. Νέα κινητοποίηση θα γίνει στο υπουργείο την Πέμπτη 23/2
στη 1 το μεσημέρι, όπως ανακοίνωσε η
ΠΟΕΔΗΝ μετά το τέλος της διαδήλωσης.
Το αμέσως επόμενο διάστημα οργανώνονται
κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό και τη συ-

νολική κατάσταση των νοσοκομείων και της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στις 2 του Μάρτη
η ΟΕΝΓΕ καλεί σε 24ωρη απεργία και πανελλαδική συγκέντρωση στη 1μμ στο υπουργείο
Εργασίας ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού των γιατρών.

Προετοιμασία
Για την προετοιμασία της απεργίας σύσκεψη
των Ενώσεων της Βόρειας Ελλάδας έγινε στα
γραφεία της ΕΝΙΘ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 18 Φλεβάρη. Ο Γιάννης Κούτρας που συμμετείχε στη σύσκεψη μας είπε: «Στη συνάντηση
που έγινε με πρωτοβουλία της ΟΕΝΓΕ συμμετείχαν εκπρόσωποι από την ΕΝΙΘ, τη Δυτική
Μακεδονία, τη Χαλκιδική, την Πέλλα, τις Σέρρες και τη Θράκη. Έγινε ενημέρωση για το
ασφαλιστικό και τις συνέπειες που θα έχουν οι
αλλαγές στους νοσοκομειακούς γιατρούς.
Μεταφέρθηκαν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στα δημόσια νοσοκομεία όπου η κατάσταση επιδεινώνεται. Τα ζητήματα της μονιμοποίησης των επικουρικών,
τη μάχη απέναντι στους νέους Οργανισμούς,
τις ελλείψεις και άλλα. Αποφασίσαμε ότι θα
ναυλωθεί πούλμαν από τη Θεσσαλονίκη, ενώ η
Ομοσπονδία θα στείλει άμεσα απεργιακό υλικό για να οργανώσουμε τη συμμετοχή στην κινητοποίηση. Από τη μεριά του «Νυστεριού» τονίσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια σε
συντονισμό με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των νοσοκομείων, με συμμετοχή στην πανελλαδική συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ στις 15
Μάρτη και συντονισμός με όλη την εργατική

τάξη ενάντια στο 4ο Μνημόνιο. Τέλος, προτείναμε, όπως και άλλοι γιατροί, να υπάρξει περιφρούρηση την ημέρα της απεργίας και να λειτουργήσουν παντού απεργιακές επιτροπές
που θα ξεσηκώσουν τα νοσοκομεία. Αν πετύχει η κινητοποίηση στις 2/3, θα αποτελέσει
σκαλί για τη συνέχεια».
Ακολουθεί η πανελλαδική συγκέντρωση που
έχει καλέσει η ΠΟΕΔΗΝ στις 15 Μάρτη, στη
1μμ, στην πλατεία Μαβίλης. Για την Περιφέρεια έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία και για
την Αττική 4ωρη στάση εργασίας, από τις
11πμ έως τις 3μμ.
Η πορεία θα ξεκινήσει από την πλατεία Μαβίλης, θα περάσει από τη Βουλή, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, ενώ θα καταλήξει στο υπουργείο Υγείας. Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι τα παρακάτω:
Δωρεάν Δημόσια Υγεία με εύκολη και καθολική πρόσβαση. Επαρκή χρηματοδότηση και
στελέχωση των Νοσοκομείων – των Πρωτοβάθμιων Μονάδων – του ΕΚΑΒ και της πρόνοιας. Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας
των πρώην εργολαβικών εργαζομένων. Ένταξη στα ΒΑΕ. Επαναφορά στις θέσεις που κατείχαν οι καθαιρεμένοι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων. Ανάκτηση μισθολογικών, ασφαλιστικών, εργασιακών Μνημονιακών απωλειών.
Μονιμοποίηση Επικουρικών».
Θυμίζουμε ότι ήδη έχει αποφασιστεί και ο
επόμενος σταθμός των πετυχημένων κινητοποιήσεων «Καραβάνι της Υγείας» που θα είναι
τα Γιάννενα την Τετάρτη 26 Απρίλη.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δικαίωση με επαναπρόσληψη
Αίσθηση χαράς και ικανοποίησης προκάλεσε η πρόσφατη δικαστική
απόφαση που δικαιώνει, έστω και προσωρινά, υπάλληλο της οικονομικής
υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα, η εν λόγω
υπάλληλος, που είχε απολυθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από τη διοίκηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, επανήλθε στη θέση που για επτά
χρόνια υπηρετεί με συνέπεια, βάσει της θετικής δικαστικής απόφασης
που εγκρίνει τα ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της.
Η συγκεκριμένη νίκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και έκταση αν λάβει κανείς υπ’ όψη το γεγονός πως όλα ξεκίνησαν μετά από δεκαήμερη κατάληψη στο δημαρχείο της Αγίας Παρασκευής το Σεπτέμβριο του 2016. Η
συλλογική εκείνη κίνηση αντίδρασης και διαμαρτυρίας εν όψει της αμφιλεγόμενης όσο και ανεύθυνης απόφασης από μέρους της διοίκησης του
Δήμου για την απόλυση μιας απολύτως συνεπούς και παραγωγικής

υπαλλήλου, αποτέλεσε το έναυσμα για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις
προκειμένου να αποφευχθεί η επερχόμενη απόλυση άλλων δέκα περίπου
υπαλλήλων με το ίδιο καθεστώς εργασίας στους Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου και να κερδηθεί η μάχη για μόνιμη εργασία με κοινά εργασιακά δικαιώματα για όλους.
Η αίσθηση, δε, ότι η κοινή και συντονισμένη αντίδραση των υπαλλήλων
προκάλεσε την «ανησυχία» στις τάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών και
έθεσε σοβαρές βάσεις για την εκπόνηση τροποποιητικού νομοσχεδίου
για τη μονιμοποίηση υπαλλήλων που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκεί
ανάγκες, αποτελεί την ουσιαστική νίκη του εργατικού δυναμικού έναντι
των πολιτικών ιθυνόντων και την παρακαταθήκη για τη συνέχιση του
αγώνα ώστε να καταστεί το δικαίωμα στην εργασία η πρωταρχική υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών της.

Όχι στην εργοδοτική τρομοκρατία
Συγκέντρωση συμπαράστασης στα
Δικαστήρια Ηρακλείου για τον εργαζόμενο Μανώλη Πευκιανάκη έγινε τη
Δευτέρα 20 Φλεβάρη.
O M. Πευκιανάκης δούλευε ως εργάτης καθαριότητας στην εταιρία
Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ,
όταν δέχτηκε βάναυση επίθεση από
τον αιρετό πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α.,
Βαρδή Φραγκιαδάκη εξαιτίας της
συνδικαλιστικής δράσης του, ενώ στη
συνέχεια απολύθηκε. Η δίκη πήρε
αναβολή για τις 18/9/17 με αίτημα
του δικηγόρου της εργοδοσίας.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ηρακλείου σε ανακοίνωση συμπαράστασης καταγγέλλει «τον άγριο ξυλοδαρμό του (σπάσιμο πλευρών) από τον αιρετό πρόεδρο του Φο.Δ.Σ.Α. και δημοτικό
σύμβουλο στο Δήμο Χερσονήσου,
Βαρδή Φραγκιαδάκη. Την κατάχρηση
διευθυντικού δικαιώματος. Την προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Την παράνομη απόλυση και μήνυση στον εργαζόμενο. Τη μη τήρηση στοιχειωδών υγειονομικών κανόνων για την ασφάλεια και υγεία των
εργαζομένων και τη δημόσια υγεία».

Γιώργος Κοσκινάς

ΣΜΤ

Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας οργάνωσε την Πέμπτη 16 Φλεβάρη το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών για το ασφαλιστικό και για την κατάργηση
του Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών ως μορφή εξαρτημένης εργασίας και την αντικατάστασή του από κανονικές προσλήψεις.
Η ηγεσία του υπουργείου δεν δέχτηκε να συναντηθεί με το
σωματείο, ενώ υπηρεσιακοί παράγοντες από το γραφείο του
υφυπουργού Πετρόπουλου δήλωσαν ότι ο νόμος για το ασφαλιστικό θα εφαρμοστεί πλήρως.
Σε ανακοίνωσή του το ΣΜΤ αναφέρει: «θα συνεχίσουμε τις
κινητοποιήσεις μας. Το Υπουργείο ‘’Εργοδοσίας’’ και οι εργοδότες θα μας βρουν μπροστά τους σε κάθε χώρο δουλειάς
όπου επιχειρούν να μετακυλήσουν τις ασφαλιστικές εισφορές
στους μισθωτούς με ΔΠΥ ή προχωρούν σε απολύσεις συναδέλφων που δεν υπογράφουν δήλωση ότι ‘’δεν είναι μισθωτοί’’».

VODAFONE

Υπόλογη για
τις υποκλοπές
Εκδικάστηκε την περασμένη Πέμπτη
16 Φλεβάρη η αγωγή του Γιάννη Σηφακάκη κατά της Vodafone για την
υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών
την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας.
Μέσα από το δίκτυο αυτής της μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας είχαν γίνει παράνομες παρακολουθήσεις τηλεφώνων που είχαν μπει στο στόχαστρο μυστικών υπηρεσιών. Ανάμεσα
σε αυτά ήταν και του συντονιστή της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο
που πρωτοστατούσε στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις.
Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί,
υπουργοί της τότε κυβέρνησης Καραμανλή είχαν υποχρεωθεί να δώσουν
συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν για τις υποκλοπές, αλλά η Vodafone είχε φροντίσει να εξαφανίσει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό των ενόχων.
Ένα δικό της στέλεχος, μάρτυρας
κλειδί, βρέθηκε νεκρός και ο θάνατός
του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.
Όχι μόνον αυτό, αλλά με τα πλούσια
ένδικα μέσα που διαθέτει έδωσε και
δίνει μάχες για να αποφύγει τις ευθύνες της. Το ποινικό μέρος της υπόθεσης ποτέ δεν προχώρησε, ενώ και οι
αγωγές σε βάρος της αντιμετώπισαν
αλλεπάλληλες δυσκολίες.

Ερωτήσεις
Αυτή η τακτική συνεχίστηκε και στο
δικαστήριο της 16/2 αλλά γύρισε
μπούμεραγκ. Οι δικηγόροι της Vodafone προσπάθησαν να μειώσουν προσωπικά τον σύντροφο Σηφακάκη με ερωτήσεις προς τον μάρτυρα της πλευράς
του σε στιλ: «έχει πάρει πτυχίο;», «έχασε τη δουλειά του;», αλλά και πολιτικά
με παρατηρήσεις ότι «ο πόλεμος είχε
τελειώσει» (!) την επίμαχη περίοδο. Ο
μάρτυρας που κατέθεσε από την
πλευρά της εταιρίας, ο διευθυντής
ασφαλείας Κώστας Πανάγος αδυνατούσε να απαντήσει στις καταιγιστικές
ερωτήσεις της έδρας και του δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη.
Συγκεκριμένα, προσπάθησε να ρίξει
τις ευθύνες στην Ericsson, εταιρία που
προμήθευσε τη Vodafone με το επίμαχο λογισμικό των «συνακροάσεων»,
δηλώνοντας ότι «αμέλησε» να ενημερώσει. Αλλά δεν είχε καμιά εξήγηση
για το γεγονός ότι η Vodafone κατάφερε να ξηλώσει αυτό το λογισμικό του
οποίου «αγνοούσε» την ύπαρξη και
τον τρόπο εγκατάστασής του!
Η διαδικασία δεν άφησε καμιά αμφιβολία για τις ευθύνες της Vodafone.
Τώρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου και αυτή θα είναι μόνο η αρχή
για να πάψουν να είναι στο απυρόβλητο όλοι αυτοί οι μηχανισμοί.

Το εργατικό κίνημα
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Συντονισμός για Πανεργατική απάντηση
Π
ρωτοβουλία για να υπάρξει
Πανεργατική Απεργία ενάντια στο τέταρτο Μνημόνιο
αποφάσισαν να πάρουν ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το
Συντονιστικό σωματείων, επιτροπών
αγώνα και εργαζόμενων στα Νοσοκομεία μετά την κοινή συνέλευση
που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα
20 Φλεβάρη στο αμφιθέατρο του
Αγίου Σάββα. Μετά από πλούσια συζήτηση, αποφασίστηκε ότι θα γίνει
προσπάθεια να βγουν απεργιακές
αποφάσεις για τη 15η του Μάρτη,
ημέρα που η ΠΟΕΔΗΝ ήδη έχει καλέσει απεργία και πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα.

Για να γίνει γνωστή η πρωτοβουλία, θα κυκλοφορήσει άμεσα αφίσα
και προκήρυξη για να διακινηθεί
στους χώρους του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα.
Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε ότι θα
συνεχιστεί η καμπάνια για την οργάνωση του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού συλλαλητηρίου στις 18 Μάρτη, με εκδηλώσεις, εξορμήσεις και
αφισοκολλήσεις στους χώρους δουλειάς.
Στη συνέλευση συμμετείχαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι από τον
Άγιο Σάββα, το Αγλαΐα Κυριακού, το
Αττικό, τον Ερυθρό, το Γεννηματά,
την ΕΥΔΑΠ, τη ΔΕΣΦΑ, την Ιντρακόμ, το Μετρό, το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, την Υπηρεσία Ασύλου, τον Μαρινόπουλο, τη Γ’ ΕΛΜΕ,
την Ιδιωτική Υγεία, τους εμποροϋπάλληλους, τους δικηγόρους, τους
συνταξιούχους.
Τη συνέλευση άνοιξαν ο Τάσος
Αναστασιάδης, υπεύθυνος του Συντονισμού και ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα. Ο Τ. Αναστασιάδης τόνισε ότι η συνέλευση γινόταν την ίδια ώρα με το Eurogroup
από όπου θα έβγαινε η απόφαση για
τα νέα μέτρα. Εξήγησε ότι όπως και
να το προβάλει η κυβέρνηση, αυτό
που φέρνει είναι ένα τέταρτο Μνημόνιο που δεν πρέπει να περάσει.
Ανέφερε ακόμα ότι ήδη έχει αναπτυχθεί νέα καταστροφολογία για
Grexit. Στη συνέχεια μίλησε για
όλους τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη –στην υγεία, στο ΔΟΛ, στο ΥΠΠΟ, στους εκπαιδευτικούς- και τόνισε ότι υπάρχει απαίτηση για Πανεργατική Απεργία. Πρότεινε τη 15η
Μάρτη ως ημερομηνία που μπορεί
να υπάρξουν απεργιακές αποφάσεις
από όλους τους χώρους και θύμισε
την εμπειρία της «Πανεργατικής από
τα κάτω» το 2009. Τέλος, μετέφερε
την εμπειρία από τις διαδηλώσεις
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των
προσφύγων όπου συμμετείχε ο Συντονισμός και επισήμανε ότι η μάχη

Πανεργατική απεργία 8/12/16

απέναντι στα μνημόνια είναι δεμένη με τη
μάχη απέναντι στο
ρατσισμό.
Ο Κώστας Καταραχιάς από τη μεριά του
θύμισε όλους τους
αγώνες που έχουν δοθεί στην Υγεία το προηγούμενο διάστημα
και το ρόλο που έχει
παίξει το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων σε
αυτούς. Ενημέρωσε
για τις απεργίες που
υπάρχουν στις 2 Μάρτη για το ασφαλιστικό των γιατρών και στις 15 Μάρτη από την ΠΟΕΔΗΝ. Αναφέρθηκε
ακόμα στις μάχες των εργολαβικών
εργαζόμενων απέναντι στις απολύσεις. Εξήγησε ότι η κίνηση των σωματείων βάζει πίεση στις Ομοσπονδίες. Συμφώνησε και αυτός ότι η 15η
του Μάρτη είναι ευκαιρία για να βγει
Πανεργατική Απεργία αφού υπάρχει
η πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ. Τέλος, ενημέρωσε ότι πετυχημένη εκδήλωση για τις 18 Μάρτη,
τη διεθνή μέρα ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, έγινε και στον
Άγιο Σάββα.

Τοποθετήσεις
Ακολούθησαν πολλές τοποθετήσεις με προτάσεις δράσης και ενημέρωση από τους χώρους δουλειάς.
Ο Κώστας Πολύδωρος από το Κλαδικό Σωματείο Ιδιωτικής Υγείας ενημέρωσε ότι το πρωί της 20ης Φλεβάρη έγινε εξόρμηση στην Ευρωκλινική ενάντια στις απολύσεις συνδικαλιστών και ότι την Παρασκευή 24/2
υπάρχει συγκέντρωση συμπαράστασης στα Δικαστήρια όπου εκδικάζεται η υπόθεση. Μετέφερε ακόμα φοβερές εικόνες από την υποδοχή των
προσφυγόπουλων στα σχολεία των
δυτικών συνοικιών.
Ο Σπύρος Παντελιός, συνταξιούχος από το Τζάνειο νοσοκομείο ανα-

φέρθηκε στην υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ
και ειδικότερα του
αναπληρωτή
υπουργού Πολάκη
που κατηγορούν
τους συνδικαλιστές
της υγείας, ενώ
όταν βρίσκονταν
στην αντιπολίτευση
συμμετείχαν στις
κινητοποιήσεις.
Ο Μανώλης Μαστοράκης από το
ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ είπε
ότι ετοιμάζουν εκδήλωση για τις 18
Μάρτη στην οποία θα συμμετέχει
και η Ομοσπονδία. Τόνισε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού έχει πάει πιο
πίσω μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις που υπήρξαν
το προηγούμενο διάστημα, όμως η
ιδιωτικοποίηση προωθείται σε άλλα
κομμάτια όπως η ΔΕΗ. Ανέφερε
ακόμα ότι πρέπει να στηριχτεί το κίνημα ενάντια στους πλειστηριασμούς καθώς τώρα θα γίνονται ηλεκτρονικά και η αντίσταση θα είναι
δυσκολότερη.
Την ανάγκη πλατιάς συζήτησης με
όλους τους συναδέλφους για τα
πρακτικά αποτελέσματα των απεργιών τόνισε ο Μιχάλης Βερβέρης από
το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων και
την Επιτροπή Αγώνα στο Μαρινόπουλο Νέας Ιωνίας. Είπε ακόμα ότι υπάρχει η εμπειρία πώς βγαίνει μια απεργία από τα κάτω, όπως το έκαναν οι
εργαζόμενοι στο Μαρινόπουλο και
ανάγκασαν τα σωματεία τους να
τους καλύψουν το περασμένο καλοκαίρι. Ανέφερε ότι θα μπει πρόταση
και στο Σύλλογο Εμποροϋπάλληλων
για να καλέσει απεργία στις 15/3.
Ο Νίκος Σμπαρούνης από το
ΣΕΛΜΑ ανέφερε ότι οι απεργίες παίζουν ρόλο ακόμα και όταν δεν ανατρέπουν συνολικά τα μέτρα αφού
καθυστερούν την υλοποίησή τους,
όπως παραδέχτηκε ο ίδιος ο Τσακα-

λώτος. Τόνισε ότι οι αγώνες πρέπει
να πολιτικοποιηθούν ακόμα περισσότερο, να αποκτήσουν αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Αναφέρθηκε ακόμα στη μάχη που χρειάζεται να δοθεί
ενάντια στο κλειστό σύστημα που
ετοιμάζουν στις συγκοινωνίες με τις
μπάρες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο
βάζοντας «το κέρδος πάνω από την
ασφάλεια». Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις από την Πέμπτη 23/2.
Ο Χρίστος Αργύρης από το Γεννηματά ενημέρωσε για τη δυναμική κινητοποίηση των εργολαβικών εργαζόμενων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το πρωί της 20/2 όπου πραγματοποιήθηκε κατάληψη ενάντια
στις απολύσεις, για να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός που πετάει έξω
δεκάδες εργαζόμενους. Νέα κινητοποίηση των εργολαβικών θα γίνει
την Πέμπτη 23/2 στο υπουργείο
Υγείας. Επίσης, μετέφερε την εικόνα
από τη συγκέντρωση στο ξενοδοχείο President που οργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας μαζί με άλλες ενώσεις γιατρών όπου μετά από
πρόταση των αγωνιστών της αντικαπιταλιστικής αριστεράς αποφασίστηκε ότι και οι ιδιώτες γιατροί θα
συμμετέχουν στην κινητοποίηση για
το ασφαλιστικό στις 2 Μάρτη.
Έκλεισε λέγοντας ότι αν πετύχουν
οι επόμενες κινητοποιήσεις θα μπει
πίεση πάνω στην ΑΔΕΔΥ να καλέσει
για απεργία στις 15/3.
Αντίστοιχη εικόνα μετέφερε και ο
Μιχάλης Ρίζος από το Αττικό νοσοκομείο αφού και αυτός συμμετείχε στη
συγκέντρωση του Ιατρικού Συλλόγου
και στην κινητοποίηση των εργολαβικών στον Ευαγγελισμό. Ανέφερε ότι
χάρη στις δυναμικές κινητοποιήσεις,
ο υπουργός Ξάνθος έκανε δηλώσεις
ότι θα προχωρήσουν σε τροπολογία
για τον άδικο και ρατσιστικό νόμο
που οδηγεί σε απολύσεις. Πρότεινε
τη συμμετοχή στο απογευματινό συλλαλητήριο που καλούν πρωτοβάθμια

σωματεία στις 2/3 ενάντια στα νέα
μέτρα και να στηριχτούν οι Καθαρίστριες του ΕΜΠ που βρίσκονται σε
48ωρες απεργίες.
Ο Αντώνης Σκαρπέλης από το Σωματείο των εκτάκτων του υπουργείου Πολιτισμού ενημέρωσε ότι προχωρούν σε απεργία στις 23 Φλεβάρη
με συγκέντρωση στο χώρο του
υπουργείου ενάντια στις μεγάλες
καθυστερήσεις πληρωμών. Τόνισε
ότι το σωματείο βρίσκεται σε διαρκή
κίνηση και επιχειρούν να βάλουν και
την Ομοσπονδία σε απεργιακή κατεύθυνση.
Από τους μόνιμους του ΥΠΠΟ μίλησε ο Αντώνης Φώσκολος. Μετέφερε την εικόνα από την απεργία των
Αρχαιοφυλάκων που είχε γίνει το
πρωί της 20ης Φλεβάρη με συγκέντρωση στην πύλη της Ακρόπολης.
Τόνισε ότι η ηγεσία του υπουργείου
ζήτησε από τους εργαζόμενους να
μην κάνουν απεργία και ότι θα γίνουν οι 200 προσλήψεις που τους είχαν υποσχεθεί. Ενημέρωσε ακόμα
για την επιτυχημένη εκδήλωση για
τις 18 Μάρτη που έγινε στο Βράχο
της Ακρόπολης.
Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο
ΕΚΑ έκανε ο Βασίλης Συλαϊδής από
την Ιντρακόμ. Είπε ότι διαγράφτηκε
το σωματείο που είχε σχέση με τη
Χρυσή Αυγή, ενώ την ώρα της συνέλευσης προχωρούσε η συγκρότηση
του νέου ΔΣ στο Εργατικό Κέντρο.
Ανέφερε ότι θα γίνει πρόταση για
την απεργία και εκεί, ανεξάρτητα αν
θα παρθεί τελικά απόφαση. Πρότεινε ακόμα να συνεχιστεί η καμπάνια
για τις 18 Μάρτη όπου ήδη έχουν
μπει πολλά εργατικά σωματεία.
Ο Γιάννης Αγγελόπουλος από την
Εργατική Αλληλεγγύη τόνισε ότι
ήταν σωστό που οι αγωνιστές της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς είχαν
προτείνει στην ΑΔΕΔΥ να γίνει απεργία αμέσως μετά το Eurogroup
αφού και μόνο οι αγώνες που υπάρχουν αυτή την εβδομάδα δείχνουν
τις δυνατότητες. Τόνισε ότι «όλα τα
σφυριά πρέπει να χτυπήσουν στις
15/3» έτσι ώστε να πιεστούν και οι
Συνομοσπονδίες να καλέσουν Γενική
Απεργία.
Ο Λουκάς Θεοτοκάτος από τους
συμβασιούχους της Υπηρεσίας Ασύλου μίλησε για την πετυχημένη
απεργία που έκαναν για να πληρωθούν. Είχε 70% συμμετοχή παρά τις
απειλές, την απειρία των συναδέλφων και άλλα εμπόδια. Τους υποσχέθηκαν ότι θα πληρωθούν μέχρι
τις 2/3. Εξήγησε ότι οι συνάδελφοί
του κινήθηκαν μαζικά γιατί πίστεψαν
ότι η απεργία μπορεί να φέρει αποτελέσματα και πρότεινε η ίδια συζήτηση να γίνει σε όλους τους χώρους
δουλειάς.

Νεκτάριος Δαργάκης
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Στο δρόμο για τις 18Μ

Όλα τα παιδιά
στα σχολεία
Μ

έσα σε πανηγυρικό κλίμα αλληλεγγύης συνεχίζουν να μπαίνουν τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία σε
όλες τις γειτονιές.
Στη δυτική Αθήνα, στο Χαϊδάρι, το Περιστέρι και το Αιγάλεω, έγιναν από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη 21/2 έξι συγκεντρώσεις υποδοχής σε δημοτικά και γυμνάσια.
Την Παρασκευή 17 Φλεβάρη, στο 5ο Δημοτικό σχολείο Χαϊδαρίου και στο 9o δημοτικό Χαϊδαρίου, έγιναν μαζικά καλοσωρίσματα των προσφυγόπουλων. Τα παιδιά των
προσφύγων υποδέχτηκαν με πανό ο Δήμος
Χαϊδαρίου και η ΚΕΕΡΦΑ, ενώ εκατοντάδες
δάσκαλοι, γονείς και μαθητές ξέσπασαν σε
χειροκροτήματα.
“Τη Δευτέρα 20 Φλεβάρη, υποδεχτήκαμε
20 περίπου προσφυγόπουλα από το στρατόπεδο του Σκαραμαγκά στο 8ο Γυμνάσιο
Περιστερίου”, μας είπε ο Κώστας Λάππας
από την ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου. “Συγκεντρωθήκαμε πάνω από 200 άτομα στην είσοδο
του σχολείου, με πανό, σημαίες και συνθήματα. Ήταν εκεί με τα πανό τους η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, Εργατική Λέσχη, το σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, το ΠΑΜΕ. Όταν έφτασαν τα
προσφυγόπουλα στην είσοδο τα υποδέχτηκαν οι καθηγητές και οι μαθητές του σχολείου που είχαν συγκεντρώσει από τις προηγούμενες ημέρες σχολικά είδη, ενώ μέσα
στο χώρο του σχολείου έγινε μια μικρή
γιορτή υποδοχής. Ήταν μία σημαντική μέρα
για το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα στο Περιστέρι, αποκορύφωμα μίας
ολόκληρης δουλειάς που έγινε το προηγούμενο διάστημα, με παρουσία στις συνελεύσεις των συλλόγων γονέων και μαζική πα-

ρέμβαση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
που είχαν αποτέλεσμα να ψηφιστεί ομόφωνο ψήφισμα υπέρ της φοίτησης των προσφυγόπουλων στα σχολεία της πόλης, να
απομονωθούν οι ρατσιστικές φωνές και να
νικήσει η ενότητα και η αλληλεγγύη”.
Την ίδια μέρα έγινε συγκέντρωση στο 3ο
και 10ο Δημοτικά Σχολεία Αιγάλεω, όπου
τα προσφυγόπουλα υποδέχτηκαν με συνθήματα και χειροκροτήματα μαθητές γονείς και εκπαιδευτικοί και πανό από το Σύλλογο Δασκάλων Αιγάλεω, το Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών, τη Λαϊκή Επιτροπή,
την ΚΕΕΡΦΑ ΤΕΙ Αθήνας, τη Δημοτική Κίνηση Ρήγμα στα Δυτικά.
Τη Τρίτη 21 Φλεβάρη, εκατοντάδες υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα στο 13ο και
33ο Δημοτικά Σχολεία Περιστερίου και στο
4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.
Την Παρασκευή 17/2 έγινε υποδοχή των
προσφυγόπουλων στο 2ο Γυμνάσιο Δραπετσώνας. “Παρόλο που η ανακοίνωση της
έναρξης των μαθημάτων για τα προσφυγόπουλα έγινε μόλις το προηγούμενο απόγευμα, οργανώθηκε μια μεγάλη συγκέντρωση
υποδοχής. Πλήθος κόσμου απο την ΕΛΜΕ,
το Σύλλογο Δασκάλων, την επιτροπή κατοίκων Δραπετσώνας, την ΚΕΕΡΦΑ, μαζεύτηκε
να υποδεχθεί τα παιδιά. Ιδιαίτερα μαζική
ήταν οι συμμετοχή των ίδιων των μαθητών
του σχολείου, που παρέμειναν μετά το μάθημα όλα στην είσοδο του σχολείου για να
υποδεχτούν τος συμμαθητές τους με μπαλόνια και πλακάτ που ζωγράφισαν τα ίδια
τα παιδιά του γυμνασίου”, μας είπε ο Μιχάλης Πέππας από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά.

Κατερίνα Θωίδου

και στο Ωραιόκαστρο
Τα προσφυγόπουλα είναι καλοδεχούμενα και στο Ωραιόκαστρο! Aυτό είναι το μήνυμα που ήρθε και από το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Ωραιοκάστρου, όπου τα προσφυγόπουλα πήγαν κανονικά στο σχολείο.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο
διαδίκτυο η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης «Οι μόλις 15 φασίστες που συγκεντρώθηκαν και
παρά τις πλάτες που τους έκανε η αστυνομία, δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τα προσφυγόπουλα. Τα υποδεχτήκαμε με χειροκροτήματα και συνθήματα. Η Ε’ ΕΛΜΕ, φοιτητικοί σύλλογοι, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΓΕ Ωραιοκάστρου και κόσμος από την περιοχή διασφαλίσαμε ότι ο ρατσισμός δεν έχει θέση
στα σχολεία!»
«Ο κόσμος που είχε μαζευτεί για να υποδεχθεί τα παιδιά ήταν πολλαπλάσιος από
τους φασίστες, αλλά δυστυχώς, κάποιοι
προτιμούν να προβάλουν τη γελοία και
ταυτόχρονα επικίνδυνη εικόνα των αλυσοδεμένων φασιστών στην πόρτα του σχολείου. Το πανό τους έλεγε Πατριωτική Συνέλευσή Κατοίκων Ωραιοκάστρου, αλλά ανάμεσά τους αναγνωρίστηκαν γνωστοί χρυσαυγίτες εκτός Ωραιοκάστρου. Η αστυνο-

μία προσπάθησε να μας εμποδίσει να
μπούμε στο σχολείο, αλλά τελικά μπήκαμε
μέσα, ήταν κόσμος από όλη την Αριστερά.
Στο τέλος κάναμε και πορεία στους δρόμους και ο κόσμος ήταν θετικός» μας είπε
η Ιωάννα, φοιτήτρια, που την επόμενη μέρα βρήκαμε να διαδηλώνει στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα της η Χρυσούλα, εκπαιδευτικός
από τη Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης:
«Σαν εκπαιδευτικός επιμένω σε ένα απόσπασμα που υπάρχει στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας από το “Οι νεκροί περιμένουν” και με αφορμή αυτό, στην προβολή ενός ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ που μιλάει η
Διδώ Σωτηρίου. Επεξεργαζόμαστε την ιδέα
σε σχέση με αυτό τα παιδιά με βάση το βιβλίο να υποδυθούν ένα πρόσφυγα, πως θα
ήταν να ζουν στη θέση τους. Ήδη πάνω
στο βιβλίο τους ζήτησα να μαζέψουν μαρτυρίες προσφύγων σαν άσκηση πάνω στο
κείμενο, και ιστορικά από το δικό μας παρελθόν αλλά και σύγχρονα. Τα ίδια τα παιδιά ανέφεραν τους Σύριους πρόσφυγες.
Γίνεται σε τρία τμήματα αυτή η προσπάθεια, γίνεται συνειδητά και κάθε χρόνο χτίζεται και κάτι περισσότερο».

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις
ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΕΡΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΛΕΒΑΡΗ, γραφεία
ΠΟΣΠΕΡΤ, 1μμ

Ομιλητές: Κωνσταντίνα Δημητρούλη,
δημοσιογράφος, Nίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος, Γαβρίλος Κασιμάτης,
ΠΟΣΠΕΡΤ, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας

σικάτου μέλος ΔΣ ΟΕΝΓΕ

ΑΤΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο Αρεταίος, 11.45πμ

Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης, μέλος ΓΣ
ΑΔΕΔΥ

ΔΗΜΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ, αίθριο, 2μμ,

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια Σλαβικών σπουδών, Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ, Αίθουσα
De Chirico, 2μμ

Στις Γειτονιές

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΛΕΒΑΡΗ,
σχολεία Γκράβας, 6μμ
Σύσκεψη εκπαιδευτικών, γονέων,
μαθητών

ΤΡΙΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ, ισόγειο Δημαρχείου, 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -πλ. Κάνιγγος

Αίθουσα Εκδηλώσεων, 1μμ

χείου Aγ. Aναργύρων), 7μμ

Ομιλητές: Πρόσφυγας από Μαλακάσα, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ, ΕΔΟΘ, 6μμ
Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Ομιλητές:Αϊβάζογλου Μόνικα δημοτική
Σύμβουλος, “Γειτονιές σε δράση”,
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΕΥΔΑΠ Περισσού
ΤΡΙΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ, Γκαράζ (Ιερά Μπάμπης Μπίκας πρ. Σωματείου Εργαζομένων ΚΘΒΕ, Κώστας ΤορπουζίΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο, 2μμ
Οδός 151), 6μμ
δης ΚΕΕΡΦΑ, παρέμβαση από εκπαιΟμιλητές: Κώστας Λυμπέρης ΣΕΚΕΣΟμιλητές: Πρόσφυγας από Ελαιώνα,
δευτικό στο Στρατόπεδο Διαβατών
ΕΥΔΑΠ, Τάσος Αναστασιάδης
Δημήτρης Κάρλος, ΔΣ ΕΕΔΑ,
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια,
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Σωτήρης
Τριπόδης
ΔΣ
ΕΕΔΑ,
πρόσφυγας από το Ελληνικό
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ, Πευκώνας, (Λ.
Καλούν: ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ, ΚΕΕΡΦΑ, Συν- ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δημοκρατίας έναντι παλιού Δημαρτονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ,

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ,
Αίθουσα 611, 11.30πμ

Ομιλητές: Κώστας Πίττας
Γραμματέας Ομοσπονδίας, Μίλτος Κοτσάμπασης ΔΣ Συλλόγου
εργαζομένων ΓΓΒ/ΓΓΕ

ΗΘΟΠΟΙΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ,
Θέατρο “Δημήτρης Ροντήρης”,
Φρινίχου 10, Πλάκα, 4μμ
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ομιλητές: Πρόσφυγας από Μαλακάσα, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Στέλλα Τζανίνη, πρόεδρος συλλόγου
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΗ, Δημαρχείο,

ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, αίθ 2, 2μμ

Ομιλήτρια: Βασιλική Γεωργιάδου, πανεπιστημιακός, Πέτρος Κωνσταντίνου,
ΚΕΕΡΦΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, 7μμ

Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος πανεπιστημιακός, Φύλλια Πολίτη ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΛΕΒΑΡΗ, Αμφιθέατρο Δυτικό Κτίριο 1, 1.30μμ

Καλεί: ΚΕΕΡΦΑ φοιτητών

Ομιλητές: Χρίστος Αργύρης,
ΔΣ Συλλόγου και ΓΣ ΑΔΕΔΥ,
Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ,
αίθ προβολών ΣΓΤΚΣ, 2μμ

ΨΝΘ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, Αμφ Β, 2μμ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο, 2μμ,
Ομιλητές: Κώστας Γκόγκογλου, ΔΣ
Σωματείου εργαζομένων, Χρήστος Ζαγανίδης Ε' ΕΛΜΕ, Κώστας Τορπουζίδης ΚΕΕΡΦΑ
Καλούν σωματείο ΨΝΘ, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ, Αίθουσα
Διδασκαλίας (Ισόγειο), 12.30μμ

TEI ΑΘΗΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ομιλητές: Ειρήνη Δαφέρμου, Συντονισμός για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό σωματείων, φοιτητικών συλλόγων,
συλλογικοτήτων, Θανάσης Καμπαγιάννης, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μασούντ Καχχάρ, Αφγανός Πρόσφυγας από το Ελληνικό, Δημήτρης Λαβατσής, Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Χίου "ΛΑΘΡΑ;"
Συντονισμός- Παρέμβαση: Γιώργος
Μανουράς, μέλος του Φυσάει Κόντρα

Καλεί το Δημοτικό Σχήμα “Φυσάει
Κόντρα”

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

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

ΝΟΠΕ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,
7μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΗ, 1μμ,
Αίθουσα Β' Έτους
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΗ, Αμφιθέατρο 9,
2.30μμ

Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Νίκος ΣτραβελάΟμιλήτριες: Μαρία Αλιφιέρη, ΔΣ Συλλόγου, Ράνια Νενεδάκη πρώην Δημοτι- κης, καθηγητής, Πέτρος Κωνσταντίκή Σύμβουλος Ζωγράφου, Ζανέττα Λυ- νου,συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Ωραιόκαστρο 17/2

7μμ
Εκδήλωση- Συζήτηση “Ζούμε μαζί,
παλεύουμε μαζί. Κοινός αγώνας ελλήνων- προσφύγων- μεταναστών
ενάντια στο ρατσισμό, τον πόλεμο,
το φασισμό και τη φτώχεια.

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ομιλητές: Δέσποινα Χαραλαμπίδου,
Λαϊκή Ενότητα, Νίκος Χατζάρας ΚΕΕΡΦΑ, Μέλος Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης

καλούν: ΛΑΕ, Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης , ΚΕΕΡΦΑ

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
22 Φλεβάρη 2017, Νο 1262

Στο δρόμο για τις 18Μ

Σ

το δρόμο για τις 18 Μάρτη
ανοιχτές εκδηλώσεις οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ σε μία σειρά γειτονιές του Λεκανοπεδίου, εργατικούς
χώρους και πόλεις σε όλη τη Ελλάδα.
Μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στα
Άνω Λιόσια, την Τετάρτη 15 Φλεβάρη. “Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν
ο Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και ο Κώστας Τσούκαλης
από τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν περίπου 30
άτομα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Άνω Λιοσίων και της
Κίνησης Τέχνης ΔΡΩμενα, που είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για να συντονίσουμε τη δράση μας στην περιοχή ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό, οργανώνοντας τη μαζική
συμμετοχή στις 18 Μάρτη”, μας είπε
η Μαρία Παππά από την ΚΕΕΡΦΑ
στα Άνω Λιόσια. “Η εκδήλωση ήταν
μία πραγμάτωση του ενιαίου μετώπου. Αναδείχθηκε πολύ καθαρά η
ανάγκη κοινής δράσης για τους
πρόσφυγες και ενάντια στην ακροδεξιά. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση ενός από τους παρευρισκό-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ,
Άγαλμα Βενιζέλου, 10πμ
επίσκεψη αλληλεγγύης στα
στρατόπεδα

ΝΙΚΑΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ, 6.30μμ
Εκδήλωση: “Aπό τους δολοφόνους του Λαμπράκη στους δολοφόνους της Χρυσής Αυγής”

Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας στη δολοφονία
του Λαμπράκη, Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ, Χώρος
Λαϊκής Συνέλευσης (οδός
Δεκελείας), 7μμ
Εκδήλωση: Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της Πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, Άρης
Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφος
Καλεί η Λαϊκή Συνέλευση Νέας
Φιλαδέλφειας

Εκδηλώσεις στις γειτονιές και...
μενους 'είμαι μαρξιστής και ρεφορμιστής αλλά σήμερα είναι ανάγκη
να παλέψουμε το φασισμό'. Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση στην απάντηση του κινήματος στις ΗΠΑ ενάντια στον Τραμπ όσο και στις διαδηλώσεις που γίνονται στη Γαλλία και
στο ρόλο που έχει να παίξει το κίνημα στην Ελλάδα. Μέσα από μία
πλούσια συζήτηση αποφασίσαμε να
συνεργαστούμε σε κοινές δράσεις
στη γειτονιά, πηγαίνοντας για τις 18
Μάρτη για να τσακίσουμε τους φασίστες και να ανοίξουμε τις πόλεις
για τους πρόσφυγες”.
“Στο Μαρούσι, πάνω από 100 άτομα παρακολούθησαν την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση του Αντιφασιστικού Συντονισμού Μαρουσιού και
Βορείων Προαστίων με ομιλητές
τον Άρη Χατζηστεφάνου (δημοσιογράφος ) και τον Κώστα Παπαδάκη
(δικηγόρος και συνήγορος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής), για την άνοδο της ακροδεξιάς,
την πορεία της δίκης της Χρυσής

ΞΑΝΘΗ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 7μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
και η ένταξή τους στην εκπαίδευση: Προσφυγόπουλα-ΑμεΑ

Oμιλητές: Γιώργος Τσιάκαλοςπανεπιστημιακός, Γιάννης Κουρουμπαλίδης, πρόεδρος Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,
Σταύρος Κουδουμάκης - πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Θράκης του Πανελληνίου
Συνδέσμου Τυφλών

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ
Ανοίξτε τις πόλεις στους
πρόσφυγες-Κλείστε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή

Oμιλητές: Κώστας Παπαδάκης δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, Θράσος Αβραάμ - πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων
στα ΜΜΕ Λέσβου (ΣΕΜΜΕΛ)
Καλούν : ΕΛΜΕ, Σύλλογος Δασκάλων, Σύλλογος Δασκάλων
Μ/κων Σχολείων Αποφ/των
ΕΠΑΘ, ΚΕΕΡΦΑ.

Μαρούσι 17/2

Αυγής και τα καθήκοντα του αντιφασιστικού κινήματος”, μας είπε η
Αφροδίτη Φράγκου από την ΚΕΕΡΦΑ Μαρουσιού.
“Ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και εκπρόσωπος
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ
Μαρουσιού κατήγγειλε τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να εμποδίσει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης,
ενώ τόνισε ότι στην ατζέντα του αν-

τιφασιστικού - αντιρατσιστικού κινήματος πρέπει να μπει η απάντηση
στις πολιτικές του δημάρχου Γ. Πατούλη να καλύψει τις εγκληματικές
πρακτικές της Χρυσής Αυγής αλλά
και να αρνείται κάθε συζήτηση για
φιλοξενία προσφύγων από το Δήμο.
Ο Τάσος Σπυρόπουλος, δημοτικός
σύμβουλος με το σχήμα «Εκτός των
Τειχών», επισήμανε ότι ο στόχος του
Αντιφασιστικού Συντονισμού είναι

Κ.Θ.

...στους χώρους

Εκδήλωση-συζήτηση έγινε την Τετάρτη 15 Φλεβάρη στο χώρο της Ακρόπολης, με πρωτοβουλία έκτακτων και μονίμων εργαζόμενων του
Υπουργείου Πολιτισμού και της ΚΕΕΡΦΑ, ενόψει της παγκόσμιας
ημέρας κατά του ρατσισμού και του φασισμού στις 18 Μάρτη.

“Τη συζήτηση άνοιξε ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος συλλόγου
εκτάκτου προσωπικού ΥΠ.ΠΟ ο οποίος μίλησε για τη σχέση που
έχει ο ρατσισμός και ο φασισμός με την επίθεση σε βάρος του εργατικού κινήματος”, μας είπε η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου. “Στη
συνέχεια ο Πέτρος Κωνσταντίνου μίλησε για τη διεθνή σημασία της
αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής πάλης ιδιαίτερα μετά την εκλογή Τραμπ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 18 συνάδελφοι. Στη
διάρκεια της συζήτησης φάνηκε πολύ καθαρά ότι η υποστήριξη των
συναδέλφων στη μάχη για να μην αφήσουμε χώρο στο ρατσισμό και
το φασισμό είναι πολύ μεγάλη και συζητήθηκε ιδιαίτερα ότι αυτή η
μάχη χρειάζεται να δοθεί όχι μόνο στα σωματεία αλλά και στους
συλλόγους γονέων, όπου οι φασίστες προσπαθούν να δημαγωγήσουν σε βάρος της φοίτησης των προσφυγόπουλων στα σχολεία.
Οι εργαζόμενοι πήραν υλικά για τις 18 Μάρτη και έγινε κάλεσμα για
συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Ομόνοιας, μαζί με το σωματείο
που αναμένεται να πάρει απόφαση τις επόμενες ημέρες”.
Την Παρασκευή 17 Φλεβάρη, εκδήλωση αφιερωμένη στη διε-

θνή κινητοποίηση στις 18 Μάρτη
έγινε στο Νοσοκομείο Αγ. Σάββας. Το άνοιγμα της συζήτησης
έκαναν ο Κώστας Καταραχιάς πρόεδρος του σωματείου και η Νίκη Αργύρη από την ΚΕΕΡΦΑ. “Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που
υπάρχει είναι ότι σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι που παρευρέθησαν
στη συζήτηση πήραν το λόγο. Το βασικό θέμα που συζητήθηκε
ήταν τι πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε σαν εργαζόμενοι
στα νοσοκομείο προκειμένου να στηρίξουμε τους πρόσφυγες”,
μας είπε η Κατερίνα Πατρικίου, εργαζόμενη στον Αγ. Σάββα.
“Ήταν μία συζήτηση που έχει ανοίξει και στην τελευταία γενική
μας συνέλευση. Αποφασίσαμε να συστήσουμε μία επιτροπή του
νοσοκομείου που θα επισκεφτούμε τα στρατόπεδα και θα αξιολογήσουμε τους χρόνια πάσχοντες τους οποίους θα παρακολουθούμε στο νοσοκομείο. Έχουμε ήδη συντάξει κείμενο υπογραφών
που μαζεύουμε συμμετοχές γιατρών και νοσηλευτών. Θέλουμε
επίσης να βάλουμε την πίεση στην ΟΕΝΓΕ να κάνει το ίδιο. Θέλουμε τους πρόσφυγες να έχουν ιατρική περίθαλψη μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και όχι από εθελοντές και ΜΚΟ και ταυτόχρονα
εμείς σαν εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε κονδύλια και προσωπικό
κόντρα στα μνημόνια. Έχουμε ήδη αποφασίσει σα σύλλογος της
συμμετοχή μας στις 18 Μάρτη, την οποία σκοπεύουμε να κάνουμε γνωστή στολίζοντας το νοσοκομείο με αφίσες και πανό”.

Συνέλαβαν θύμα ρατσιστικής επίθεσης
Ελεύθερος αφέθηκε ο Ζισάν Ελάχι, ο πακιστανός μετανάστης εργάτης γης, ο οποίος είχε δεχτεί άγρια
ρατσιστική επίθεση από φασιστοειδή στον Ασπρόπυργο και παρά το
γεγονός ότι ήταν θύμα ρατσιστικής
βίας, η αστυνομία του Τόσκα έτρεξε
να τον συλλάβει μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν.

Φωτό: Ασίφ Αλί

ένα πλατύ αντιφασιστικό μέτωπο
γειτονιάς που θα διεκδικήσει και θα
κερδίσει από το Δήμο Μαρουσιού να
ανοίξει η πόλη στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες. Ο Αντιφασιστικός
Συντονισμός Μαρουσιού απηύθυνε
κάλεσμα για τη διαδήλωση στο
στρατόπεδο της Μαλακάσας που
έγινε στις 18/2 καθώς και για τη διεθνή κινητοποίηση της 18 Μάρτη”.

Ο Ζισάν Ελάχι, παρέμεινε από τις
3/2 στο Αττικό νοσοκομείο με βαριά
τραύματα στο πρόσωπο από χτύπημα με σιδηρογροθιά που δέχτηκε
από τραμπούκους φασίστες. Την Τρίτη 7/2 είχε πραγματοποιηθεί αντιφα-

σιστική-αντιρατσιστική συγκέντρωση
από την Πακιστανική Κοινότητα και
την ΚΕΕΡΦΑ και πορεία στο ΑΤ
Ασπροπύργου που διεκδικούσε να
σταματήσει η συγκάλυψη της αστυνομίας στις ρατσιστικές επιθέσεις
που έχουν γίνει στην περιοχή. Το
Σάββατο 18/2 προγραμματίζονταν
νέα συγκέντρωση στο ΑΤ Χαϊδαρίου.
“Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά
για το πώς κατέληξε από το Αττικό
νοσοκομείο στο κρατητήριο του
Αστυνομικού Τμήματος Χαϊδαρίου,
αντιμετωπίζοντας την προοπτική διοικητικής απέλασης, η οποία απο-

φεύχθηκε με την έγκαιρη παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος”, αναφέρει κοινή δήλωση του Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής
Κοινότητα και του Πέτρου Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και
δημοτικού συμβούλου Αθήνας.
“Ποιος μηχανισμός της ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη του ενώ ήταν
θύμα επίθεσης για την οποία είχε ήδη
επιληφθεί το Τμήμα Ρατσιστικής
Βίας; Πώς και ποιοί από το Αττικό νοσοκομείο ειδοποίησαν το ΑΤ Χαϊδαρίου ότι ολοκληρώθηκε η θεραπεία του

Ζισάν Ελάχι και ότι πήρε εξιτήριο;
Ο νόμος για την καταπολέμηση
της ρατσιστικής βίας φαίνεται ότι
εφαρμόζεται …κατόπιν διαμαρτυριών ενώ την ίδια στιγμή λειτουργούν περίεργοι παραμηχανισμοί
ακύρωσης του.
Οι ρατσιστικές επιθέσεις στον
Ασπρόπυργο δεν είναι τυφλές, είναι
φασιστικές και τα θύματα έχουν δώσει επαρκείς περιγραφές για να εντοπιστούν οι δράστες.
Ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό θα συνεχιστεί και θα
κλιμακωθεί με την μεγάλη κινητοποίηση στις 18 Μάρτη, στην Ομόνοια, στις 3μμ”.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1262, 22 Φλεβάρη 2017

Κλείστε τα στρατόπεδα - Ανοίξτε τις πόλεις

Κείμενα: Αφροδίτη Φράγκου

Το κίνημα αλληλεγγύης αγκαλιάζει τους πρόσφυγες
Έ

να σχεδόν χρόνο μετά την υπογραφή της
συμφωνίας του αίσχους, μεταξύ ΕΕ –
Τουρκίας – Ελλάδας, συμφωνία που ουσιαστικά στήνει εσωτερικά σύνορα στην Ελλάδα
εγκλωβίζοντας τους πρόσφυγες στα νησιά και στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, ένα μαζικό κίνημα εκπαιδευτικών, υγειονομικών, αντιρατσιστών/τριών
παλεύει για να ανοίξουν οι πόλεις στους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες
μπαίνουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όχι μόνο για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (συνθήκες
που πρόσφατα καταγγέλθηκαν ακόμα και από την
Ύπατη Αρμοστεία), αλλά για Υγεία, Παιδεία, κοινωνικές δομές ανοιχτές για τους ίδιους και τους
ντόπιους εργάτες και για ανοιχτά σύνορα.

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Έ

ξω από το στρατόπεδο της Μαλακάσας διαδήλωσαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Ομάδα Αλληλεγγύης στους
Πρόσφυγες της Μαλακάσας, ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αμαρουσίου, το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ
Γεννηματάς, το Αυτοδιαχειριζόμενο
Κοινωνικό Ιατρείο Ν.Ιωνίας Ν.Φιλ/λφειας καθώς και συνδικαλιστές/τριες, δημ.σύμβουλοι και αγωνιστές της περιοχής.
Την πορεία ακολούθησαν χαιρετισμοί μπροστά από το στρατόπεδο
και έγινε συζήτηση για αρκετή ώρα
με τους πρόσφυγες που υποδέχτηκαν την διαδήλωση, σχετικά με τις
συνθήκες που επικρατούν. Χαιρετισμό απεύθυναν ο Μοχάμεντ, πρόσφυγας από τη Συρία που ζει στο
Ν.Ηράκλειο (έπειτα από κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας στο Δημοτικό Συμβούλιο), ο Μοχάμεντ,
πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, η Μ.
Ντάσιου από το κοινωνικό ιατρείο
Ν.Ιωνίας-Ν.Φιλαδέλφειας, η Δ. Τζάκου από τον Αντιφασιστικό Συντονισμό Μαρουσιού, ο Γ. Ράγκος από
την ΚΕΕΡΦΑ, ο Ο. Ηλίας, δημοτικός
σύμβουλος Βριλησσίων, η Β. Χαρλαύτη από το ΤΕΙ Αθήνας, η Ηλιάνα
Υ. από την ελληνογαλλική Σχολή της
Αγίας Παρασκευής.
Αντιπροσωπεία υγειονομικών, συνδικαλιστών και δημοτικών συμβούλων μπήκε και μέσα στο στρατόπεδο
και συνομίλησε τόσο με πρόσφυγες
όσο και με εργαζόμενους σε αυτό.
Ο Χρίστος Αργύρης, μέλος του σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς
και του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ δήλωσε βγαίνοντας από το στρατόπεδο: «Οι χρονίως
πάσχοντες παίρνουν τα φάρμακά τους;
Ναι, απαντούν οι υπεύθυνοι. Οι πρόσφυγες απαντάνε πως υπάρχουν μέρες που αντί για φάρμακα τους δίνονται ντεπόν και τους συστήνεται νερό.
Το φαγητό τρώγεται; Ναι, απαντούν οι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
υπεύθυνοι, απλώς καμιά φορά δεν
αρέσει και το πετάνε. Οι πρόσφυγες
απαντάνε ότι το φαγητό κάποιες φορές τρώγεται και κάποιες είναι σάπιο.
Οι έγκυες κάνουν τον υπέρηχο που
προβλέπεται στον 3ο, 5ο, 6ο μήνα;
Όχι, πηγαίνουν νοσοκομείο με διακομιδή όταν σπάνε τα νερά. Για να εξεταστείς στο νοσοκομείο πώς πας; Με το
τραίνο, με λεφτά από την τσέπη σου».
Η κινητοποίηση έκλεισε με διαδήλωση πίσω στο σημείο συνάντησης
στην Εθνική οδό με επιπλέον την
συμμετοχή δεκάδων προσφύγων από
το στρατόπεδο. Οι πρόσφυγες που
ζουν στο στρατόπεδο της Μαλακάσας είχαν επίσης κατέβει οργανωμένα με πανό στη διαδήλωση ενάντια
στην ορκωμοσία Τραμπ, στις 21/1.

Σ

το στρατόπεδο του Ελληνικού έγινε συγκέντρωση από αγωνιστές/τριες και πρόσφυγες στις 18/2, εκεί όπου δυο βδομάδες νωρίτερα οι πρόσφυγες είχαν ξεκινήσει απεργία
πείνας διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες ζωής (απαράδεκτο φαγητό, απουσία ζεστού νερού, αδυναμία διερμηνείας και σταματημένες διαδικασίες ασύλου, ανεπάρκεια σε
βασικά είδη ανάγκης). Στην απεργία πείνας ο
Μουζάλας απάντησε με αστυνομική καταστολή
και χυδαία συκοφάντηση των προσφύγων.
Στην κινητοποίηση που οργανώθηκε έξω από
το στρατόπεδο από τις τοπικές ΚΕΕΡΦΑ των Νοτίων Προαστίων μίλησαν ο Χρήστος Κορτσίδης
πρώην δήμαρχος Ελληνικού, η Ζανέτα Λυσικάτου γιατρός μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, ο Μηνάς
Χρονόπουλος μέλος του ΦΣ Φιλοσοφικής Αθήνας, πολλοί εκπρόσωποι των προσφύγων αλλά
και της κοινότητας των Αφγανών της Αθήνας.

“Δώστε μας χαρτιά. Δώστε μας δικαιώματα,
σχολεία για τα παιδιά μας και νοσοκομεία για
όλους. Αφήστε μας να βρούμε δουλειά. Δεν
θέλουμε ελεημοσύνη, θέλουμε τα δικαιώματά
μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως όλοι
οι άνθρωποι”, τόνισε ο εκπρόσωπος των Αφγανών προσφύγων. “Δεν θέλουμε άλλους νεκρούς πρόσφυγες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, θέλουμε ελευθερία μετακίνησης για
τους πρόσφυγες που είναι εγκλωβισμένοι στα
νησιά και διάσπαρτοι σε δεκάδες στρατόπεδα
σε όλη τη χώρα, θέλουμε να ανοίξουμε τις πόλεις και τις γειτονιές μας και να καλωσορίσουμε τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Η 18
Μάρτη είναι μια μέρα που θα πρέπει να αδειάσουν τα στρατόπεδα και όλοι οι πρόσφυγες
που ζουν στην Αθήνα να κατέβουν στο δρόμο”,
τόνισε από την μεριά της ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος
Κωνσταντίνου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ζ

ωντανή, δυναμική και με έντονη την παρουσία της νεολαίας ήταν η συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου αλλά και η
πορεία που πραγματοποιήθηκε καταλήγοντας στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης,
στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 18 Φλεβάρη.
Με βασικά αιτήματα να κλείσουν τώρα τα
κέντρα «φιλοξενίας» και τα hotspots, να
υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες στέγασης
μέσα στις πόλεις, να ακυρωθεί η ευρωτουρκική αντιμεταναστευτική συμφωνία της
ντροπής, οι διαδηλωτές βάδισαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, μοιράζοντας
προκηρύξεις και συνομιλώντας με τον κόσμο. Με πανό συμμετείχαν η Αντιρατσιστική
Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, η ΚΕΕΡΦΑ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η ΟΚΔΕ, η ΛΑΑΑΣ.
«Σήμερα διαδηλώνουμε για να κλείσουν
τα στρατόπεδα προσφύγων και μεταναστών» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Νίκος Χατζάρας, «χθες στο Ωραιόκαστρο
ήμασταν ξανά παρόντες και τα προσφυγόπουλα μπήκαν στο σχολείο κόντρα στις
προκλήσεις των φασιστών. Θα ξαναδιαδη-

λώσουμε μαζικά σε ένα ακριβώς μήνα στις
18 Μάρτη και ήδη η ΚΕΕΡΦΑ έχει βάλει
πρόγραμμα δράσεων σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη ενάντια
στη πρόκληση να κατέβει φασιστικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές στο σωματείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το ζήτημα άνοιξε και
στο ΔΣ του σωματείου και στο δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ήδη
οι παρατάξεις της αριστεράς, και ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια-Σκουπιδιάρα,
κατήγγειλαν με ανακοινώσεις τους το γε-

γονός. Ήδη ΑΔΕΔΥ και ΠΟΕ ΟΤΑ έχουν
αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθούν
εκπροσώπους τους. Κάτω από αυτήν την
κινητοποίηση το σωματείο έβγαλε ανακοίνωση που καταδικάζει την εμφάνιση των
φασιστών και στη γενική συνέλευση αναμένεται να παρθεί απόφαση που θα δίνει
κατεύθυνση στην εφορευτική να μην δεχτούν το φασιστικό ψηφοδέλτιο. Ήδη
υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποια άτομα
παίρνουν την υπογραφή τους πίσω. Πρέπει
να έχουμε πολύ κόσμο στη συνέλευση, σημασία έχει η απάντηση να είναι μαζική»!

Η απεργία πείνας που ξεκίνησαν οι πρόσφυγες
για το άθλιο φαγητό και η συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις δείχνουν ότι το εργατικό, το αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό κίνημα βγαίνουν δυνατότερα με τη συμμετοχή των
προσφύγων, αλλά και ότι οι ίδιοι οι πρόσφυγες
βλέπουν την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον
χάρη στο κίνημα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ΚΕΕΡΦΑ πήρε την
πρωτοβουλία να οργανώσει μεγάλες κινητοποιήσεις στις 18 και 19 Φλεβάρη, έξω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στο Σχιστό, τον
Ελαιώνα, τη Μαλακάσα και το Ελληνικό, ώστε να
φέρει πιο οργανωμένα σε επαφή τα αγωνιζόμενα
κομμάτια της κοινωνίας και να θέσει τις βάσεις για
μια μαζική και οργανωμένη συμμετοχή των προσφύγων στις μάχες που έρχονται ενάντια σε ρατσισμό, φασισμό, μνημόνια. Οι κινητοποιήσεις είχαν συμμετοχή από σωματεία, συνδικάτα, σχολές,
σχολεία, τοπικούς πολιτικούς φορείς και προσφύγες που μένουν στα στρατόπεδα. Οι συγκεντρώσεις ανέδειξαν τη σημασία του αιτήματος του αντιρατσιστικού και εργατικού κινήματος για προσλήψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και έδωσαν το
λόγο στους πρόσφυγες για τις συνθήκες στις
οποίες ζουν, συνθήκες που το υπουργείο Μετανάστευσης κάνει πως δε βλέπει και δεν ακούει.
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, που οργάνωσαν από μέσα τη συμμετοχή τους στις συγκεντρώσεις και τη διερμηνεία, κατήγγειλαν μια σειρά από
προβλήματα, με πιο σημαντικά την ανεπαρκή σε
επικίνδυνο βαθμό πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, τη δύσκολη πρόσβαση στα νοσοκομεία, το κακό φαγητό, τις αργές έως ανύπαρκτες διαδικασίες
ασύλου. Η εικόνα αυτή έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τα λεγόμενα του Μουζάλα και πολλών
υπεύθυνων των στρατοπέδων ότι «όλα πάνε καλά»
πίσω από τους φράχτες στα γκέτο.
Με συνθήματα, μικροφωνικές και μοίρασμα
φυλλαδίων σε πολλές γλώσσες, οι διαδηλωτές
εκατέρωθεν των πυλών των στρατοπέδων συγκέντρωσης έδωσαν υπόσχεση ότι αυτά τα γκέτο θα
σπάσουν και ότι οι πόλεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα ανοίξουν για
τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Το επόμενο
μεγάλο βήμα θα είναι η συμμετοχή των προσφύγων στη διεθνή κινητοποίηση ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό στις 18 Μάρτη. Σε όλα τα
στρατόπεδα θα υπάρξουν πούλμαν που θα βοηθήσουν τους πρόσφυγες να κατέβουν στη Ομόνοια.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ

Τ

ο απαράδεκτο φαγητό, οι ανύπαρκτες υγειονομικές συνθήκες και η
αδιανόητη καθυστέρηση στην παροχή ασύλου είναι μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στο στρατόπεδο του Ελαιώνα, όπως εξήγησαν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης την Κυριακή
19/2 το απόγευμα έξω από το στρατόπεδο.
Η συγκέντρωση είχε ξεκινήσει νωρίτερα από το σταθμό του Μετρό
Ελαιώνας για να καταλήξει με πορεία
μπροστά στην είσοδο του στρατοπέδου. Την συγκέντρωση στήριξαν,
εκτός από τις επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ
στα Δυτικά και στο κέντρο της Αθήνας, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου, το σωματείο των
εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας, το κοινωνικό ιατρείο Ν.Ιωνίας-Ν.Φιλαδέλφειας, φοιτητές/τριεςαπό την Πάντειο και τα ΤΕΙ Αθήνας.
Αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης
από υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που μπήκε μέσα στο στρατόπεδο ενημερώθηκε από τους ίδιους
τους πρόσφυγες αλλά και από κόσμο
που εργάζεται στο στρατόπεδο για
τις συνθήκες που επικρατούν.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από
τους φορείς που συμμετείχαν στη
συγκέντρωση και στην αντιπροσωπεία. Η Σάρα, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, είπε: «Είμαστε σαν εσάς,
θέλουμε να ζήσουμε στις πόλεις μαζί
με εσάς. Θέλουμε επίσης γρηγορότερες διαδικασίες ασύλου γι’ αυτούς
που έχουν οικογένειες σε άλλες χώρες και εκπαίδευση για τα παιδιά». Η
Δήμητρα από το κοινωνικό ιατρείο
Ν.Ιωνίας-Ν.Φιλαδέλφειας είπε:
«Όπως και στη Μαλακάσα, που μας

ΣΧΙΣΤΟ
είπαν χτες, υπάρχουν ελλείψεις στην
υγειονομική περίθαλψη και πρόβλημα
με το φαγητό, το φαγητό δεν τρώγεται. Στο στρατόπεδο επίσης βρίσκονται ανάπηροι για τους οποίους κανείς
δεν κάνει κάτι».

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Π

αρέμβαση στα στρατόπεδα
της Λέσβου, εκεί όπου τρεις
πρόσφυγες πρόσφατα έχασαν τη
ζωή τους από το κρύο και τις
άθλιες συνθήκες ζωής, έκανε αντιπροσωπεία της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το Σάββατο 18 Φλεβάρη η
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε, μαζί
με μέλη της τοπικής επιτροπής
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ του νησιού, το
στρατόπεδο του Καρά Τεπέ. Ακολούθησε εκδήλωση στη Μυτιλήνη
για την κρίση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το προσφυγικό και την
πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Την επόμενη, στις 19 Φλεβάρη, η
παρέμβαση συνεχίστηκε στο
στρατόπεδο της Μόριας.
Εκεί οι πρόσφυγες κατήγγειλαν τις συνθήκες που οδηγούν
σε θανάτους και απόπειρες αυτοκτονίας: άθλιο φαγητό, ανύπαρκτες υπηρεσίες υγείας και
εκπαίδευσης και, κυρίως, καμία
προοπτική μετακίνησης. Οι πρόσφυγες που ζουν στο στρατόπεδο της Μόριας, είναι κατά κύριο
λόγο από την Αφρική και καταγγέλλουν ότι έχει ήδη γίνει διαχωρισμός σε βάρος τους που θα
οδηγήσει στην απέλαση. Όπως
λένε και οι ίδιοι, στις χώρες τους
(πχ στο Κογκό) αντιμετωπίζουν

Έ

ξω από το στρατόπεδο του Σχιστού συγκεντρώθηκαν και συζήτησαν διαδηλωτές και πρόσφυγες για τις άθλιες συνθήκες ζωής
τους. Ο Καμαλοντίν, πρόσφυγας που ζει στο Σχιστό, καταγγέλλει ότι
τα κοντέινερ απέκτησαν ρεύμα μόλις 2 βδομάδες πριν, δηλαδή μετά
το βαρύ κρύο του χειμώνα, ενώ όταν βρέχει μπαίνει μέσα νερό. Επιπλέον τονίζει ότι ο ένας γιατρός που υπάρχει στο στρατόπεδο δεν
αρκεί, ενώ η φαρμακευτική αγωγή περιορίζεται στο ντεπόν.
Ο Βασίλης από το Ζάνειο Λύκειο Πειραιά απεύθυνε χαιρετισμό λέγοντας ότι στο σχολείο του έχουν ήδη υποδεχτεί προσφυγόπουλα
και ότι το μαθητικό κίνημα παλεύει για να μπουν όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία. Η Κ. Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας, δήλωσε ότι η μέρα που μπήκαν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο ήταν
μέρα περηφάνιας και οι κάτοικοι του Πειραιά, απόγονοι κι αυτοί προσφύγων, θα παλέψουν ώστε να μπουν στις πόλεις και οι γονείς. Ο
Σαϊέντ, εκ μέρους της Πακιστανικής Κοινότητας, είπε: «Ντόπιοι και
μετανάστες είμαστε πάντα ενωμένοι στον αγώνα για να κλείσουν τα
ρατσιστικά στρατόπεδα, να ανοίξουν οι πόλεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία».
Χαιρετισμό και κάλεσμα στη διεθνή κινητοποίηση της 18 Μάρτη,
απεύθυναν, τέλος, ο Θ. Διαβολάκης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Π. Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ.

δικτατορίες και φτώχεια, ενώ
στην Ευρώπη δε φαίνεται παρά
να τους περιμένουν φυλακές.
Οι πρόσφυγες και η τοπική επι-

τροπή ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνουν τη
διαδήλωση της 18 Μάρτη που θα
ξεκινήσει από το κέντρο της Μυτιλήνης στις 12 το μεσημέρι.
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Διαβάστε επίσης

100 χρόνια από την Ρώσικη Επανάσταση

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ

Στην υπεράσπιση του Οκτώβρη
«Π
ιστεύω ότι η εργασία στην οποία εμπλέκομαι σήμερα, είναι η πιο σημαντική της ζωής μου, πιο σημαντική απ’
τον Οκτώβρη του 1917 πιο σημαντική απ’ τον
Εμφύλιο Πόλεμο ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο.
Αν δεν ήμουν στην Πετρούπολη του 1917 η Επανάσταση του Οκτώβρη θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Λένιν θα
ήταν παρών και θα είχε την ηγεσία….Σήμερα,
όμως, η εργασία μου είναι ‘αναντικατάστατη’ με
την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Πλέον δεν
υπάρχει κανένας εκτός από μένα για να εξοπλίσει τη νέα γενιά με την επαναστατική μέθοδο,
πάνω από τα κεφάλια των ηγεσιών της Δεύτερης και της Τρίτης Διεθνούς».

Θα τα βρείτε στο

μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Αυτές τις σκέψεις κατέγραφε ο Τρότσκι στο
προσωπικό του ημερολόγιο τον Μάρτη του
1935. Πραγματικά, η εργασία του ήταν και παραμένει αναντικατάστατη. Ο Τρότσκι διέσωσε τη
κληρονομιά της Ρώσικης Επανάστασης και τη
στρατηγική που την οδήγησε στη νίκη από τη
λάσπη που κύλησε την σημαία της η σταλινική
γραφειοκρατία.
Ο Τρότσκι δεν ήταν ο «ρομαντικός» της επανάστασης απέναντι στον «ρεαλιστή» Στάλιν. Ούτε η σύγκρουση αφορούσε την «εξουσία» -με
την έννοια της «καρέκλας» και της νομής των
προνομίων. Το 1923 όταν ξεκίνησε την πάλη
του, μπορούσε να υπολογίζει ακόμα στην υποστήριξη των ηγετών του Κόκκινου Στρατού που
τόσα είχε κάνει για να τον οδηγήσει στη νίκη.
Δεν επέλεξε να στηριχτεί στις ξιφολόγχες, γιατί
γι’ αυτόν η επανάσταση και το χτίσιμο μιας νέας
κοινωνίας ήταν υπόθεση της εργατικής τάξης
όχι κάποιων σωτήρων της.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’20 η νέα γραφειοκρατία που είχε διαμορφωθεί στις συνθήκες της
περικύκλωσης της σοβιετικής Ρωσίας, είχε αρχίσει να αποκτάει συνείδηση των συμφερόντων της
και να χαράζει μια στρατηγική για την ικανοποίησή τους. Ήταν η «θεωρία» ότι ο σοσιαλισμός
μπορεί να χτιστεί έστω «σε μια και μόνο χώρα».
Μια τέτοια σύλληψη ερχόταν σε σύγκρουση με
όλη τη μέχρι τότε μαρξιστική παράδοση και με
τις επιλογές των ίδιων των μπολσεβίκων το 1917.
Αυτό που έμπαινε σε αμφισβήτηση ουσιαστικά
ήταν τι σήμαινε σοσιαλισμός: για τη γραφειοκρατία σοσιαλισμός σήμαινε η εξουσία της και ο
έλεγχός της στο κράτος και την κοινωνία.
Για τον Τρότσκι, αντίθετα, σοσιαλισμός σήμαινε μια κοινωνία ανώτερη οικονομικά από τον καπιταλισμό που όμως την εξουσία –δηλαδή τη
δυνατότητα λήψης και εφαρμογής των κρίσιμων
πολιτικών αποφάσεων- θα την είχε η εργατική
τάξη. Και θα τη χρησιμοποιούσε για να ικανοποιεί τις ανάγκες της. Γι’ αυτό, επέμενε ο Τρότσκι,
η σωτηρία της ρωσικής επανάστασης βρισκόταν
στη νίκη της επανάστασης στις άλλες χώρες
της Ευρώπης και του κόσμου. Εντωμεταξύ το
καθεστώς στην Ρωσία μπορούσε να επιβιώσει
αν έκανε βήματα στη σχεδιασμένη ανάπτυξη
της βιομηχανίας για να ικανοποιεί τις ανάγκες
των εργατών και των αγροτών, και αν το κόμμα
έκανε βήματα για να αποκαταστήσει την εργατική δημοκρατία.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 η γραφει-

οκρατία έκανε μια άλλη επιλογή. Να κάνει την
Ρωσία μια υπερδύναμη που θα «φτάσει και θα
ξεπεράσει» σε ισχύ στρατιωτική –άρα και οικονομική- τη Δύση. Το κόστος το φόρτωσε στους
εργάτες και τους αγρότες με τον πιο βάρβαρο
τρόπο.

Μοναδική φωνή
Ο Τρότσκι ήταν ίσως η μοναδική φωνή που
επέμενε ότι οι νίκες της γραφειοκρατίας δεν είναι νίκες του σοσιαλισμού. Το 1936 έγραψε ένα
βιβλίο με τίτλο Προδομένη Επανάσταση. Παραμένει ακόμα και σήμερα η απαραίτητη αφετηρία
για μια υλιστική ερμηνεία του σταλινικού καθεστώτος από τη σκοπιά του γνήσιου μαρξισμού
και της απελευθερωτικής προοπτικής του σοσιαλισμού.
Εγραφε ο Τρότσκι: «Ο Λένιν, ακολουθώντας
τον Μαρξ και τον Ένγκελς, έβλεπε το πρώτο
διακριτικό γνώρισμα της προλεταριακής επανάστασης στο γεγονός ότι, απαλλοτριώνοντας
τους εκμεταλλευτές, θα καταργούσε την αναγκαιότητα ενός γραφειοκρατικού μηχανισμού,
υψωμένου πάνω από την κοινωνία –και πάνω απ’
όλα, της αστυνομίας και του μόνιμου στρατού…
Όπως και να ερμηνεύετε τη φύση του σημερινού σοβιετικού κράτους, ένα πράγμα είναι
αδιαμφισβήτητο: στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ύπαρξής του, όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά ούτε καν έχει αρχίσει να «σβήνει».
Ακόμα χειρότερα, έχει μεγαλώσει κι έχει γίνει
ένας ανήκουστος μέχρι τώρα μηχανισμός καταπίεσης. Η γραφειοκρατία όχι μόνο δεν έχει εξαφανιστεί, δίνοντας τη θέση της στις μάζες, αλλά
και έχει μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη δύναμη
που κυριαρχεί πάνω στις μάζες. Ο στρατός όχι
μόνο δεν έχει αντικατασταθεί από τον ένοπλο
λαό, αλλά και έχει γεννήσει μια προνομιούχα κάστα αξιωματικών, με επικεφαλής στρατάρχες,
ενώ στο λαό, “στον ένοπλο φορέα της δικτατο-

ρίας”, απαγορεύεται στη Σοβιετική Ένωση να
φέρει ακόμα και ένα μη πυροβόλο όπλο. Ακόμα
και η πιο αχαλίνωτη φαντασία, θα δυσκολευόταν
να συλλάβει ένα κοντράστ πιο χτυπητό από αυτό που υπάρχει ανάμεσα στο σχήμα του εργατικού κράτους που έχει δοθεί από τον Μαρξ, τον
Ένγκελς και τον Λένιν, και το πραγματικό κράτος στο οποίο ηγείται σήμερα ο Στάλιν».
Η προπαγάνδα του καθεστώτος υμνούσε τις
«επιτυχίες της οικοδόμησης του σοσιαλισμού»
από «ευτυχισμένους» εργάτες και αγρότες. Ο
Τρότσκι αποκάλυπτε την πραγματική εικόνα:
«Λιμουζίνες για τους ‘ακτιβιστές μας’ και λεπτά αρώματα για τις ‘γυναίκες μας’, μαργαρίνη
για τους εργάτες, καταστήματα ‘Λουξ’ για τους
ευγενείς, ματιές στις λιχουδιές που έχουν οι βιτρίνες των μαγαζιών για τους πληβείους –ένας
τέτοιος σοσιαλισμός δεν μπορεί παρά να φαίνεται στις μάζες σαν ένας καπιταλισμός με νέα
όψη, και δεν έχουν και πολύ άδικο».
Λίγο αργότερα, όταν στις Δίκες της Μόσχας
εξοντωνόταν όλη η παλιά φρουρά των μπολσεβίκων, ο Τρότσκι έγραφε ότι: «ποτάμια αίματος
χωρίζουν τον σταλινισμό από τον μπολσεβικισμό». Αυτή η θέση δεν ήταν μόνο μια απάντηση
στους υμνητές του Στάλιν, αλλά και μια απάντηση στους υποστηρικτές του καπιταλισμού της
Δύσης που χρέωναν τα εγκλήματα του Στάλιν
στην Ρώσικη Επανάσταση με το σχήμα ότι ο Λένιν (και ο Τρότσκι) οδήγησαν στον Στάλιν.
Όταν ο Τρότσκι, επέμενε στη δεκαετία του ’20
ότι ο πραγματικός σύμμαχος και σωτηρία για το
εργατικό κράτος στην Ρωσία ήταν οι εργάτες
και η επαναστατική τους δυναμική στις άλλες
χώρες, δεν πετούσε στα σύννεφα. Τα μεγάλα κινήματα και οι επαναστάσεις ήρθαν στη δεκαετία
του ’30 σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα στην
Γαλλία και την Ισπανία.
Όμως, η σταλινική πολιτική ήταν τροχοπέδη
για την ανάπτυξή τους και οδήγησε στην ήττα
τους. Για τον Στάλιν ήταν πιο «ρεαλιστικό» να
ποντάρει στις συμμαχίες με τη Γαλλία ή την Αγγλία (αργότερα και με τη Γερμανία του Χίτλερ)
παρά στα «ονειροπολήματα» της εργατικής επανάστασης. Ο Τρότσκι έδωσε μια τιτάνια μάχη
για να εξοπλίσει πολιτικά και θεωρητικά τις μικρές δυνάμεις των επαναστατών διεθνώς, ώστε
να παίξουν ρόλο σε αυτές τις μάχες με νικηφόρα προοπτική.
Τα άμεσα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Οι
επαναστάσεις ηττήθηκαν, και ο κόσμος βυθίστηκε στη φρίκη του φασισμού και του πολέμου. Ο
Τρότσκι πλήρωσε αυτή την προσπάθεια με τις
πιο σκληρές προσωπικές δοκιμασίες. Το 1927
εξορίστηκε στην Κεντρική Ασία και στις αρχές
του 1929 απελάθηκε από την Ρωσία και του στερήθηκε η ιθαγένεια. Τα παιδιά του, οι συγγενείς
και οι φίλοι του εξοντώθηκαν, ο ίδιος δεν μπόρεσε να βρει καταφύγιο παρά μόνο στο μακρινό
Μεξικό, εκεί όπου δολοφονήθηκε από πράκτορες του Στάλιν το 1940.
Όμως, χωρίς αυτή τη τιτάνια μάχη του Τρότσκι η παράδοση του γνήσιου μαρξισμού, η κληρονομιά του Οκτώβρη, θα ήταν ίσως χαμένη για
τις νέες γενιές.

Λέανδρος Μπόλαρης

100 χρόνια από την Ρώσικη Επανάσταση

ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ανοιχτές εκδηλώσεις
ΑΘΗΝΑ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ
Πολιτιστικό πολύκεντρο
δήμου Ν.Ηρακλείου, 7μμ
(Κουντουριώτου 18Α και
Νεότητος)
Ομιλητές: Νίκος Αγγελίδης,
δημοσιογράφος ΕΡΤ, Δήμητρα Κυρίλλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQ+, Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θέατρο Ελιζέ, 6.30μμ
(Νυμφαίου 12, Μετρό Μέγαρο Μουσικής)
Oμιλητές: Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός, Μαρία Στύλλου, Σοσιαλισμός
από τα κάτω

ΚΥΨΕΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Πολιτιστικό Kέντρο Δήμου
Αθήνας, 6.30μμ
(Καλογερά 18)
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας, Δήμητρα Κυρίλλου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ
LGBTQ+

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΗ
Χώρος προβολών
CINEMARIAN, 6.30μμ
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42)
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπεράτος, πανεπιστημιακός,
Κατερίνα Θωίδου, Εργατική
Αλληλεγγύη, Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΗ
Δικηγορικός Σύλλογος
Πειραιά, 7μμ
(Ηρώων Πολυτεχνείου 47)
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Λένα Βερδέ, Εργατική Αλληλεγγύη, Πέτρος Κωνσταντίνου, Συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ
Θέατρο Ξυλοτεχνία, 6.30μμ
(Παρασκευοπούλου
και Κ. Παλαμά)
Ομιλητές: Λέανδρος Μπό-
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Η μοναδικότητα μιας
κεφαλαιώδους ιστορικής τομής

Η

λαρης, συγγραφέας, Μαρία
Στύλλου, Σοσιαλισμός από
τα κάτω

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο
Πάτρας, 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας,
υπεύθυνος Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΗ
Θόλος (Πανεπιστήμιο), 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας, υπ. εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ
Συνεδριακό Κέντρο
Περιφέρειας, 7μμ
(Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ oροφος)
Ομιλητής: Κώστας Πίττας,
υπεύθυνος Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΗ,
ΕΔΟΘ, 7μμ
(Προξένου Κορομηλά 51)
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο
Ξάνθης, 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ
Εργατικό Κέντρο
Χανίων, 7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Βλασόπουλος, Πανεπιστημιακός
(Παν/μιο Ρεθύμνου), Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ
Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου, 6μμ
(Λεωφ. Δημοκρατίας 10)
Ομιλητές: Κώστας Βλασόπουλος, Πανεπιστημιακός
(Παν/μιο Ρεθύμνου),
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Οκτωβριανή επανάσταση δεν ήταν
μόνο η καθοριστικότερη στιγμή
του νεώτερου κόσμου από την
άποψη ότι για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι «πολλοί», τα κυριαρχούμενα στρώματα και τάξεις στην κοινωνία νίκησαν σε ένα ταξικό πόλεμο, εγκαθιδρύοντας την δική τους πολιτική και κοινωνική εξουσία. Είναι και μια μοναδική,
πρωτότυπη και ανεπανάληπτη ως προς τα
χαρακτηριστικά της ιστορική δημιουργία,
που δεν μπορεί να αναπαραχθεί ως τέτοια
-παρά τις αυταπάτες κάποιων- αλλά μόνο
κατ αναλογία και ως δυναμική αξιοποίηση της απαίτησης να μην υποκύπτει κανείς στον υποκειμενισμό, αλλά διαθέτοντας μια καλά επεξεργασμένη πολιτική θεωρία -τμήμα της οποίας στο Λένιν ήταν η
θεωρία του αδύναμου κρίκου- να επιδιώκει, μια όσο το δυνατόν εναργέστερη και
ειλικρινή απάντηση στις ανάγκες της αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας.
Πράγματι, η μοναδικότητα της Οκτωβριανής Επανάστασης στηρίχθηκε στην
ανάπτυξη της παραπάνω αναλυτικής προϋπόθεσης. Αφού αντιμετωπίστηκαν και
αξιολογήθηκαν οι συνθήκες της τότε συγκυρίας, κατέστη δυνατό να εξυπηρετηθούν οι πάγιες απαιτήσεις μιας διαδικασίας που επιζητεί την στήριξή στις μάζες,
αναπτύσσει κινηματικές μορφές και προσφέρει πολυσχιδία στους τρόπους δράσης. Είναι πρωτίστως η ανάγκη, πρώτον
να υπάρχει στρατηγική με πρωτεύοντες
και δευτερεύοντες στόχους, που να ανασχηματίζονται δυνάμει της προόδου στην
επίτευξη των ταξικών στόχων, δεύτερον
να εξασφαλίζονται συμμαχίες, κοινωνικές
και πολιτικές, και να ανανεώνονται δυνάμεις μιας γειωμένης προοπτικής και τρίτον να δημιουργούνται όροι συνθέσεων
χωρίς να υπολείπονται του κυρίαρχου
στόχου.
Ο πρώτος δομικός όρος αφορούσε
στην επανάσταση του Φλεβάρη, αλλά κυρίως τις θέσεις του Απρίλη του Λένιν. Η
έκπληξη που σε ορισμένους προκάλεσε,
όταν από παράθυρο του ανάκτορου Κσεσίσκανγια, στις 12 Απριλίου 1917 στην Αγ.
Πετρούπολη, ο Λένιν μιλούσε στα πλήθη
για σοβιετική εξουσία - αφορούσε στην
αδυναμία τους (Καμένεβ-Ζηνόβιεφ) να κατανοήσουν ότι επαναστατικό δεν είναι να
προσηλώνεσαι αμετακίνητα στις διακηρύξεις, αλλά δυνάμει της πορείας του ταξικού αγώνα να αναπροσδιορίζεις τη τακτική σου με κατεύθυνση την ταξική αναβάθμιση της στοχοθεσίας σου υπό την οπτική
του στρατηγικού σου σχεδίου. Γι’ αυτό
την ίδια στιγμή οι Μπολσεβίκοι, τον Ιούνιο
του 1917, απέτρεπαν τις πρόωρες κινητοποιήσεις, εισηγούνταν την πολιτική του ειρηνικού χαρακτήρα του συνθήματος «όλη
η εξουσία στα σοβιέτ», όταν μη διαθέτον-

Συνέλευση εργατών στο εργοστάσιο Πουτίλοφ στην επαναστατημένη Πετρούπολη

τας πλειοψηφία στο σοβιέτ της Αγ. Πετρούπολης έπρεπε να προστατέψουν
τους πολίτες από άκαιρες κινητοποιήσεις,
όπως εκείνες που, στις 17 Ιουλίου, προκάλεσαν στην πλατεία Βασιλιέφσκι 400 νεκρούς και μάλιστα με εντολή της πανικόβλητης συντηρητικής πλειοψηφίας του
Σοβιέτ.

Συμμαχίες
Ως προς το δεύτερο όρο, οι συμμαχίες
συγκροτήθηκαν με την αγροτική τάξη και
τα κόμματα της, τους εσέρους, (τους
οποίους θα καταγγείλει λίγο αργότερα ο
Λένιν, στις 27 Σεπτεμβρίου, ως αντεπαναστάτες) σε σχέση με το αίτημα αναδασμού της γης και την ατομική ιδιοκτησία
πάνω της, κάτι για το οποίο κατηγορήθηκε. Ωστόσο, σε μια χώρα που εκτός από
θύλακες μεγάλης βιομηχανικής συγκέντρωσης και ανάλογων εργοστασίων, όπως
το εργοστάσιο Πουτίλωφ των 40.000 εργατών στην Αγ. Πετρούπολη, η υπόλοιπη
χώρα είχε να επιδείξει ένα υποβαθμισμένο αγροτικό χώρο, αν και ένα ρωμαλέο
αγροτικό κίνημα από την περίοδο των
πρώτων αναδασμών της δεκαετίας του
1860, ήταν κάτι που έπρεπε να ληφθεί
άμεσα υπόψη.
Χωρίς τους αγρότες αυτούς, μέσω των
οποίων έπρεπε να συνδεθεί το εργατικό
με το αγροτικό κίνημα, η επανάσταση θα
απομονώνονταν στις βιομηχανικές νησίδες και οι πόλεις θα υφίσταντο την σιτοδεία που θα προκαλούσε ο απρόθυμος να
παράξει αγρότης. Να μη ξεχνάμε ότι από
το Μαίο του 1917 οι αγρότες είχαν ήδη
κατάσχει μεγάλο τμήμα της αγροτικής
ιδιοκτησίας στη Ρωσία, άρα δημιουργήσει
τετελεσμένα.
Ο τρίτος όρος που εξηγεί την νικηφό-

ρα πορεία της Οκτωβριανής Επανάστασης ήταν οι συνθέσεις σε επίπεδο συμφερόντων και ιδεολογίας που έπρεπε να
επιτευχθούν στους κόλπους των επαναστατημένων. Και μπορεί να τέθηκε στη
βάση αυτή ως μια ασταθής σύνθεση το
αίτημα της εθνικής αυτοδιάθεσης - ολοκλήρωσης για το οποίο κατηγορήθηκε
σφόδρα η ηγεσία των Μπολσεβίκων (και
από την Ρ. Λούξεμπουργκ)-, αλλά χωρίς
αυτό, εκ παραλλήλου, με το αντιπολεμικό ντεφετιστικό κίνημα, βαθιά αντεθνικιστικό, δεν ήταν δυνατόν να αγνοηθούν
τα εθνικά αίτημα και η χρόνια καταπίεση
των εθνικών μειονοτήτων από το τσαρικό
καθεστώς. Αν κάποιος έκανε ότι αγνοεί
την παράμετρο αυτή, τότε θα άφηνε
εκτός διαδικασίας μεγάλες μερίδες της
ρωσικής κοινωνίας.
Βεβαίως, όλα αυτά ήταν βαρίδια, που
θα μπορούσαν όμως σταδιακά να περιθωριοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα
αντιμετώπιζες την επανάσταση, όπως έλεγε ο Τρότσκι, ως διαρκή διαδικασία, επί
τη βάσει του συγκεκριμένου, όπως το
συνδιαμόρφωνε αέναα η ταξική πάλη. Γιατί όπως έλεγε ο Λένιν δεν υπάρχει ένας
εθνικισμός, αλλά πολλοί, με διαφορές μεταξύ τους που έπρεπε να τις αντιμετωπίζεις πάντα ως υπαρκτές οντότητες, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσες να μετασχηματίσεις και κάποιες να τις καταργήσεις. Γι’ αυτό, όπως ο ίδιος έλεγε, οι επαναστατικοί έφοδοι ήταν το πιο εύκολο
πράγμα. Το δύσκολο ήταν μετά.

Μιχάλης Λυμπεράτος,
πανεπιστημιακός

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος θα είναι ομιλητής
στην εκδήλωση για τη Ρώσικη Επανάσταση στα Πετράλωνα στις 4 Μάρτη.
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Απομονώστε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής παντού!

Μ

ετά τον προκλητικό τραμπουκισμό των Χρυσαυγιτών
στο Εφετείο, όπου επιτέθηκαν με τις πλάτες της
αστυνομίας σε αντιφασίστες, έβρισαν χυδαία τη Μάγδα Φύσσα και προσέβαλαν κυνικά τη μνήμη του Παύλου
Φύσσα. μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τελετουργικού εξύμνησης της ναζιστικής Γερμανίας με τη συμμετοχή του αρχηγού Μιχαλολιάκου και σύσσωμου του ηγετικού πυρήνα
της Χρυσής Αυγής, έφτασε το ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή να συζητηθεί ακόμα και στο ευρωκοινοβούλιο.
Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, που ζητά το βίντεο να ληφθεί
υπόψη από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία αυτή την περίοδο εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής της χρηματοδότησης της «Συμμαχίας για
την Ειρήνη και την Ελευθερία» (APF). Η ομάδα του APF έχει
τέσσερις ευρωβουλευτές. Τους τρεις χρυσαυγίτες (Επιτήδειος, Συναδινός, Φουντούλης) και τον ομοϊδεάτη τους του γερ-

μανικού NPD, Ούντο Φόιγκτ.
Πρόκειται για μία καλοδεχούμενη πρωτοβουλία που δεν
πρέπει να μείνει μόνο στο επίπεδο της Ευρωβουλής. Μετά το
βίντεο με τους υπόδικους της Χρυσής Αυγής να σηκώνουν
την σημαία της Βέρμαχτ και να τραγουδούν τους χιτλερικούς
ύμνους με ναζιστικούς χαιρετισμούς, έχουν πλέον και τη
σφραγίδα της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας.

Βήματα
Τώρα είναι η ώρα να γίνουν συνολικότερα βήματα απομόνωσης της ναζιστικής δολοφονικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής, από κάθε δημόσιο μέσο επικοινωνίας της βρωμερής,
ρατσιστικής και φασιστικής προπαγάνδας τους. Ούτε στην
ΕΡΤ και τα άλλα ΜΜΕ, ούτε στη Βουλή, τους Δήμους και τις
Περιφέρειες δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή ανοχή
στους ομογάλακτους του Χίτλερ. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ η Βουλή έχει διακόψει τη χρηματοδότηση της
Χρυσής Αυγής, εξακολουθεί να πληρώνει τους επιστημονικούς συνεργάτες των βουλευτών, αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους και μισθούς βουλευτών.

Να κοπεί τώρα κάθε τέτοιου είδους χρηματοδότηση της
Χρυσής Αυγής, που στην ουσία σημαίνει χρήματα που καταλήγουν είτε σε τραμπούκους ναζιστές είτε σε δικηγόρους
που στήνουν βιομηχανία μηνύσεων της Χρυσής Αυγής σε βάρος αγωνιστών του αντιφασιστικού κινήματος και μεταναστών. Να ξηλωθούν οι ναζιστές βουλευτές από τις Επιτροπές
της βουλής και να κοπούν οι αποζημιώσεις συμμετοχής τους.
Να μην απαντήσει ποτέ ξανά κανένα κυβερνητικό στέλεχος
σε επερωτήσεις των ναζιστών βουλευτών μέσα στη βουλή.
Ο δρόμος που άνοιξε ο Δήμαρχος Πάτρας με την απομόνωση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής είναι οδηγός για όλους.
Να ξηλωθούν από τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια
και από τα γραφεία που τους έχουν παραχωρηθεί σε δήμους
και περιφέρειες όπου έχουν εκλεγεί.
Να μην τους δοθεί ποτέ ξανά ούτε ένα δευτερόλεπτο χρόνος προβολής τους από την ΕΡΤ.
Η απάντηση μας θα δοθεί με τις μεγάλες αντιφασιστικές
αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις στις 18 Μάρτη στην Αθήνα
στην Ομόνοια στις 3μμ και σε άλλες πόλεις.

Καταθέσεις
φωτιά
από τους
μάρτυρες
του
Αντίπνοια

Κ

αταθέσεις φωτιά ήταν αυτές που ακούστηκαν στην δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού την Πέμπτη 16/2 στην 128η μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής από τους δυο πρώτους μάρτυρες
της επίθεσης που έγινε στις 30/6/2008 στο
Αναρχικό/Αντιεξουσιαστικό Στέκι Αντίπνοια
στα Πετράλωνα, Ρούμπεν Σανς Ροντρίγκεζ και
Γιώργο Μηλιαράκη.
Οι καταθέσεις τους ήταν τόσο στιβαρές και
ισχυρές που απέδειξαν γιατί οι χρυσαυγίτες
δεν ήθελαν να τους αφήσουν να μιλήσουν
προκαλώντας πρωτοφανή επεισόδια μέσα
στην αίθουσα του Εφετείου την προηγούμενη
φορά, 14/2.
“Έχετε χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή,
μαλάκες θα σας γαμήσουμε”, ήταν η υπογραφή/παράγγελμα της επίθεσης από τον πρώτο
κρανοφόρο που μπήκε στον μικρό ημιυπόγειο
χώρο στα Κ. Πετράλωνα, την ώρα που γινόταν
μάθημα Ισπανικών σε ενήλικες, για να ακολουθήσει το ντου από 10 με 15 μαυροφορεμένους
κρανοφόρους που καταλαμβάνοντας τον χώρο, άρχισαν να σπάνε και να χτυπάνε.
«Είδα μαχαίρι, ένα σκεπάρνι να σπάει τζάμια
και με ψέκασαν με σπρέι πιπεριού», είπε στο δικαστήριο ο Γιώργος Μηλιαράκης, ο οποίος δέχτηκε την πιο σφοδρή από τις επιθέσεις. Τραυματίστηκε σοβαρά με μαχαιριά που του προκάλεσε αιμοραγικό σοκ και χρειάστηκε 7 φιάλες
αίμα στις είκοσι μέρες που νοσηλεύτηκε.

128η μέρα της δίκης της Χ.Α.

“Δέχομαι την πρώτη επίθεση με μια καρέκλα
(...) πέφτω κάτω ανάσκελα και δέχομαι δεύτερη σφοδρή επίθεση (...), παλουκιές, βρέθηκα
σε φάση αυτοάμυνας. (...) δεν έχεις διαύγεια
να δεις ποιος είναι εκεί, είδα όμως ένα τσεκούρι να σπάει μια τζαμαρία, είδα ένα μαχαίρι, είδα κάποια άτομα να παίρνουν τον χώρο (...)
Και στο τέλος ακούστηκε το «τέλος χρόνου»
και μετά όλοι έφυγαν συντεταγμένα. Σταμάτησε η επίθεση και φύγανε. Το ότι δεν είμαι στη
θέση του Παύλου Φύσσα είναι μόνο τυχαίο”,
τόνισε ο Γ. Μηλιαράκης.

Αμετάκλητη καταδίκη
Παραγγέλματα, ομοιομορφία, ρόλοι και
στρατιωτική οργάνωση, ήταν κάποια από τα
χαρακτηριστικά της επίθεσης που την κάνουν
να προσομοιάζει με όλες τις υπόλοιπες επιθέσεις της Χ.Α. που έχουν φτάσει ως τώρα στο
δικαστήριο. “Οι ομοιότητες με τις επιθέσεις
στον Παύλο, στους Αιγύπτιους αλιεργάτες και
στους αγωνιστές του ΠΑΜΕ είναι ξεκάθαρες”,
δήλωσε ο Γ. Μηλιαράκης.
Η υπόθεση της επίθεσης στο Στέκι Αντί-

πνοια -για την οποία υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του Μικτού Ορκωτού
Εφετείου Αθηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος του Β. Σιατούνη
και του Α. Στράτου, σε δέκα χρόνια και έξι μήνες, συν 5 χρόνια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων- αποτελεί τη δεύτερη από τις συσχετισμένες υποθέσεις στη μεγάλη δικογραφία για
την εγκληματική οργάνωση
Και σε αυτή την υπόθεση η ΧΑ ακολούθησε
την ίδια τακτική με πολλές άλλες από τις υποθέσεις εκείνης της περιόδου. Λίγο μετά έβγαλε ανακοίνωση πως η ίδια δεν έχει καμιά σχέση με το περιστατικό. Ωστόσο, παρά τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου της ναζιστικής
οργάνωσης, στην εκδίκαση της υπόθεσης το
2011 ο Κασιδιάρης και ο Λαγός βρέθηκαν στο
δικαστήριο για να στηρίξουν τους ομοϊδεάτες
τους, ηγούμενοι μάλιστα τάγματος εφόδου το
οποίο έκανε και τότε επιθέσεις στους αντιφασίστες στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Όπως ανέφερε και στην κατάθεσή του ο δάσκαλος ισπανικών Ρ. Σ. Ροντρίγκεζ ο οποίος
δέχτηκε μαχαιριά στο μηρό “ο Σιατούνης, ο

Ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ

φασίστας που ήρθε σε απόσταση αναπνοής να
με δολοφονήσει, τρία χρόνια μετά την επίθεση
ήταν υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Χρυσής Αυγής. Έδωσαν ένα καλό βραβείο στο
μαντρόσκυλό τους”.
Όπως και σε άλλους μάρτυρες η χρυσαυγίτικη υπεράσπιση προσπάθησε να χτυπήσει την
αξιοπιστία τους, όμως ήταν αδύνατον. Με όσα
ψέματα και αν προσπάθησαν να μπλέξουν
τους μάρτυρες, στάθηκε μάταιο. Η χρυσαυγίτισσα δικηγόρος Βελέντζα δεν μπόρεσε παρά
να αρθρώσει μία και μοναδική ερώτηση, ενώ ο
δικηγόρος της Ζαρούλια, Μιχαλόλιας δήλωσε
με στόμφο αναφερόμενος στον Ρ. Σ. Ροντρίγκεζ: “Δεν επιθυμώ να ανοίξω διάλογο με τον
συγκεκριμένο μάρτυρα”, αποδεικνύοντας την
ολοκληρωτική ήττα της υπεράσπισης.
Προς το τέλος της συνεδρίασης, μετά από
ερώτηση του αντιεισαγγελέα, ο Γ. Μηλιαράκη
απάντησε πως παρά την επίθεση στο Στέκι ο
κόσμος του κινήματος και του αγώνα συνέχισε
ακόμα πιο δυναμωμένος την αντιφασιστική
του δράση αφού το χρωστάει στις αντιφασιστικές του παραδόσεις. Ήταν η στιγμή που η
πρόεδρος του δικαστηρίου Μ. Λεπενιώτη ανακοίνωσε την λήξη της συνεδρίασης. Τότε οι
δεκάδες αντιφασίστες που είχαν κατακλύσει
την αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Το
χρώσταγαν στη Μάγδα Φύσσα που για άλλη
μια φορά βρέθηκε εκεί, στην πρώτη γραμμή,
δείχνοντας πως σε αυτή τη μάχη δεν χωράνε
απουσίες. Παρόντες ήταν και οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσας και Ε. Σταματάκη καθώς και οι δήμαρχοι Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος.
Η κατάθεση του Γ. Μηλιαράκη θα συνεχιστεί
στην επόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη 23/2
στην αίθουσα του Κορυδαλού και την Παρασκευή 24/2 στο Εφετείο, ενώ θα ακολουθήσουν σαν μάρτυρες άλλες δυο γυναίκες θύματα της ίδιας επίθεσης.

Κυριάκος Μπάνος
Επόμενες δικάσιμοι: 24/2, 28/2, 3/3, 7/3,
8/3, 13/3, 16/3 και 30/3 στο Εφετείο
και 23/2, 2/3, 9/3, 14/3 και 20/3 στον Κορυδαλλό.

Το βιβλίο του Σαρτζετάκη
Πώς θα σχολίαζες το βιβλίο του
Σαρτζετάκη 54 χρόνια μετά τη
δολοφονία Λαμπράκη;
Διάβασα το ρεπορτάζ στην ΕφΣυν
από τη συνέντευξη τύπου και σάλταρα, που λένε. Και δεν σάλταρα μόνο
για τα λεγόμενα του Σαρτζετάκη,
αλλά πιο πολύ για τις γλάστρες που
είχε δίπλα του στη συνέντευξη τύπου. Εντάξει, Βενιζέλος, Γκιουλέκας
και από τα σκουπίδια μαζεύουν ψήφους. Αλλά Βασίλης Βασιλικός; Κώστας Γαβράς; Και να μην πουν τίποτε; Δεχτήκαν το βιβλίο του Σαρτζετάκη με τις ιστορικές παραχαράξεις
που κάνει; Έναν άνθρωπο που η
Αριστερά τον τίμησε, τον έβγαλε
πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις
ψήφους του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ, να
γράφει αυτό το ανιστόρητο αντικομμουνιστικό έργο;
Με αυτά που διάβασα για το βιβλίο έφριξα. Δυστυχώς το φαινόμενο παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη
και είναι η άμβλυνση των εγκλημάτων του φασισμού, από το Ολοκαύτωμα μέχρι τι έγινε εδώ πέρα με
τους συνεργάτες των Ναζί. Δεν
μπορείς να εξισώνεις το φασισμό με
παρεκτροπές πολιτικών συστημάτων. Ο φασισμός είναι η παγκόσμια
ιδεολογία της αποκτήνωσης των ανθρώπων έναντι των συνανθρώπων.
Χρησιμοποιώντας την περίοδο του
Στάλιν, μια μαύρη σελίδα που την
πλήρωσε ο ίδιος ο ρωσικός λαός, ο
Σαρτζετάκης, όπως ο Μαραντζίδης,
ο Καλύβας και άλλοι, επιδιώκουν να
αμβλύνουν τα εγκλήματα που έγιναν
όλα αυτά τα χρόνια εναντίον της
Αριστεράς. Λέει ο Σαρζετάκης, ότι
λίγο-πολύ οι παρακρατικοί που είχαν
συγκεντρωθεί στη δολοφονία του
Λαμπράκη, είχαν και το δίκιο τους,
γιατί είχαν υποφέρει από τους αριστερούς, ότι επί κατοχής είχαν σκοτώσει τον πατέρα του Γκοτζαμάνη…
Μίλησέ μας για τη δολοφονία.
Η εκδήλωση στην οποία θα μιλούσε ο Λαμπράκης θα γινόταν σε μια
αίθουσα, στο Πικαντίλυ, αλλά όταν
φτάσαμε εκεί, είδαμε ότι η εκδήλωση είχε αλλάξει χώρο, θα γινόταν
στην αίθουσα των σωματείων, του
ΔΕΣΚ. Ο αιθουσάρχης, όπως έγινε
γνωστό δέχτηκε τεράστιες πιέσεις
από την ασφάλεια και ακύρωσε το
συμφωνητικό, παρά το ότι έπρεπε
να πληρώσει ρήτρα.
Οι παρακρατικοί είχαν μαζευτεί
ήδη απ’ έξω από τα γραφεία όταν
φτάσαμε, τους είχαν ήδη μεταφέρει
εκεί, μας βρίζαν, ήταν μιλημένοι.
Τους ξέραμε, γιατί από το ‘60 επιτίθονταν στις συγκεντρώσεις μας.
Ήταν μισθοφόροι της αστυνομίας,
επιστρατευμένοι γι’ αυτές τις δουλειές, άνθρωποι του υπόκοσμου.
Όπως και σήμερα με την Χ.Α, όποτε
υπήρχε η αστυνομία έκαναν τα κοκόρια, οι τραμπούκοι.
Μπήκαμε μέσα και μετά ήρθε ο
Λαμπράκης με ένα καρούμπαλο στο
κεφάλι. Στην ομιλία του κάθε λίγο
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“Aνιστόρητο
αντικομμουνιστικό
παραλήρημα”
Ο Λεωνίδας
Κοντουδάκης,
αυτόπτης μάρτυρας
της δολοφονίας
Λαμπράκη, μίλησε
στο Γιώργο Πίττα
για το βιβλίο
Σαρτζετάκη και
τη δολοφονία
Λαμπράκη.
Στη φωτό, σε
συγκέντρωση έξω
από το Εφετείο στη
διάρκεια της δίκης
της Χ.Α την οποία
παρακολουθεί
αδιάλειπτα.
καλούσε χωροφυλακή, εισαγγελέα,
υπουργούς κλπ να μας προστατεύσουν. Οι παρακρατικοί πέταγαν τούβλα, είχαμε αναγκαστεί να κλείσουμε τα παντζούρια. Όταν τέλειωσε η
ομιλία, κάτω η πόρτα ήταν κλειστή
και ο αστυνομικός διευθυντής μας
είπε να μην βγούμε έξω μέχρι να
μας πούνε να φύγουμε. Μείναμε εν
αναμονή. Μπροστά από την έξοδο
του κτιρίου είχε σταματήσει ένα
ασθενοφόρο. Πρέπει να ήταν ο
«φον» Γιοσμάς, πάει με μια ομπρέλα
και σπάει το πίσω τζάμι του ασθενοφόρου, το έδιωξε. Η χωροφυλακή
δεν ήταν απλώς παρούσα, οι αξιωματικοί μόνο ήταν περισσότεροι από
τους τραμπούκους.
Μας έφεραν ένα αστικό λεωφορείο για να μπούμε μέσα. Που να
μπούμε, να μας πετάνε τα τούβλα οι
τραμπούκοι; Αρνηθήκαμε. Μας είπαν θα φύγετε δόσεις-δόσεις, να
μην γίνουν τάχα συγκρούσεις. Η καθοδήγηση το δέχτηκε. Βγήκαμε αυτοσχεδιάζοντας, καμιά δεκαπενταριά νέοι μπροστά, πίσω ο Λαμπράκης με τρεις συνοδούς, από πίσω
άλλοι τόσοι.
Δεν είχαμε προχωρήσει λίγα μέτρα, ακούω τη φωνή του Σύλλα Παπαδημητρίου, «από εδώ παιδιά». Μέχρι να γυρίσουμε εμείς είχαν βγει
ήδη με το Λαμπράκη να περάσουν
το δρόμο. Όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, ακούω το μαρσάρισμα του
τρικύκλου, γυρίζω να δω τι γίνεται
και βλέπω τον Χατζηαποστόλου και
έναν άλλο μεσήλικα από την οπισθοφυλακή να αρπάζονται δεξιά και αρι-

στερά από τα παραπέτια του τρικύκλου.
Ακούω την φωνή της Ειρήνης,
«τον σκότωσαν». Ρίχνω πέντε σάλτα
και βρίσκομαι πάνω από το κεφάλι
του Λαμπράκη. Πάω να τον σηκώσω και έρχεται από πίσω ένας
τραμπούκος με ένα σακβουαγιάζ
γεμάτο πέτρες και μου μαύρισε το
πρόσωπο. Αφήνω το Λαμπράκη και
ορμάω να τον πιάσω. Τρέχει, του
ανοίγουν οι χωροφύλακες και περνάει μέσα από τον κλοιό τους. Εμένα δεν με άφησαν να περάσω. Ο
αξιωματικός με τα χέρια πίσω στην
πλάτη και βόλταρε. Και ο Λαμπράκης δίπλα, τέζα. Μετέφεραν τον
Λαμπράκη τρεις σύντροφοι σε ένα
φολκσβάγκεν που βρέθηκε εκεί παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Το οδηγούσε ο χωροφύλακας, που,
όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν
οδηγός του ΓΓ του υπουργού Βορείου Ελλάδος, που αργότερα έγινε και υπουργός της χούντας.
Εγώ γύρισα στον τόπο του εγκλή-

Ενδεικτική των όσων γράφει
ο Σαρτζετάκης στο βιβλίο είναι η άποψη ότι το ΚΚΕ «θα
έπρεπε να είχε κατηγορηθεί
σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα για τα κακουργήματα της
εσχάτης προδοσίας και της
επιβουλής της ακεραιότητος
της χώρας αλλά και για το έγκλημα της σύστασης συμμορίας».

ματος και μάζεψα την τσάντα του
Λαμπράκη. Στην Σπανδωνή μέσα,
εκεί που παραφύλαγε το τρίκυκλο
με τη μηχανή αναμμένη κλπ, υπήρχε
κάποιος που κατηύθυνε την επιχείρηση, αυτός ήταν ο μοίραρχος Δ.
Κατσούλης, ο διοικητής του 5ου Παραρτήματος Ασφαλείας, πολλοί τον
είδαμε. Ο Κατσούλης, ένας φανατικός, προσωπικά εμένα με είχε χτυπήσει στην κηδεία του Στέφανου
Βελδεμίρη που τον σκότωσαν παραμονές των εκλογών του ’61 οι χωροφύλακες. Του είχα κάνει μήνυση τότε, αλλά τον αθώωσαν. Το επόμενο
πρωί παίρνω τα πράγματα του Λαμπράκη και τα πάω στα γραφεία της
ΕΔΑ, μαθαίνω ότι είναι κλινικά νεκρός.
Τι θυμάσαι από την ανάκριση;
Ήταν ο εισαγγελέας Ν. Αθανασόπουλος που είχε την ευφυία -όταν
έπιασε ένας χωροφύλακας κατά λάθος τον οδηγό του τρίκυκλου Γκοτζαμάνη που πάλευε με τον Χατζηαποστόλου και τους πήγε στο τμήμα να διατάξει έρευνα αμέσως στο σπίτι του Γκοτζαμάνη και να βρει εκεί
την ταυτότητά του στην «Καρφίτσα».
Έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, το όνομα του Γιοσμά κλπ. Ο δε
Εμμανουηλίδης που χτύπησε τον
Λαμπράκη και αυτός τυχαία ανακαλύφθηκε, χάρη σε ένα δημοσιογράφο, που παρά το ότι δούλευε σε
ακροδεξιά εφημερίδα, τον έδωσε.
Μετά, το κουβάρι ανέλαβε ο Σαρτζετάκης. Ένας φωτορεπόρτερ, είχε
τραβήξει φωτογραφίες από τις επιθέσεις, και έρχονταν στα γραφεία
της ΕΔΑ δημοσιογράφοι, ανάμεσά
τους ο Ρωμαίος και ο Βούλτεψης,
που είχαν έλθει από την Αθήνα και
μας έδειχναν τις μούρες των παρακρατικών και τους αναγνωρίζαμε.
Αυτοί τα έστελναν ένα-ένα στο Σαρτζετάκη. Η Χωροφυλακή έκανε ό, τι
μπορούσε να περιορίσει την υπόθεση στους τραμπούκους. Ήρθε στη
Θεσσαλονίκη και ο διοικητής Βαρδουλάκης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και αργότερα πρώτος
πρωθυπουργός της χούντας, Κόλλιας, πίεζε επίσης τον Σαρτζετάκη
να χωρίσει σε δύο υποθέσεις τους
αυτουργούς από τους ηθικούς αυτουργούς. Ο Σαρτζετάκης σαν τυπολάτρης αντέδρασε στον Κόλλια, ότι
αυτό δεν γίνεται, και από εκεί προήλθε και η ηρωοποίησή του.

Εμείς το εκλάβαμε τότε ότι θα βάλει το μαχαίρι βαθιά. Αλλά δυστυχώς το μαχαίρι σταμάτησε στον Καπελώνη, διοικητή του αστυνομικού
τμήματος Τριανδρίας. Ο Γκοτζαμάνης είχε μαρτυρήσει ότι ήταν αυτός
του είχε πει να κατέβει στη Θεσσαλονίκη και να βρει τον Κατσούλη και
εκείνος με τη σειρά του μάζεψε στο
τμήμα του τους τραμπούκους πριν
τη δολοφονία. Αλλά ο Κατσούλης
δεν ενοχοποιήθηκε από τον Σαρτζετάκη, παρότι όπως μάθαμε ήταν και
ΚΥΠατζής και ίσως θα μπορούσε να
μιλήσει στο δικαστήριο από που πήρε τις εντολές κλπ.
Πήγαμε δύο-τρεις σύντροφοι να
καταθέσουμε, εθελοντικά. Δεν μας
έψαξε κανείς να καταθέσουμε παρ’
ότι αυτόπτες μάρτυρες. Ένα πρωινό
πάω στο γραφείο του Σαρτζετάκη,
του λέω ήρθα να καταθέσω. Ανήκετε
στην ΕΔΑ με ρωτάει, βέβαια του
απαντάω. Δεν με άφησε ούτε να καθήσω, δεν σε χρειάζομαι μου είπε.
Και να πεις στους δικούς σου να μη
μου στέλνουν άλλους. Στο δικαστήριο τελικά πήγα σαν μάρτυρας, όταν
το όνομά μου προέκυψε από την
κατάθεσή του Σπύρου Σακέτα στον
εισαγγελέα εφετών Δελαπόρτα που
επόπτευε την ανάκριση. Μάλιστα, η
κλήση στο δικαστήριο μου ήρθε
όταν ήμουν στρατιώτης, παραμονές
της χούντας.
Τι σημαίνει η καθημερινή σου
παρουσία στη δίκη της Χ.Α;
Η Χ.Α βρήκε ευκαιρία με την κρίση
να επηρεάσει ένα μικρό κομμάτι του
λαού, που το μυαλό του φτάνει μόνο
μέχρι του να ρίξει την ευθύνη στο
μετανάστη που τρέχει να σώσει τη
ζωή του. Αλλά δεν έχει μείνει αναπάντητη η πρόκληση. Καταρχήν θέλω να πω μπράβο στην ΚΕΕΡΦΑ που
είναι η μόνη οργάνωση που βοηθάει
όσο μπορεί και όπου μπορεί το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα.
Όταν κατέθετα στη δίκη Λαμπράκη, προπηλακίστηκα από τον εσμό
των ασφαλιτών και των φασιστών
που είχαν γεμίσει την αίθουσα. Θεώρησα χρέος μου, από τη στιγμή που
ξεκίνησε η δίκη της Χ.Α έστω με την
παρουσία μου να στηρίξω και να δείξω την αλληλεγγύη μου στα θύματα
και τους μάρτυρες. Δεν είσαστε μόνοι, είμαστε εδώ και κουράγιο. Και
γι’ αυτό πηγαίνω.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1262, 22 Φλεβάρη 2017

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Big Mouth 8μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις – Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Big Mouth 8μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Vocal 8μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις – Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Vocal 8μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Vocal 8μμ
Ταξικοί αγώνες στη Γαλλία του 1848
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3 καφέ Vocal 8μμ
Υπήρχε αντιφασιστικός αγώνας στη
γερμανική κατοχή;
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις – Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις – Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαίρη Γουόρντ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις – Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Οι αντιστάσεις στον Παγκόσμιο Πόλεμο
και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ 25 χρόνια
μετά – Γιατί συνεχίζουμε να λέμε όχι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

Δραστηριότητες

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ 25 χρόνια
μετά – Γιατί συνεχίζουμε να λέμε όχι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 στέκι 5.30μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου»
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουριτη
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

σταση;
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
κυλικείο πολιτιστικού κέντρου
«Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Κόντρα στους νέους συμβιβασμούς να
τσακίσουμε το νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Ρωσία 1917 – Να τι σημαίνει εργατική
επανάσταση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε σήμερα το ενιαίο
μέτωπο;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ 25 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΧΑΝΙΑ

ΠΑΤΡΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
καφέ Πολύκεντρο 6.30μμ
Ρωσία 1917 – Να τι σημαίνει εργατική
επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 Φίλοιστρο 7μμ
Η κρίση της Ε.Ε. και η αντικαπιταλιστική
εναλλακτική
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 Φίλοιστρο 7μμ
Πώς νίκησαν οι εργάτες στην επανά-

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ
25 χρόνια μετά
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Quiz 7μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ
25 χρόνια μετά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 Σύλλογος Ιμβρίων 8μμ
Οργανώνοντας για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ
25 χρόνια μετά
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Κρόκος 8μμ
Η φασιστική απειλή σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Η αντίσταση στον Α’ Π.Π. και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Πώς λειτουργούσαν τα σοβιέτ;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Παντων στη στοά) 7μμ
Ο Τρότσκι και ο Κόκκινος Στρατός
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 καφέ Di Capitano 7μμ
Κόντρα στους νέους συμβιβασμούς να
τσακίσουμε το νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2 δημαρχείο 6.30μμ
Κόντρα στους νέους συμβιβασμούς να
τσακίσουμε το νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2 καφέ Νότος 7.30μμ
Κόντρα στους νέους συμβιβασμούς να
τσακίσουμε το νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Κόντρα στους νέους συμβιβασμούς, η
μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Τρότσκι, η αυτοκριτική του πιο λαμπρού
«ανένταχτου»
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Κόντρα στους νέους συμβιβασμούς, η
μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2
καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ
25 χρόνια μετά
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2
καφέ Sweet Home 7.30μμ
Η συνθήκη του Μάαστριχτ
25 χρόνια μετά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να
δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον
έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου
και προγραμματίσουν την παραγωγή
και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώ πινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό

O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώ σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την
εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια
αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η

αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας
τάξης. H εργατική τάξη θα χρειαστεί
το δικό της κράτος, στηριγμένο στην
άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλει άς και στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"

H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι
ακόμα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει
σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της
EΣΣΔ μετά την επικράτηση του σταλι νισμού, της Kίνας και των άλλων ανα τολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλι σμοί.

Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική
ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή
σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H
δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον
ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από τη
Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους
εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας τά-

•ΠΕΜΠΤΗ 23/2 καφέ Ποέτα 7μμ
Η αντίσταση στον Α’ Π.Π. και οι επαναστάσεις 1917-1918
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
•ΠΕΜΠΤΗ 2/3 καφέ Ποέτα 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
ΠΕΜΠΤΗ 23/2 καφέ Ποέτα 7μμ
ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2 Θόλος 5μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Θόλος 5μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Λίζα Φαρμάκη
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 23/2
στέκι Δράση για μια Άλλη Πόλη 6μμ
Κλείστε τα στρατόπεδα,
ανοίξτε τις πόλεις – Στο δρόμο
για τις 18 Μάρτη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
•ΠΕΜΠΤΗ 9/3
στέκι Δράση για μια Άλλη Πόλη 6μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δημητρα Κομνιανού

Στις σχολές
ΑΣΚΤ

ΠΕΜΠΤΗ 24/2
αιθ. Γραμμικού σχεδίου 12μ
Τα διδάγματα της Συριακής Επανάστασης
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
ΦΛΣ

ΤΡΙΤΗ 28/2
κυλικείο 2ου ορόφου, 1.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

Εξορμήσεις
στις σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2

ΝΟΠΕ 2μμ, ΠΑΝΤΕΙΟ 10.30πμ, ΤΕΙ Αθήνας
10.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2

ΦΛΣ 12μες, ΠΑΝΤΕΙΟ 10.30πμ,
ΤΕΙ Αθήνας 10.30πμ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2

ΦΛΣ 12μες, ΠΑΝΤΕΙΟΣ 10.30πμ, ΤΕΙ Αθήνας
10.30πμ

ξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των
μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας

H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό της και όλους τους
καταπιεσμένους μέσα από τη δική της
δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι
απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε ένα
επα να στα τι κό σοσι α λι στι κό εργα τι κό
κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να
πείθει τους εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους
μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε
κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη

Στα Κούλουμα
Γαλάτσι: Άλσος Βεΐκου, 11πμ
Αμπελόκηποι: Πάρκο ΚΑΠΑΨ, 11πμ
Πειραιάς: Φρεαττύδα, 11πμ
Κερατσίνι: Λιπάσματα, 11πμ
Νέα Φιλαδέλφεια: Άλσος, 12μες
Χαλάνδρι: Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ,
12μες
Ζωγράφου: Άλσος Γουδή, 11πμ
Περιστέρι: πάρκο ΚΥΒΕ, 11πμ
Ίλιον: πάρκο Τρίτση, 11πμ
Π. Φάληρο: Πλατεία Νερού, 11πμ
Φιλοπάππου: πεζόδρ. Λουμπαρδιάρη,
11πμ
Καισαριανή: Ξύλινα (Πανεπιστημιούπολη) 11πμ
Αργυρούπολη: Κλειστό Γήπεδο «Αργοναύτες» (Τριπόλεως 6), 11πμ
Χανιά: Παραλία Αγ. Αποστόλων 11πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης πλ. Πλαστήρα 6μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σλαβενίτης Χ. Τρικούπη 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 8πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 8πμ

ΠΕΜΠΤΗ 23/2

ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 6μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου & Γαλατσίου 6μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαϊμαντά 6μμ
ΒΟΛΟΣ Θόλος 7μμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φερραίου 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 5.30μμ

ΤΡΙΤΗ 28/2

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ.Λαμπράκη 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Θεσ/νικης πλατεία Επταλόφου 7μμ
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“Ό

λες οι εκρήξεις χρειάζονται φλόγα. Και για να διατηρηθεί η φωτιά
που ξεσπάει, χρειάζεται να υπάρχει το «υλικό» που την κρατάει αναμένη. Λογικά, μπορεί να υποθέσει κανείς, πως ακόμη κι
αν δεν είχε υπάρξει τη συγκεκριμένη στιγμή η
«φλόγα», το νομοσχέδιο για τη «μεταρρύθμιση» στα πανεπιστήμια, αργά ή γρήγορα θα είχε παρουσιαστεί (ως αφορμή και ασύγγνωστο
πρόσχημα, έστω...) κάποια άλλη. Να θυμίσουμε, απλώς, πως μόλις μια βδομάδα πριν από
τον εκρηκτικό «Μάη του '68», η έγκυρη «Μοντ»
διαπίστωνε βαριεστημένα με πρωτοσέλιδο τίτλο της πως «Η Γαλλία πλήττει»...
Δεν επιχειρούμε ασύμβατες συγκρίσεις. Επισημαίνουμε απλώς, πως σε συνθήκες κοινωνικής ρευστότητας και αβεβαιότητας, αρκεί
μια... «ασήμαντος αφορμή» για να ξεκινήσει
ένας κύκλος που αστραπιαία μπορεί από
«ανώδυνος και ελέγξιμος» να μετατραπεί σε
άκρως επικίνδυνη τροχιά που θα κυριαρχείται
από δικιές της δυναμικές και οι οποίες δύσκολα και πάντως όχι χωρίς κόστος θα ελεγχούν
μέχρι να αποκατασταθεί μια προβλέψιμη ισορροπία. Και με τη δική μας περίπτωση, δεν ήταν
μόνο ότι δόθηκε η αφορμή, το νομοσχέδιο για
τις μεταρρυθμίσεις, αλλά τη φωτιά που άναψε,
διάφορες πλευρές με τη δική τους «λογική» η
καθεμιά και με στόχο «οφέλη» κοντόφθαλμα
φρόντισαν να συντηρούν με «υλικό» χωρίς να
διανοούνται πως κάποια στιγμή θα μπορούσε
να ξεφύγει από τον (υποτιθέμενο..) έλεγχό
τους”.
Αυτά έγραφε η Καθημερινή στις 18 Μάρτη
του 2007, στο απώγειο των φοιτητικών καταλήψεων ενάντια στην “εκπαιδευτική μεταρρύθμιση” της τότε κυβέρνησης Καραμανλή. Μπορεί ο νέος Νόμος Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια
να είχε μόλις ψηφιστεί στη Βουλή, αλλά με πάνω από 400 σχολές κατειλημμένες τίποτα δεν
εξασφάλιζε την εφαρμογή του. Όσο για το άλλο μισό της “μεταρρύθμισης”, την Αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος, αυτή είχε
καταρρεύσει ένα μήνα πριν. Ήταν λογικό να
ανησυχεί ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
Η “κρίση στην Παιδεία”, όπως τιτλοφορούνταν όλα τα σχετικά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ της περιόδου, κορυφώθηκε το ΓενάρηΜάρτη του 2007. Ήταν το δεύτερο κύμα φοιτητικών καταλήψεων σε εννέα μήνες και ο τρίτος γύρος των κινητοποιήσεων συνολικά για
την Παιδεία μέσα στο ίδιο διάστημα. Το πρώτο
ξέσπασμα είχε γίνει το Μάη-Ιούνη του 2006
όταν οι φοιτητικές καταλήψεις σάρωσαν όλα
τα πανεπιστήμια της χώρας και, μαζί με την
απεργία διαρκείας των πανεπιστημιακών,
ανάγκασαν τη Γιαννάκου να αναβάλει την προγραμματισμένη μέσα στο καλοκαίρι ψήφιση
του νέου Νόμου Πλαίσιο. Ακολούθησε το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς η -εμπνευσμένη από
τη φοιτητική νίκη- απεργία διαρκείας των δασκάλων που για έξι βδομάδες συγκλόνισε τα
σχολεία με αιτήματα αυξήσεις και προσλήψεις.
Η αφορμή δεν ήταν καθόλου “ασήμαντος”.
Η “εκπαιδευτική μεταρρύθμιση” της κυβέρνησης Καραμανλή αποτελούσε τη μεγαλύτερη
μέχρι τότε νεοφιλελεύθερη επίθεση στην Παιδεία. Η Αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την Ανώτατη Εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό που είναι υποχρεωμένο να το προσφέρει σε όλους δωρεάν
με την ανάλογη χρηματοδότηση αποκλειστικά
το κράτος, άνοιγε την πόρτα για την ίδρυση
ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μία από τις βασικό-
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ακόμα κρίσιμη επιλογή. Τότε για πρώτη φορά
έσπασε η κυρίαρχη άποψη μέσα στους φοιτητικούς κύκλους ότι οι καθηγητές της ΠΟΣΔΕΠ
είναι “πανεπιστημιακό κατεστημένο”. Η απεργία διαρκείας της ΠΟΣΔΕΠ αποδείχτηκε βασικό συστατικό της νίκης. Το ίδιο και τα καλέσματα στα συνδικάτα για απεργιακή δράση.
Μέσα σε εκείνο τρίμηνο κινητοποιήσεων, μια
σειρά εκπαιδευτικά κι όχι μόνο σωματεία, αλλά
και εργατικά κέντρα κήρυξαν στάσεις εργασίας και απεργίες σε συμπαράσταση με τους
φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς. Το κίνημα απλώθηκε μέχρι τις γειτονιές. Οι Επιτροπές
Αγώνα ενάντια στην Αναθεώρηση του Άρθρου
16 που συσπείρωναν τοπικούς συλλόγους, φορείς, κόμματα και συλλογικότητες, απλώθηκαν
παντού, με εκδηλώσεις, συνελεύσεις, διαδηλώσεις.

Τις καταλήψεις άκου

Το κίνημα των
καταλήψεων του 2007
τερες κατακτήσεις του εργατικού και φοιτητικού κινήματος της Μεταπολίτευσης, ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, ότι η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα
στα χέρια ιδιωτών με σκοπό το κέρδος, έμπαινε στο στόχαστρο. Και μάλιστα με τη πλήρη
συναίνεση του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου.
Κομμάτι της επίθεσης ήταν ο νέος Νόμος
Πλαίσιο της τότε υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου. Επιχειρούσε να πετάξει χιλάδες φοιτητές έξω από τα πανεπιστήμια, επιβάλλοντας πλαφόν φοίτησης. Καθιέρωνε 4ετή
συμβόλαια μεταξύ κράτους και πανεπιστημίων
που θα καθόριζαν το ύψος της χρηματοδότησής τους χωρίς να εξασφαλίζεται η ανανέωσή
τους. Επέβαλε δίδακτρα στους φοιτητές. Διόριζε “οικονομικούς διαχειριστές” στα πανεπιστήμια που θα έκριναν σε ποιους τομείς εκπαίδευσης τα κονδύλια θα ήταν πιο αποδοτικά
αλλά και ποιες επιχειρήσεις θα επένδυαν χρήματα στα δημόσια πανεπιστήμια για να συμπληρώσουν τις ανάγκες τους από την κρατική
υποχρηματοδότηση. Με άλλα λόγια, διαμόρφωνε τους όρους με τους οποίους τα πανεπιστήμια, ένα ανέγγιχτο πεδίο επιχειρηματικής
δράσης με τεράστια κέρδη, θα άνοιγε σε βιομήχανους και τραπεζίτες.

Επιλογές
Στην ανατροπή της επίθεσης, συνέβαλαν κάποιες ξεκάθαρες επιλογές του κινήματος και
των δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που μπήκαν μπροστά.
Η πρώτη και πλέον καθοριστική ήταν η μορφή πάλης. Η κατάληψη αποδείχτηκε το πιο δυνατό όπλο που λυγίζει κυβερνήσεις. Ο τρόπος
οργάνωσης του αγώνα το ίδιο. Οι εβδομαδιαίες γενικές συνελεύσεις που ανανέωναν τις

αποφάσεις κατάληψης σήμαιναν ότι δεκάδες
χιλιάδες φοιτητές έμπαιναν στα αμφιθέατρα
και συζητούσαν τις εξελίξεις, καταλήγοντας
στην κλιμάκωση. Στο ενδιάμεσο, οι ανοιχτές
συντονιστικές επιτροπές κατάληψης της κάθε
σχολής οργάνωναν τις καθημερινές δράσεις
βάζοντας σε δράση την πλειοψηφία.
Τα συλλαλητήρια κάθε βδομάδα, είτε πανελλαδικά στην Αθήνα, είτε τοπικά, έδιναν κεντρικό χαρακτήρα στις καταλήψεις. Ενώ το Πανελλαδικό Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και
Καταλήψεων έγινε το βασικό όργανο των κινητοποιήσεων. Με τις ανοιχτές συνεδριάσεις του
μετά από κάθε συλλαλητήριο εξασφάλιζε το
συντονισμό όλων των σχολών και όλων των
πόλεων, διαμόρφωνε τις προτάσεις κλιμάκωσης για τις γενικές συνελεύσεις, δίνοντας σε
όλους τους φοιτητές την αίσθηση της συλλογικής τους δύναμης. Αυτό ήταν που ατσάλωνε
κάθε βδομάδα τους φοιτητές κόντρα στην
πρωτοφανή αστυνομική βία και καταστολή.
Αναμφισβήτητα, πρωταγωνιστικό ρόλο στο
κίνημα έπαιζαν οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, τα ΕΑΑΚ και η Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ. “Ας περιμένουμε να δούμε τι
αποφάσισε το συντονιστικό των ΕΑΑΚ”, έλεγε
ο Πρετεντέρης με ειρωνικό ύφος στην Ανατροπή. Το άγχος όμως των Πρετεντέρηδων
ήταν εμφανές. Γιατί τα κοινά πλαίσια που κέρδιζαν μαζικά τους φοιτητές στις γενικές συνελεύσεις περιλάμβαναν όλες τις δυνάμεις, μέχρι και την ΠΑΣΠ. Η λογική που επικρατούσε
ήταν της κοινής δράσης ενάντια στην επίθεση
και όχι των αποκλεισμών με βάση την κομματική ταυτότητα. Αυτή η στάση εξασφάλισε την
ανταρσία της βάσης του ΠΑΣΟΚ αναγκάζοντας την ηγεσία του να αποχωρήσει τελικά από
την Αναθεώρηση.
Η απεύθυνση και το κέρδισμα στον αγώνα
όλων των συμμάχων των φοιτητών ήταν μία

Το βασικό σύνθημα των καταλήψεων “Μαριέτα Γιαννάκου τις καταλήψεις άκου και ρώτα
τον Αρσένη τι σε περιμένει” έγινε πραγματικότητα. Όχι μόνο στο που κατέληξε ο Νόμος
Πλαίσιο και η Αναθεώρηση του Άρθρου 16.
Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτέμβρη 2007
η ίδια η Γιαννάκου δεν εκλέχτηκε καν ξανά
βουλευτής.
Όλες οι επίσημες αναλύσεις τότε, για τη
“γενιά του φραπέ και του λαπ τοπ”, έφαγαν
ένα γερό χαστούκι. Στην πραγματικότητα, η
γενιά των φοιτητικών καταλήψεων του 2007
ήταν η γενιά του Σιάτλ και της Γένοβα που είχε
επηρεαστεί από τις ιδέες και το παράδειγμα
του αντικαπιταλιστικού κινήματος και το σύνθημα “οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη”. Ήταν
οι μαθητές της 15 Φλεβάρη του 2003 και του
αντιπολεμικού κινήματος, που εκείνη τη χρονιά
είχαν ξεχυθεί στους δρόμους ενάντια στον πόλεμο του Ιράκ.
Αντίστοιχα, αυτή η γενιά αποτέλεσε τον κορμό της εργατικής αντίστασης των τελευταίων
χρόνων ενάντια στα μνημόνια. Σταθμός σε αυτή την πορεία ήταν η εξέγερση του Δεκέμβρη
του 2008 αλλά η αφετηρία της σημερινής ριζοσπαστικοποίησης βρίσκεται στις φοιτητικές
καταλήψεις του 2006-2007. Εκείνοι οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες είναι που πλαισίωσαν, σαν
εργαζόμενοι πια σε δημόσιο και ιδιωτικο τομέα, τις μεγάλες Πανεργατικές Απεργίες, τις
απεργίες διαρκείας, τις καταλήψεις χώρων
δουλειάς, τα κινήματα των πλατειών και όλες
τις κινητοποιήσεις. Οι ίδιοι ήταν και εξακολουθούν να είναι οι πρωταγωνιστές της πολιτικοποίησης και της αριστερής στροφής του κινήματος, του ΟΧΙ του δημοψηφίσματος το 2015
και όλων των αγώνων που συνεχίζουν.
Εκείνο το κίνημα έβαλε τις βάσεις και για τη
συγκρότηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Τότε άνοιξε η
συζήτηση για την ανάγκη κοινού βηματισμού
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που οδήγησε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εξασφαλίζοντας ότι οι δυνάμεις της δίνουν σήμερα από καλύτερη θέση
τη μάχη ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις.
Από αυτή την άποψη, η αναδρομή στο φοιτητικό κίνημα του 2006-7 δεν γίνεται με διάθεση
νοσταλγίας αλλά με την αυτοπεποίθηση ότι
όλοι αυτοί οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες είναι εδώ, μέσα στις μάχες. Και, όπως κερδίθηκαν τότε στην κατάληψη και τον ανυποχώρητο
αγώνα μέχρι τη νίκη, μπορούν να κερδιθούν
και στην αντικαπιταλιστική εναλλακτική.

Λένα Βερδέ
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Νεολαία

Αντίσταση στις περικοπές
και την καταστολή
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Οι τσακισμένοι προϋπολογισμοί για την Παιδεία διαλύουν όχι μόνο τις σχολές
μας, αλλά και τη μέριμνα
των φοιτητών. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οι εστιακοί
φοιτητές της Δουρούτης
πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο 45 ευρώ το μήνα, για
έξοδα που μάλλον δεν αφορούν μόνο τις εστίες, αλλά
και άλλα έξοδα του πανεπιστημίου.

ΠΑΝΤΕΙΟ

Μοσκοβισί
“Υποδοχή”
Στις15/2 με πρωτοβουλία των ΕΑΑΚ ΑΡΕΝ ΑΡΔΙΝ
ΝΟΠΕ πραγματοποιήθηκε
διαδήλωση ενάντια στην
αναγόρευση του Μοσκοβισί ως επίτιμου καθηγητή
του οικονομικού της ΝΟΠΕ. Η κυβέρνηση όχι μόνο
πάει να εφαρμόσει πρόθυμα το τέταρτο μνημόνιο
αλλά τιμά τους εισηγητές
του.

Ο σύλλογός τους πραγματοποίησε μαζική κινητοποίηση στην πρυτανεία μετά
από καταγγελία φοιτητή πως
δε του έδιναν πτυχίο μέχρι να
αποπληρώσει το χρέος του
για το δωμάτιο! Παρόλο που
ο εκβιασμός στέρησης πτυχίου δε πέρασε, η πρυτανεία
ζητά υπεύθυνη δήλωση πως
δεν χρωστάς στο Πανεπιστήμιο για να αποφοιτήσεις. Την
ίδια στιγμή οι μερίδες στη λέσχη έχουν γίνει μισές και έχει
ανοίξει η συζήτηση για εισοδηματικά κριτήρια.
Κινητοποιήσεις για δωρεάν
σίτιση, στέγαση με άμεσο αίτημα την κατάργηση των 45
ευρώ σχεδιάζει να οργανώσει ο σύλλογος των εστιακών. Οι διεκδικήσεις αυτές
αφορούν τη πλειοψηφία των
φοιτητών και για αυτό τα
σχήματα της ΕΑΑΚ βάζουμε
μπροστά με το άνοιγμα των
σχολών να αναδείξουμε αυτό
το θέμα στις σχολές μας και
στις συνελεύσεις των συλλόγων μας. Για να συντονίσουμε τις δράσεις μας και να δέσουμε αυτά τα αιτήματα με
τη συνολική μάχη για αύξηση
της χρηματοδότησης για τα
πανεπιστήμια, για τη διαγραφή του χρέους και όχι τη διάλυση των σχολών μας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι εξισώνει την πολιτική δράση των φοιτητών με τη δράση φασιστικών συμμοριών. Αυτό το γεγονός αποτελεί συνέχεια της πειθαρχικής
δίωξης που έκοψε ένα εξάμηνο σπουδών στους περισσότερους από τους 12
φοιτητές ως τιμωρία για την κινητοποίηση του Συλλόγου, ενώ έδειξε ανοχή στο
γεγονός ότι οι καθηγητές του Φυσικού αποφάσισαν να κόψουν την εξεταστική
του Σεπτέμβρη του 2011. Η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα δεν είναι
κάτι καινούριο, αρκεί να θυμηθούμε το κλείσιμο της Νομικής προκειμένου να
μην γίνει αντιφασιστική εκδήλωση ή τις διώξεις των αντιφασιστών φοιτητών
στην Ξάνθη από καθηγητή που υπογράφει κείμενα της Χρυσής Αυγής. Προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η ΕΑΑΚ Ηρακλείου καλεί τους Συλλόγους Φοιτητών να συνεδριάσουν σε γενικές συνελεύσεις και να αποφασίσουν
μαζική παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην επίθεση στο συνδικαλισμό, στην
υπεράσπιση του ασύλου και ενάντια στις περικοπές και την υποχρηματοδώτηση της παιδείας, στις 3/3 στις 11:00 στην Πρυτανεία Ηρακλείου.

Λουίζα Γκίκα

Γιάννης Μακαρώνας

Οι σχολές μας είναι ρημαγμένες από τα μνημόνια. Ό,τι έχει απομείνει είναι αποτέλεσμα των συνεχόμενων αγώνων μας
ενάντια στην διάλυση του
δημόσιου Πανεπιστημίου.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικούς καθηγητές και κρατική
χρηματοδότηση όχι επίτιμους μνημονιακούς. Διαδηλώσαμε λοιπόν
έξω απο την Πρυτανεία όπου υπήρχε έντονη παρουσία των ΜΑΤ, μοι-

ράζοντας παράλληλα τρικάκια για
να συζητήσουμε με τον κόσμο που
πέρναγε καλώντας τους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στη λιτότητα των μνημονίων.

Ιλιρίντα Μουσαράι

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ακόμα μια φορά η πρυτανεία του Πανεπιστημίου
Κρήτης επιδεικνύει τον ρόλο της, ως όργανο εφαρμογής των περικοπών στα πανεπιστήμια αφού με επαίσχυντη ανακοίνωσή της,
μια μέρα πριν δικαστούν οι 12 φοιτητές του Φυσικού για την πολιτική δράση
του Συλλόγου τους ενάντια στον νόμο της Διαμαντοπούλου το 2011, ζητούσε
την αυστηρή τιμωρία των κατηγορουμένων.

ΒΟΛΟΣ

Τη Κυριακή 19 Φλεβάρη οι μαθητές AntiCapitalista Βόλου πραγματοποίησαν μία συνάντηση όπου μίλησαν για τη μάχη ενάντια στην ακροδεξιά και
το πώς οργανώνουμε τις 18 Μάρτη. Η ανταπόκριση ήταν αρκετά μεγάλη και όλοι οι μαθητές
εξέφρασαν τις απορίες τους πάνω στο ζήτημα, τις ιδέες τους για το πώς ανοιγόμαστε σε
άλλα σχολεία, για το πώς κινητοποιούμε τον
κόσμο και πώς τον κερδίζουμε πολιτικά. Έχον-

τας στα χέρια μας προκηρύξεις,
τρικάκια και μαθητικές εφημερίδες
AntiCapitalista θα πάμε σε όλα τα
σχολεία του Βόλου για να κερδίσουμε μαθητές και καθηγητές!

Για τη συνέχεια αποφασίσαμε να κάνουμε
τον μαθητικό μας πυρήνα κάθε δύο εβδομάδες με θεωρητικά θέματα. Στις 5 Μάρτη θα
συζητήσουμε για τη πάλη ενάντια στο σεξισμό
και την απελευθέρωση των γυναικών, ενώ στις

Την Τρίτη 15/2 ο καθηγητής του
τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
σπουδών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Α. Συρίγος επιτέθηκε φραστικά σε φοιτητή που έγραφε σύνθημα πολιτικού περιεχομένου σε τοίχο του πανεπιστημίου. Μετά τον
έντονο διαπληκτισμό που ακολούθησε, αστυνομικός με πολιτικά εισέβαλε στο χώρο του πανεπιστημίου και οδήγησε το φοιτητή στις
ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΕΛ.ΑΣ
που είχαν μαζευτεί και τον συνέλαβαν. Η πρύτανης του Παντείου πήρε άμεσα θέση σε γνωστό κανάλι
διαδίδοντας ψέματα πως δήθεν οι
«ταραξίες» δεν είναι φοιτητές και
πως υπάρχει συμφωνία ανάμεσα
στην πρυτανεία και στις παρατάξεις να μη γράφονται συνθήματα
στους τοίχους.
Το περιστατικό αυτό δεν είναι
μεμονωμένο αλλά έρχεται ως συνέχεια των γεγονότων στο πανεπιστήμιο Ξάνθης όπου 9 φοιτητές
διώκονται δικαστικά από ακροδεξιούς κύκλους για τη συνδικαλιστική τους δράση, και συνδέεται και
με τη μάχη για αθώωση στη δίκη
των 12 φοιτητών του Φυσικού του
Ηρακλείου Κρήτης, που διώκονται
ποινικά για την συμμετοχή τους σε
κινητοποίηση που καλούσε ο Φοιτητικός τους Σύλλογος το 2011,
στα πλαίσια των καταλήψεων
ενάντια στο νόμο Διαμαντοπούλου.
Στην πραγματικότητα η παραβίαση του ασύλου, η στοχοποίηση
και η δίωξη φοιτητών που αγωνίζονται στοχεύει στη διάλυση των
φοιτητικών συλλόγων και του φοιτητικού συνδικαλισμού. Για μας, το
άσυλο είναι και πρέπει να παραμείνει παρακαταθήκη που διασφαλίζει
την ελευθερία στον πανεπιστημιακό χώρο. Οι σχολές μας είναι πεδίο πολιτικής δράσης και παρέμβασης και δεν θα επιτρέψουμε σε
κανέναν να μας το στερήσει αυτό.

Με μεγάλη επιτυχία έγινε
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο την Παρασκευή 17/2 η
παρουσίαση του βιβλίου του
Alex Callinicos "Η αποκρυπτογράφηση του Κεφάλαιου"
στο Polis Art Cafe, με ομιλητές τους Χρήστο Λάσκο, Χριστίνα Καρακιουλάφη, Βασίλη
Δρουκόπουλο και Πάνο
Γκαργκάνα. Αναλυτική παρουσίαση στο επόμενο φύλλο.

Μαριλένα Κουντούρη

19 για το “κράτος και επανάσταση” του Λένιν
με αφορμή τα 100 χρόνια από τη ρωσική επανάσταση.
Τέλος αποφασίσαμε να μπούμε στα σχολεία
και να διεκδικήσουμε ότι θα κατέβουν όλα
στις 18 του Μάρτη στο συλλαλητήριο και θα
προσπαθήσουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις με καθηγητές.

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη,
5ο Γυμνάσιο Βόλου

Θα τα βρείτε στο
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Διεθνή

Τ

ο κίνημα ενάντια στον Τραμπ
μέσα στις ΗΠΑ απλώνεται, συνδέεται με επιμέρους αγώνες
και προκαλεί τριγμούς στην καρδιά
του κατεστημένου. Στο στενό κύκλο
των συμβούλων του προέδρου υπάρχουν διαφωνίες για το πώς να αντιπαρατεθούν με τις κινητοποιήσεις. Ενώ
ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε να ορίσει
τους υπουργούς του με ησυχία. Την
περασμένη βδομάδα οργανώθηκαν
τρεις μεγάλες μέρες δράσης, την
Πέμπτη “Μέρα χωρίς Μετανάστες”,
την Παρασκευή μια “πανεθνική απεργία” και τη Δευτέρα διαδηλώσεις
ενάντια στην “ημέρα του Προέδρου”.
Συνολικά πολλές δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους. Σε ολόκληρη τη χώρα έκλεισαν εργατικούς
χώρους και διαδήλωσαν. Στη “Μέρα
χωρίς μετανάστες” έγιναν μεγάλες
κινητοποιήσεις από τη Βόρεια Καρολίνα ως το Τέξας, στο Σικάγο και το
Ντιτρόιτ. Στο Λος Άντζελες οι κινητοποιήσεις κατάφεραν να κλείσουν
ολόκληρα σχολεία.
Η “πανεθνική απεργία” της περασμένης Παρασκευής πήρε διαφορετικές μορφές σε διάφορα σημεία.
Μια από τις οργανώτριες, η Σακίνα
Μπράιαντ, μίλησε στην εφημερίδα
Socilalist Worker του Λονδίνου για
το τι έγινε στο Ρόνερτ Παρκ στην
Καλιφόρνια: “Στην περιοχή μου εξελίσσονταν δέκα κινητοποιήσεις, και
πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν. Σε
όλη τη χώρα έρχονται αναφορές για

HΠΑ Το κίνημα απλώνεται
εκατοντάδες κινητοποιήσεις με απίστευτη συμμετοχή κόσμου”.
Στις απεργίες της Παρασκευής πήραν μέρος και δικηγόροι. Ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης νομικής
υποστήριξης Λατινοαμερικάνων
PRLDF λέει: “Το μεγαλύτερο μέρος
των κινητοποιήσεων οργανώθηκαν
από τη βάση και απλώθηκαν από στόμα σε στόμα”. 50 δικηγόροι πήραν μέρος στην απεργία στο Σεντ Λούι.
Οι ακτιβιστές ενάντια στην κατασκευή του αγωγού στην Ντακότα
βγήκαν και αυτοί στους δρόμους τη
μέρα της απεργίας. Η απεργία δεν
καλέστηκε επισήμως από συνδικάτα,
αλλά πολλοί συνδικαλιστές βρέθηκαν στο κέντρο της οργάνωσης και
μπαίνουν οι βάσεις για μια δικτύωση
που μπορεί να στηρίξει μεγαλύτερες
κινητοποίησεις.

Απεργία
Οργανώσεις για τα δικαιώματα
των μεταναστών, μαζί με τους οργανωτές των δράσεων της περασμένης Παρασκευής ήδη καλούν ακόμη
μια “πανεθνική απεργία” την Πρωτομαγιά για να προχωρήσει το κίνημα.
Και σε μια ανακοίνωσή τους, οι
οργανωτές της Πορείας Γυναικών
καλούν “να ξαναενωθούμε στις γειτονιές μας για μια Μέρα Χωρίς Γυ-

750.000 κόσμος βγήκε στους δρόμους
της Σεούλ, το Σάββατο 11 Φλεβάρη απαιτώντας την παραίτηση της προέδρου
Παρκ Γκιουν-χιε. Η κινητοποίηση ήταν διπλάσια από αυτή που έγινε μια βδομάδα
νωρίτερα. Η προεδρία της Παρκ από τον
περασμένο Δεκέμβρη έχει μπει σε αναστολή και καθήκοντα προέδρου έχει αναλάβει ο πρωθυπουργός.
Η αναστολή τής επιβλήθηκε από το
κοινοβούλιο μετά από τις αποκαλύψεις
για σκάνδαλα διαφθοράς και το τεράστιο
κίνημα που ξέσπασε εναντίον της. Όμως
η απόφαση πρέπει να επικυρωθεί από το
Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας
ώστε να προκηρυχθούν νέες εκλογές. Η
Παρκ ισχυρίζεται ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι αποτέλεσμα συνωμοσίας.
Οι οπαδοί της έχουν καλέσει διαδήλωση
την 1η του Μάρτη, μέρα αργίας. Είναι η
γιορτή για την κορεάτικη αντίσταση κατά
του γιαπωνέζικου ιμπεριαλισμού.
Ένα μέρος του δεξιού τύπου υπερβάλλει για το μέγεθος των διαδηλώσεων που
οργανώνουν οι οπαδοί της Παρκ και λέει
ότι είναι εξίσου μεγάλο με το κίνημα εναντίον της. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης
ήταν ότι ο κόσμος του κινήματος κατέβηκε
πιο αποφασιστικά στη διαδήλωση της 11/7
και πλημμύρισε τους δρόμους της Σεούλ.
Στο μεταξύ ο εισαγγελέας που ερευνά
το έγκλημα της Παρκ ζήτησε τη σύλληψη
του ιδιοκτήτη της Σάμσουνγκ, Τζέι Λι. Η
Σάμσουνγκ κατηγορείται για μίζες προς
την Παρκ.

“Μέρα χωρίς Μετανάστες”

ναίκες” στις 8 Μάρτη, τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας.
Στα Πανεπιστήμια, φοιτητές και
εργαζόμενοι έκαναν αποχές και οργάνωσαν αντιμαθήματα. Ο Μάικλ
Ντρέξλερ από το Πανεπιστήμιο
Μπάκνελ της Πενσιλβάνια λέει “Πήραν μέρος πάνω από 200 άτομα την
Παρασκευή”.
Την περασμένη βδομάδα ο Άντι
Πάζντερ, που πέρα από ιδιοκτήτης
πολλών αλυσίδων φαστ φουντ, είναι
ο τύπος που είχε επιλέξει ο Τραμπ
για Υπουργό Εργασίας, αποσύρθηκε
από το Υπουργείο. Αυτό που τα
ΜΜΕ δεν ανέδειξαν σχετικά με αυτή
την εξέλιξη ήταν ο ρόλος που έπαιξε

η οργανωμένη εργατική τάξη. Η Άννα Σάσμαν από την καμπάνια για τα
15 δολάρια ωρομίσθιο είπε στο Socialist Worker: “Λόμπι των αφεντικών, ανάμεσά τους η Εθνική Ένωση
Εστιατόρων, έκαναν μια αντεπίθεση
την τελευταία στιγμή για να σώσουν
τον Πάζντερ. Αλλά η αντίσταση στον
Πάζντερ υπήρξε ανένδοτη και ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που τον
έχρισε Υπουργό ο Τραμπ”. Οργανώσεις για τα εργατικά δικαιώματα μαζί με πρωτοβουλίες και αγωνιστές
κατά τόπους συντόνισαν τον αγώνα.
Η Άννα λέει: “Χιλιάδες εργαζόμενοι
σε φαστ-φουντ πλημμύρισαν τους
δρόμους σε τρεις αλλεπάλληλους

ΝΟΤΙA ΚΟΡΕΑ Aγριεύει η πόλωση
γύης” στη μεγάλη συγκέντρωση, παρότι είχε
αποφασιστεί
από την “Λαϊκή
Δράση”, την ομπρέλα των οργανώσεων που
ηγείται του κινήματος.
Η συμφωνία
των κομμάτων
δέχτηκε σκληρή
κριτική από τη
Συνομοσπονδία
των Συνδικάτων
και άλλες οργανώσεις του κινήματος. Η
“Λαϊκή Δράση” καλεί διαδηλώσεις κάθε
Σάββατο με ιδιαίτερη έμφαση στο επόμενο Σάββατο, 25 Φλεβάρη. Καλεί επίσης σε
αντιδιαδήλωση ενάντια στην κινητοποίηση
της Δεξιάς, την 1η του Μάρτη.
Περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητα να δυναμώσουμε το κίνημα και να μην
περιμένουμε για όποιες μελλοντικές εκλογές. Η ριζοσπαστική αριστερά δίνει της
δυνάμεις της για να εμπλακεί περισσότερο
η οργανωμένη εργατική τάξη. Αυτός είναι
ο πιο αποτελεσματικός τρόπος ώστε το κίνημα να τσακίσει κάθε προσπάθεια επιστροφής της Παρκ.
Σεούλ, 11 Φλεβάρη

Όλα αυτά βαθαίνουν την πολιτική πόλωση. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες είναι κρίσιμο το κίνημα να μεγαλώσει και να γίνει πιο
αποφασιστικό.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προχώρησαν πρόσφατα σε μια προδοτική συμφωνία με το κυβερνών κόμμα. Ανακοίνωσαν από κοινού ότι θα αποδεχθούν την
απόφαση του Δικαστηρίου, ακόμη κι αν
πρόκειται για επιστροφή της Παρκ στην
προεδρία.
Οι “μετριοπαθείς” δυνάμεις του κινήματος λένε πως το κύριο ζήτημα είναι να
στηριχθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τους ανησυχεί η πόλωση.
Έφτασαν να πιέζουν ώστε να μην είναι
ομιλητής μέλος της “Εργατικής Αλληλεγ-

Εργατική Αλληλεγγύη (Νότια Κορέα)

γύρους κινητοποιήσεων σε δεκάδες
πόλεις από τις αρχές Γενάρη”. Εργαζόμενοι κατέλαβαν και τα κεντρικά γραφεία του Hardee’s, μιας από
τις αλυσίδες του Πάζντερ. Έκαναν
διαδήλωση και στο Λόφο του Καπιτώλιου στην Ουάσινγκτον. Μια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενάντια στον Πάζντερ
έφτασε σε 42 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ έγιναν και 39 νέες καταγγελίες εργαζόμενων για κλοπή μισθών, σεξουαλική παρενόχληση και
απειλές στα εστιατόρια του επίδοξου Υπουργού Εργασίας.
Στο μεταξύ στη Βρετανία το κίνημα ενάντια στην επίσκεψη Τραμπ
έχει μετατραπεί σε πρώτη είδηση
και πολλοί προβλέπουν ότι αν τελιικά φτάσει ο Τραμπ στο Λονδίνο θα
πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση τουλάχιστον από το 2003 και
το αντιπολεμικό κίνημα.. Δύο εκατομμύρια υπογραφές έχουν ήδη
συγκεντρωθεί απαιτώντας από την
Τερέζα Μέι την ακύρωση της επίσκεψης. Οι υπογραφές “παραδόθηκαν” στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα το
βράδυ με μια μεγάλη διαδήλωση. Το
Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει
ότι δεν θα κάνει δεκτό τον Τραμπ
στην αίθουσα. Οι γραφειοκράτες
της κυβέρνησης ήδη ψάχνουν τρόπους να αναβάλουν την επίσκεψη
για τον Ιούλη, ακόμη και να μην γίνει
στο Λονδίνο αλλά στα.. Μιντλαντς.

Νίκος Λούντος

Αλληλεγγύη
στους φοιτητές της Σεούλ
Σε διεθνή συμπαράσταση ενάντια στις διώξεις που
υφίστανται έχουν καλέσει οι φοιτητές που βρίσκονται
σε κατάληψη στη Νότια Κορέα. Συγκεκριμένα οι φοιτητές του SNU, του Εθνικού Πανεπιστήμιου της Σεούλ, που έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του κυρίως
κτιρίου του πανεπιστημίου από τις 10 Οκτώβρη του
2016 ενάντια στην ιδιωτικοποίηση που προωθείται.
Η διοίκηση του πανεπιστημίου απειλεί με αποβολή
δια παντός 29 από τους φοιτητές που συμμετέχουν
στην κατάληψη. Στείλτε υπογραφές, αποφάσεις,
ψηφίσματα συμπαράστασης στη διεύθυνση:
mail@workerssolidarity.org
Ήδη την καμπάνια υπογράφουν από την Ελλάδα
36 συνδικαλιστές από χώρους εργασίας και σχολές,
ανάμεσά τους: Ο Χρίστος Αργύρης μέλος του ΔΣ
Συλλόγου Εργαζομένων στο Γεννηματά. Η Ζαννέτα
Λυσικάτου μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, ο Παναγιώτης
Καλφαγιάννης, πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
Αγίου Σάββα, η Χριστίνα Λαδά, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Μεσσηνίας, ο Σπύρος Ρεβύθης, από το ΣΕΛΜΑ, ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος
μέλος ΔΣ του ΣΕΗ, ο Γιάννης Τσαλίμογλου, μέλος
ΔΣ της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, ο Γρηγόρης
Καλομοίρης, μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, ο Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ο Μανώλης
Μαστοράκης, μέλος ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, ο Γιώργος
Μποτσίδης, μέλος ΔΣ Εργατικού Κέντρου Έβρου, ο
Βασίλης Συλαϊδής, μέλος ΔΣ Ιντρακόμ, η Ιλιρίντα
Μουσαράι, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικού Νομικής, η Μαριλένα Κουντούρη, μέλος ΔΣ
Συλλόγου Φοιτητών Παντείου, η Λουίζα Γκίκα, μέλος
ΔΣ Σ.Φ Ιατρικής Ιωαννίνων κ.α

εργατικη αλληλεγγυη

18 ΜΑΡΤΗ

Θα γίνει παντού της Βαρκελώνης
Βαρκελώνη, Σάββατο 18 Φλεβάρη

Π

άνω από 250 χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το
Σάββατο 18 Φλεβάρη στη
Βαρκελώνη απαιτώντας από το
Ισπανικό κράτος να καλωσορίσει
περισσότερους πρόσφυγες. Η
διαδήλωση ήταν ατελείωτη και
συμμετείχαν όλα τα ρυάκια της
αντίστασης.
Μαύροι και μουσουλμάνοι ακτιβιστές από το κίνημα «Ενωθείτε
ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό» (UCFR) της Καταλονίας ήταν
ανάμεσα σε εκείνους και εκείνες
που κρατούσαν το πανό που τέθηκε στην κορυφή της διαδήλωσης.
Οι πλανόδιοι πωλητές, κυρίως
με καταγωγή από την Σενεγάλη,
την Γκάμπια και άλλες αφρικανικές χώρες πρόσφατα έφτιαξαν
σωματείο. Διαδήλωσαν με το δικό
τους μπλοκ έχοντας μαζί τους
έναν πρώην Μαύρο Πάνθηρα.
Έχουν αρχίσει να οργανώνονται
ενάντια στο κυνηγητό που τους
έχει επιβάλει ο δήμος ο οποίος
τους παρενοχλούσε βάναυσα την
περίοδο που ελεγχόταν από την
δεξιά – κάτι που μερικές φορές
εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα που ελέγχεται από την αριστερά.
Σύριοι πρόσφυγες και αριστεροί ακτιβιστές βάδισαν πίσω από
το πανό που έγραφε Tadamon,
δηλαδή «Αλληλεγγύη» στα αραβικά. Πρόκειται για μια καμπάνια
που υποστηρίζει το λαϊκό κίνημα
στη Συρία ενάντια στην δικτατορία του Άσαντ και τους συμμάχους του, ενάντια στις Δυτικές
επεμβάσεις και ενάντια στο ISIS.
Τα δύο μεγάλα κινήματα υπέρ
της καταλανικής ανεξαρτησίας κινητοποιήθηκαν ιδιαίτερα για τη
διαδήλωση, με τις σημαίες της
ανεξαρτησίας να είναι ορατές. Η
καμπάνια ονομάστηκε «Το σπίτι
μας είναι σπίτι σας» με βασικό
σύνθημα «Θέλουμε να προσφέρουμε καταφύγιο». Καλέστηκε
από νέους που γύρισαν από τα
ελληνικά νησιά όπου παρείχαν
εθελοντικά βοήθεια στους πρόσφυγες και έχοντας αρκετοί από
αυτούς επαγγελματική σχέση με
τα μίντια, έχτισαν μια πλατιά και
αναγνωρίσιμη καμπάνια.
Μια συναυλία που οργανώθηκε
την προηγούμενη βδομάδα καλύφθηκε ζωντανά από το πιο μεγάλο
κανάλι τηλεόρασης της Καταλονίας. Γνωστοί Καταλανοί πολιτικοί
ήταν παρόντες για να δηλώσουν
την υποστήριξή τους στη συναυλία. Η διαδήλωση προπαγανδιζόταν καθημερινά στις ειδήσεις, σε
ειδικά αφιερώματα, ακόμα και η
σατιρική εκπομπή έφτιαξε ένα

σκετς πάνω στο θέμα.
Η Καταλάνικη κυβέρνηση και
όλα τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας –περιλαμβανομένης και
της κεντροδεξιάς– υποστήριξαν
τη διαδήλωση. Αυτό φυσικά δημιουργεί το προφανές ερώτημα, αν
θέλετε να καλωσορίσετε τους
πρόσφυγες γιατί απλά δεν τους
επιτρέπετε να μπούνε μέσα. Λένε
ότι το Ισπανικό κράτος δεν θα μας
αφήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε χωρίς ανεξαρτησία.

Πίεση
Αλλά αντιμετωπίζουν πίεση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η Ισπανική
κυβέρνηση απαγόρευσε στην Καταλονία να προχωρήσει σε δημοψήφισμα πάνω στην ανεξαρτησία
αλλά έτσι κι αλλιώς η Καταλάνικη
κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να το
οργανώσει, κάποια στιγμή. Το αντικαπιταλιστικό κόμμα CUP έχει
ξεκινήσει καμπάνια κάτω από τον
τίτλο «όχι άλλες δικαιολογίες».
Λένε, αν θέλουμε ανεξαρτησία,
πρέπει να δείξουμε ανυπακοή στη
Μαδρίτη τώρα, όχι να το αναβάλουμε για το μακρινό μέλλον.
Η κινητοποίηση του Σαββάτου
έδειξε ότι ο λαός θέλει να καλωσορίσει τους πρόσφυγες. Αλλά η
από τα πάνω προς τα κάτω οργάνωση της καμπάνιας, ταυτόχρονα
της βάζει και όρια. Οργανώθηκε
έτσι ώστε να αποκλείει ευρύτερα
αντιρατσιστικά αιτήματα. Ένα από
τα πανό ήταν κανονισμένο να γράφει «Όχι στο νόμο για την μετανάστευση» και άλλαξε μονομερώς
σε «Καταλονία, τόπος καλωσορίσματος».
Πολλοί από τους διαδηλωτές,
ήταν φανερό, ότι δεν είχαν προηγούμενη εμπλοκή με το ευρύτερο αντιρατσιστικό κίνημα. Ήταν
φανταστικό ότι κατέβηκαν στο
δρόμο, αλλά ταυτόχρονα δείχνει
ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πάλη. Σε κάποιες περιοχές η δράση
της UCFR ήταν βασική για να
φτιαχτούν οι αντιπροσωπείες που
συμμετείχαν στη διαδήλωση τροφοδοτώντας έτσι την υποστήριξη
για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε ενάντια στην ισλαμοφοβία
και την ακροδεξιά.
Μπροστά στις μάχες που έρχονται ενάντια στο ρατσισμό δεν
μπορούμε να αποφύγουμε αυτά
τα ζητήματα – χρειάζεται να χτίσουμε ένα κίνημα που να μπορεί
να τα κάνει πράξη.

David Karvala,
εκπρόσωπος της UCFR και
μέλος του Δικτύου Marx21

