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Συγκέντρωση στο Ραδιομέγαρο οργάνωσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και ο “Συντονισμός ενάντια στα κλεισίματα και τις απολύσεις”. 
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Αντιπολεμικές
εκδηλώσεις

Ομπάμα: από το “Μπορούμε” 
στην απογοήτευση

Μ
ε τη συμμετοχή εργα-
ζόμενων και νεολαίων,
ντόπιων και μετανα-

στών, συνεχίστηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα οι εκδηλώσεις
του Σοσιαλιστικού Εργατικού
Κόμματος “STOP στον νέο ιμ-
περιαλιστικό πόλεμο στη Μέση
Ανατολή, STOP στην ελληνική
συμμετοχή”.

“Περίπου 30 άτομα συμμετεί-
χαν στην αντιπολεμική εκδήλω-
ση στην Κυψέλη, την περασμέ-
νη Τετάρτη 5/11”, μας είπε η
Μάνια, “Την εισήγηση έκανε η
Μαρία Στύλλου από το περιοδι-
κό Σοσιαλισμός από τα Κάτω,
εξηγώντας τους λόγους για
τους οποίους βρισκόμαστε ξα-
νά μπροστά σε μια νέα επέμβα-
ση στο Ιράκ, τη Συρία και συνο-
λικά στη Μέση Ανατολή. Με
κεντρικά σημεία την ανάλυση
για τον ιμπεριαλισμό από το
Λένιν μέχρι σήμερα, την από-
κρουση των επιχειρημάτων των
ιμπεριαλιστών περί πολέμου
κατά της τρομοκρατίας και την
εικόνα των συμφερόντων που
συγκρούονται στην περιοχή,
ανάμεσά τους και της ελληνι-
κής άρχουσας τάξης, η Μαρία
ανέλυσε τη σημασία που έχει
αυτή η συζήτηση στο ξεκαθάρι-
σμα του αντιπολεμικού κινήμα-
τος και της αριστεράς προκει-
μένου να συνδέσει αυτή τη μά-
χη με τους αγώνες ενάντια στις
μνημονιακές πολιτικές. Ακολού-
θησαν τοποθετήσεις που ανέ-
δειξαν κι άλλες πλευρές της
αντιπολεμικής μάχης όπως την
ανάγκη να αντιμετωπίσουμε
την ισλαμοφοβία και το ρατσι-
σμό που κλιμακώνονται μετά τη
νέα πολεμική όξυνση”.

Αντίστοιχη ήταν η συμμετο-
χή, την ίδια μέρα, στην εκδήλω-
ση που έγινε σε Κουκάκι – Πε-
τράλωνα. Ο Πάνος Γκαργκάνας
από την Εργατική Αλληλεγγύη
έδωσε την εικόνα των ιμπερια-
λιστικών ανταγωνισμών στην
περιοχή τα τελευταία χρόνια
και εξήγησε γιατί η λύση για
τους λαούς εκεί, όπως για τους
Κούρδους, δεν είναι η συστρά-
τευση με την μία ή την άλλη ιμ-
περιαλιστική δύναμη, αλλά οι
εξεγέρσεις της αραβικής άνοι-
ξης που ξέσπασαν το προηγού-
μενο διάστημα. Τόνισε επίσης
την ανάγκη να ανατρέψουμε τη
συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενι-
ζέλου η οποία συμμετέχει στα
πολεμικά παιχνίδια, συμμαχών-
τας με τα πιο αντιδραστικά κα-
θεστώτα όπως της Αιγύπτου

και του Ισραήλ. Οι τοποθετή-
σεις που ακολούθησαν αλλά
και το κλείσιμο του ομιλητή
ανέδειξαν τις δυσκολίες αλλά
και τις ευκαιρίες που έχει το
αντιπολεμικό κίνημα να βγει,
όπως το 2003, μαζικά στους
δρόμους, με πρώτο κεντρικό
αντιπολεμικό σταθμό τη διαδή-
λωση για την επέτειο της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου στις
17 Νοέμβρη.

Ο κύκλος των συζητήσεων
συνεχίζεται σε πολλές γειτο-
νιές της Αθήνας, σε δεκάδες
πόλεις αλλά και μια σειρά σχο-
λές σε όλη τη χώρα. Ήδη οι
συζητήσεις που έγιναν την πε-
ρασμένη βδομάδα στη Φιλοσο-
φική Αθήνας, το Πάντειο, την
ΑΣΚΤ και το ΤΕΙ Αθήνας έδει-
ξαν το ενδιαφέρον για αυτή την
συζήτηση στα πανεπιστήμια.
“Έγιναν πολλές τοποθετήσεις
μετά την εισήγηση από τον Πά-
νο Γκαργκάνα, κυρίως πάνω
στο γιατί χρειαζόμαστε αντιπο-
λεμικό κίνημα αλλά και πώς
μπορούμε να το οργανώσου-
με”, μας είπε η Μαριλένα από
το Πάντειο. “Απορίες για τους
Κούρδους, το Κομπάνι και τι γί-
νεται εκεί, μπήκαν μετά την ει-
σήγηση του Γιάννη Σηφακάκη,
ενώ άλλοι μίλησαν για το ρόλο
που μπορεί να παίξει το φοιτη-
τικό κίνημα στην αντιπολεμική
μάχη”, μας είπε ο Λούκας από
το ΤΕΙ. “Ήρθαν φοιτητές από
την αφίσα και την εξόρμηση
που είχαμε κάνει για να ενημε-
ρώσουμε, συνολικά 22 άτομα”,
μας είπε ο Γιάννης από τη Φι-
λοσοφική όπου μίλησε ο Κώ-
στας Πίττας. “Καταλάβαμε ότι
πολύς κόσμος ενδιαφέρεται
για το αντιπολεμικό μέτωπο και
έχει σε μεγάλη εκτίμηση τις
ιδέες μας”.

Λ.Β.

Δ
εν είναι εύκολο να συλλάβει
κανείς σήμερα ξανά την ξεχω-
ριστή ατμόσφαιρα μέσα στην

οποία ο Μπάρακ Ομπάμα εκλέχτηκε
πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ
πριν από έξι χρόνια. Υπήρχε τότε μια
αίσθηση ότι όλα είναι πιθανά που έκ-
φραζε το σύνθημα του Ομπάμα: «Ναι,
μπορούμε»!

Γράφει ο Άλεξ 
Καλλίνικος

Τώρα, οι ενδιάμεσες εκλογές για
το Κογκρέσο – για ολόκληρη την
Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα
τρίτο της Γερουσίας – ήρθαν να ενι-
σχύσουν ακόμα περισσότερο το ήδη
έντονο συναίσθημα της ακινησίας
και της απογοήτευσης. Ο μαρξιστής
μπλόγκερ Μάικλ Ρόμπερτς είπε ότι
τις ενδιάμεσες εκλογές τις κέρδισε
το «κόμμα της μη ψήφου». Αυτό εί-
ναι αλήθεια, αφού πήγε να ψηφίσει
μόνο το 36,5% του εκλογικού σώμα-
τος. 

Αλλά, όσο και αν ο κόσμος περι-
φρόνησε τα δύο κόμματα, το ένα
πήγε καλύτερα από το άλλο. Οι Ρε-
πουμπλικάνοι νίκησαν με διαφορά.
Αύξησαν την πλειοψηφία τους στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, κερδίζον-
τας τις περισσότερες έδρες από την
εποχή που είχε εκλεγεί πρόεδρος ο
Χέρμπερτ Χούβερ, το 1928. Και πή-
ραν τον έλεγχο της Γερουσίας. 

Οι Ρεπουμπλικάνοι έκαναν μια πο-
λύ πιο πειθαρχημένη προεκλογική
καμπάνια σε σύγκριση με αυτήν που
είχαν κάνει στις προηγούμενες εν-
διάμεσες εκλογές το 2010, όταν μια
σειρά από τρελοί του «Κόμματος
του Τσαγιού» είχαν αφεθεί ανεξέ-
λεγκτοι. Αντίθετα, οι Δημοκρατικοί
βρέθηκαν διαιρεμένοι, έχοντας από
τη μια μεριά τον Λευκό Οίκο να δια-
θέτει τα τεράστια ποσά που έχει
συσσωρεύσει η προεκλογική εκ-

στρατεία του Ομπάμα και από την
άλλη την ηγεσία στο Κογκρέσο να
επιδιώκει με κάθε τρόπο να κρατή-
σει αποστάσεις από τον μη λαοφιλή
πρόεδρο. 

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να
οργανωθούν και να νικήσουν. Η νίκη
τους εκφράζει μια μεγάλη στροφή
προς τα δεξιά. Οι νεοεκλεγμένοι γε-
ρουσιαστές περιλαμβάνουν μερι-
κούς πραγματικά φανατικούς –
όπως τον Τομ Κότον στο Αρκάνσας
και τον Τζόνι Ερνστ στην Αϊόβα, και
οι δύο βετεράνοι που εξακολουθούν
να θεωρούν ότι ο πόλεμος στο Ιράκ
ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Τι πρακτι-
κή διαφορά θα σημάνει το αποτέλε-
σμα αυτών των εκλογών, τουλάχι-
στον κοντοπρόθεσμα, είναι ένα άλλο
θέμα. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε
παράλυση ήδη από την περίοδο που
το πρώτο κύμα του Κόμματος του
Τσαγιού είχε επιτρέψει στους Ρε-
πουμπλικάνους να πάρουν τον έλεγ-
χο της Βουλής των Αντιπροσώπων
το 2010. 

Ο Ομπάμα ήταν σε διαφωνία με αρ-
κετούς Δημοκρατικούς στο Κογκρέ-
σο, εξαιτίας της προσπάθειας που
έκανε να κλείσει συμφωνίες ελεύθε-
ρου εμπορίου στον Ειρηνικό και την
Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, οι Ρε-
πουμπλικάνοι συζητάνε να του δώ-
σουν με διαδικασία φαστ τρακ την
απαραίτητη εξουσία για να διαπραγ-
ματευτεί αυτές τις συμφωνίες.

Σύγκλιση

Αυτό το είδος της σύγκλισης πάνω
σε μια ανανεωμένη νεοφιλελεύθερη
ατζέντα είναι ακριβώς αυτό που τα
μεγάλα συμφέροντα θα ήθελαν να
δουν. Το Εμπορικό Επιμελητήριο των
ΗΠΑ ξόδεψε πολλά λεφτά για να στη-
ρίξει οικονομικά τους ρεπουμπλικά-
νους υποψήφιους και υπολογίζεται
ότι είχε ένα ποσοστό επιτυχίας 80%
σε αυτές τις πολιτικές του επενδύ-
σεις.   

Η συμφωνία του Ομπάμα με τους
Ρεπουμπλικάνους πάνω στο ελεύθε-
ρο εμπόριο εξηγεί το μυστικό της
άτακτης υποχώρησης των Δημοκρα-
τικών. Ακόμα και στο θέμα της  αμφι-
λεγόμενης και επίμαχης μεταρρύθμι-
σης του συστήματος υγείας και
ασφάλισης, ο Ομπάμα κινήθηκε κεν-
τρώα και προώθησε πολιτικές που
συστηματικά εξυπηρετούσαν τα συμ-
φέροντα του κεφαλαίου.  

Αυτό έδωσε το πλεονέκτημα στην
Ρεπουμπλικάνικη δεξιά, οι οποίοι ιδε-
ολογικά είναι περισσότερο υπέρ των
καπιταλιστών απ’ ό, τι ο Ομπάμα, αλ-
λά έχουν κριτική για την αμερικάνικη
κοινωνία: λένε ότι είναι προβληματική
επειδή δεν είναι αρκετά … καπιταλι-
στική! Όσο και αν αυτό ακούγεται
παλαβό, παρ’ όλα αυτά τους έδωσε
την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Ακούγονταν οργισμένοι σε μια χρονι-
κή στιγμή που πολλοί Αμερικάνοι εί-
ναι οργισμένοι και απογοητευμένοι
από τον Ομπάμα. 

Από την δική του πλευρά ο Ομπά-
μα είχε να επιδείξει μια οικονομία σε
ανάπτυξη, αλλά το οικογενειακό ει-
σόδημα έχει πέσει σε όλες σχεδόν
τις πολιτείες στις οποίες κρίθηκαν οι
έδρες της Γερουσίας. Την κατάστα-
ση όξυνε ακόμα περισσότερο το χά-
ος γύρω από την τελική εκκίνηση της
μεταρρύθμισης στο σύστημα υγείας
και ο ανεκδιήγητος και απαράδεκτος
πανικός που ενορχηστρώθηκε από
ΜΜΕ και πολιτικούς γύρω από τον
Έμπολα,  που αποσταθεροποίησαν κι
άλλο τον Ομπάμα.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα
ομάδες ψηφοφόρων, των οποίων η
υποστήριξη ήταν αποφασιστικής ση-
μασίας στις δύο νίκες του Ομπάμα
στις προεδρικές εκλογές, αυτή τη
φορά να ψηφίσουν σε μικρότερους
αριθμούς. Όπως ανέδειξε μια ρε-
πουμπλικάνικη ιστοσελίδα: «Το 2012,
οι Αφροαμερικάνοι ήταν το 13% του
συνόλου των ψηφοφόρων, ενώ το
2014 έπεσαν στο 12%. Παρομοίως, οι
Ισπανόφωνοι που ήταν το 10% των
ψηφοφόρων το 2012 το 2014 έπεσαν
στο 8%. Οι ανύπαντρες γυναίκες που
ήταν το 23% του συνόλου των ψηφο-
φόρων το 2012 υποχώρησαν στο
21% το 2014. Σε αντίθεση, το ποσο-
στό των ψηφοφόρων που είναι πάνω
από 65 χρονών (με έντονη την ρε-
πουμπλικάνικη επιρροή)  ανέβηκε
από 16% το 2012 σε 22% σε αυτές
τις εκλογές».

Ο Ομπάμα θα παραμείνει στον
Λευκό Οίκο για ακόμη δύο χρόνια.
Αλλά θα στοιχειώνει τους διαδρό-
μους του μαζί με τα φαντάσματα των
ελπίδων που κάποτε ο ίδιος ενσάρ-
κωνε.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11 Θέατρο Ξυλοτε-
χνίας 6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11 
ΚΑΠΗ (Λεωφόρος Φυλής 169)
6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 
Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 ΚΕΠ 7μμ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11 Βίλλα Στέλλα
7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 αίθ. Δημοτικού
Συμβουλίου 6.30μμ (πλατεία Ν.
Σμύρνης – πάνω από το Goody’s) 
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 
Νέα Φιλοσοφική Σχολή 4μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 
ΚΑΠΗ Αργυρούπολης 7μμ 
(Αλεξιουπόλεως – 
απέναντι από το Goody’s)
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 
Πνευματικό Κέντρο Ζωγράφου
(Ανακρέοντος 60) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

STOP στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Στις σχολές

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11, 
Α2 Χημικό, 1μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης 

ΠΑΠΕΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11  
αίθουσα εκδηλώσεων 2μμ
Ομιλητής: Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11  12μ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
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«Οι σημαίες της εξόδου από τα Μνημόνια

ήταν από νάιλον. Και τελικά υπεστάλησαν

στο Eurogroup. Η νέα συμφωνία έχει δυο ση-

μαντικά στοιχεία: (α) πιο ακριβό δανεισμό.

(β) πιο αυστηρό έλεγχο.» 

Ό
ταν οι ροζ σελίδες της «Καθημερι-
νής» αναγκάζονται να περιγράψουν
με τέτοιες σκληρές διατυπώσεις την

κατάσταση που διαμορφώνεται, μπορούμε να
καταλάβουμε το μέγεθος του αδιέξοδου για
τη συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου.

Η «έξοδος» από τα μνημόνια ήταν το λάβα-
ρο του κυβερνητικού δίδυμου για να διεκδική-
σει την παραμονή του στην εξουσία. Πρώτα
το ποδοπάτησαν οι αγορές στέλνοντας τα επι-
τόκια δανεισμού σε απαγορευτικά ύψη. Και
ύστερα ήρθε το Γιούρογκρουπ να υπαγορέψει
τους όρους για μια «πιστωτική γραμμή με ενι-
σχυμένους όρους», δηλαδή ξανά δανεισμό και
ξανά σκληρό έλεγχο.

Για άλλη μια φορά, όπως με τον ΓΑΠ το
2011 και με τον Παπαδήμο το 2012, η Τρόικα

πετάει το μπαλάκι για τις αποτυχίες των προ-
γραμμάτων της πίσω στην ελληνική κυβέρνη-
ση: «κόψτε το λαιμό σας για να επιβάλλετε νέο
γύρο λιτότητας για να πληρώνετε το χρέος».

Ποια είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να
βγάλουμε από αυτή την εξέλιξη;

Διαγραφή

Πρώτο, το χρέος δεν είναι βιώσιμο, ούτε πρό-
κειται να γίνει μέσα σε συνθήκες λαχανιασμέ-

νης οικονομίας διεθνώς και επαναλαμβανόμε-
νης μαύρης τρύπας στο τραπεζικό σύστημα. Η

διαγραφή του χρέους θα έπρεπε να είναι πρώ-
τη προτεραιότητα στην ατζέντα της Αριστεράς

για μια εργατική διέξοδο από την κρίση.

Δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προσέξει
το σύνδρομο της «στυμμένης λεμονόκουπας».
Αν η ΕΕ συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο
σε δικούς της ανθρώπους όπως ο Γ. Παπαν-
δρέου, ο Λ. Παπαδήμος και τώρα οι Σαμαρο-
βενιζέλοι, ποια θα είναι η τύχη μιας κυβέρνη-
σης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ που θα μπει σε δια-
πραγμάτευση δεσμευμένη για την παραμονή

στο Ευρώ και την ΕΕ από την αρχή;
Οι προτάσεις της αντικαπιταλιστικής Αρι-

στεράς γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικές με κά-
θε νέο κύκλο της κρίσης. Όχι μόνο γιατί οι αν-
τικειμενικές συνθήκες επιβεβαιώνουν πόσο
καταστροφικός είναι ο καπιταλιστικός δρόμος
και οι διεθνείς τοποτηρητές του. Αλλά και για-
τί η επικαιρότητα του εναλλακτικού δρόμου
ζωντανεύει. 

Ο δρόμος του Νοέμβρη είναι επίκαιρος, όχι
μόνο γιατί το ημερολόγιο δείχνει την επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά γιατί
γίνεται ξανά μονόδρομος για όλους όσους αν-
τιστέκονται. Μας το θύμισε η νεολαία στις
σχολές και στα σχολεία με τις κινητοποιήσεις
της, το είπαν δυνατά οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
μαζί με τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύ-
λακες και όλους τους απολυμένους που επι-
μένουν ότι θα γυρίσουν πίσω στις δουλειές
τους νικητές.

Πυκνώστε τις γραμμές του αντικαπιταλι-
σμού και στην πορεία του Πολυτεχνείου και
στην Πανεργατική της 27 Νοέμβρη και σε όλη
τη διαδρομή μέχρι την ανατροπή. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στα 57.150 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονο-
μικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 6.350 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε. 

Διακόσια δέκα ευρώ συγκεντρώθηκαν στις εξορ-
μήσεις σε εργατικούς χώρους και πλατείες: 60 ευ-
ρώ στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια στα
Χανιά, 16 ευρώ στη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, 13 ευρώ
στην εφορία της Κυψέλης, από 10 ευρώ στο νοσο-
κομείο Αγία Όλγα και στη λαϊκή Εξαρχείων, από 6
στο Ιπποκράτειο και στο Δήμο στο Μπραχάμι, από
5 στο Ασκληπιείο και στην πλατεία στον Βύρωνα.

Ευχαριστούμε τους Μάνο Γ., Αχιλλέα Π., Γιώργο

Ρ. που γράφτηκαν συνδρομητές στην εφημερίδα
καθώς και για τις προσωπικές σας ενισχύσεις που
συνεχίζονται: Γιώργος Α. 50 ευρώ, Στέλλα Σ. και
Μαρία Κ. από 30, από 20 ευρώ Κώστας Β. και Αγ-
γελική Λ., από 10 ευρώ Παναγιώτης Κ., Άλκηστις
Λ., Κώστας Κ., από 5 ευρώ Αφροδίτη Κ., Ιωάννα
Α., Γιώργος Γ., Νατάσα Χ.

Οργανώνουμε εξορμήσεις σε χώρους, σχολές
και γειτονιές καλώντας στις διαδηλώσεις για το Πο-
λυτεχνείο. Προμηθευτείτε το νέο αυτοκόλλητο της
Εργατικής Αλληλεγγύης που κυκλοφορεί, ενισχύ-
στε οικονομικά την επαναστατική αριστερά που συ-
νεχίζει 41 χρόνια μετά στον δρόμο του Νοέμβρη! 

Τ
ο να κατεβαίνεις σε διαδήλωση
που καλούν τα συνδικάτα στο Βέλ-
γιο είναι από μόνο του μία εμπει-

ρία. Όταν όμως αυτή η κινητοποίηση με-
τρά 120.000 διαδηλωτές που ενωμένοι
βροντοφωνάζουν ΟΧΙ στα σχέδια μιας
υβριδικής, νεοφιλελεύθερης έμπνευσης
και εθνικιστικής, ακροδεξιάς ρητορίας
κυβέρνησης, τότε αυτή η εμπειρία γίνε-
ται μοναδική. 

Οι δρόμοι πλημμυρίζουν από χρώμα-
τα: κόκκινο για τη μεγαλύτερη ομοσπον-
δία της χώρας, αυτής των σοσιαλιστικών
συνδικάτων (fgtb), πράσινο για τη δεύτε-
ρη σε μέλη συνομοσπονδία των χριστια-
νικών συνδικάτων (scs) και λίγο μπλε για
τους φιλελεύθερους της cglsb. Μετά, εί-
ναι το πάθος και τα συναισθήματα: νοι-
ώθεις έντονα την υπερηφάνεια μιας ερ-
γατικής τάξης που έχει τις ρίζες της
στην βιομηχανική επανάσταση και στα
ορυχεία, την αλληλεγγύη και την συν-
τροφικότητα, την βεβαιότητα ότι το δίκιο
είναι με το μέρος μας. Είναι επίσης η αί-
σθηση της ήρεμης δύναμης που αποπνέ-
ει αυτός ο κόσμος, νοιώθεις απόλυτα το
σύνθημα “εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημέ-
νοι”.  Είναι τέλος η χαρά, το χιούμορ, η
μουσική, οι μπύρες, οι κροτίδες, η αί-
σθηση γιορτής που διαρκεί σε όλη τη
διάρκεια της διαδήλωσης. Η αίσθηση ότι
η νίκη είναι δική μας. 

Μεγαλειώδης

Η κινητοποίηση της 6ης Νοεμβρίου
ήταν πραγματικά μεγαλειώδης και εξέ-
πληξε ακόμα και τους διοργανωτές της.
Στους δρόμους βρέθηκαν άνθρωποι που
δεν είχαν ξανακατέβει σε διαδήλωση, νέ-
οι, συνταξιούχοι, άνεργοι, μεταλεργάτες,
δάσκαλοι, σιδηροδρομικοί, εργάτες πο-
λυεθνικών, από όλα τα μέρη του Βελγίου. 

Βρυξελλιώτες, Φλαμανδοί και Βαλλώ-
νοι μαζί με τους παλιούς και νέους μετα-
νάστες, αδελφωμένοι, πέρα και πάνω
από τους ψεύτικους εθνικιστικούς και
ρατσιστικούς διαχωρισμούς που η αστι-
κή τάξη (αστοί πολιτικοί, μεγάλα ΜΜΕ)
προσπαθεί εδώ και χρόνια να φυτέψει
ανάμεσά τους. Έφτασαν οι ανακοινώ-
σεις των μέτρων από τη νεόκοπη ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση (ορκίστηκε στις
11 Οκτωβρίου) για να περάσει το εθνικι-
στικό ζήτημα στην τελευταία θέση της
πολιτικής ατζέντας. 

Αυτά τα μέτρα, οι κυβερνήσεις, κάτω
από την πίεση της ευρωπαϊκής επιτρο-
πής, τα είχαν έτοιμα από το 2008, από
την αρχή της οικονομικής κρίσης. Όμως
το Βέλγιο άντεξε στην κρίση, κυρίως για-
τί την εποχή που όλες οι άλλες κυβερνη-
σεις έπαιρναν δρακόντια μέτρα λιτότη-
τας, εδώ δεν είχαμε κυβέρνηση για 541
μέρες (από την παραίτηση της κυβέρνη-
σης Λετέρμ και τις εκλογές που ακολού-
θησαν στις 13 Ιουνίου του 2010 έως την
κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυ-
πουργό τον Έλιο Ντι Ρούπο στις 6 Δε-
κεμβρίου του 2011). 
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To σύνδρομο της στυμμένης λεμονόκουπας

Εργατική έκρηξη στο Βέλγιο
Βρυξέλλες, 6 Νοέμβρη 2014
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Σ
υνεχίστηκε την Παρασκευή 7 Νοέμ-
βρη στο Β� Μικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο, η δίκη των 65 μεταναστών της

Αμυγδαλέζας, οι οποίοι είχαν εξεγερθεί
στις 10 Αυγούστου 2013 αντιδρώντας στις
άθλιες συνθήκες και την παράταση της
κράτησής τους. Η δίκη θα συνεχιστεί την
Τρίτη 18/11.

Οι μετανάστες που κρατούνταν επί ένα
18μηνο στην Αμυγδαλέζα χωρίς να έχουν
κάνει τίποτα, απλά και μόνο επειδή δεν εί-
χαν χαρτιά, δικάζονται γιατί αντέδρασαν
στον βασανισμό τους από τους ανθρωπο-
φύλακες της Αμυγδαλέζας και τώρα αντιμε-
τωπίζουν βαριές κατηγορίες, «κακουργημα-
τικού» χαρακτήρα, όπως της στάσης κρα-
τουμένων, του εμπρησμού, της επικίνδυνης
σωματικής βλάβης, της διακεκριμένης φθο-
ράς ξένης ιδιοκτησίας και άλλες.

Την Παρασκευή 7/11 εξετάστηκαν δύο
αστυνομικοί μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι
υπέπεσαν σε τραγικές αντιφάσεις στην κα-
τάθεσή τους, αναδεικνύοντας για άλλη μία
φορά ότι πρόκειται για στημένο κατηγορη-
τήριο. Όπως έχουν καταγγείλει δημόσια (σε
συνέντευξη τύπου της ΚΕΕΡΦΑ 31/10) μετα-
νάστες κρατούμενοι, αναγκάζονται να ζουν
μέσα σε κοντέινερ με 50 βαθμούς θερμο-
κρασία και να υπόκεινται σε βασανισμούς.
Στις 10 Αυγούστου του 2013 δέχτηκαν επί-
θεση των ΜΑΤ με δακρυγόνα, εισβολές στα
κοντέινερ, όπου τους έσερναν με τη βία έξω
σε βαθμό που τους έσπασαν τα χέρια.

“Αθώοι” οι λιμενικοί

Εντωμεταξύ αθώοι κρίθηκαν κατά πλει-
οψηφία από το Πενταμελές Αναθεωρητικό
Δικαστήριο Αθήνας στις 6/11, οι δύο λιμενι-
κοί υπάλληλοι, που δικάζονταν σε δεύτερο
βαθμό για βασανιστήρια σε βάρος Μαροκι-
νού αιτούντος άσυλο το καλοκαίρι του 2007
πάνω σε πλοίο του Λιμενικού στη Χίο. Οι δύο
λιμενικοί που είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα
σε ποινές έξι και τριών ετών, είχαν προσπα-
θήσει να προκαλέσουν ασφυξία με βύθισμα
του κεφαλιού σε κουβά με νερό και με χρή-
ση σακούλας σε βάρος του πρόσφυγα, αμέ-
σως μετά την είσοδό του στην Ελλάδα και
κατά τη μεταφορά του στο λιμάνι της Χίου. 

Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της Αυ-
γής « Η κατάθεση του θύματος κράτησε
δύο ώρες χωρίς διακοπή, σε ένα κλίμα που
θύμιζε εξέταση κατηγορουμένου για ειδεχ-
θές έγκλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κα-
ταγγέλλων κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να
απαντήσει στην ερώτηση του εισαγγελέα
για τα κίνητρα της πράξης των κατηγορου-
μένων: "γιατί τους εκνευρίσατε;".

Η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με την Ένωση Μετανα-
στών Εργατών και την Πακιστανική Κοινότη-
τα, συνεχίζει και ενόψει της επετείου του
Πολυτεχνείου, τον αγώνα για να κλείσουν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, για ανοιχτά
σύνορα και νομιμοποίηση των μεταναστών,
άσυλο στους πρόσφυγες, δικαίωση για τα
θύματα της Μανωλάδας, της Αμυγδαλέζας,
και του Φαρμακονησίου και για να τελει-
ώνουμε με την κυβέρνηση που βασανίζει
και δολοφονεί στο όνομα του ρατσισμού. 

Σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδίκασε το
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου τους τρεις
κατηγορούμενους (Ιωάννης Καραδήμας, Σωτήρης Καρ-
βέλης, Παναγιώτης Σταμούλης) για τη χρυσαυγίτικη επί-
θεση εναντίον της Ρομά Παρασκευής Κοκόνη και του
ανιψιού της Κώστα στο Αιτωλικό, τον Οκτώβριο του
2012.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά επίθεση που έγινε στην
στην κεντρική πλατεία του χωριού όταν οι δύο Ρομά πή-
γαν για για ψώνια και δεχτηκαν επίθεση από περίπου
επτά άνδρες, όταν κάποιος  υπέδειξε την γυναίκα ως
“συγγενή του αρχηγού της κοινότητας των Ρομά”.

H υπόθεση περιλαμβάνεται, μαζί με άλλες τέσσερις
επιθέσεις εναντίον των Ρομά Αιτωλικού, στο πόρισμα του
εισαγγελέα Ντογιάκου για την εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή, οι οποίες έγιναν από τον Αύγουστο του
2012 μέχρι τον Γενάρη του 2013. Οι επιθέσεις αφορούν
εισβολές χρυσαυγιτών στον καταυλισμό των Ρομά, μαζί
με εμπρησμούς και ξυλοδαρμούς στις οποίες πρωτοστα-
τούσε ο τοπικός βουλευτής της ΧΑ Μπαρμπαρούσης.

«Πρόκειται για ιστορική απόφαση, καθώς πρώτη φορά
καταδικάζονται χρυσαυγίτες για επίθεση σε Ρομά, και
μάλιστα από επαρχιακό δικαστήριο. Ελπίζουμε ότι και οι
άλλες έξι δίκες με κατηγορούμενους στελέχη της ΧΑ για
επιθέσεις σε Ρομά της περιοχής να έχουν το ίδιο αποτέ-
λεσμα, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους», δήλωσε στην
“Εφ.Συν.» ο Παναγιώτης Δημητράς από το Ελληνικό Πα-
ρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, που είχε ανα-
λάβει τη νομική εκπροσώπηση της πολιτικής αγωγής.

Κ
υκλοφορεί αυτή την
εβδομάδα το αντιρατσι-
στικό-αντιφασιστι κό

επιτραπέζιο ημερολόγιο της
ΚΕΕΡΦΑ για το 2015, γεμάτο
από τους σημαντικότερους
σταθμούς του κινήματος που
παλεύει να τσακίσει το ρατσι-
σμό της κυβέρνησης και τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής,
αλλά και σκίτσα, ιστορικές
φωτογραφίες, γκράφιτι.

Το εξώφυλλο ξεκινά από τη
φωτογραφία των μικρών Ρομά
του Χαλανδρίου που κρατών-
τας τις σημαίες της ΚΕΕΡΦΑ
έδωσαν φέτος τη μάχη για να
μείνει όρθιος ο καταυλισμός
τους, αποκρούοντας με επιτυ-
χία την ρατσιστική επίθεση
της κυβέρνησης

Ο Γενάρης έχει τη φωτογραφία του πανό-
ζωγραφικού πίνακα: «Πρόσφυγες Καλοδε-
χούμενοι» που έχει επιμεληθεί η ζωγράφος
Εύα Μπέη το 2001, θυμίζοντας τους αγώνες
του αντιρατσιστικού κινήματος ενάντια στους
ρατσιστικούς φραγμούς των κλειστών συνό-
ρων που επέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις
και η ΕΕ απέναντι στους πρόσφυγες των ιμ-
περιαλιστικών πολέμων των ΗΠΑ και του ΝΑ-
ΤΟ.

Ο Φλεβάρης συνεχίζει με τη μάχη ενάντια
στο φασισμό με το πανό «ο Παύλος Ζει τσακί-
στε τους Ναζί», θυμίζοντας την έκρηξη τους
αντιφασιστικού κινήματος μετά τη δολοφονία

του Παύλου Φύσσα. Ένα κίνημα στο οποίο
ενεργό ρόλο έπαιξαν οι καλλιτέχνες, όπως
συμβολίζει η φωτογραφία του Μάρτη, με τα
δρώμενα της Ομάδας Καλλιτεχνών που έδω-
σαν τον τόνο στην παγκόσμια μέρα κατά του
ρατσισμού στις 22 Μάρτη 2014, αλλά και της
νεολαίας, του κόσμου στις γειτονιές, των συν-
δικάτων.

Μάης των εργαζόμενων

Ο Μάης είναι αφιερωμένος στον αγώνα των
μεταναστών εργατών της Γενικής Ανακύκλω-
σης για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους
και ο Ιούνης στον αγώνα των εργατών γης
της Μανωλάδας και των Καθαριστριών του

υπουργείου οικονομικών που
έγιναν και οι δύο σύμβολα της
μάχης ενάντια στην εργοδοτική
τρομοκρατία και την ανεργία.

Ο Αύγουστος θυμίζει την
πλημμυρισμένη πλατεία Παγκό-
σμιας Ειρήνης στον Κορυδαλλό
(πλ. Μέμου) στο τέλος της με-
γαλειώδης πορείας που ξεκίνη-
σε από το Κερατσίνι στον ένα
χρόνο από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα στις 18/9/2014.
Από το κατέβασμα των μαθη-
τών του Κερατσινίου στη συγ-
κέντρωση στο σημείο της δολο-
φονίας του την ίδια μέρα συνε-
χίζεται ο Σεπτέμβρης, ενώ ο
Οκτώβρης θυμίζει την μάχη
ενάντια στο σεξισμό και την
Ομοφοβία με τη συμμετοχή τα
ΚΕΕΡΦΑ στο Gay Pride 2014.

Το ημερολόγιο κλείνει με τη συνάντηση της
Μάγδας Φύσσα και του Χαντίμ Χουσεϊν μπρο-
στά στο μνημείο του δολοφονημένου Παύλου
στο Κερατσίνι, που συμβολίζει ότι ντόπιοι και
μετανάστες χρειάζεται να παλέψουμε ενωμέ-
νοι ενάντια στο φασισμό και την κυβέρνηση
που τους στηρίζει.

Με αυτή τη δύναμη συνεχίζουμε και το
2015 τη μάχη για να μπουν ισόβια οι δολοφό-
νοι της Χρυσής Αυγής και να τιμωρηθούν
όσοι τους κάνουν πλάτες όσο ψηλά και αν
βρίσκονται. Το νέο ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ
δίνει την καλύτερη έμπνευση για τους αγώνες
που έχουμε μπροστά μας. 

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ

Στύλιος όπως... Κασιδιάρης Καταδίκη ΧΑ 
για επίθεση σε Ρομά

Δίκη 
Αμυγδαλέζας

Η φράση του υφυπουργού Παιδεί-
ας Στύλιου μέσα στη βουλή: «Δεν θα
με κάνετε εσείς Κασιδιάρη» προς τη
Λιάνα Κανέλλη, τον οδήγησε τελικά
εκτός κυβέρνησης. Ο Σαμαράς προ-
σπαθώντας για άλλη μία φορά να
κρύψει κάτω από το χαλί τις γέφυ-
ρες ΝΔ και Χρυσής Αυγής ζήτησε
την παραίτησή του Στύλιου. 

Ο Στύλιος όχι μόνο στην ουσία δι-
καιολόγησε με την φράση του τον
Κασιδιάρη για το χαστούκι που έδω-
σε στην Κανέλλη αλλά στην διάρκεια
της συζήτησης στη βουλή αντέγρα-
ψε την κλασσική προπαγάνδα αλά
Κασιδιάρη, ότι η Αριστερά είναι για
«τα σαλόνια» (ενώ ο Σαμαράς και ο
Μιχαλολιάκος είναι παιδιά της εργα-
τιάς!) 

Ο πρώην υφυπουργός είχε μιλήσει
για τις «πρωτοβουλίες» που έχει πά-
ρει το υπουργείο Παιδείας, για να
καταπολεμήσει την πείνα στα σχο-
λεία, με το πρόγραμμα «βάλε το
φρούτο στη ζωή σου». Η Κανέλλη
του απάντησε ότι αυτή η πρωτοβου-
λία θυμίζει την Μαρία Αντουανέτα
«Τα παιδιά πεινάνε. Δώστε τους ένα
φρούτο την ημέρα. Δώστε τους παν-

τεσπάνι. Εκτός και αν δεν ξέρετε τι
θα πει πείνα, λιποθυμία από την πεί-
να». 

Ο Στύλιος ως γνήσιο παιδί της
«λαϊκής» δεξιάς υιοθέτησε το γνω-
στό κλισέ που χρησιμοποιεί και η
Χρυσή Αυγή, ότι λίγο-πολύ η ΝΔ εί-
ναι το κόμμα των φτωχών. «Έχω τε-
λειώσει το Δημοτικό σχολείο σε χω-
ριό, στην Άρτα, σε ορεινό χωριό, με
τους συμμαθητές μου. Δεν δέχομαι,
κυρία Κανέλλη, να μου κάνετε μάθη-
μα εσείς, που δεν έχετε μεγαλώσει
όπως μεγάλωσα εγώ». 

Οι κοινές γραμμές ανάμεσα σε
βουλευτές της ΝΔ και της Χρυσής
Αυγής δεν κρύβoνται, ό, τι λαϊκίστικη
προπαγάνδα και να χρησιμοποιούν
ενάντια στην Αριστερά, όπως δεν
κρύβονταν και όταν ψήφιζαν μαζί
στη Βουλή σε μια σειρά από νομο-
σχέδια προς όφελος των καπιταλι-
στών. Ταυτόχρονα οι πολλαπλές
αποκαλύψεις για τις διασυνδέσεις
και την χρηματοδότηση της Χρυσής
Αυγής, καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι
και οι μεν και οι δε είναι εξίσου υπη-
ρέτες του κεφαλαίου. 
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Υπόμνημα της Πολιτικής Αγωγής
για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Κ
ατατέθηκε την Τρίτη 11 Νο-
έμβρη υπόμνημα της Πολιτι-
κής Αγωγής του Αντιφασιστι-

κού Κινήματος, προς το Συμβούλιο
Εφετών. Το υπόμνημα κατατέθηκε
εκ μέρους του Αιγύπτιου Abouzid
Εmbarak, θύματος της παραλίγο δο-
λοφονικής επίθεσης που πραγματο-
ποιήθηκε από τη Χρυσή Αυγή στο
Πέραμα στις 12-6-2012, και προσθέ-
τει μία σειρά στοιχεία επί της πρότα-
σης του Εισαγγελέα Εφετών Ισίδω-
ρου Ντογιάκου για την παραπομπή
των μελών της εγκληματικής οργά-
νωσης Χρυσή Αυγή.

Το υπόμνημα αποδεικνύει αυτό
που χρόνια τώρα υποστηρίζει το αν-
τιφασιστικό κίνημα: ότι η Χρυσή Αυ-
γή είναι εγκληματική οργάνωση,
συγκροτήθηκε από τα μέσα της δε-
καετίας του ’80, έδρασε έχοντας την
προστασία της αστυνομίας, εξασφά-
λιζε χρηματοδότηση ασκώντας εκ-
βιασμούς και πουλώντας προστασία
σε μαγαζιά και έδρασε ως το μακρύ
χέρι των εργοδοτών για να διασπά-
σει το εργατικό κίνημα και να εξα-
σφαλίσει τα συμφέροντά τους.

Η ίδια η προκαταρκτική εξέταση
αναδεικνύει ότι «η ΧΑ συγκεντρώνει,
με αρχετυπικό μάλιστα τρόπο, όλα
τα κατά νόμο χαρακτηριστικά της
εγκληματικής οργάνωσης όπως τυ-
ποποιούνται στο άρθρο 187 ΠΚ».
Αυτό που προσθέτει το υπόμνημα
της Πολιτικής Αγωγής και ζητά να
προστεθεί στο κατηγορητήριο είναι
ότι «ο χρόνος συγκρότησης της εγ-
κληματικής οργάνωσης, που προσ-
διορίζεται από το 1987 και της
απαρχής τέλεσης ειδικότερων εγ-
κληματικών επιθέσεων από τα Τάγ-
ματα Εφόδου τουλάχιστον από το
1992 – άλλως, και σε κάθε περίπτω-
ση, τουλάχιστον από το έτος 1996,
όπου και υπάρχουν οι πρώτες αμε-
τάκλητες καταδικαστικές υποθέσεις
σε βάρος ηγετικών μελών της και
όχι “τουλάχιστον το έτος 2008”,
όπως εσφαλμένα και χωρίς τεκμη-
ρίωση αναφέρεται στην εισαγγελική
πρόταση Ντογιάκου».

Αναφέρεται συγκεκριμένα η επίθε-
ση που έγινε στις 6-4-1996 στην πλα-
τεία Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη,
όταν 15 μέλη της Χρυσής Αυγής, με
επικεφαλής τους Ζαφειρόπουλο, Πα-
ναγιωτίδη, Κουσουμβρή, επιτίθενται
και τραυματίζουν σοβαρά μέλη της
ΟΣΕ, που διακινούσαν την Εργατική
Αλληλεγγύη. Τότε οι Δ. Ζαφειρόπου-
λος και Χ. Κουσουμβρής ήταν ηγετι-
κά στελέχη της και μάλιστα ο πρώ-
τος θα προαχθεί το 1998 σε “Υπαρ-
χηγό”, και ο Χ. Κουσουμβρής σε μέ-

λος του Πολιτικού Συμβουλίου της
ΧΑ. Στη διαδικασία της δίκης (που
μετά από πολλές αναβολές έγινε το
2002) εκτέθηκε ένα χρονικό των επι-
θέσεων από το 1992 και αναδείχτη-
καν όλοι οι παράγοντες που καθι-
στούν την οργάνωση αυτή εγκλημα-
τική και δολοφονική. Ανάμεσα σε αυ-
τές ήταν η παραλίγο δολοφονική επί-
θεση σε βάρος του φοιτητή Δημήτρη
Κουσουρή,  στις 16-6-1998 στα Δικα-
στήρια της Ευελπίδων, με επικεφα-
λής τον “Περίανδρο”. Με την τότε
μήνυση ζητήθηκε η άσκηση ποινικής
δίωξης κατά της εγκληματικής οργά-
νωσης, χωρίς όμως ο εισαγγελέας
να προχωρήσει στην άσκησή της.

Δομικό στοιχείο

Άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι η
δράση των ταγμάτων εφόδου της
Χρυσής Αυγής, αποτελεί από το
1996 μέχρι τη δολοφονία Φύσσα δο-
μικό στοιχείο συγκρότησής της. «Η
ύπαρξη στο κέντρο της μιας μόνιμης
στρατιωτικοποιημένης δομής ένο-
πλων εκπαιδευμένων μελών (κατά
βάση αντρών) που είναι έτοιμοι να
τελέσουν εγκληματικές πράξεις κατ’
εντολή των ανωτέρων τους.

Η δομή αυτή είναι τα Τμήματα
Ασφαλείας των τοπικών οργανώσεων
που υπάγονται στην ευθύνη του τοπι-
κού Υπεύθυνου Πολιτικής Δράσης
της πενταμελούς επιτροπής, ο οποί-
ος με τη σειρά του αναφέρεται στον
Υπεύθυνο Πολιτικής Δράσης της Κεν-
τρικής Διοίκησης. Η δομή αυτή δεν
συνιστά παράπλευρη δραστηριότητα
της οργάνωσης, αλλά αποτελεί τον
ουσιαστικό λόγο της ύπαρξής της». 

Στο υπόμνημα αναδεικνύεται κα-
θαρά η σύνδεση των ταγμάτων εφό-

δου της Χρυσής Αυγής με τα αστυ-
νομικά τμήματα της εκάστοτε περιο-
χής δράσης και ιδιαίτερα με τα
αστυνομικά τμήματα Αγίου Παντελε-
ήμονα και Νίκαιας. «Η τέλεση εγκλη-
ματικών πράξεων από τα μέλη της
Χρυσής Αυγής χωρίς τον κίνδυνο
της ποινικής δίωξης και τιμωρίας
εξαρτιόταν εν πολλοίς από τη δια-
σύνδεση με εκείνο το κομμάτι των
κρατικών αρχών που θα έπρεπε να
κινηθεί πρώτο για την εξιχνίασή
τους, δηλαδή την Ελληνική Αστυνο-
μία (ΕΛΑΣ). Για το λόγο αυτό, η Χρυ-
σή Αυγή είχε ιδιαίτερο συμφέρον και
ανέπτυσσε ειδική δράση για την δι-
εύρυνση της υποστήριξής της στο
εσωτερικό των σωμάτων ασφαλείας.
Το καθήκον αυτό ήταν κεντρικό στη
στρατηγική της οργάνωσης, αλλά
επιμεριζόταν περαιτέρω σε κάθε το-
πικό παράρτημά της που αναλάμβα-
νε την οικοδόμηση σχέσεων με το
τοπικό αστυνομικό τμήμα». 

Εξοργιστικές είναι οι αποκαλύψεις
για τις πηγές χρηματοδότησης πριν
και μετά την είσοδό της στη βουλή.
«Κάθε τοπική οργάνωση και κάθε μέ-
λος (ιδιαίτερα υψηλόβαθμο) ήταν
επιφορτισμένοι να αξιοποιούν ευκαι-
ρίες χρηματοδότησης της οργάνω-
σης που προέκυπταν από τον εκά-
στοτε τομέα ευθύνης (τοπικό, κλαδι-
κό, κλπ)». Σημαντική πηγή χρηματο-
δότησης της οργάνωσης ήταν η πώ-
ληση ρούχων και υλικών που θεω-
ρούνταν συνδεδεμένα με την στρά-
τευση στη Χρυσή Αυγή, με υπεύθυνο
τον Ηλία Παναγιώταρο, ο οποίος διέ-
θετε κατάστημα με την επωνυμία
“Φάλαγγα” που τροφοδοτούσε με εί-
δη ένδυσης, σήματα, μπρελόκ, κλπ.
Βασική πηγή χρηματοδότησης απο-

τελούσε επιπλέον η πώληση υπηρε-
σιών προστασίας από μέλη της οργά-
νωσης, σε καταστήματα, bar, κλπ.
Μάλιστα στη Νίκαια μέλη της Χρυσής
Αυγής «εκβίαζαν αλλοδαπούς κυρίως
καταστηματάρχες ότι θα τους κατα-
στρέψουν τις επιχειρήσεις τους αν
δεν πληρώσουν χρήματα στην οργά-
νωση». Επίσης πηγή εσόδων αποτε-
λούσε ακόμα η διάθεση των ταγμά-
των εφόδου της Χρυσής Αυγής για
τη διεξαγωγή ελέγχων στην αγορά
εργασίας, «κατόπιν “μίσθωσής” τους
από επιχειρηματίες στον κλάδο των
μεταφορών», για να κάνουν ελέγχους
σε φορτηγά με οδηγούς από τη
Βουλγαρία αλλά και στη Ναυπηγοε-
πισκευστική Ζώνη Περάματος για τη
δημιουργία «διασπαστικού Σωματεί-
ου, με σκοπό την κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων, σε αντιπα-
ράθεση με τα υπάρχοντα Σωματεία».  

«Σύμφωνα με πληροφορίες που
κατέθεσε ο Σωτήριος Πουλικόγιαν-
νης, πρόεδρος των Σωματείων της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης και
μέλος του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, στις
02/10/2013: “λίγες μέρες πριν [τον
Ιούνιο του 2012] πραγματοποιήθηκε
συνάντηση σε νυκτερινό κέντρο της
Συγγρού στην οποία συμμετείχαν
από πλευράς Χρυσής Αυγής οι Μι-
χαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και
από πλευράς εργολάβων οι Αθανα-
σόπουλος Αντώνης, Δελής Παναγιώ-
της, Πυρινής Θανάσης, Μεταξάς Δη-
μήτριος, Βουδούρης Ευάγγελος και
ακόμη ένας. Από πλευράς εργολά-
βων είχε συγκεντρωθεί ένα ποσό
της τάξης των 300.000-400.000 ευ-
ρώ περίπου το οποίο δόθηκε ως οι-
κονομική ενίσχυση στο κόμμα της
Χρυσής Αυγής με αντάλλαγμα την

ανάληψη δράσης ενάντια στους
πρωτοπόρους συνδικαλιστές των
σωματείων μας, την εκκαθάριση της
Ζώνης από εμάς, τη δημιουργία Σω-
ματείου της Χρυσής Αυγής, το
οποίο θα ερχόταν σε συμφωνία με
τις ενώσεις των εργολάβων (οι συγ-
κεκριμένοι εργολάβοι εκτός από επι-
χειρηματίες ήταν και παραμένουν
μέχρι σήμερα εκπρόσωποι εργοδοτι-
κών ενώσεων)...».

Xρυσαυγίτες και εργοδότες

Η αλήθεια των λεγομένων του εν
λόγω μάρτυρος προκύπτει από το
γεγονός ότι μετά την ίδρυση του
σωματείου της Χρυσής Αυγής στη
Ζώνη και την επίθεση στους συνδι-
καλιστές του ΠΑΜΕ, οι εργοδότες
αντάμειψαν τα μέλη της Χρυσής Αυ-
γής προσλαμβάνοντάς τους στις
επιχειρήσεις τους. 

«Στις 16/09/2013, λίγες μέρες μετά
την επίθεση είς βάρος μας, πραγμα-
τοποιείται σύσκεψη στα γραφεία της
ΧΑ στο Περαμα, παρουσία δημοσιο-
γράφων, όπως γράφτηκε στον τύπο
και ενημερωθήκαμε από ρεπορτάζ
καναλιών, ο Κυριτσόπουλος Χρήστος
αυτοπαρουσιαζόμενος ως ο επικεφα-
λής του εθνικιστικού φορέα στη Ζώ-
νη ανακοίνωσε ότι ο φορέας έχει έρ-
θει σε συμφωνία με επιχειρηματίες
για την πρόσληψη εργαζομένων μέ-
σα από τον φορέα από πλευράς ερ-
γολάβων με εργασιακές σχέσεις με-
σαίωνα και με δέσμευση προς τους
εφοπλιστές ότι δεν πρόκειται να ξα-
ναπραγματοποιηθεί καμία παρέμβα-
ση ή διεκδίκηση για οποιοδήποτε ζή-
τημα από πλευράς σωματείων... Τέ-
λος σας εγχειρίζω αντίγραφο του βι-
βλίου παρουσίας της επιχείρησης
Κουτρουλός Ευάγγελος και Σια ΕΕ
(είναι η επιχείρηση του κυρίου Πυρι-
νή) όπου φαίνεται ότι μετά τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ναυπηγοεπι-
σκευαστών Πειραιά προσλαμβάνει
στην επιχείρησή του όλον τον πυρή-
να της Χρυσής Αυγής».

Το αίτημα του υπομνήματος είναι
«Να παραπεμφθούν όλοι οι κατηγο-
ρούμενοι ενώπιον του Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών
για τις εγκληματικές πράξεις, όπως
τους αποδίδονται» και ως προς τον
χρόνο της συγκρότησης της εγκλη-
ματικής οργάνωσης Χ.Α, να γίνει δε-
κτό, ότι είναι το έτος 1987 και της
απαρχής τέλεσης ειδικότερων εγ-
κληματικών επιθέσεων από τα Τάγ-
ματα Εφόδου τουλάχιστον από το
1992 ή το1996. 

Κατερίνα Θωίδου

Αιγύπτιοι ψαράδες επικεφαλής αντιφασιστικής διαδήλωσης στο πέραμα
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Δ
εκάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές
διαδήλωσαν την προηγούμενη Πέμπτη
6 Νοέμβρη, στην Αθήνα και σε όλη την

Ελλάδα. Η πανεκπαιδευτική μέρα δράσης
ενάντια στη διάλυση της Παιδείας είχε επιτυ-
χία. Όχι μόνο αριθμητική, αλλά και επιτυχία
στο επίπεδο του συντονισμού. Κατάφερε να
σπάσει στο δρόμο την τρομοκρατία του Λο-
βέρδου που μια μέρα πριν έκανε τις περίφη-
μες δηλώσεις για εισαγγελείς που θα μπαί-
νουν στα σχολεία και θα ελέγχουν ποιος οργα-
νώνει τις καταλήψεις. Κατάφερε επίσης να δεί-
ξει πως ο συντονισμός ανάμεσα στα κομμάτια
της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι εφικτός και
χρειάζεται να συνεχιστεί.

Στην Αθήνα έγινε η μεγαλύτερη συγκέντρω-
ση και τα Προπύλαια άρχισαν να γεμίζουν με
κόσμο από νωρίς. Πολλά σχολεία από όλο το
λεκανοπέδιο κατέβηκαν οργανωμένα με πανό
(ανάμεσά τους τα 21ο, 40ο, και 52ο Αθήνας,
το 3ο ΓΕΛ Λιοσίων, το 3ο ΓΕΛ Νίκαιας, το 6ο
ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, το 5ο ΓΕΛ Αγία Άννα, το 2ο ΓΕΛ
Ηρακλείου). Από νωρίς είχαν στηθεί στο χώρο
των Προπυλαίων πανό των μαθητών Anticapi-
talista, του Ανυπότακτου Μαθητή, των μαθη-
τών της ΚΝΕ, των φοιτητικών Συλλόγων της
Φυσικομαθηματικής (ΦΜΣ), του Γεωλογικού,
της Καλών Τεχνών, των φοιτητών του ΣΕΚ, της
ΚΕΕΡΦΑ, του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισί-
ματα και τις Διαθεσιμότητες, της ΕΡΤ και της
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας. 

Οι μαθητές από το σχολικό συγκρότημα της
Γκράβας συμμετείχαν μαζικά. Φώναζαν συνε-
χώς το σύνθημα “Λοβέρδο με τους μαθητές δε
θα κάνεις πλάκα, τώρα θα σου δείξουμε πως
αντιδρά η Γκράβα”. Η Ελευθερία, η Ελένη και
η Αριάδνη μας είπαν: “Το θέμα μας είναι το
νέο σύστημα και γι’αυτό αντιδράμε και πα-
λεύουμε. Γιατί θέλουν να μας κλέψουν τα δι-
καιώματά μας. Υπάρχει κι ένας ακόμα λόγος.
Τα σχολεία μας χρειάζονται ανακαίνιση. Σήμε-
ρα έπεσε ένας σοβάς στο κεφάλι ενός συμμα-
θητή μας. Δε χτύπησε ευτυχώς, αλλά έπεσε
πάνω του καθώς ξεκόλλησε από το ταβάνι.
Δεν είναι επικίνδυνο αυτό;

Σήμερα έχουμε κατάληψη στο σχολείο και
συμμετέχουμε πάρα πολλοί μαθητές στη δια-
δήλωση. Καταγγέλλουμε το γεγονός πως
έχουν μπει εισαγγελείς σε σχολεία αυτές τις
μέρες, τρομοκρατώντας παιδιά 14 και 15 χρο-
νών. Είναι παράλογο αυτό που κάνει το
Υπουργείο. Μας κατηγορούν για το κίνημά
μας, ενώ αυτοί είναι που λένε ότι παράγουν
παιδεία. Δεν παράγουν παιδεία, φτιάχνουν μια
δεξαμενή παιδιών για να τα στείλουν κατευθεί-
αν στα φροντιστήρια και τους ιδιώτες. Εδώ
συζητάνε να βάλουν πανελλήνιες και στο γυ-
μνάσιο. Φανταστείτε να αναγκαστούν τα παι-
διά να πηγαίνουν φροντιστήρια από το δημοτι-
κό. Ήδη υπάρχουν παιδιά που πάνε φροντι-
στήρια γιατί έχουν αγγλικά κλπ. Κατά τ’άλλα
έχουμε υποτίθεται δωρεάν παιδεία. Δεν έχου-
με, από την τσέπη μας πληρώνουμε. Γι’αυτό
παλεύουμε. Γιατί είναι αδικία και θέλουμε να
δούμε πώς θα αλλάξει”.

Εκτός από το 40ό και το 21ό Λύκειο Αθήνας
που στεγάζονται στη Γκράβα, με πανό διαδή-
λωσαν επίσης οι μαθητές από το Γυμνάσιο και
το Λύκειο Καρέα, το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω, το Συν-

τονιστικό Μαθητών Περιστερίου, το 1ο ΕΠΑΛ
Αγίας Παρασκευής, το 1ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλ-
φειας, πρωτοβουλία από μαθητές της Χαλκη-
δόνας, το 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών, το 1ο Λύκειο
Χολαργού, το 3ο ΓΕΛ Αλίμου. 

Τα μπλοκ των φοιτητών ήταν οργανωμένα
από τις επιτροπές κατάληψης των πανεπιστη-
μίων. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε το
πανό των καταλήψεων του Πολυτεχνείου και
ακολουθούσαν οι φοιτητές της ΦΜΣ, της ΝΟ-
ΠΕ (Νομική, Οικονομικό και Πολιτικό τμήμα
του ΕΚΠΑ), της Καλών Τεχνών, της Φιλοσοφι-
κής και η πρωτοβουλία των φοιτητών του
Πα.Πει. (Πανεπιστήμιο Πειραιά).

“Δε θα περάσει”

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου οι
ντουντούκες δε σταμάτησαν να δίνουν τον
παλμό φωνάζοντας συνεχώς συνθήματα. “Ού-
τε ν+2, ούτε 2ν, κανένας φοιτητής δε θα δια-
γραφεί”, “Δε θα περάσει”, και “Μαθητές - φοι-
τητές, καταλήψεις μαζικές”, “Η ΕΡΤ θα μείνει
ανοιχτή, είναι η φωνή του κάθε αγωνιστή” και
πολλά άλλα που αναδείκνυαν τη φαντασία και

την αποφασιστικότητα της νεολαίας και των
εργαζομένων.

Η διαδήλωση έφτασε μέχρι την Ομόνοια,
έστριψε στα Χαυτεία και ανηφόρισε τη Σταδίου
μέχρι το Σύνταγμα. Όταν τα μπλοκ πέρασαν
μπροστά από την Καραγιώργη Σερβίας, οι αγω-
νιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικο-
νομικών ανέβηκαν με το πανό τους και φώνα-
ξαν συνθήματα μαζί με τους διαδηλωτές. Οι
διαδηλωτές σταμάτησαν για λίγη ώρα μπροστά
από τη Βουλή και επέστρεψαν στα Προπύλαια. 

Σαν αρνητικό στοιχείο της διαδήλωσης κα-
ταγράφηκε η αποχώρηση των φοιτητών της
ΚΝΕ και του Μ.Α.Σ. που ενώ καλούσαν στη
συγκέντρωση μαζί με τους υπόλοιπους φοιτη-
τικούς συλλόγους, επέλεξαν να διαδηλώσουν
νωρίτερα χωρίς να περιμένουν τους υπόλοι-
πους και μάλιστα καλώντας τους μαθητές να
τους ακολουθήσουν. Ακολούθησαν κάποια
σχολεία, κυρίως από την περιοχή του Μετα-
ξουργείου, ενώ υπήρξαν και πολλοί μαθητές
που ξαναγύρισαν στα Προπύλαια και ενώθη-
καν με την υπόλοιπη πορεία. 

Έλλη Πανταζοπούλου

Μ
εγάλη ανταπόκριση βρήκε το κάλεσμα για διαδηλώσεις
σε κάθε μεγάλη πόλη την ίδια μέρα. Στα Γιάννενα, τη
Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και

τα Χανιά έγιναν συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις όπου μαθητές,
φοιτητές και εργαζόμενοι ένωσαν τις φωνές τους στέλνοντας
το μήνυμα πως το πανεκπαιδευτικό κίνημα είναι εδώ και οργα-
νώνει τη μάχη σε κάθε γωνιά της χώρας.

Στα Γιάννενα, με πρωτοβουλία των φοιτητών της Ιατρικής κα-
λέστηκε συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν φοιτητές, οι δι-
οικητικοί του Πανεπιστημίου, η τοπική ΕΛΜΕ και οι εργαζόμενοι
της ΕΡΑ. Έγινε διαδήλωση από την Ακαδημία, η οποία πέρασε
από όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και την αγορά,
ενώ τα συνθήματα συνέδεαν τις μάχες των χώρων που συμμε-
τείχαν. Αυτή τη βδομάδα γίνεται νέος γύρος συνελεύσεων στις
σχολές και η Κωνσταντίνα Τσοκάντα μας μεταφέρει πως από τη
μεριά των φοιτητών του ΣΕΚ, θα προταθεί κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων με πρόταση για καταλήψεις με μεγαλύτερη διάρ-
κεια και συντονισμό με τους μαθητές, καθώς η συμμετοχή στη
διαδήλωση έδωσε έμπνευση σε όλους για να συνεχίσουν. 

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε πορεία μαθητών το
πρωί, η οποία καλέστηκε και οργανώθηκε μόλις σε μια μέρα.
Συμμετείχαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου και του 2ου
ΓΕΛ Πολίχνης με πανό, ενώ κατέβηκαν και μαθητές από άλλα
σχολεία που πραγματοποιούσαν κατάληψη εκείνη την ημέρα. Η
διαδήλωση ξεκίνησε από το Άγαλμα Βενιζέλου και βάδισε μέχρι
το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης όπου παρέμειναν για αρκε-
τή ώρα φωνάζοντας συνθήματα. Ακολούθησε συντονιστική συ-
νέλευση όπου αποφασίστηκε η συνέχιση των μαθητικών κινητο-
ποιήσεων. Αποφασίστηκε μάλιστα να γραφτεί κείμενο που θα
μοιραστεί στα σχολεία από τους ίδιους τους μαθητές για να κα-
λέσουν σε συμμετοχή και τα υπόλοιπα σχολεία.

Στα Χανιά εκατοντάδες μαθητές ξεχύθηκαν στους δρόμους της
πόλης διαδηλώνοντας, έχοντας μάλιστα στο πλευρό τους τους
καθηγητές, όπου με απόφαση της τοπικής ΕΛΜΕ προχώρησαν σε
στάση εργασίας προκειμένου να συμπαρασταθούν στους μαθη-
τές. Οι καταλήψεις των σχολείων συνεχίζονται για 2η βδομάδα.
Παρουσία είχαν επίσης και οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα. Τα
πανό των μαθητών, από το 2ο, το 4ο, το Μουσικό και το Λύκειο
Ακρωτηρίου έγραφαν συνθήματα για τον αγώνα για δημόσια και
δωρεάν Παιδεία, ενώ οι μαθητές του 2ου Λυκείου στο πανό τους
θύμισαν το πανεκπαιδευτικό κίνημα ενάντια στον Αρσένη το 1998.
Με αυτό τον τρόπο έδειξαν πως τα κινήματα της νεολαίας δεν πέ-
φτουν από τον ουρανό, αλλά έχουν μια πορεία χρόνων πίσω τους
και μετράνε νίκες που τώρα μπορούν να επαναληφθούν. 

Στην Πάτρα έγινε φοιτητική συγκέντρωση στην πλατεία Αγί-
ου Γεωργίου, με τη στήριξη του Συλλόγου εργαζομένων του
Πανεπιστημίου.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, έδωσαν το παρών φοιτητές από την
Ιατρική και το τμήμα Υπολογιστών (CSD) του Πανεπιστημίου. 

Στο Ρέθυμνο, πάνω από 100 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω
από το Δημαρχείο αναρτώντας πανό των φοιτητικών συλλόγων
της πόλης και με μικροφωνική και προκηρύξεις συζητούσαν με
τον κόσμο για την ανάγκη να συμπαρασταθούν όλοι στον αγώ-
να της νεολαίας για δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Σε όλη τη χώρα

Μαζική συμμετοχή στην πανεκπαιδευτική μέρα δράσης
6 Νοέμβρη, στην Πανεπιστημίου

Οι μαθητές των Χανίων στο δρόμο
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΑΑΚ Εμπρός για κλιμάκωση ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Είναι ο ευεργέτης
μου... μεγάλος;Στις 7 και 8 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε με

μεγάλη συμμετοχή το πανελλαδικό διήμερο
συντονισμού των σχημάτων της ΕΑΑΚ, της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς των φοιτητών.  

Σε όλες τις τοποθετήσεις μπήκαν στοιχεία
από τα προβλήματα των σχολών λόγω της
υποχρηματοδότησης. Όπως για παράδειγ-
μα η απόλυση των καθαριστριών της Φιλο-
σοφικής και ο εξαναγκασμός των φοιτητών
της Ιατρικής να αγοράζουν οι ίδιοι τα στη-
θοσκόπια. Όλοι αναφέρθηκαν επίσης στο
ότι η επίθεση στην Παιδεία συνδέεται με την
επίθεση της κυβέρνησης συνολικά προς την
εργατική τάξη. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να κα-
λέσουμε τη συμμετοχή των συλλόγων στην
πανεργατική απεργία στις 27 Νοέμβρη, με

κατειλημμένες τις σχολές μας. 
Από τη μεριά μας, οι φοιτητές του ΣΕΚ,

επιμείναμε στην ανάγκη κλιμάκωσης του
φοιτητικού κινήματος με συνέχιση των κατα-
λήψεων, με μεγαλύτερη διάρκεια. Οι μαζι-
κές διαδηλώσεις στις 6 Νοέμβρη έδειξαν
πως υπάρχει η δυνατότητα μέσα στις σχο-
λές για να συνεργαστούμε με εκατοντάδες
φοιτητές σε κάθε τμήμα, με τους διοικητι-
κούς και τους καθηγητές. 

Με κόμβο το τριήμερο του Πολυτεχνείου
αποφασίστηκε νέος γύρος συνελεύσεων με
πρόταση από τα ΕΑΑΚ για 3ήμερη κατάλη-
ψη και συμμετοχή σε όλες τις δράσεις και
τις διαδηλώσεις που θα γίνουν σε κάθε πό-
λη. Εμείς προτείναμε συνέχιση με 3ήμερες

ή 5ήμερες καταλήψεις και τη διοργάνωση
πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων στις 4
Δεκέμβρη.

Επίσης άνοιξε η συζήτηση για τον πόλεμο
και το τι στάση πρέπει να κρατήσει η αρι-
στερά για να μπορέσει να δυναμώσει το αν-
τιπολεμικό κίνημα. Τέλος, συζήτηση έγινε
και για το αντιφασιστικό κίνημα όπου οι φοι-
τητές έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο το προ-
ηγούμενο διάστημα. Από τη μεριά μας τονί-
σαμε την αναγκαιότητα να υπάρξει μαζική
συμμετοχή των συλλόγων στις κινητοποι-
ήσεις όσο διαρκέσει η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Αρκετές σχολές έχουν ήδη πάρει αυτή
την απόφαση.

Γιάννης Σανιδάς, ΦΠΨ Αθήνας

Μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη βρεθήκαμε οι
φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη
το πρωί όταν πήγαμε στη σχολή μας. Μέσα στο
Σαββατοκύριακο συντάχθηκε και κυκλοφόρησε
από τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος, Περικλή Λύ-
τρα, σχέδιο πρότασης χορηγικής εκστρατείας. 

Μέσα στο δεκασέλιδο κείμενο παρουσιάζονται
οι δυνατότητες που θα παρέχονται στους ιδιώτες
επενδυτές του Ιδρύματος. Μάλιστα υπάρχουν και
διαβαθμίσεις του τίτλου που θα απολαμβάνει ο
κάθε χορηγός. Από απλούς φίλους και υποστηρι-
κτές μέχρι το “Μεγάλο Ευεργέτη”, που σημαίνει
πως όποιος δωρίζει πάνω από μόλις 1 εκατομμύ-
ριο ευρώ, θα ανακηρύσσεται επίτιμος καθηγητής,
θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα αμφιθέατρά μας
για να κάνει σεμινάρια και ό, τι άλλο θέλει, ενώ
θα μπορεί να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει
στις διαλέξεις ως επισκέπτης καθηγητής. 

Διάλυση

Προωθείται στην πραγματικότητα η διάλυση
του ΤΕΙ και το πέρασμά του στα χέρια των επιχει-
ρήσεων και τις ορέξεις τους. Ισχύει πως τα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια η χρηματοδότηση για τη
σχολή μου έχει πέσει από τα 40 εκατομμύρια, μό-
λις στα 8. 

Η ανταπόκρισή μας σε αυτά τα σχέδια, ήταν
άμεση. Μέσα σε λιγότερο από δυο ώρες, οργα-
νώσαμε συνέλευση στη σχολή μου, αποφασίζον-
τας να προχωρήσουμε σε κατάληψη και κινητο-
ποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 13
Νοέμβρη. Να συμμετέχουμε μαζικά στο τριήμερο
και την πορεία του Πολυτεχνείου και να καλέσου-
με σε νέα συνέλευση δυο μέρες μετά με στόχο
την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να μην
τους περάσει. Θα είμαστε παρόντες στη Γενική
Απεργία στις 27 του μήνα. Στα υπόλοιπα τμήματα
του ΤΕΙ προγραμματίζονται συνελεύσεις μέσα
στη βδομάδα για να κινηθούμε συντονισμένα και
να συνδεθούμε με τους μαθητές της περιοχής.

Ο αντιπρόεδρος άθελά του, κατάφερε με αυτή
την πρωτοβουλία κάτι θεαματικό. Να ενώσει την
αριστερά απέναντι στον κοινό κίνδυνο. Έτσι θα συ-
νεχίσουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να νικήσουμε.

Διοτίμα Χριστοπούλου,
Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

Οι απαντήσεις που έδωσε όλη την προηγούμενη βδομάδα ο
Υπουργός Παιδείας Λοβέρδος στην απαίτηση των εκατοντάδων χι-
λιάδων μαθητών που διεκδικούν την απόσυρση του Νέου Λυκείου,
ήταν εξοργιστικές. 

Από τη μία, υιοθέτησε το “σχέδιο δράσης” του Πρύτανη Φορ-
τσάκη στέλνοντας εισαγγελείς και αστυνομικές δυνάμεις έξω από
πολλά σχολεία για να τσεκάρουν ποιοι οργανώνουν καταλήψεις
και να τους εμποδίζουν. Σε άλλα σημεία προσπάθησε να τρομο-
κρατήσει βάζοντας τους ίδιους τους διευθυντές στο ρόλο του
αστυνόμου Σαϊνη, να κυνηγούν δηλαδή “ύποπτες” κινήσεις και να
απειλούν με αποβολές, όπως έγινε στο 4ο Γυμνάσιο Δάφνης.  (Για
τον συγκεκριμένο διευθυντή που εκφράστηκε με χυδαιότητα απέ-
ναντι στους μαθητές του, η Ε’ ΕΛΜΕ ζητά τη διαγραφή του).

Δημιουργικός χρόνος

Και λίγο αργότερα ήρθαν οι προτάσεις του Λοβέρδου για να “λυ-
θούν” τα προβλήματα. Καθηγητές ζητούν οι μαθητές
που κάνουν καταλήψεις, καθηγητές θα τους δώσει. Μό-
νο που θα είναι εθελοντές, χωρίς μισθό. Θα “πληρώνον-
ται” με μόρια, μπας και καταφέρουν κάποτε να διορι-
στούν. Μέχρι στιγμής κανένας αδιόριστος εκπαιδευτι-
κός δεν έχει δείξει ενδιαφέρον γι’ αυτή την πρόταση και
είναι λογικό. Δεν λείπει από τους εκπαιδευτικούς ο δημι-
ουργικός χρόνος, η δουλειά τους λείπει και αυτήν διεκ-
δικούν. 

Ούτε η μία μέθοδος, όμως, ούτε η άλλη, θα καταφέ-
ρουν εύκολα να σταματήσουν τους μαθητές που συνε-
χίζουν τις καταλήψεις σε πολλά σχολεία, συνδέοντάς
τες με την επέτειο του Πολυτεχνείου.

“Στις 3 Νοέμβρη κάναμε κατάληψη στο σχολείο και
κατεβήκαμε στη διαδήλωση”, μας λέει ο Νάσος Αντωνό-
πουλος, από το 2ο Λύκειο Ν. Ηρακλείου. “Ο διευθυντής

εκείνη τη μέρα, που είχαν μαζευτεί και γονείς για να δουν αν θα γίνει
μάθημα, είπε στους γονείς των πιο μαχητικών μαθητών ότι θα απο-

βάλλει τα παιδιά αν τους δει να το ξανακά-
νουν. Εμείς δε φοβηθήκαμε και συνεχίσαμε.
Στις 6 Νοέμβρη κατεβήκαμε πάλι στη διαδή-
λωση μαζί με χιλιάδες μαθητές από άλλα
σχολεία και μια μέρα μετά αποφασίσαμε μέ-
σα από συνέλευση, να προχωρήσουμε σε
5ήμερη κατάληψη, 10-14 του μήνα. Για να
κλιμακώσουμε. Θα είμαστε και στην πορεία
του Πολυτεχνείου, έχουμε αρχίσει και το συ-
ζητάμε στο σχολείο και πολλά παιδιά θέλουν
να διαδηλώσουν εκείνη τη μέρα”.

Ο Νάσος θα είναι ομιλητής, μαζί με την
Αγγελική Ζούτη, στην εκδήλωση που οργα-
νώνουν οι μαθητές Anticapitalista το Σάββα-
το 15 Νοέμβρη στις 6μμ στον πρώτο όροφο
του κτιρίου Γκίνη, στο Πολυτεχνείο.

Άνοδο της αριστεράς και κα-
θαρή πτώση των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ
καταγράφουν τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα των εκλογών για
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των
Εκπαιδευτικών τόσο στην δευτε-
ροβάθμια όσο και στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. 

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα
από το Κεντρικό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης όπου οι Συνεργαζό-
μενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις
(ΣΥΡΙΖΑ) πήραν την πρώτη θέ-

ση, οι Παρεμβάσεις είναι στην
τρίτη θέση με πάνω από 16%
και το ΠΑΜΕ έχει 15%. 

Εντυπωσιακή είναι η καταγρα-

φή των Παρεμβάσεων Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσ-
σαλονίκη όπου είναι στην πρώτη
θέση τόσο στο ΑΠΥΣΠΕ όσο και

στο ΚΥΣΠΕ. Αυτή η επίδοση έχει
διπλή σημασία. Τόσο για τη συνέ-
χεια των μαχών στην εκπαίδευση
όσο και για την αντιμετώπιση των
νεοναζί που επιχείρησαν να κατέ-
βουν στις εκλογές στη Δυτική
Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά τις εκλογές στο
ΚΥΣΔΕ μπορείτε να διαβάσετε
τα αποτελέσματα στον πίνακα
ενώ περισσότερα αποτελέσματα
θα δημοσιευτούν στο μπλογκ
της «Τάξης μας» http://i-taksi-
mas.blogspot.gr

Με το πρόσχημα της διαμαρτυρίας για τη μη
συμμετοχή τους στις εκλογές, οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής εμφανίστηκαν στο 11ο Σχολείο
Ευόσμου. Μετά από διαμαρτυρίες εκπαιδευτι-
κών για να αποχωρήσουν, υπήρξε ένταση. 

Οι νεοναζί κάλεσαν την αστυνομία, η οποία κά-
τω από υπόδειξή τους συνέλαβε τον Ηλία Σμή-
λιο, μέλος του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπον-
δίας και των Παρεμβάσεων, ενώ προχώρησε και
σε άλλες προσαγωγές. Ο Η. Σμήλιος αφέθηκε
ελεύθερος (πολλές ώρες μετά) αφού οι κατηγο-
ρίες ήταν ανυπόστατες. Σε δήλωσή του αναφέ-
ρει: «είναι γνωστή η θέση μου ότι δεν υπάρχει
καμιά θέση για τους φασίστες στην εκπαίδευση
και τα σωματεία μας, την οποία φυσικά εξέφρα-
σα και την ημέρα των εκλογών (και ως μέλος
του Δ.Σ. της ΔΟΕ, που έχει σχετική απόφαση)».

Εθελούσιες καταλήψεις έχουμε, εκπαιδευτικούς όχι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Άνοδος της Αριστεράς

Χρυσαυγίτικες προκλήσεις

Οι μαθητές στις 6/11

Τα αποτελέσματα του ΚΥΣΔΕ

2014                                 2012

Ψήφισαν 54208, Έγκυρα 51087 Ψήφισαν 65970, Έγκυρα 60451

ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 12877 ψήφοι 25,2% 12146 ψήφοι 20,1% 
ΔΑΚΕ 11088 ψήφοι 21,7% 13765 ψήφοι 22,8%
Παρεμβάσεις 83074 ψήφοι 16,4% 7959 ψήφοι 13,2%
ΠΑΜΕ 7688 ψήφοι 15,0% 7501 ψήφοι 12,4%
ΠΑΣΚ 4156 ψήφοι 8,1% 8338 ψήφοι 13,8%
Υπόλοιποι 6904 ψήφοι 13,5% 10742 ψήφοι 17,8%



Η
καλύτερη πρόβα για την επιστροφή των
εργαζομένων της ΕΡΤ στο Ραδιομέγα-
ρο, ήταν το συλλαλητήριο της 7/11, που

ολοκληρώθηκε με την πολιορκία του, κατειλημ-
μένου από τα ΜΑΤ, κτιρίου και το σπάσιμο των
αλυσίδων που κρατούσαν κλειστές τις πύλες.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΕΡΤ και συμ-
παραστάτες άρχισαν να συγκεντρώνονται στη
λεωφ.Μεσογείων, από νωρίς το απόγευμα.
Αγωνιζόμενοι από άλλους κλάδους έφτασαν με
μικρές διαδηλώσεις. Φορώντας τα κόκκινα γάν-
τια οι καθαρίστριες του υπ.Οικονομικών, ανεμί-
ζοντας τις χαρακτηριστικές κιτρινόμαυρες ση-
μαίες τους οι σχολικοί φύλακες, με τα δικά
τους πανό οι εργάτες των Τσιμέντων Χαλκίδας.
Δεν ήταν οι μόνοι. Οι εργαζόμενοι του δήμου
Αγ.Παρασκευής, της Ιντρακόμ, του υπουργείου
Πολιτισμού, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι από τα
ΜΜΕ, υγειονομικοί, ήταν εκεί, μαζί με την οργα-
νωμένη παρουσία του Συντονισμού Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, του Συντονι-
στικού των Νοσοκομείων, των μαθητών Αntica-
pitalista, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος, των Financial Crimes, του
Κινήματος Δεν Πληρώνω, της ΟΚΔΕ, της επι-
τροπής αλληλεγγύης στη ΒΙΟ.ΜΕ. Με παρου-
σία βουλευτών και συνδικαλιστών συμμετείχαν
αντιπροσωπείες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ.

Ένα χρόνο

“Πριν ακριβώς ένα χρόνο στις 5 τα ξημερώ-
ματα ήμασταν εδώ μερικές εκατοντάδες άν-
θρωποι και σπρωχνόμασταν με τα ΜΑΤ για να
μην τους αφήσουμε να μας διώξουν από το
Ραδιομέγαρο” θύμισε στο χαιρετισμό του ο
Τάσος Αναστασιάδης, από το Συντονισμό
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότη-
τες. “Ένα χρόνο μετά οι ηττημένοι αυτής της
υπόθεσης είναι εκείνοι γιατί βλέπουν εκατον-
τάδες φορείς, εκατοντάδες ανθρώπους, να εί-
ναι εδώ και να διαδηλώνουν τη συμπαράστασή
τους. Ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες, που φτιάχτηκε την
επόμενη της εισβολής των ΜΑΤ, με πρωτοβου-
λία των εργαζομένων της ΕΡΤ, αυτή τη δύναμη
προσπαθεί να οργανώσει. Επόμενος μεγάλος
σταθμός η Πανεργατική Απεργία στις 27/11. Η
ΕΡΤ θα είναι εκεί και χρειάζεται μαζί με τους
άλλους αγωνιζόμενους κλάδους να ξεσηκώ-
σουν κάθε χώρο εργασίας, για την επιτυχία
της απεργίας” συνέχισε.

“Έχουμε να κάνουμε με μια άθλια ακροδεξιά
κυβέρνηση που προσπαθεί να σταθεί μέσα
από συνεργασίες με τους φασίστες της Χρυ-
σής Αυγής και τους Μπαλτάκους” τόνισε ο
Γιάννης Σηφακάκης εκ μέρους της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. “Προσπαθούν να σταθούν παίζοντας το

χαρτί του πολέμου και του εθνικισμού. Είναι
μια αδίστακτη κυβέρνηση που μπορούμε να
ξεφορτωθούμε. Ένα χρόνο μετά την εισβολή,
αυτοί τρεκλίζουν και το εργατικό κίνημα συνε-
χίζει. Ο αγώνας της ΕΡΤ είναι φάρος για όλο
το εργατικό κίνημα. Θα την ξανανοίξουμε την
ΕΡΤ και θα γυρίσουν όλοι οι εργαζόμενοι στις
δουλειές τους με τις κατακτήσεις που έχουν.
Οι ίδιοι θα κάνουν κουμάντο, οι ίδιοι θα βγά-
ζουν το πρόγραμμα μαζί με τους αλληλέγ-
γυους όπως γίνεται εδώ και 17 μήνες”.

Στην συγκέντρωση μίλησε κι ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, καταγγέλλοντας τα
ψέματα και την πολεμοκάπηλη κυβερνητική
προπαγάνδα της ΝΕΡΙΤ.

Την ίδια ώρα που στα ηχεία της συγκέντρω-
σης, οι χαιρετισμοί των αλληλέγγυων φορέων
διαδέχονταν ο ένας των άλλον, στον αέρα του
EPTopen, ο διάσημος αριστερός σκηνοθέτης,

Κεν Λόουτς, έστελνε το δικό του μήνυμα
στους εργαζόμενους της ΕΡΤ: “Θεωρώ ότι εί-
ναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Ένα από
τα μεγαλύτερα όπλα που χρησιμοποιούν τα
καταπιεστικά καθεστώτα είναι η διαστρέβλωση
των ειδήσεων. Φυσικά και σας φοβούνται γιατί
λέτε τι πραγματικά συμβαίνει. Η ενημέρωση, η
παρουσίαση των ειδήσεων είναι ένα πραγματι-
κό πεδίο μάχης. Συγχαρητήρια λοιπόν που
κρατάτε ζωντανή την αλήθεια”.

Και στη Θεσσαλονίκη

Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Μακε-
δονίας – Θράκης πραγματοποίησαν την ίδια
μέρα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονί-
κη, έχοντας στο πλευρό τους απεργούς της
Κόκα Κόλα, τους Σχολικούς Φύλακες και δεκά-
δες αγωνιστές κι αγωνίστριες.

“Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι το ‘Βαθιά
Ψυχή', ισχύει” δήλωσε έξω από το υπουργείο, ο

σχολικός φύλακας, Μανώλης Σταθόπουλος.
“Είμαστε αλληλέγγυοι από την πρώτη στιγμή.
Δεν ξεχνάμε ότι το Ραδιομέγαρο ήταν για εμάς
η Ιθάκη. Εκεί μας υποδέχτηκαν και διανυκτε-
ρεύσαμε όταν φτασαμε στο τέλος της πεζοπο-
ρίας διαμαρτυρίας, από τη Θεσσαλονίκη στην
Αθήνα. Συνεχίζουμε από τότε τον κοινό μας
αγώνα και δίνουμε όρκο τιμής να μη λυγίσουμε
αν αυτή την πολιτική δεν την τσακίσουμε”.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των
εργαζομένων της ΕΡΤ, μαζί με τους εργαζόμε-
νους του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ, αλλά κι άλλα
αγωνιζόμενα κομμάτια, να οργανώσουν συ-
ναυλία στις 14/11, με την ορχήστρα “Μίκης
Θεοδωράκης”, στον ιστορικό χώρο της εξέ-
γερσης του Πολυτεχνείου. Η προσπάθεια είχε
στόχο να υπερβεί τα εμπόδια που έβαζε η
Πρυτανεία του ΕΜΠ, η οποία δεν ήθελε την
πραγματοποίηση της συναυλίας..
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Με την ΕΡΤ μας δένουν ισχυροί δεσμοί.
Είναι κοινή η αγωνιστική μας πορεία.

Ένα μήνα πριν το “μαύρο” στην ΕΡΤ, έρι-
ξαν το “μαύρο” σε μας στα Tσιμέντα, όταν
μας ανακοίνωσαν ότι το “εργοστάσιο κλεί-
νει κι απολύεστε όλοι”. Έτυχε τη μέρα που
έκλεισαν την ΕΡΤ, να πραγματοποιούμε
πορεία στα γραφεία της εταιρίας στην
Αθήνα. Χωρίς δεύτερη σκέψη 10 λεωφο-

ρεία που είχαμε έρθει από τη Χαλκίδα, ήρ-
θαμε στο Ραδιομέγαρο να συμπαραστα-
θούμε. Τραγουδίσαμε, συζητήσαμε, συντο-
νίσαμε τα βήματά μας μαζί με τους εργα-
ζόμενους της ΕΡΤ. Δεν υπάρχει σωτηρία
αν κάτσουμε στα σπίτια μας. Μόνο ο κοι-
νός αγώνας θα δώσει τη λύση.

Παναγιώτης Τραγουλιάς, γγ Ένωσης
Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας

Ένα χρόνο τώρα, μετά τους εργαζόμενους στην
ΕΡΤ, ακολουθήσαμε εμείς, οι σχολικοί φύλα-

κες, οι καθηγητές. Παραμένουμε όρθιοι μετά από
πάρα πολύ καιρό και στο τέλος εμείς θα είμαστε
αυτοί που θα νικήσουμε. Εμείς θα χαμογελάμε.
Κλείνω με ένα σύνθημα: “Την ΕΡΤ θα την ανοίξουμε
και πάλι Σαμαρά και μεις θα καθαρίσουμε για όλους
τη βρωμιά”.

Δήμητρα Μανώλη, καθαρίστρια υπ.Οικονομικών

Ένα χρόνο μετά την εισβολή είμαστε εδώ. Είμαστε ακόμα πιο δυνατοί γιατί λειτουρ-
γούμε περισσότερο απ'ότι λειτουργούσαμε πέρυσι τέτοια εποχή. 

Περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί, η ΕΡΤ3 βγαίνει ψηφιακά από κει που δεν έβγαι-
νε καθόλου, είμαστε νομίζω στο πιο δυνατό σημείο που θα μπορούσαμε να είμαστε.
Έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, και τώρα πια και στην Αθήνα, μια σπουδαία διαδι-
κασία δημόσιας διαβούλευσης για μια πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η συζήτη-
ση για την επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει. Η επόμενη ημέρα θα είναι ημέρα διεκδίκησης. 

Τίποτα δεν θα μας χαριστεί, όπως δεν μας έχει χαριστεί μέχρι τώρα. Την ΕΡΤ που θέ-
λουμε θα πρέπει να τη διεκδικήσουμε και να την κατακτήσουμε. Σαφώς χρειάζεται πολι-
τική λύση και είναι ευχής έργο οι πολιτικές δυνάμες που μιλούν για ξανάνοιγμα της
ΕΡΤ, να συμμεριστούν αυτό το όραμα. Εμείς είμαστε εδώ, με πυξίδα την εμπειρία της
αυτοδιαχείρισης και της αυτοοργάνωσης.

Νίκος Τσιμπίδας, δημοσιογράφος ΕΡT

Ένα χρόνο μετά την εισβολή των ΜΑΤ συνεχί-
ζουμε. Στόχος μας είναι, με τη βοήθεια του

εργατικού κινήματος, όχι μόνο να ξανανοίξουμε
την ΕΡΤ των εργαζομένων, αλλά να την κάνουμε
καλύτερη απ' ότι ήταν πριν. 

Αυτά είναι τα θέματα που συζητάμε αυτό τον
καιρό παράλληλα βέβαια με τα ζητήματα της κα-
θημερινής οργάνωσης της δουλειάς. Νομίζω ότι
όλοι μαζί με αλληλεγγύη και μαχητικότητα θα κα-
ταφέρουμε να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση και το
φερέφωνό της που είναι ακριβώς απέναντι από
εμάς και μεταδίδει ψέματα.

Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος ΕΡΤ

Πρόβα επιστροφής στο Ραδιομέγαρο
7 Νοέμβρη, έξω από το Ραδιομέγαρο

Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Σύσκεψη εργαζομένων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον ιδιωτικό τομέα έγινε την Τετάρτη 5/11
στο Πολυτεχνείο. Σημαντικό βήμα της πάλης σήμερα είναι η Πανεργατική Απεργία στις
27 του Νοέμβρη. Το Μουσείο ορίστηκε σαν σημείο συγκέντρωσης των δυνάμεων της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για μια δυναμική και μαζική διαδήλωση που θέλουμε να γίνει σημείο ανα-
φοράς των μαχητικών εργατών.

Στην συζήτηση μπήκαν μια σειρά ζητήματα που αφορούν τις νέες εργασιακές σχέ-
σεις και τονίστηκαν ενθαρρυντικά παραδείγματα όπως η ίδρυση σωματείων σε ασυνδι-
κάλιστους εργατικούς χώρους, και οι μικρές ή μεγάλες απεργίες στον ιδιωτικό τομέα
όπως στην Βιβλιοσυνεργατική, στα Ναυπηγεία, στο χώρο του εμπορίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του συντονισμού των αγώνων και η στήριξή μας
σε συντονισμούς που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό, όπως ο Συντονισμός
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες και το Συντονιστικό για την κυριακάτικη
αργία ενώ δεν έλειψε η κριτική στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και τις δυνάμεις του ρε-
φορμισμού στο εργατικό κίνημα.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης, εργαζόμενος Βιβλιοσυνεργατική

Α
ντιμέτωπη με την οργή της εργατι-
κής τάξης, θα βρεθεί η κυβέρνηση
στις 27 Νοέμβρη, ημέρα πανεργα-

τικής απεργίας. Σε απεργιακή συγκέντρω-
ση στην πλ. Κλαυθμώνος καλούν ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ, ενώ ο Συντονισμός Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καλούν σε προσυγκέντρω-
ση στο Μουσείο στις 10πμ.

Πρόκειται για μια απεργία που ήρθε
κάτω από την πίεση των δεκάδων χιλιά-
δων που συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη
ενάντια στα λουκέτα, τις απολύσεις, τις
περικοπές. Η μαζικότητά της θα είναι η
απάντηση του εργατικού κινήματος σε
όλες τις προκλήσεις κυβέρνησης, ΕΕ και
ΔΝΤ, και στον νέο αντιλαϊκό προϋπολο-
γισμό που κατέθεσαν στη Βουλή.

Για την κυβέρνηση τα ψέματα τελεί-
ωσαν. Ένα νέο μνημόνιο είναι μπροστά
μας και το έχουν συμφωνήσει ήδη με
την ΕΕ και το ΔΝΤ. Γι’ αυτό και η συγκυ-
βέρνηση κλιμακώνει τις επιθέσεις της
ενάντια σε όλη την εργατική τάξη. Ο νέ-
ος προϋπολογισμός συνεχίζει τις περι-
κοπές που οδηγούν στη διάλυση των δη-
μόσιων υπηρεσιών, των σχολείων, των
νοσοκομείων και της πρόνοιας.

Η αξιολόγηση, παρά τους ελιγμούς,
παραμένει σταθερή επιλογή της συγκυ-
βέρνησης και μαζί με τον επανέλεγχο
των συμβάσεων προσπαθούν να υλοποι-
ήσουν τις 6.500 απολύσεις, που έχουν
συμφωνήσει με την Τρόικα. Ταυτόχρονα
προετοιμάζουν νέες μειώσεις μισθών μέ-
σα από το «νέο» μισθολόγιο, συμπιέζον-
τας το βασικό μισθό των δημοσίων
υπαλλήλων στα επίπεδα του ιδιωτικού
τομέα, ενώ δεν διστάζουν να προχωρή-
σουν σε νέες μειώσεις των συντάξεων.
Προωθούν την απελευθέρωση των απο-
λύσεων στον ιδιωτικό τομέα και νέους
αντισυνδικαλιστικούς νόμους για να πε-
ριορίσουν το δικαίωμα στην απεργία.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε. Η
κυβέρνηση είναι απομονωμένη πολιτικά.
Διεθνή ΜΜΕ την ανακηρύσσουν ως μια
από τις πιο μισητές κυβερνήσεις στον
πλανήτη κι αυτό είναι αποτέλεσμα του
αγώνα των εργαζόμενων, που επιμένουν
να δίνουν τη μάχη.

Οι καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλακες,
οι εκπαιδευτικοί, οι διαθέσιμοι των

υπουργείων, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, οι
υγειονομικοί, με τους αγώνες τους, δεί-
χνουν το δρόμο της συνέχειας με επιμο-
νή και συντονισμό. Η επιτυχία της πα-
νεργατικής απεργίας στις 27/11, θα είναι
σκαλοπάτι για την ενίσχυση των αγώ-
νων, για την τόνωση της αυτοπεποίθη-
σης των εργαζομένων, για την κλιμάκω-
ση της μάχης.

Είναι λάθος η οποιαδήποτε αναμονή
για τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης,
για να ξεφορτωθούμε την πολιτική των
μνημονίων και την κυβέρνηση που την
εφαρμόζει. Η συνδικαλιστική ηγεσία αντί
να αξιοποιήσει την αγωνιστική στάση
ολόκληρων κομματιών των εργαζόμενων
και να κλιμακώσει, συνεχίζει να αρνείται
αυτόν το δρόμο παρέχοντας σωσίβιο για
την κυβερνητική πολιτική.

Αγωνιστικός κλοιός

Κι όμως. Παρά την υποχωρητικότητα
των συνδικαλιστικών ηγεσιών, η κυβέρ-
νηση βρίσκεται σε αγωνιστικό κλοιό. Ο
Νοέμβρης αποδείχτηκε “θερμός”, με την
παιδεία να ξεσηκώνεται με καταλήψεις
σε σχολεία και πανεπιστήμια, τους εργα-
ζόμενους της ΕΡΤ, να διαδηλώνουν μαζι-
κά, μαζί με τους συμπαραστάτες τους,
στις 7/11, και μπροστά μας να είναι είναι
η διαδήλωση στις 17 Νοέμβρη, 41 χρό-
νια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου.

Η Πανεργατική Απεργία 10 μέρες μετά
το Πολυτεχνείο, πρέπει να γίνει η μεγα-

λύτερη πανεργατική απεργία που έχει
γνωρίσει η κυβέρνηση του Σαμαρά από
τις εκλογές του 2012 μέχρι σήμερα. Για
να δώσει το μήνυμα όχι μόνο στην κυ-
βέρνηση, αλλά σε κάθε κομμάτι εργαζό-
μενων ότι η συνέχεια θα πρέπει να είναι
άμεση. Ούτε λεπτό αναμονή, αλλά άμε-
ση κλιμάκωση, γιατί κάθε μέρα που μένει
η κυβέρνηση, σημαίνει περισσότερα
λουκέτα, πιο πολλές περικοπές, μεγαλύ-
τερη διάλυση.

“Η επιτυχία της απεργίας στις 27 Νο-
έμβρη χρειάζεται να περάσει στα χέρια
των εργαζόμενων από τα κάτω” αναφέ-
ρει ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες σε προκήρυξή
του. “Με γενικές συνελεύσεις, εξορμή-
σεις στους χώρους δουλειάς και τις γει-
τονιές, να εξασφαλίσουμε τη μαζική
συμμετοχή στην απεργία και τη συγκέν-
τρωση κάθε σωματείου και κάθε χώρου
δουλειάς... Χρειάζεται να επιβάλλουμε
ότι θα συνεχίσουμε και μετά τις 27 Νο-
έμβρη, και θα κλιμακώσουμε. Με τις
αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσε-
ων, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν
τα βήματα της κλιμάκωσης με νέες
απεργιακές κινητοποιήσεις όλο το επό-
μενο διάστημα”.

Πρόσκληση σε σύσκεψη για την οργά-
νωση της απεργίας απευθύνει η ΑΔΕΔΥ,
προς τους εκπροσώπους σωματείων κι
ομοσπονδιών της Αττικής. Η σύσκεψη
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/11,
στις 2μμ, στο ξενοδοχείο Novus (Καρό-
λου 23, πλατεία Καραϊσκάκη).

Στην Πανεργατική Απεργία πρέ-
πει να δώσουν όλοι το παρών. Είτε
με το σωματείο τους, είτε με το
κόμμα ή την οργάνωσή τους, το θέ-
μα είναι να βρεθούμε όλοι στο δρό-
μο. Δεν χωράνε υπεκφυγές για εκεί-
νη την ημέρα. Τα τελευταία χρόνια
ζούμε έναν πόλεμο. Η απεργία είναι
το δικό μας όπλο και είναι κι ένα δι-
καίωμα που δεν θα αφήσουμε να
μας το πάρουν.

Αντώνης Κοτσίρας
μέλος ΔΣ σωματείου 

εργαζομένων Πειραϊκού Φαρμακευ-
τικού Συνεταιρισμού

Συγκέντρωση έξω από το Ραδιομέγαρο πραγματοποι-
ήθηκε και δυο μέρες μετά, την Κυριακή 9/11, κατά τη διάρ-
κεια του Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που πέρναγε
από τη λεωφόρο Μεσογείων. 

Η συγκέντρωση είχε το χαρακτήρα παρέμβασης στο διε-
θνές αθλητικό γεγονός και δεν ήταν το μόνο. Εργαζόμενοι
της Wind απέκλεισαν το περίπτερο της εταιρείας, κρατών-
τας πανό ενάντια στις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών.
Τη διοργάνωση κατήγγειλαν και αθλητές ΑμεΑ, στους
οποίους απαγορεύτηκε η συμμετοχή. 

Αγωνιστές από την Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ “Μηδενι-
κή Ανοχή” είχαν βρεθεί την Παρασκευή στο Ραδιομέγαρο
και μίλησαν στην Εργατική Αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα ο
Αντώνης Ρέλλας δήλωσε: “Βρισκόμαστε εδώ απόψε, για να
συμπαρασταθούμε στα δίκαια αιτήματα των ανθρώπων
που εργάστηκαν τόσα χρόνια για την ΕΡΤ και τώρα βρί-
σκονται απ' έξω χωρίς χρήματα, δουλειά και βιώνουν την
κρίση με τον χειρότερο τρόπο. Την Κυριακή στον Κλασσικό
Μαραθώνιο της Αθήνας δίνουμε ένα δυναμικό ραντεβού
εδώ, έξω από την ΕΡΤ, ούτως ώστε να υποστηρίξουμε τα
δίκαια αιτήματα αλλά και να βάλουμε στο στόχαστρο όλο
αυτό το πλαίσιο απαγορεύσεων κι αποκλεισμών για όλους
τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώ-
πων με αναπηρία. Ο Κλασσικός Μαραθώνιος δεν επιτρέπει
στον κόσμο με αναπηρία να συμμετέχει. Εντάσσουμε το αί-
τημά μας για μη αποκλεισμούς, στο συνολικό αγώνα ενάν-
τια σε όλα αυτά που μας εμποδίζουν στην καθημερινότητά
μας”.

ΗΕΡΤ είναι σύμβολο του αγώνα των εργαζομένων για δη-
μοκρατία, ελευθερία, δικαιώματα στη δουλειά και τη ζωή.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν το έβαλαν κάτω, συνεχίζουν
ένα χρόνο μετά την εισβολή και θα συνεχίσουν για όσο
χρειαστεί, για να μπορέσουν να πάρουν πίσω τις δουλειές
τους και για να δικαιωθεί ο αγώνας που κάνουν μαζί με τον
κόσμο που τους στηρίζει όπως εμείς από την Ιντρακόμ. Με
την αυτοδιαχείριση έχει φανεί ότι μέσα από την προσπά-
θεια των εργαζομένων μπορεί να βγει κάτι που να ανταπο-
κρίνεται στις πραγματικές ανάγκες για πληροφόρηση και
ψυχαγωγία.

Βασίλης Συλλαϊδής, Δ.Σ. Σωματείο 
Εργαζομένων Ιντρακόμ

Είμαστε εδώ γιατί αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και τη
δημοκρατία. Για μια ΕΡΤ ελεύθερη φωνή για όλους. Γι'

αυτό είμαστε εδώ.

Στέλλα Τζανίνη, πρόεδρος Σωματείου 
Εργαζομένων Δήμου Αγ.Παρασκευής

Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. “Εργαζόμε-
νους” επιμένω, όχι μόνο γιατί συνεχίζετε τον αγώνα, αλ-

λά γιατί αυτή είναι η αντιμετώπιση για κάθε έναν που έχασε
τη δουλειά του μέσα σε αυτά τα χρόνια.

Ανατροπή των μνημονίων σημαίνει ο καθένας που απολύ-
θηκε να γυρίσει πίσω στη δουλειά του. Αυτός είναι ο αγώ-
νας που δίνουμε και γι’ αυτό η ΕΡΤ είναι το παράδειγμα. Εί-
ναι αυτή που έδωσε το μήνυμα ότι όπου αυτοί βάζουν λου-
κέτο, εμείς ξεκινάμε έναν αγώνα που βάζει στόχο ότι θα τα
ανοίξουμε όλα, θα τα πάρουμε όλα και ανοίγουμε το δρόμο
για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία. Το μήνυμα από τη
δικιά μας μεριά είναι απλό: Εργατική Αλληλεγγύη. Έχουμε
κάνει την προσπάθεια να σταθούμε στο πλάι σας ακριβώς
γιατί είναι ανάγκη να υπάρχει κίνημα αλληλεγγύης. Έτσι θα
συνεχίσουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να το φτάσουμε μέ-
χρι τη νίκη.

Πάνος Γκαργκάνας, εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

Στο πλευρό της ΕΡΤ

Μαραθώνιος διαμαρτυρίας 
και αποκλεισμών

27/11 Πανεργατική απεργία
Οι καθαρίστριες στην προηγούμενη πανεργατική απεργία στις 9 Απρίλη



«Τ
ο Πολυτεχνείο δεν ήταν
γιορτή, ήταν εξέγερση και
πάλη ταξική» λέει το  σύν-

θημα. Πράγματι, ελάχιστες είναι οι
φορές που η πορεία του Πολυτε-
χνείου δεν συνδέθηκε με κάποιο
από τα κοινωνικά μέτωπα και τους
εργατικούς ή νεολαιΐστικους αγώνες
που κάθε χρονιά βρίσκονταν σε εξέ-
λιξη.

Άλλες φορές είναι η παιδεία, οι κα-
ταλήψεις των μαθητών και των φοι-
τητών που δίνουν τον τόνο στην πο-
ρεία, άλλοτε ο πόλεμος και το αντι-
πολεμικό κίνημα που διαδηλώνει την
αλληλεγγύη του ενάντια στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις, άλλοτε οι
πανεργατικές απεργίες και οι απερ-
γίες διαρκείας. Πέρσι ήταν το αντι-
φασιστικό κίνημα και οι απεργοί της
ΕΡΤ - λίγες βδομάδες μετά την δο-
λοφονία Φύσσα και λίγες μέρες μετά
την εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέ-
γαρο.  

Όμως το φετινό τριήμερο έρχεται
σε μια σπάνια συγκυρία που συγκεν-
τρώνει σε μεγάλη ένταση όλα τα πα-
ραπάνω χαρακτηριστικά. 

Φέτος η πορεία του Πολυτεχνείου
πρέπει να στείλει δυνατό μήνυμα
ανατροπής της συγκυβέρνησης ζόμ-
πι Σαμαρά καθώς και των μνημο-
νίων, -των παλιών και των νέων που
ετοιμάζουν, προκειμένου να αναχρη-
ματοδοτήσουν για ακόμα μια φορά
τους φίλους τους, τους τραπεζίτες.
Πέντε χρόνια μνημόνια είναι πολλά.
Δεν θα αφήσουμε να γίνουνε εφτά. 

Ταυτόχρονα χρειάζονται καθαρά
μηνύματα στη συζήτηση που ήδη
ανοίγει για την «επόμενη μέρα». Ο
δρόμος για την ανατροπή των μνη-
μονίων δεν θα έρθει μέσα από «συγ-
κλίσεις» και διαπραγματεύσεις αλλά
μέσα από τις μονομερείς πρωτοβου-
λίες του κινήματος: την διαγραφή
του χρέους, την έξοδο από την ΕΕ,
την κρατικοποίηση των τραπεζών
και όλων των επιχειρήσεων που κλεί-
νουν, κάτω από εργατικό έλεγχο.

Το Πολυτεχνείο είναι ένα σύμβολο
στην σύγκρουση με τον ιμπεριαλι-
σμό. Και φέτος, ταυτόχρονα με την
κρίση, περισσότερο από κάθε άλλη
στιγμή την τελευταία δεκαετία βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με την φωτιά
του πολέμου που με γοργά βήματα
απλώνεται αυτήν την στιγμή στη Μέ-
ση Ανατολή και στην Ανατολική Με-
σόγειο. 

Λέμε ΟΧΙ στην συμμαχία των προ-
θύμων των ΗΠΑ του Ομπάμα, που
αφού με τις προηγούμενες επεμβά-
σεις έσπειραν θάνατο, εμφυλίους

και καταστροφή στην περιοχή, τώρα
επιχειρούν ξανά τάχα για να μας
«σώσουν» από το Ισλαμικό Κράτος.

Λέμε ΟΧΙ σε κάθε συμμετοχή της
Ελλάδας στην κλιμάκωση των δι-
πλωματικών και πολεμικών προκλή-
σεων μέσα από τον άξονα Ελλάδας-
Κύπρος-Ισραήλ, προς όφελος του
κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Για
την ΑΟΖ να πάει να πολεμήσει ο
γιός του Σαμαρά.

Το τρίτο -και αλληλένδετο με το
αντιπολεμικό- μήνυμα που έχει να
στείλει φέτος το Πολυτεχνείο είναι
αυτό ενάντια στον ρατσισμό και την
ισλαμοφοβία - καθώς το ρατσιστικό
χαρτί αφού χρησιμοποιήθηκε ευρέ-
ως για να χρησιμοποιηθούν σαν
αποδιοπομπαίοι τράγοι οι μετανά-
στες, σήμερα επανέρχεται ως απα-
ραίτητο συμπλήρωμα των νέων ιμπε-
ριαλιστικών επεμβάσεων.

Να συγκρουστούμε με την ρατσι-
στική προπαγάνδα ενάντια στους
μουσουλμάνους που απλώνεται σε
ΜΜΕ και κυβερνήσεις με ταχύτητα
πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που με-
ταδίδεται ο ιός του Έμπολα στους
φτωχούς πληθυσμούς της Δυτικής
Αφρικής. Να απαιτήσουμε να σταμα-
τήσουν τα καθημερινά εγκλήματα
στα σύνορα, να κλείσει η Φρόντεξ,
άσυλο και στέγη σε όλους τους
πρόσφυγες, νομιμοποίηση των μετα-
ναστών. 40 χρόνια μετά το κλείσιμο
των στρατοπέδων εξορίας να απαι-
τήσουμε να κλείσουν όλα τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών.

“Δεν περνάει ο φασισμός”

Το σύνθημα του Πολυτεχνείου
«Δεν περνάει ο φασισμός» θα ακου-
στεί και φέτος – αυτή τη φορά εν
αναμονή της εκκίνησης της δίκης
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Η
δικαστική εξουσία που σιωπούσε, αν
όχι συνεργούσε στα εγκλήματα –
όπως ακριβώς έκανε και στην διάρ-
κεια της χούντας των συνταγματαρ-
χών- καλείται τώρα να τους δικάσει.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να επι-
βάλλει ότι οι νεοναζί θα πληρώσουν
για τα εγκλήματά τους και θα κατα-
λήξουν στην φυλακή είναι το αντιφα-
σιστικό κίνημα και στο δρόμο και
στα δικαστήρια, όπως έκανε, και μέ-
χρι ενός σημείου βέβαια κατάφερε,
το κίνημα της Μεταπολίτευσης όταν
απαιτούσε αποχουντοποίηση, να τι-
μωρηθούν οι δικτάτορες και οι βα-
σανιστές.

Θέλουμε, τέλος, το Πολυτεχνείο
να γίνει αφετηρία κοινών και συντονι-
σμένων αγώνων ενάντια στην κινημα-

τική παράλυση που προκαλεί η ανα-
μονή των εκλογών παρατείνοντας
ταυτόχρονα το χρόνο ζωής αυτής
της σμπαραλιασμένης κυβέρνησης –
με επόμενο βήμα την πρώτη, μετά
από πολλούς μήνες, πανεργατική
απεργία στις 27 Νοέμβρη. Να θυμί-
σουμε ότι η πραγματική πολιτική δεν
γίνεται στους διαδρόμους της Βου-
λής και στο Προεδρικό Μέγαρο, αλ-
λά στους δρόμους και τους χώρους
δουλειάς.

Ραντεβού στην πορεία του Πολυ-
τεχνείου στις 17 Νοέμβρη δίνουν
όλοι όσοι βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή αυτών των μαχών. Θα δια-
δηλώσουν μαζικά οι μαθητές και οι
φοιτητές που κόντρα στην τρομο-
κρατία συγκρούονται τις τελευταίες
βδομάδες με τον αυταρχισμό και τα
μέτρα που διαλύουν την δημόσια
παιδεία. 

Δίπλα τους θα βρεθούν οι διαθέσι-
μοι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί φύλα-
κες και οι διοικητικοί των πανεπιστη-
μίων που εδώ και ένα χρόνο δεν
έχουν σταματήσει τον αγώνα για το
δικαίωμα στη δουλειά. Οι καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικονομι-
κών, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες, το συντονιστικό
των νοσοκομείων και όλοι αυτοί οι
χώροι που επιμένουν στον δρόμο
του αγώνα και της απεργίας - όπως
φάνηκε και από την κινητοποίηση
έξω από το Ραδιομέγαρο στην επέ-
τειο του ενός χρόνου από την εισβο-
λή στον χώρο της ΕΡΤ. 

Και βέβαια οι κοινότητες των με-
ταναστών, η ΚΕΕΡΦΑ και η Ένωση
Μεταναστών Εργατών, που με αφί-
σα και προκήρυξη καλούν σε μαζική
συμμετοχή στην πορεία του Πολυτε-
χνείου, για να ενώσουν τις φωνές
όλων ενάντια στον πόλεμο, τον ρα-
τσισμό και τον φασισμό, οι δημοτι-
κές κινήσεις και συλλογικότητες που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
ενάντια στα ξεπουλήματα της δημό-
σιας περιουσίας στους Λάτσηδες
και τους Μελισσανίδηδες.

Μαζί με τα μπλοκ της επαναστατι-
κής αριστεράς, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
του ΣΕΚ να στείλουμε το μήνυμα ότι
η μόνη εναλλακτική λύση ενάντια σε
αυτήν την βαρβαρότητα της φτώχει-
ας, του πολέμου, του ρατσισμού
που απλώνει γύρω μας ο καπιταλι-
σμός είναι ο δρόμος που μας δίδαξε
το Πολυτεχνείο, ο δρόμος της εξέ-
γερσης και της ανατροπής του.
Όλοι στην πορεία του Πολυτεχνεί-
ου, στις 2μμ στην πλ. Κλαυθμώνος.

Φέτος κλείνουν 40 χρόνια από την πρώτη

επέτειο του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη

του 1974. Πρόκειται για μια επέτειο που

καταγράφηκε στην ιστορία και αυτό συ-

νέβη για δύο κυρίως λόγους.

Ο πρώτος αφορά την τεράστια μαζικό-

τητα των εκδηλώσεων και των πορειών -

έγιναν δύο πορείες, η μια στις 15 Νοέμ-

βρη και η δεύτερη στις 24 Νοέμβρη του

1974- όπου έγινε η μεγαλύτερη κινητο-

ποίηση του κινήματος στη μεταπολιτευ-

τική Ελλάδα.

Ο δεύτερος αφορά την πολιτική και ιδε-

ολογική μάχη για το μήνυμα της εξέγερ-

σης του Πολυτεχνείου. Μια μάχη που

παραμένει ανοιχτή ως τις μέρες μας. 

Τ
ο «ένα εκατομμύριο» της πορείας του
Πολυτεχνείου στις 24 Νοέμβρη του
1974, σαράντα χρόνια αργότερα πα-

ραμένει σημείο αναφοράς και σύγκρισης
για όλους τους μεγάλους ξεσηκωμούς της
τελευταίας πενταετίας, αλλά και νωρίτερα
στον μεγάλο αντιπολεμικό ξεσηκωμό ενάν-
τια στον πόλεμο στο Ιράκ τον Φλεβάρη-
Μάρτη του 2003. Κάθε μεγαλειώδες συλλα-
λητήριο «οφείλει» να συγκριθεί με την πο-
ρεία του Πολυτεχνείου το 1974.

Οι φωτογραφικές και κινηματογραφικές
εικόνες που έχουν διασωθεί, αλλά κυρίως η
ίδια η φυσική παρουσία ενός μεγάλου κομ-
ματιού του λαού, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά
και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχουν κατα-
γράψει βαθιά στην συλλογική μνήμη το διά-
στημα που ακολουθεί την κατάρρευση της
χούντας τον Ιούλη του 1974 σαν μια δεύτε-
ρη Απελευθέρωση - μετά από την Απελευ-
θέρωση από τους Ναζί το 1944.

Η πρώτη επέτειος του Πολυτεχνείου το
1974 γιορτάζεται μέσα σε αυτό το κλίμα.
Οργής και απαίτησης να αποδοθεί δικαιο-
σύνη για τους νεκρούς της εξέγερσης, το
πραξικόπημα και τον πόλεμο στην Κύπρο
αλλά και όλα τα εγκλήματα της χούντας, να
προχωρήσει η αποχουντοποίηση σε όλους
τους τομείς της κοινωνίας.

Και ταυτόχρονα κλίμα νίκης και ανάτασης
καθώς εργαζόμενοι, νεολαίοι, φοιτητές, μα-
θητές αισθάνονται ότι έχει έρθει η δική τους
σειρά να διεκδικήσουν αυτά που τους ανή-
κουν και τόσα χρόνια τους στερούσαν: Το
δικαίωμα να λες ελεύθερα την άποψή σου
στη σχολή, στο σχολείο, στην γειτονιά, να
‘χεις την εφημερίδα σου στα χέρια ή την κω-
λότσεπη, να τραγουδάς όλα τα απαγορευ-
μένα τραγούδια στα ξεχειλισμένα από κό-
σμο γήπεδα. Το δικαίωμα να διαδηλώνεις,
να είσαι αριστερός, να έχεις κόμμα, να έχεις
σωματείο, να κάνεις απεργία, να ονειρεύε-
σαι και να παλεύεις για μια άλλη κοινωνία.

Όπως είναι φυσικό, όλα αυτά δεν χαρο-
ποιούσαν ιδιαίτερα την ελληνική άρχουσα
τάξη για την οποία η επταετία των συνταγ-
ματαρχών αποτέλεσε περίοδο ευκαιριών
και ανοιγμάτων, την δική της «μπελ-επόκ».
Ο διαφαινόμενος κίνδυνος που πλέον αντι-
μετώπιζε ήταν όλος αυτός ο ξεσηκωμός και
το αίτημά του για αποχουντοποίηση να φτά-
σει μέχρι τη ρίζα, δηλαδή στην απαλλοτρίω-
ση των ίδιων των συμφερόντων που έθρε-
ψαν και στήριξαν την χούντα.

Η λύση που προκρίθηκε ήταν η επιστρο-

φή του Κωνσταντίνου Καραμανλή (κηπου-
ρός της βασιλικής «αυλής», υπουργός στον
εμφύλιο, πρωθυπουργός στις «εκλογές βίας
και νοθείας» το 1961, επί ημερών του εμ-
πλουτίστηκε το λεξιλόγιο με την λέξη «πα-
ρακράτος» και μετά έφυγε «νύχτα» για το
Παρίσι με το ψευδώνυμο Τριανταφυλλίδης)
ο οποίος επέλεξε, τάχα «συμβολικά» να ορί-
σει τις πρώτες εκλογές ακριβώς πάνω στην
πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου που έπε-
φτε Κυριακή. Όπως διαβάζουμε στην Αγω-
νιστική Πορεία 29/10/74 (ήταν η εφημερίδα
της Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση
τα φύλλα της οποίας μπορείτε να διαβάσε-
τε διαδικτυακά στο sekonline):

“Οι εκλογές που προκήρυξε ο Καραμαν-
λής για τις 17 Νοέμβρη δεν γίνονται για να
χτιστεί η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Οι δυ-
νάμεις της αντίδρασης και του ιμπεριαλι-
σμού παραμένουν κυρίαρχες στον τόπο
μας. Ο Καραμανλής ήρθε για να τις αναστη-
λώσει μετά την κρίση που πέρασαν τον πε-
ρασμένο Ιούλη, να βρει μια διέξοδο γι’ αυ-
τές μετά την αποτυχία και την κατάρρευση

της χούντας. Διαλέγει την 17 Νοέμβρη για
να αποφύγει τις λαϊκές κινητοποιήσεις της
πρώτης επετείου…»

Το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΚΚΕεσ στα λό-
για θα καταδικάσουν την επιλογή της 17
Νοέμβρη για τις εκλογές όμως στην πράξη
θα την αποδεχθούν. Όπως διαβάζουμε στην
Αγωνιστική Πορεία (22/11/74):

“Ήπιο κλίμα”

“Την συμφωνία των κομμάτων για την δια-
τήρηση του «ήπιου κλίματος» που υπέγραψε
το ΚΚΕ.εσ την τήρησαν όλοι…Στον χώρο
της Αριστεράς, η παραδοσιακή ηγεσία  προ-
ώθησε χοντρικά την αντίληψη ότι όλα τα
κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν πάνω
σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για δημοκρατι-
κές ελευθερίες και ότι η κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας αντιπροσωπεύει έστω με ελλεί-
ψεις μια τέτοια μίνιμουμ ενότητα. Με βάση
αυτήν την αντίληψη και οι δύο πτέρυγες του
ΚΚΕ προσπάθησαν να συγκρατήσουν τους
αγώνες του κινήματος στα πλαίσια της μίνι-
μουμ ενότητας, να αναβάλλουν κάθε αγώνα

για αργότερα, γιατί
προέχει «ο αγώνας για
την Δημοκρατία»”. 

Παρενθετικά ας ση-
μειώσουμε ότι την
γραμμή της σταδιακής
μετάβασης στην «Δημο-
κρατία» μέσα από Κυ-
βερνήσεις Εθνικής Ενό-
τητας την υποστήριζαν
ήδη από την περίοδο
της χούντας τα κόμμα-
τα της Αριστεράς θεω-
ρώντας οποιαδήποτε
άλλη προοπτική το λι-
γότερο «εξτρεμισμό».
Κάτι που εξηγεί και την
στάση τους να καταγ-
γείλουν αρχικά την εξέ-
γερση του Πολυτεχνεί-
ου σαν «έργο προβοκα-
τόρων», όπως έγραφε
χαρακτηριστικά η εφη-
μερίδα Πανσπουδαστι-
κή νο8 της ΑντιΕΦΕΕ
(της ΚΝΕ δηλαδή), που
κυκλοφόρησε αμέσως
μετά την εξέγερση του
Πολυτεχνείου. 

Έτσι, για να μην χα-
λάσει η προεκλογική
«ομοψυχία», το ΠΑΣΟΚ,
το ΚΚΕ και το ΚΚΕεσ
επέλεξαν να γιορτά-
σουν την επέτειο του
Πολυτεχνείου, μετά τις
εκλογές, στις 24 Νοέμ-
βρη. Ενάντια σε αυτόν
τον συμβιβασμό, στά-

θηκαν οι οργανώσεις της επαναστατικής
αριστεράς και το κομμάτι εκείνο των αγωνι-
στών που είχαν πρωτοστατήσει στην εξέ-
γερση του Νοέμβρη του 1973 επιμένοντας
στην μορφή της κατάληψης αλλά και εμμέ-
νοντας στον αντιιμπεριαλιστικό, αντικαπιτα-
λιστικό χαρακτήρα της. 

Με δική τους πρόταση μια σειρά από σχολές
παίρνουν αποφάσεις και καλούν σε εορτασμό
και πορεία πριν τις εκλογές, την Παρασκευή 15
Νοέμβρη. Διαβάζουμε από την Αγωνιστική Πο-
ρεία τα γεγονότα εκείνης της μέρας: 

«Η συγκέντρωση μπροστά στο Πολυτε-
χνείο ήταν ένα ακόμα γονάτισμα του λαού
μας μπροστά στους νεκρούς του…Στη συνέ-
χεια οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν προς
την Καισαριανή. Παρ’ όλα τα προκλητικά
κόκκινα (ω, τι φρίκη) πανό των ‘ανεύθυνων
ομάδων’ και παρ’ όλα τα προβοκατόρικα
συνθήματα -όπως ‘το Πολυτεχνείο ζει, Λαέ
θυμήσου το Νοέμβρη, ο λαός δεν ξεχνά ορ-
γανώνεται νικά’- οι Αθηναίοι πύκνωναν διαρ-
κώς τις γραμμές της διαδήλωσης. Η φωνή
‘εμπρός στο δρόμο του Νοέμβρη’ ανέβηκε

Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου, Χίλτον και
μπήκε στην Καισαριανή. Μετά από αυτή τη
διαδρομή στο Σκοπευτήριο έφτασαν 40.000
άτομα…» 

Δύο μέρες αργότερα, η συμβιβαστική πο-
λιτική που υιοθέτησε η ρεφορμιστική Αρι-
στερά και συμπυκνώθηκε στο σλόγκαν «Κα-
ραμανλής ή τανκς» μεταφράστηκε σε ένα
55% για το κόμμα που ίδρυσε, τη Νέα Δη-
μοκρατία. Όμως ούτε αυτή η συντριπτική
εκλογική νίκη κατάφερε να μαζέψει τον κό-
σμο στο σπίτι του.

Αυτό φάνηκε αμέσως στον «επίσημο»
εορτασμό στις 24 Νοέμβρη με την ανεπανά-
ληπτη συμμετοχή του κόσμου. Αλλά και στο
πολιτικό του πλαίσιο, που τελικά αποφασί-
στηκε να είναι «αντιιμπεριαλιστικό-αντιφασι-
στικό», (πιο προχωρημένο δηλαδή από την
«δημοκρατική» σούπα) και ενώ οι νεολαίες
και η βάση των κομμάτων της ρεφορμιστι-
κής Αριστεράς δυσανασχετούσαν για την
εκλογική ήττα. Η πορεία, με τη συμμετοχή
και οργανώσεων της επαναστατικής αριστε-
ράς (η ΟΣΕ ήταν μια από αυτές), κατευθύν-
θηκε στα ΕΑΤ-ΕΣΑ και την Αμερικάνικη Πρε-
σβεία. 

Ρωμαλέο κίνημα

«Η μαζικότητα αλλά και τα συνθήματα
της πορείας (ιδίως το αυτοκριτικό αλλά και
αυτοκτονικό «λαέ ντροπή σου για την εκλο-
γή σου») ήταν βαθιά επηρεασμένα από τον
εκλογικό θρίαμβο του Καραμανλή, η διαδή-
λωση πήρε δηλαδή τη μορφή μιας άτυπης
αντιπολιτευτικής διαμαρτυρίας…» γράφει ο
«Ιός» σε ένα σχετικό αφιέρωμα του 2007.
Πολύ γρήγορα αυτή η διαμαρτυρία θα εξε-
λισσόταν στο ρωμαλέο κίνημα της Μεταπο-
λίτευσης που έξι χρόνια αργότερα έδιωξε
και τον Καραμανλή.

Το κίνημα και η επιμονή ενός μέρους του
για δράση από τα κάτω κόντρα στους συμ-
βιβασμούς, διέψευσε την μεθόδευση του
Καραμανλή να «φάει» την πρώτη επέτειο
του Πολυτεχνείου. Όπως σαράντα χρόνια
τώρα, και κάθε χρόνο, η πορεία του Πολυ-
τεχνείου διαψεύδει ξανά και ξανά τους άση-
μους και διάσημους κονδυλοφόρους - που
άλλοτε «ευγενικά» μειώνουν τη σημασία του
και άλλοτε στα ίσα ζητάνε κατάργησή του.

Όλο αυτό το διάστημα και ακόμη περισσό-
τερο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι γενιές των
ανθρώπων που το 1974 ήταν νέοι, παιδιά και
αγέννητοι ύψωσαν μαζί με τους παλαίμαχους
της γενιάς του Πολυτεχνείου, τα δικά τους
Πολυτεχνεία: Την πανεργατική απεργία στις
5 Μάη του 2010, τα «Συντάγματα» τον Ιούνη
του 2011, τις απεργίες διαρκείας τον Οκτώ-
βρη του 2011,  το βράδυ της 12 Φλεβάρη του
2012. 

Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι ελπίζουν
σε μια νέα ανατροπή όπως αυτή που έφε-
ραν το Πολυτεχνείο και οι αγώνες της Μετα-
πολίτευσης. Και ξανά όπως και τότε, οι Σει-
ρήνες του ρεφορμισμού έχουν ήδη αρχίσει
το νανούρισμα: «Ηπιο κλίμα»,  «σύγκλιση»,
«μίνιμουμ προγράμμα», «εθνική ενότητα»,
πρόσφατα ενότητα στα «εθνικά ζητήματα»,
εκλογική αναμονή, αναμονή, αναμονή… 

Στις 17 Νοέμβρη το σύνθημα «Δεν υπάρ-
χει δρόμος κοινοβουλευτικός, ο δρόμος του
Νοέμβρη επαναστατικός» θα αντηχήσει ξα-
νά δυνατά παντού.

Γιώργος Πίττας
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Tότε, το κίνημα 
της Μεταπολίτευσης

Tώρα, εμπρός
για την ανατροπή
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Έ
να μεγάλο κονταροχτύπημα
συμφερόντων έχει στηθεί
γύρω από τη μεταστέγαση

του νέου Εθνικού Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στο παλιό εργο-
στάσιο Συγγρού Φιξ.

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου ο
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Κώστας Τασούλας ζήτησε την
παραίτηση σύσσωμου του Διοικητι-
κού Συμβούλιου αλλά και της διευ-
θύντριας Άννας Καφέτση.

Είχε προηγηθεί στις 15/10 ανακοί-
νωση του Δ.Σ του Μουσείου που κα-
ταλόγιζε στην Καφέτση αυθαίρετες
αυταρχικές συμπεριφορές καθώς
και ότι «έχουν απορριφθεί δωρεές
φιλοτέχνων προς το Μουσείο για
άγνωστους λόγους χωρίς μάλιστα
να έχει ενημερωθεί για αυτό κανένας
ούτε καν το Διοικητικό Συμβούλιο». 

Πέντε μέρες αργότερα στις 20/10
η Καφέτση καλούσε συνέντευξη τύ-
που κατηγορώντας το ΔΣ ως υπεύ-
θυνο για την κωλυσιεργία και τις κα-
θυστερήσεις. (Όπως χαρακτηριστι-
κά είχε δηλώσει λίγες μέρες νωρίτε-
ρα στην ΕφΣυν: «Τα χρήματα έχουν
ήδη εξασφαλιστεί από το Ίδρυμα
«Σταύρος Νιάρχος» με μεγάλη δω-
ρεά 3 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να κά-
νουμε ό,τι χρειάζεται για να μπορέ-
σουμε να τα εκταμιεύσουμε»).

Την ίδια ώρα έγινε γνωστή και η
παραίτηση της αντιπροέδρου του
ΔΣ Σοφίας Στάικου-Σάλλα (συζύγου
του αρχιτραπεζίτη της Πειραιώς
Σάλλα και διευθύντριας του Πολιτι-
στικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πει-
ραιώς - ΠΙΟΠ). Οι εξελίξεις και ο
εξαναγκασμός σε παραίτηση σύσ-
σωμης της παλιάς διοίκησης αποδει-

κνύουν πως η Στάικου-Σάλλα είχε
ενημερωθεί για τις κινήσεις της ηγε-
σίας του υπουργείου πολιτισμού και
γι' αυτό παραιτήθηκε, πριν τους πα-
ραιτήσει όλους ο Τασούλας, ώστε
να διεκδικήσει την επαναφορά της.

Είναι προφανές ότι πίσω από την
διαρκώς αναβαλλόμενη μετεγκατά-
σταση του ΕΜΣΤ στη νέα στέγη του
στο Φιξ κρύβονται ιδιωτικά συμφέ-
ροντα με επενδυτικά σχέδια στο χώ-
ρο του πολιτισμού και κατ' επέκταση
στο ΕΜΣΤ. Το Ίδρυμα Νιάρχος έχει
ήδη υποσχεθεί στη Καφέτση 3 εκα-
τομμύρια ευρώ “δωρεά”. Είναι επί-
σης προφανές ότι το Πολιτιστικό
Ίδρυμα της Πειραιώς (μέσω της
Στάικου-Σάλλα) θέλει να βρίσκεται
στο κέντρο της μοιρασιάς. 

Αλλά δεν είναι οι μόνοι. «Δωρεές»
με σημαντικά ανταλλάγματα ολόκλη-
ρες αίθουσες και έλεγχο στην πα-
ρουσίαση των έργων θέλουν να
“προσφέρουν” διάφοροι συλλέκτες.
Π.χ, το αφεντικό της ΔΕΛΤΑ και
πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ Δημή-
τρης Δασκαλόπουλος που τον Φλε-
βάρη του 2014 ανακοίνωσε σε μια
κοινή τελετή με το ΔΣ του Μουσείου
πως θα προσφέρει την συλλογή του
και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για
να αγοράσει έργα για το ΕΜΣΤ.

Τεράστιο σκάνδαλο

Η ίδια η κατασκευή του Μουσείου,
από το 2002 που ξεκίνησαν οι αρχι-
τεκτονικοί διαγωνισμοί μέχρι σήμε-
ρα, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο.

Το 2007 που υπογράφτηκε η σύμ-
βαση της κατασκευαστικής ΒΙΟΤΕΡ
ΑΕ με το ΕΜΣΤ, πρόεδρος του ΔΣ
ήταν ο Κυριάκος Γριβέας πρώην δι-

ευθυντής του πο-
λιτικού γραφείου
του Μητσοτάκη
και πρόεδρος της
εταιρίας Ενοποί-
ηση Αρχαιολογι-
κών Χώρων Αθή-
νας Α.Ε., ενώ μέ-
λος του ΔΣ και
σύμβουλος του
Μουσείου ήταν
και ο κουμπάρος
του Καραμανλή,
Γιώργος Πέτσας
(πρόεδρος ταυτόχρονα της εταιρεί-
ας που έλεγχε όλες τις ασφαλιστι-
κές και που επί εποχής του έγινε το
σκάνδαλο με το λουκέτο της ΑΣΠΙΣ). 

Από την στιγμή εκείνη που υπο-
γράφτηκε η σύμβαση με την ΒΙΟΤΕΡ
ΑΕ ξεκίνησαν οι δικαστικές κόντρες
με την άλλη μεγάλη κατασκευαστική
ΑΚΤΩΡ Α.Ε. του Μπόμπολα, οι οποί-
ες έληξαν με την παραχώρηση στην
ΑΚΤΩΡ της επέκτασης του μουσείου
της Ακρόπολης και της μετακίνησης
των γλυπτών του Παρθενώνα, ώστε
να αποσύρει τις μηνύσεις και τις
αγωγές! Το 2009 η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. πα-
ραλίγο να κηρυχθεί έκπτωτη ενώ μέ-
χρι την καθυστερημένη ολοκλήρωση
το 2014, δυο χρόνια μετά το χρονο-
διάγραμμα, έχουν σπαταληθεί πάνω
από 40 εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως εξήγησε σε συνέντευξη τύ-
που που παραχώρησε στις 5/11 το
προεδρείο του Επιμελητήριου Εικα-
στικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) που
εκπροσωπείται με ένα μέλος στο ΔΣ
του ΕΜΣΤ, όλα δείχνουν πως και αυ-
τό το Μουσείο θα είναι ένας χώρος
“αναπαραγωγής του χρηματιστηρί-

ου της τέχνης και των επενδυτών,
μια ακόμα μεγάλη αίθουσα εκθέσε-
ων, μακριά και έξω από αυτό που
χρειάζεται η κοινωνία”.

Μιλώντας εκ μέρους του μεγαλύ-
τερου και παλαιότερου συνδικαλι-
στικού οργάνου των Εικαστικών η
πρόεδρος του ΕΕΤΕ Εύα Μελά θύμι-
σε πως από το 2004 ακόμα είχαν κα-
ταγγείλει τις μεθοδεύσεις για το
ΕΜΣΤ εξηγώντας πως “η κεντρική
πολιτική των κυβερνήσεων ήταν και
είναι πολιτική εμπορευματοποίησής
τους και πρόσδεσης στα μεγάλα
ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέρον-
τα, αντιμετωπίζοντας τον Πολιτισμό
ως ένα ακόμα χώρο επενδύσεων…”

Μουσείο δωρεάν και ανοιχτό

Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι
των καλλιτεχνών: “Η κοινωνία και η
τέχνη χρειάζονται ένα ΕΜΣΤ ανοιχτό
στην καλλιτεχνική έρευνα και δημι-
ουργία, ένα μουσείο προσιτό στους
εργαζόμενους, με ελεύθερη πρό-
σβαση τόσο των επισκεπτών όσο και
της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας σε αυτό.

Θέλουμε Μουσείο δωρεάν και
ανοιχτό για όλους. Ένα Μουσείο
ζωντανό που θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της Τέχνης και θα στεγά-
σει τη σύγχρονη Τέχνη, την Τέχνη
του σήμερα”.

Το εκβιαστικό δίλημμα «ή Μουσείο
τσιφλίκι πλυντήριο των καπιταλιστών
ή καθόλου Μουσείο» τείνει να γίνει
μοτίβο στον Πολιτισμό, την Παιδεία
(βλέπε σελ. 7), κ.ά. Είναι προφανές
ότι τα μεγάλα παλιά και νέα τζάκια
του καπιταλισμού θέλουν να μας γυ-
ρίσουν αιώνες πίσω στις εποχές των
«μεγάλων ευεργετών» - και της από-
λυτης ανέχειας όλων των υπολοί-
πων.

Η λύση δεν είναι να αποδεχτούμε
την μία ή την άλλη «δωρεά» ως μια
«ρεαλιστική λύση» για το πρόβλημα.
Είναι να φορολογήσουμε όλο αυτόν
τον πλούτο που έχουν συσσωρεύσει
και εξακολουθούν να συσσωρεύουν
πάνω στις δικές μας πλάτες -και με
τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων-
οι Νιάρχοι, οι Σάλλες και οι Δασκα-
λόπουλοι αυτού του τόπου.

Κυριάκος Μπάνος

Ε
κτός από την εξαιρετική ταινία των
αδελφών Νταρντέν «Δυο ημέρες, μία
νύχτα» (υπάρχει παρουσίαση στο προ-

ηγούμενο τεύχος της Ε.Α.), παίζονται ήδη και
ξεχωρίζουν:

• Ίντα: Χαμηλών τόνων αλλά τελικά πολύ
δυνατή ασπρόμαυρη ταινία του Πάβελ Παβλι-
κόφσκι, με ηρωίδα την Άννα, μια μαθητευόμε-
νη μοναχή στην Πολωνία του 1962. Λίγο πριν
ορκιστεί, μαθαίνει ότι είναι παιδί Εβραίων που
αφανίστηκαν κατά τη Γερμανική κατοχή και το
όνομά της είναι Ίντα. Συναντά την μοναδική
συγγενή της, τη θεία της, Βάντα, με την οποία
ξεκινά ένα ταξίδι για να μάθει για την τύχη της
οικογένειάς της. Το οδοιπορικό τελικά αποδει-
κνύεται μια δοκιμασία και για τις δύο γυναίκες.
Η Βάντα, δικαστής με πολλές τύψεις για τη
συμμετοχή της στις πολιτικές εκκαθαρίσεις
του κομμουνιστικού καθεστώτος έχει καταφύ-
γει στον κυνισμό και στο αλκοόλ. Η Ίντα θεω-
ρητικά έχει το μέλλον μπροστά της, όμως η
κοσμική Πολωνία που συναντά μπορεί να την

κερδίσει από την πίστη του μοναστηριού; Μια
Πολωνία μουντή, ψυχρή, αποστασιοποιημένη.
Μόνη νότα ελευθερίας η μουσική του Τζον
Κολτρέιν που ερμηνεύει ο νεαρός σαξοφωνί-
στας που φλερτάρει την Ίντα. Η Ίντα θα προ-
τιμήσει τον Μπαχ...   

• ’71:  Ταινία περιπέτειας με σκληρές πολιτι-
κές προεκτάσεις, που συζητήθηκε πολύ τη χρο-
νιά που τελειώνει, εκτιλύσσεται στο Μπέλφαστ
της χρονιάς που αναφέρει ο τίτλος, ένα κλικ
πριν τη «Ματωμένη Κυριακή» του 1972. Ένας
νεοσύλλεκτος Βρετανός στρατιώτης μετά από
μια επιχείρηση «ρουτίνας» των κατοχικών στρα-
τευμάτων βρίσκεται παγιδευμένος στη συνοικία
των εξεγερμένων καθολικών. Η ταινία παρακο-
λουθεί με απίστευτο σασπένς τις προσπάθειές
του να επιβιώσει καταφεύγοντας στους προτε-
στάντες που είναι πιστοί στη Βρετανική αυτο-
κρατορία αλλά μπλέκει σε μια απίστευτη δοκι-

μασία ίντριγκας, τρόμου και αμοραλισμού που
προκαλεί αναπάντητα ερωτήματα.

• Η λέσχη της κομψής αλητείας: Μια πολύ
σκληρή αλλά όχι άδικη απεικόνηση των νεοσ-
σών της αστικής τάξης που φοιτούν στην Οξ-
φόρδη και εκτονώνουν τα σύνδρομα και τις φι-
λοδοξίες τους μέσα από τη λέσχη Riot, ένα
κλαμπ για κακομαθημένα κωλόπαιδα που φτά-
νουν χαλαρά στο έγκλημα, γνωρίζοντας ότι θα
τη γλυτώσουν απλά γιατί ανήκουν στην αστική
τάξη. Πολύ δυνατή ιδέα με βάση ένα θεατρικό
έργο, αν δεν ήταν τόσο συμβατική η μεταφο-
ρά στην οθόνη θα μπορούσε να προκύψει μια
σπουδαία ταινία.

• We are the best: Από τον Σουηδό δημιουρ-
γό Λούκας Μούντισον που μας είχε δώσει το
πολύ καλό «Λίλια για πάντα» έρχεται μια γλυ-
κόπικρη ταινία γύρω από τρία νεαρά κορίτσια

που συγκροτούν μια πανκ μπάντα στη Στοκ-
χόλμη της δεκαετίας του ’80. Η βασική ιδέα εί-
ναι πως, αν και ζουν στην τότε ευδαιμονούσα
και ανοιχτόμυαλη σκανδιναβική πρωτεύουσα,
οι τρεις κοπέλες από ταπεινές, λαϊκές οικογέ-
νειες δεν «χωρούν», δεν ταιριάζουν στα κυ-
ρίαρχα πρότυπα της εποχής και βρίσκουν διέ-
ξοδο στο μουσικό ρεύμα/κίνημα της πανκ. Μια
απλή ιστορία με βάθος στους χαρακτήρες,
τους διαλόγους και την πολιτικοκοινωνική συγ-
κυρία της εποχής της.

• Get on up: Η βιογραφία του αξέχαστου
Τζέιμς Μπράουν από τα χαμαιτυπεία του Αμε-
ρικανικού Νότου τη δεκαετία του ’30 μέχρι την
αναγνώριση και την επιτυχία τη δεκαετία του
‘60. Απίστευτος ο πρωταγωνιστής, απλά η ται-
νία εξαντλείται στον εκρηκτικό χαρακτήρα του
«Νονού της Σόουλ», ενώ θα μπορούσε να εμ-
βαθύνει στο κοινωνικό φόντο που καθόρισε
τον Τζέιμς Μπράουν και την ίδια τη μουσική
σόουλ.

Δήμητρα Κυρίλλου

Πόλεμος συμφερόντων στην 
ποδιά της ... Σύγχρονης Τέχνης!

ΣΙΝΕΜΑ  Ταινίες που ξεχωρίζουν
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Ποιοι καλλιεργούν την ισλαμοφο-

βία και γιατί; Εχετε υπάρξει θύμα-

τα ισλαμοφοβίας στην Ελλάδα;

Τον Ιούλιο του 2005 η ΜΙ6 και
άλλες μυστικές υπηρεσίες απήγα-
γαν δρώντας μυστικά, παράνομα
και με γκανγκστερικό τρόπο μέσα
σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον
28 Πακιστανούς μετανάστες, το
λεγόμενο σκάνδαλο των απαγω-
γών. Αναγνωρίστηκε από την ελλη-
νική δικαιοσύνη ότι έγιναν αυτές οι
απαγωγές, παρά το γεγονός ότι τα
θύματα δεν δικαιώθηκαν ποτέ. Μά-
θατε να βρήκαν κάποιον «τρομο-
κράτη»; Δεν βρήκαν το παραμικρό.

Οι αμερικάνοι χρησιμοποίησαν
την ισλαμοφοβία για να δικαιολο-
γήσουν τις επιθέσεις τους στο
Αφγανιστάν και στο Ιράκ στις αρ-
χές της προηγούμενης δεκαε-
τίας. Το κάνουν ξανά επειδή θέ-
λουν να υπερασπίσουν με κάθε
τρόπο τα συμφέροντά τους σε
όλη αυτή την περιοχή.

Επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι
οι ίδιοι και οι σύμμαχοί τους έστη-
σαν στο παρελθόν ακραίες ομά-
δες για να εξυπηρετήσουν τους
δικούς τους σκοπούς. Οι ΗΠΑ
υποστήριξαν τον Οσάμα Μπιν
Λάντεν όταν ήθελαν να διώξουν
την Ρωσία από το Αφγανιστάν,
ήταν το αγαπημένο τους παιδί.
Στην συνέχεια χρησιμοποίησαν
την ύπαρξη αυτών των ομάδων
για να βομβαρδίζουν και να ει-
σβάλλουν με το στρατό σε όποιο
σημείο του πλανήτη ήθελαν.

Αυτά τα πράγματα δεν έχουν να
κάνουν με το Ισλάμ σαν θρησκεία,
έχουν να κάνουν με τον καπιταλι-
σμό. Οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για
εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους,
άντρες, γυναίκες, παιδιά αδιακρί-
τως μέσα στα τελευταία 15 χρόνια
στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Πα-
λαιστίνη και είναι ο μεγαλύτερος
δολοφόνος στην περιοχή.

Οι μουσουλμάνοι και η θρη-
σκεία μας δεν έχουμε καμιά απο-
λύτως σχέση με αυτά που κάνει
το Iσλαμικό Κράτος, αντίθετα οι
ΗΠΑ είχαν. Έβαλαν ένα μικρό
δέντρο και το ποτίζουν ξεκληρί-
ζοντας ολόκληρες οικογένειες
στο Αφγανιστάν ή στο Ιράκ, δημι-
ουργώντας τεράστια οργή, βα-
φτίζοντας όσους αντιστέκονται
ισλαμιστές.

Τι είναι ισλαμοφοβία;

Αν ένας μουσουλμάνος ανάμε-
σα στα εκατομμύρια κάνει κάτι
κακό λένε να, δες, υπεύθυνοι εί-
ναι όλοι οι μουσουλμάνοι. Αυτό
είναι ισλαμοφοβία, ένας παραλο-
γισμός. Αν κάποιος είναι κακός
ας πάει αυτός φυλακή. Δεν είναι
δυνατόν να κατηγορούν όλους
τους μουσουλμάνους. 

Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρω-
ποι που ζουν σε πάνω από 60
μουσουλμανικές χώρες και δεν

συμφωνούν σε αυτά που λέει και
κάνει το Ισλαμικό Κράτος. Εμείς
καταδικάζουμε τις δολοφονίες,
τα εγκλήματα, αλλά ποιος από
αυτούς που σε σταθερή βάση
καλλιεργούν την ισλαμοφοβία
έχει καταδικάσει ποτέ τις ΗΠΑ ή
χώρες της Ευρώπης για τα πολε-
μικά εγκλήματα και την κατα-
στροφή που έχουν δημιουργήσει
σε ολόκληρες περιοχές του πλα-
νήτη;

Το Ισλάμ μας δίνει οδηγίες, σε-
βασμό και αλληλεγγύη, όχι δολο-
φονίες, πιστεύουμε στην ειρήνη.
Τα τζαμιά μας είναι ανοιχτά σε
24ωρη βάση, ποτέ δεν θα βρείτε
την πόρτα κλειστή. Λέμε σε
όλους, ελάτε στους θρησκευτι-
κούς μας χώρους.

Υπάρχει ισλαμοφοβία στην Ελλά-

δα; Πόσο ισλαμοφοβικό είναι το

ελληνικό κράτος;

Μένω εδώ τα τελευταία δεκαο-
κτώ χρόνια και ποτέ δεν δημιουρ-
γήθηκε κανένα πρόβλημα, έχου-
με ζήσει μαζί χωρίς πρόβλημα για
πολλά χρόνια, νοιώθω σαν να εί-
ναι δεύτερη πατρίδα μου. Θέλου-
με να ζούμε ειρηνικά, ήσυχα, αρ-
μονικά όλοι μαζί σε αυτή την χώ-
ρα. Αν αύριο γίνει μια φυσική κα-
ταστροφή χριστιανοί ή μουσουλ-
μάνοι, μαύροι ή λευκοί θα έχουμε
την ίδια τύχη.

Με το κράτος και τις κυβερνή-
σεις τα πράγματα είναι διαφορετι-
κά. Από το 2004, πριν γίνουν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, πρώτη φορά
άκουσα ότι θα γίνει ένα τέμενος.
Από τότε κάθε τόσο λένε ότι θα
το φτιάξουν, αλλά τελικά δεν γίνε-

ται τίποτα. Αυτό είναι ένας ξεκά-
θαρος ρατσισμός απέναντι στους
μουσουλμάνους. Το ελληνικό σύν-
ταγμα λέει ότι ο καθένας που ζει
σε αυτήν την χώρα είναι ελεύθε-
ρος να ασκήσει στην πράξη την
θρησκεία του, αλλά αυτό δεν
ισχύει για όλους τους μουσουλ-
μάνους. Στην Αθήνα, για παρά-
δειγμα, ζουν πάνω από 100.000
μουσουλμάνοι και όμως δεν αφή-
νουν να γίνει έστω ένα τζαμί, και
βέβαια δεν αρκεί ένα τζαμί για τό-
σες χιλιάδες ανθρώπους. 

Αντίθετα τα τελευταία χρόνια
έχουν φτιαχτεί μεγάλα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης στην Αμυγδα-
λέζα ή την Κόρινθο, σχεδόν απο-
κλειστικά για μουσουλμάνους.
Μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα το
90% των κρατουμένων που βρί-
σκονται φυλακισμένοι μόνο γιατί
δεν είχαν χαρτιά είναι από μου-

σουλμανικές χώρες. Τι είναι αυτό
αν όχι η πιο καθαρή ισλαμοφοβία;
Είναι ρατσιστικά κέντρα κράτη-
σης για τα οποία ξοδεύουν εκα-
τομμύρια ευρώ.  

Είναι σαν ένα δεύτερο Γκουαν-
τάναμο στο οποίο οδηγούνται
όσοι θέλοντας να αποφύγουν τον
πόλεμο εγκαταλείπουν τις χώρες
τους για να γλυτώσουν από την
θηριωδία για να βρουν μια άλλη.
Και λέω Γκουαντάναμο, γιατί ξέρω
πολύ καλά ως εκπρόσωπος της
Πακιστανικής Κοινότητας και της
Ένωσης Μεταναστών Εργατών
γιατί δεν μας αφήνουν να πάμε σε
αυτά τα στρατόπεδα. Για να μην
μάθουν οι κρατούμενοι τι δικαιώ-
ματα έχουν. Όταν μετά την εξέ-
γερση της Αμυγδαλέζας ένας από
τους κρατούμενους ξεπέρασε τον
φόβο του και μίλησε στην δικηγό-
ρο του για τα γεγονότα, το πλή-
ρωσε με τον πιο άγριο ξυλοδαρ-
μό, για να μάθει να μιλάει. 

Ο ρατσισμός ενάντια στους
μουσουλμάνους ξεκινάει από το
δρόμο, από την ίδια την αστυνο-
μία. Είναι σαν να έχουν εντολή να
δείχνουν ότι οι μουσουλμάνοι δεν
είναι άνθρωποι σαν όλους τους
άλλους. Οι μουσουλμάνοι είναι
μονίμως στο στόχαστρο, με συνε-
χείς προσβολές στην θρησκεία,
το Κοράνι. Υπάρχουν και αστυνο-
μικοί που σέβονται, αλλά όταν γι-
νόμαστε θύματα ρατσιστικών δια-
κρίσεων, αυτοί δεν τολμάνε να
αντιδράσουν.

Πόσο έχει επηρεάσει αυτήν την

κατάσταση η κρίση και τα μνημό-

νια;

Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ
χειρότερα από τότε που ξεκίνησε
η κρίση και τα μνημόνια. Κατευ-
θείαν προσπάθησαν να χρησιμο-
ποιήσουν τους μετανάστες σαν
αποδιοπομπαίους τράγους, θέ-
λουν να φορτώσουν τα δικά τους
λάθη στους μετανάστες. Αυτή η
συνεχής στοχοποίηση άρχισε να
λειτουργεί εντελώς αρνητικά
στην καθημερινότητα, στην ψυχο-
λογία μας, να ξέρεις ότι δεν έχεις
κάνει κάτι κακό και συνέχεια σε
κατηγορούν.

Όταν ένας πρωθυπουργός κη-
ρύσσει τον πόλεμο στους μετανά-
στες, τότε δίνει το σύνθημα να το
κάνει και όλη η κοινωνία. Ετσι
βρήκαν την ευκαιρία οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής να ξεκινήσουν
τις δολοφονικές  ρατσιστικές επι-
θέσεις, εκατοντάδες, χιλιάδες
επιθέσεις. Πηγαίναμε στα αστυ-
νομικά τμήματα και εκατοντάδες
άνθρωποι δεν μπορούσαν, δεν
μας δέχονταν, να κάνουμε μήνυ-
ση, οι νεοναζί είχαν το ελεύθερο
να κάνουν ό, τι θέλουν, δεν ήθε-
λαν να τους σταματήσουν.

Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρω-
ποι που έρχονται στην Ευρώπη εί-
ναι πρόσφυγες που προσπαθούν
να αποφύγουν τον πόλεμο. Το να
κάνουν πόλεμο η ΕΕ και οι ΗΠΑ
και ταυτόχρονα να κλείνουν την
πόρτα, να κλείνουν τα σύνορα, εί-
ναι εγκληματικό. Σε θάλασσες και
ποτάμια πνίγουν χιλιάδες άντρες,
γυναίκες και παιδιά που προσπα-
θούν να γλυτώσουν το θάνατο. 

Πώς μπορούμε να αντιπαλέψουμε

την ισλαμοφοβία, τον ρατσισμό;

Ο εχθρός μάς θέλει να είμαστε
φοβισμένοι - είτε μιλάμε για τους
νεοναζί και τον ρατσισμό είτε για
τους αμερικάνους και τον ιμπε-
ριαλισμό. Αν εμείς μιλάμε, αν
εμείς παλεύουμε ενωμένοι όλοι
μαζί, τότε δεν μπορούν να μας
φοβίσουν. Δεν μας φόβισαν ούτε
οι απαγωγές, ούτε οι φασιστικές
επιθέσεις. Και δεν το πέτυχαν αυ-
τό γιατί είχαμε στο πλευρό μας
την ΚΕΕΡΦΑ, το αντιρατσιστικό
κίνημα, την Αριστερά, τα συνδικά-
τα, δεν κατάφεραν να μας απομο-
νώσουν. Μόνο όλοι μαζί μπορού-
με να νικήσουμε.

Η Ένωση Μεταναστών Εργα-
τών μεγαλώνει, είναι πάρα πολλοί
οι μετανάστες που οργανώνονται
στην Αθήνα, την Μανωλάδα, σε
όλη την Ελλάδα. Η Πακιστανική
κοινότητα και η Ένωση Μετανα-
στών Εργατών έχουν δώσει μά-
χες ενάντια στον ρατσισμό, τον
φασισμό και αποτελούν παρά-
δειγμα και για τις άλλες κοινότη-
τες μεταναστών που θέλουν να
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

O Τζαβέντ μίλησε
στον Γιώργο Πίττα

Συνέντευξη με τον

επικεφαλής της

Πακιστανικής κοινότητας 

Τζαβέντ Ασλάμ

Eνωμένοι ενάντια στην ισλαμοφοβία

εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Ο Τζαβέντ Ασλάμ μαζί με τους γονείς του Σαχζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα
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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία την Κυριακή 16
Νοεμβρίου στις 11πμ έξω από το πρώην δημαρχείο Δρα-
πετσώνας, καλεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερψη-Χώρος
και δεκάδες φορείς της περιοχής του Πειραιά, απαιτών-
τας να μην εγκατασταθούν καρκινογόνα διυλιστήρια και
δεξαμενές καυσίμων στην περιοχή των πρώην Λιπασμά-
των Δραπετσώνας.

Εδώ και 15 περίπου χρόνια κάτοικοι και φορείς του Πει-
ραιά διεκδικούν την ανάπλαση της περιοχής όπου λει-
τουργούσε το παλιό εργοστάσιο Λιπασμάτων, με ελεύθε-
ρη πρόσβαση στην παραλία, δημιουργία χώρων πρασί-
νου, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτιστικές υποδομές.
Πρόκειται για μία έκταση 640 στρεμμάτων στη Δραπε-
τσώνα όπου είχε εγκατασταθεί η Βιομηχανία Λιπασμά-
των, η ΑΓΕΤ Ηρακλής και η Mobil, οι οποίες για τουλάχι-
στον 100 χρόνια επιβάρυναν σημαντικά το περιβάλλον
και την υγεία των κατοίκων. Το 2004, με το κλείσιμο της
εγκατάστασης της BP, διακόπηκε οριστικά η βιομηχανική
δραστηριότητα και το 2007 χαρακτηρίστηκε με νόμο ως
χώρος ανάπλασης που προορίζονταν για τις ανάγκες των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Από το τέλος του 2013 άρχισε να λειτουργεί ξανά η
πρώην εγκατάσταση της BP, η οποία είχε αγοραστεί έναν
χρόνο νωρίτερα από την εταιρεία «Oil One» του Δημήτρη
Μελισσανίδη. Τον Δεκέμβριο του 2012, ο Δημήτρης Με-
λισσανίδης εξαγόρασε τις εγκαταστάσεις που από το
1955 διατηρούσε η Mobil, πριν περάσουν το 2000 στην
κυριότητα της ΒP. Στη συνέχεια με φωτογραφικές διατά-
ξεις οι οποίες εφαρμόστηκαν με μεγάλη ταχύτητα, άλλα-
ξαν οι περιβαλλοντικοί όροι και δόθηκε η δυνατότητα
στον Μελισσανίδη να δημιουργήσει βιομηχανία επεξερ-
γασίας και αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Άδεια
Έτσι δόθηκε στην «Oil One» η δυνατότητα αποθήκευ-

σης 20.000 κυβικών μέτρων υγρών καυσίμων και 3.500
κυβικών μέτρων ορυκτελαίων. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία
πήρε άδεια ώστε να κατασκευάσει μονάδα επεξεργασίας
υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων. Επιπλέον, τον περα-
σμένο Αύγουστο η κυβέρνηση κατέθεσε το Ρυθμιστικό
Σχέδιο Αθήνας, όπου αναφέρεται ρητά ότι η περιοχή με-
τατρέπεται σε Λιμενοβιομηχανική Ζώνη.

Όπως αναφέρει ο πολιτιστικός σύλλογος Δραπετσώνας
"Τερψη-χώρος": "Με βάση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθή-
νας/Αττικής (ΡΣΑ) παραδίνονται «φιλέτα» γης, όπως η περιο-
χή των πρώην Λιπασμάτων Κερατσινίου-Δραπετσώνας και
όλη η περιοχή της Λιμενικής Ζώνης, σε ιδιωτικά επιχειρημα-
τικά συμφέροντα, με σκοπό το κέρδος, αδιαφορώντας για
τις επιπτώσεις που θα
έχουν στη ζωή και την
υγεία των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής".

“Η ιστορία έδειξε
ότι και στις Σκουριές
και στην Κερατέα,
όταν ο λαός ενώθηκε
και αγωνίστηκε κέρδι-
σε”, δήλωσε ο πρό-
εδρος του Συλλόγου
Μιχάλης Κομνηνός.
“Δεν μπορεί κανένα
κεφάλαιο, κανένας κα-
πιταλιστής να εκμε-
ταλλευτεί την ίδια μας
τη ζωή, το μέλλον των
παιδιών μας και την
υγεία των κατοίκων”.

Κ. Θ.

Συνεχίζεται ο αγώνας των εργαζόμενων
στην Βιβλιοσυνεργατική για να πληρω-
θούν τα δεδουλευμένα τους και να κρατή-
σουν ανοιχτό το εργοστάσιο. Την Τρίτη 11
Νοέμβρη προχώρησαν σε νέα 24ωρη
απεργία και συγκέντρωση έξω από το
Υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου αφού
θα γινόταν τριμερής συνάντηση με την ερ-
γοδοσία, με την αντιπροσωπεία των εργα-
ζόμενων και εκπρόσωπο του Υπουργείου.

Αυτή η συνάντηση ήταν η τρίτη στη σει-
ρά χωρίς αποτέλεσμα καθώς η εργοδοσία
δεν εμφανίστηκε. Στις προηγούμενες δύο
η εταιρία έστειλε αντιπρόσωπο που νομικά
δεν μπορούσε να την εκπροσωπήσει καθυ-

στερώντας έτσι να
δώσει χρονοδιά-
γραμμα για την
αποπληρωμή των
δεδουλευμένων ή
να απαντήσει στις
ερωτήσεις των εργαζόμενων για το μέλ-
λον του εργοστασίου. Την Παρασκευή 14
Νοέμβρη οι εργαζόμενοι προχωρούν σε
νέα 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις
10πμ ξανά στο Υπουργείο για να γίνει νέα
συνάντηση.

Αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο υπολει-
τουργεί, ενώ υπάρχουν πιέσεις πάνω στους
εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τις δουλει-

ές τους με το «δέλεαρ» του ταμείου ανερ-
γίας για να πάρουν άμεσα χρήματα.

Η απληρωσιά έχει οδηγήσει κάποιους
εργαζόμενους σε σημείο να σκέφτονται
αυτή την πρόταση. Παρόλα αυτά η πλει-
οψηφία των εργαζόμενων συνεχίζει τις κι-
νητοποιήσεις και τις συγκεντρώσεις. Ψηφί-
σματα συμπαράστασης έχουν βγει ήδη
από σωματεία.

Σ
ε απεργία προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Ελευθεροτυ-
πίας διεκδικώντας να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους
αφού είναι απλήρωτοι 8 μήνες, ενώ σε ορισμένους τα χρω-

στούμενα είναι ακόμα περισσότερα. Η απεργία ξεκίνησε την Πα-
ρασκευή 7 Νοέμβρη μετά από απόφαση συνέλευσης, αλλά δια-
κόπηκε την Κυριακή 9/11 λόγω της δικαστικής απόφασης που την
έβγαζε παράνομη.

Παρόλα αυτά κατάφερε και μπλόκαρε τα φύλλα του Σαββατο-
κύριακου με αποτέλεσμα η εργοδοσία να υποσχεθεί ότι θα δώσει
δύο μισθούς, στις 14/11 και στις 12/12 ενώ θα πληρώσει σε μία
δόση ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων.

Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε νέα συνέλευση την Δευτέρα
10 Νοέμβρη. Η συζήτηση και η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Αρχικά,
έγινε ενημέρωση από την Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρο της ΕΣΗ-
ΕΑ (είχε καλύψει την απεργία) που εξήγησε ότι η απεργία βγήκε
παράνομη με τη δικαιολογία της μη έγκαιρης κήρυξής της (δεν
είχε προηγηθεί το απαραίτητο 24ωρο).

Στη συνέχεια πήραν το λόγο μια σειρά από εργαζόμενοι που
εξέφρασαν την οργή τους για την απληρωσιά και τα συνεχή ψέ-

ματα της εργοδοσίας. Πολλοί ήταν αυτοί που θύμισαν ότι έχουν
δοθεί ξανά παρόμοιες υποσχέσεις και για αυτό όλοι οι εργαζόμε-
νοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για περαιτέρω κλιμάκωση αν δεν
ισχύσει ό, τι υποσχέθηκε η εργοδοσία.

Επίσης, μπήκε ως θέμα ότι στα αιτήματά τους πρέπει να είναι
καθαρό ότι δεν παλεύουν απλά για την ομαλή καταβολή των μι-
σθών από εδώ και πέρα, αλλά ότι πρέπει να προστεθεί πως η
εταιρία πρέπει να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την
αποπληρωμή όλων των χρωστούμενων.

Η πρόταση που πλειοψήφισε στο τέλος της συνέλευσης αναφέ-
ρει ότι αν οι εργαζόμενοι δεν πληρωθούν τον πρώτο από τους μι-
σθούς που τους έχουν υποσχεθεί τότε θα προχωρήσουν σε νέα
τριήμερη απεργία από το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοέμβρη.

Νέα Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσουν την Δευτέρα 17
Νοέμβρη στις 4μμ, ανεξάρτητα από το αν θα έχουν ξεκινήσει την
απεργία. Σε αυτή τη συνέλευση θα συζητηθεί και η δημιουργία
εργασιακής επιτροπής που θα είναι εκλεγμένη και ανακλητή,
όπως και ο ορισμός νέου εκπροσώπου των εργαζόμενων.

Νεκτάριος Δαργάκης

24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλα τα Λιμάνια της χώρας έγι-
νε την Πέμπτη 6 Νοέμβρη. Στην Αθήνα έγινε διαδήλωση μετά από
την συγκέντρωση που προηγήθηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Εκτός από τους εργαζόμενους στο Λιμάνι του Πειραιά
συμμετείχαν και αντιπροσωπείες από άλλες πόλεις,
όπως τη Θεσσαλονίκη. Οι απεργοί με πολλά συνθήματα
και ένα τεράστιο πανό που έγραφε με κεφαλαία «Δεν
Πωλείται» κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικο-
νομίας στο Σύνταγμα. Την ίδια ώρα μαθητές, φοιτητές
και εκπαιδευτικοί συγκεντρώνονταν στα Προπύλαια για
το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Η ανακοίνωση που μοίραζαν οι λιμε-
νεργάτες για ενημέρωση ανέφερε: «Εδώ
και πλέον του ενός χρόνου η Κυβέρνηση
και το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρούν να ξεπουλή-
σουν τον ΟΛΠ και τον ΟΛΘ, βγάζοντας
στο σφυρί την πλειοψηφία του μετοχικού
τους κεφαλαίου, μετατρέποντας έτσι τα
Λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονί-
κης σε ιδιωτικά μονοπώλια. Στον ΟΛΠ,
την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου, η
Κυβέρνηση την έχει συνδυάσει με τον λε-
γόμενο «Φιλικό Διακανονισμό», σε μια με-

θοδευμένη προσπάθεια να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους
υπέρ της COSCO… Με τις αγωνιστικές παρεμβάσεις μας, τις
απεργιακές κινητοποιήσεις μας και τις μεγάλες πανλιμενικές

πορείες σε Πειραιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δίνουμε προς κάθε
κατεύθυνση το μήνυμα της ασυμβίβαστης και ανυποχώρητης
στάσης μας. Όλα αυτά συνθέτουν έναν αγώνα που σε καμία
περίπτωση δεν είναι συντεχνιακός… Προασπιζόμαστε σταθερά
και διαχρονικά τις θεσπισμένες εργασιακές σχέσεις, τις ΣΣΕ,
τους Κανονισμούς Εργασίας και την απασχόληση με σταθερή
εργασία. Απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και στις ενέργειές
της για ξεπούλημα των Λιμανιών απαντάμε και πάλι με νέες
ενωτικές δράσεις».

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Να γίνουν πράσινο 
τα παλιά “Λιπάσματα”

Να πληρωθούν τα δεδουλευμένα 
στην Ελευθεροτυπία...

Aπεργία στα Λιμάνια

... και στη 
Βιβλιοσυνεργατική



ΟΚΑΝΑ
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Μ
ε κλείσιμο απειλούνται πολ-
λές δομές του ΟΚΑΝΑ αφού
συνεχίζεται η υποχρηματο-

δότησή του και η μη πρόσληψη ερ-
γαζόμενων. Τελευταίο χτύπημα η
απόλυση πέντε εργαζόμενων στη
Θεσσαλονίκη που ανήκαν στο πρό-
γραμμα «Streetwork» επειδή έληξε η
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 

Την Τρίτη 11 Νοέμβρη (σε ώρα
που η ΕΑ είχε κλείσει την ύλη της)
θα γινόταν συνέλευση των εργαζό-
μενων που δουλεύουν με ΕΣΠΑ και
των απολυμένων για να συζητήσουν
τις κινητοποιήσεις τους. Την Τετάρτη
12 Νοέμβρη ο Σύλλογος
Εργαζόμενων ΟΚΑΝΑ
και οι εργαζόμενοι με
ΕΣΠΑ της Αθήνας οργα-
νώνουν παράσταση δια-
μαρτυρίας για τις απο-
λύσεις στις 12μ έξω από
το Υπουργείο Υγείας.

Η Γεωργία Καρακων-
σταντινίδου, μία από
τους πέντε εργαζόμενους που ήταν
στο πρόγραμμα που κλείνει μας εξή-
γησε τη σημασία αυτών των προ-
γραμμάτων, αλλά και τι συμβαίνει με
τον ΟΚΑΝΑ γενικότερα.

«Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν
τρία προγράμματα του ΟΚΑΝΑ μέσω
ΕΣΠΑ. Τα δύο λειτουργούν ακόμα, εί-
ναι τα «Εναλλακτικά της φυλάκισης»
και «Παρέμβαση στο δρόμο και στην
κοινότητα». Και αυτά όμως θα λει-
τουργούν μέχρι αρχές του Γενάρη.
Λήγει η σύμβαση των εργαζόμενων.

Εγώ απολύθηκα στις 4 Νοέμβρη
από το πρόγραμμα «Streetwork”
όπου ήμασταν πέντε εργαζόμενοι.
Αυτό το πρόγραμμα υπάρχει ενσω-

ματωμένο στο κανονικό
πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ
στην Αθήνα εδώ και 10
χρόνια. Η σύμβαση έρ-
γου ανέφερε ότι μετά
τη λήξη του προγράμ-

ματος ο ΟΚΑΝΑ έπρεπε να ενσωμα-
τώσει το πρόγραμμα και στη Θεσσα-
λονίκη, αλλιώς θα πληρώσει ρήτρα
για τα λεφτά που έχει πάρει από το
ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα φαίνεται να
λειτουργεί γιατί έχουν κάνει τρεις με-
τακινήσεις μονίμων συναδέλφων. 

Ο ΟΚΑΝΑ θα μπορούσε να μας
κρατήσει στη δουλειά αφού το πρό-
γραμμα κόστιζε με τα πάντα μέσα 250
εκατομμύρια ευρώ, ενώ έδωσε 1 εκα-
τομμύριο ευρώ μόνο για διαφήμιση.
Αυτά τα προγράμματα δεν θεωρούν-
ται καινοτόμα σε άλλες χώρες αφού
υπάρχουν πολλά χρόνια. Στη Θεσσα-
λονίκη όμως ήταν πρωτοπόρα. Επι-
σκεπτόμασταν τις πιάτσες των χρη-

στών αφού ήμασταν απόφοιτοι δημό-
σιων θεραπευτικών προγραμμάτων.
Τους προσεγγίζαμε με τον σωστό
τρόπο, κερδίζαμε την εμπιστοσύνη
τους. Τους προτρέπαμε να δεχτούν
βοήθεια, να πάνε στις δομές και να
εξυπηρετηθούν φυσικά δωρεάν. 

Αποκλεισμός

Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας ζει
τον ρατσισμό και τον κοινωνικό απο-
κλεισμό. Έχει παραδοσιακά κακή
σχέση με τις δομές. Πηγαίνοντας
όμως εμείς στο χώρο τους, τους
προτρέπαμε να πηγαίνουν στις δο-
μές. Ήταν δύσκολο, αλλά το πρό-
γραμμα αποδείχτηκε αποτελεσματικό
αφού πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν
βοήθεια.

Εκτός από την πρόληψη για την
αποφυγή του AIDS, της ηπατίτιδας
και άλλων τους κάναμε συμβουλευτι-
κή. Πείσαμε πολλούς να πάρουν το

δύσκολο δρόμο της ένταξης σε θε-
ραπευτικό πρόγραμμα για αποτοξί-
νωση. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Εδώ θέλω να πω για τα άλλα δύο
προγράμματα που προσφέρουν ση-
μαντική δουλειά. Το πρόγραμμα
«Εναλλακτικά της φυλάκισης» προ-
σφέρει βοήθεια σε ανήλικους χρή-
στες. Είναι μια πολύτιμη βοήθεια σε
μια ευάλωτη ομάδα ανθρώπων.

Το ίδιο και η «Παρέμβαση στο δρό-
μο και στην κοινότητα». Προσεγγίζει
Ρομά, ιερόδουλες, μετανάστες. Κομ-
μάτια της κοινωνίας που βιώνουν το
ρατσισμό. Ταυτόχρονα, ενημερώνει
την υπόλοιπη κοινωνία για την θέση
αυτών των ανθρώπων και έτσι μει-
ώνονται οι ρατσιστικές συμπεριφορές.

Εμείς διεκδικούμε την επαναπρόσ-
ληψή μας. Παλεύουμε μαζί με όλους
τους άλλους εργαζόμενους του
ΟΚΑΝΑ και τους άλλους εργαζόμε-
νους στα προγράμματα ΕΣΠΑ».

Συγκέντρωση και πορεία
ενημέρωσης των κατοίκων
πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 7/11 στα Μελίσσια.

Την κινητοποίηση κάλεσε ο
τοπικός συντονισμός των νο-
σοκομείων Αμ. Φλέμιγκ - Σι-
σμανόγλειο - Παίδων Πεντέ-
λης και συμμετείχαν 40 άτο-
μα.

Η τοπική επιτροπή της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Βριλησσίων - Χαλαν-
δρίου - Ψυχικού μοίρασε ανα-
κοίνωση ενάντια στο κλείσιμο
των νοσοκομείων.

Στη συγκέντρωση συμμε-
τείχε με πανό η δημοτική κί-
νηση Βριλησσίων "Δράση για
μια άλλη πόλη".

Ορέστης Ηλίας, δημοτικός
σύμβουλος Βριλησσίων

Στο Αγία Όλγα έγιναν στις 4/11 εκλο-
γές για ανάδειξη εκπροσώπων στο συ-
νέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Αυτές οι εκλογές
γίνονται την ώρα που η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου μαζί
με ΕΕ και ΔΝΤ ετοιμάζονται με το νέο προϋπολογισμό του
2015 και την νέα συμφωνία-μνημόνιο, για νέο γύρο περικο-
πών, λιτότητας, λουκέτων σε υγειονομικές μονάδες και μαζι-
κών απολύσεων, για να σώσουν τους τραπεζίτες και τα μεγά-
λα συμφέροντα.

Στις εκλογές κατέβηκαν 3 παρατάξεις, η «Συνδικαλιστική
Συνεργασία» του ΠΑΣΟΚ (βλέπε Οργανωτικός Γραμματέας
ΠΟΕΔΗΝ, Γ.Λαζαρίδης), το ΠΑΜΕ και η παράταξή μας
«Πρωτοβουλία Αντίστασης και Πάλης». (Η δεξιά όπως και την
προηγούμενη φορά δεν κατεβάζει σχήμα γιατί λειτουργεί
διασπαστικά και οδηγεί τον κυριότερο όγκο των ψηφοφόρων
της που είναι οι νοσηλευτές, στην ΠΑΣΥΝΟ)

Από τους περίπου 650 εργαζόμενους, ψήφισαν 393 με
αποτέλεσμα:

«Συνδικαλιστική Συνεργασία» 197 ψήφους με 4 αντιπροσώ-
πους

«Πρωτοβουλία Αντίστασης και Πάλης» 97 ψήφους με 2 αν-
τιπροσώπους

ΠΑΜΕ 83 ψήφους με 2 αντιπροσώπους
Από τον συνδυασμό μας εκλεγόμαστε η Μαργαρίτα Χαϊδή,

εκλεγμένη και στο Δ Σ. του Σωματείου Εργαζο-
μένων και η Δέσποινα Τσατσούλη. Τα τελευταία
6 χρόνια ήδη με άλλους συναδέλφους δημι-

ουργώντας την παράταξη ‘ΝΥΣΤΕΡΙ’ βρεθήκαμε μαζί στην
προσπάθεια να οργανώσουμε από τα κάτω την αντίσταση και
στο νοσοκομείο μας.

Συμμετείχαμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις δια-
δηλώσεις νοσοκομείων. Συντονιστήκαμε με άλλα σωματεία,
επιτροπές αγώνα και εργαζόμενους νοσοκομείων. Στηρίξαμε
τις δράσεις ενάντια στα χαράτσια, τις κινητοποιήσεις νοσο-
κομείων της επαρχίας, αλλά και πρωτοστατήσαμε στην συμ-
παράσταση για να μην κλείσουν τα νοσοκομεία στην Αθήνα
(7ο ΙΚΑ, Πατησίων, Λοιμωδών, Αμ.Φλέμινγκ, Πολυκλινική, Ικα-
ρία) να μην απολυθούν συνάδελφοι, για να μην περάσει η
αξιολόγηση - σφαγείο. Μπήκαμε μπροστά στον αντιφασιστι-
κό αγώνα για να μην περάσουν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
στα νοσοκομεία και στις γειτονιές μας. 

Το σχήμα Πρωτοβουλία Αντίστασης και Πάλης φτιάχτηκε
για τις εκλογές της ΠΟΕΔΗΝ από εργαζόμενους όλων των
κλάδων. Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός πως μόνο στην
παράταξή μας υπήρχαν εργαζόμενοι από τα Νοσοκομεία
που έκλεισαν όπως το Γ.Ν. Πατησίων και το 7ο ΙΚΑ που συγ-
χωνεύτηκαν με το Αγία Όλγα.

Δέσποινα Τσατσούλη

Εκλογές γίνονται στο Σύλ-
λογο Εφοριακών Ημαθίας-
Πέλλας-Πιερίας στις 12 Νο-
έμβρη. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη συμμετέχει στις εκλογές
με υποψήφιους τους: Χρυ-
σόστομο (Μάκη) Γεροντίδη,
Μαρία Κωνσταντινίδου και
Κορνηλία Μητριτώνη. 

Την Κυριακή 9/11, πραγ-
ματοποιήθηκε στο εκθεσια-
κό κέντρο της πρώην αμερι-
κανικής βάσης Γουρνών το
γλέντι της Επιτροπής Αγώ-
να για την Αξιοποίηση της
Βάσης. Από την εκδήλωση -
διαμαρτυρία πέρασαν περί-
που 80 άτομα.

Όπως αναφέρει και το
ψήφισμα της Επιτροπής:
“Ζητούμε: Να ανακληθεί
οπιαδήποτε απόφαση της
κυβέρνησης σχεδιάζει να
αναθέσει σε "στρατηγικό
επενδυτή" την "αξιοποίηση"
του χώρου μέσω ΤΑΙΠΕΔ

Να παραμείνουν η γη, οι
ακτές και οι εγκαταστάσεις
της πρώην Αμερικανικής
Βάσης κάτω από Δημόσια
Ιδιοκτησία και έλεγχο, εν-
ταγμένες σε ένα γενικότερο
κεντρικό σχεδιασμό αντίθε-
το με κάθε είδους επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και
αποδοτικότητα.

Να ανακληθεί η άδεια λει-
τουργίας της εταιρείας "ΕΙ-
ΡΗΝΗ Α.Ε", να αφαιρεθούν
οι όποιες αρμοδιότητες της
έχουν ανατεθεί και να απο-
δοθούν οι χώροι που έχουν
παραχωρηθεί ελεύθεροι
στο κράτος”

Στην εκδήλωση - διαμαρ-
τυρία πήραν μέρος: ο Στέ-
λιος Βασιλάκης με το Συγ-
κρότημά του, η Καστρινή
Κομπανία καθώς και το χο-
ρευτικό Συγκρότημα του
Στέλιου Καφετζάκη.

Η Επιτροπή Αγώνα χαιρέ-
τισε τον αγώνα των μαθη-
τών που βρίσκονται στους
δρόμους, ενώ το ραντεβού
ανανεώθηκε για την Δευτέ-
ρα 17/11 στην πορεία του
Πολυτεχνείου στο Ηράκλειο
όπου η Επιτροπή θα συμμε-
τέχει με το πανό της. 

Γιάννης Βαλαής

ΔΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Συγκέντρωση 
στα Μελίσσια

Ξεπούλημα
του ΤΑΙΠΕΔ
στις
Γούρνες
Ηρακλείου

Επιτυχία για την “Πρωτοβουλία  Αντίστασης και Πάλης”

Όχι στο κλείσιμο και τις απολύσεις

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

Πάνω: από τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στον ΟΚΑΝΑ την Άνοιξη του 2013. Αριστερά: η Γ. Καρακωνσταντινίδου



Νο 1147, 12 Νοέμβρη 2014 Δραστηριότητες

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 
κυλικείο Δημαρχείου 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 
κυλικείο Δημαρχείου 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Αντικαπιταλιστική απάντηση
στην καταστροφή του κλίματος
Ομιλητής: Μάκης Δραγάνης

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η πορεία προς τη συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 Στοά Σάρκα, 
Α’ κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Σπύρος Τσόγκας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Όασις 7μμ
Μετριοπαθή, ριζοσπαστική ή 
επαναστατική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Γιώτης 7μμ
Μετριοπαθή, ριζοσπαστική ή επανα-
στατική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λυσικάτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 
καφέ Έχουμε και Λέμε 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Νίκος Βαλαής

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11
Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 πλ. Αγ. Νικολάος 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας

Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά 

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11
Εκτός των Τειχών 7.30μμ
21 Μάρτη 2015
Ομιλήτρια: Καλλιόπη Μαρτζούκου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Μαρξισμός και αναρχισμός
Ομιλήτρια: Αθηνά Κωνσταντινίδου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 Στέκι
(Κ.Βάρναλη 66) 8μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Μετριοπαθή, ριζοσπαστική ή επανα-
στατική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική ή αντικαπι-
ταλιστική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
Μετριοπαθή, ριζοσπαστική ή επανα-
στατική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 Στέκι Ρήξη και Ανατροπή 
(Πολυτεχνείου 23) 8μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 κοινωνικός χώρος (Κο-

λοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΝΙΚΑΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 13/11 δημαρχείο 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΠΕΜΠΤΗ 20/11 δημαρχείο 7.30μμ
Η γερμανική επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Βούλγαρης

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφενέον 
(Ηρώων Πολυτεχνείου) 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλσαλέχ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ Κούνια 
(Θεμιστοκλέους 43) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Νασρ Αλντίντ Μανσόρι

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 
πλ. Αγ. Ελευθέριος 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Ευτυχία Αγγελή

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ Τσιού 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ Βυζάντιο 6.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 Καφέ Blue 6μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η φύση των ανατολικών καθεστώτων

μετά τον  Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 
Στέκι Δράση για μια άλλη πόλη 6μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακάλη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 καφέ El Viaje 6.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Κυριάκος Αλλισαβάκης

Στις σχολές

ΦΛΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 εντευκτήριο 12μ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 κυλικείο 1μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Γιώτα Αντωνιάδου

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 εσωτ. αίθριο
(ΣΓΤΚΣ) 4μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΦΜΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 κυλικείο Χημικών 1μμ
Πολυτεχνείο 1973: η εξέγερση
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 κυλικείο 10πμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 κυλικείο 1μμ
Πως αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΟΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11 κυλικείο 1μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. δημαρχείου 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/11
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σιβιτανίδου & Αραπάκη 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 
Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 12μ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζοδρομος Χαϊμαντά 12.30μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 12μ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΒΟΛΟΣ άγιος Νικόλαος 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Ολγα 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12 
Εργατικό Κέντρο
12μ - 8μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12  
12μ - 8μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
12μ - 8μμ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΧΑΛΚHΔOΝΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 Πνευματικό Κέντρο 
Νέας Φιλαδέλφειας (Νικολάου Τρυπιά 45) 7μμ

Ανατροπή! Όχι υποταγή σε Τρόικα-αφεντικά!

Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπουλος, 
Χρήστος Τουλιάτος, Παναγιώτης Τσίτσος

AΘΗΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11 Πολυτεχνείο 6μμ

Στο δρόμο του Νοέμβρη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11 Πολυτεχνείο 6.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου – 
Οι μάχες τότε και σήμερα

Γιατί ο Μαρξισμός; 
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

Ιράκ, Γάζα, Ουκρανία: τι προκαλεί τους πολέμους; 
Μαρξισμός και Ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Σεξισμός, ρατσισμός και ομοφοβία. 
Πως ο Μαρξισμός εξηγεί την καταπίεση;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

Από πού προέρχονται οι κρίσεις; 
Εισαγωγή στην μαρξιστική οικονομία.
Ομιλητές: Σωτήρης Κοντογιάννης, Κώστας Σαρρής

Ρωσία: από την εργατική εξουσία στον κρατικό καπιταλισμό.
Για να κατανοήσουμε τη ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

Γιατί η εργατική τάξη; 
Τι εννοούν οι μαρξιστές με τάξη.
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Η δίκη της Χρυσής Αυγής. 
Πως παλεύουμε τη φασιστική
απειλή;
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

Τι αλλαγή θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ; 
Τα όρια της ρεφορμιστικής
στρατηγικής.

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Γιατί χρειαζόμαστε 
το επαναστατικό κόμμα; 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου  

ΑΘΗΝΑ



“Η πτώση του Τείχους μάς 

έδειξε ότι τα όνειρα μπορούν

να γίνονται πραγματικότητα. 

Τίποτα δεν είναι υποχρεωμένο

να παραμένει όπως είναι”.

Άνγκελα Μέρκελ
στην τελετή για τα 25 χρόνια από την πτώση

του τείχους του Βερολίνου.

Η
πτώση του Τείχους στις 9 Νοέμβρη του
1989 και η επανένωση της Γερμανίας
που ακολούθησε ήταν ένα γεγονός κο-

σμοϊστορικών διαστάσεων. Ο κόσμος, όμως,
που χτίστηκε πάνω στα ερείπια του Τείχους
δεν έχει καμιά σχέση με τα όνειρα των εκατομ-
μυρίων που ξεχύθηκαν εκείνο το βράδυ στους
δρόμους για να πανηγυρίσουν. Αυτό που δεί-
χνει η πτώση, 25 χρόνια μετά, είναι ότι κανένα
όνειρο δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα
όσο η εξουσία παραμένει στα χέρια των πο-
λυεθνικών σαν τη Siemens, των τραπεζών σαν
τη Deutsche Bank και των πολιτικών σαν τον
(δυτικογερμανό) Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ή την
(ανατολικογερμανίδα) Άνγκελα Μέρκελ.

Η ίδια η Μέρκελ δεν είχε, κατ’ αρχήν καμιά
σχέση με το κίνημα που οδήγησε τον Νοέμβρη
του 1989 στην κατεδάφιση του Τείχους. Σήμε-
ρα δεν έχει καμιά δυσκολία να χαρακτηρίζει τη
“Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας” (DDR, το
επίσημο όνομα της πρώην Ανατολικής Γερμα-
νίας) “κράτος αδικίας”. Τότε όμως ήταν πολύ
απασχολημένη με τα διαβάσματά της και το
διδακτορικό της για να προσέξει αυτές τις λε-
πτομέρειες. Όπως δεν είχε και καμιά δυσκολία
να είναι μέλος (στέλεχος της τοπικής ηγεσίας
για την ακρίβεια) της Ελεύθερης Γερμανικής
Νεολαίας (της νεολαίας του Κομμουνιστικού
Κόμματος). Μόνο όταν το Τείχος είχε πέσει για
τα καλά αποφάσισε να ενταχθεί στο “δημο-
κρατικό κίνημα”- σε ένα μικρό δεξιό κόμμα, τη
Δημοκρατική Επαγρύπνηση, δηλαδή, που εν-
σωματώθηκε, λίγο αργότερα, στη Χριστιανο-
δημοκρατική Ένωση (CDU), το σημερινό της
κόμμα. 

Το μόνο “λαϊκό” στοιχείο στη “Λαϊκή Δημο-
κρατία της Γερμανίας” ήταν το όνομα. Το βρά-
δυ της 9ης Νοέμβρη του 1989 δεν κατέρρευσε
ο “σοσιαλισμός”: κατέρρευσε ένα ταξικό, εκ-
μεταλλευτικό και καταπιεστικό καθεστώς κρα-
τικού καπιταλισμού που στηριζόταν στην τρο-
μοκρατία της διαβόητης Στάζι. Η εξουσία στην
Ανατολική Γερμανία -όπως και στις άλλες χώ-
ρες του “υπαρκτού σοσιαλισμού”- δεν ήταν
στα χέρια των εργατών, αλλά στα χέρια της
κρατικής γραφειοκρατίας. Το καθεστώς δεν εί-
χε προέλθει από κάποια εργατική επανάσταση
αλλά από τη μοιρασιά της λείας του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου ανάμεσα στους νικητές, τη Ρω-
σία και την Αμερική.

Γιάλτα

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δυο
Γερμανίες χαράχτηκε από τις συμφωνίες της
Γιάλτας και -όπως συμβαίνει πάντα στις λυκο-
συμμαχίες αυτές- από τον αγώνα δρόμου ανά-
μεσα στα στρατεύματα των δυο πλευρών για
την κατάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων
εδαφών.

Το Τείχος χτίστηκε το 1961 για να προστα-
τεύει, υποτίθεται, τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας από την απειλή του φασισμού.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο στόχος του

ήταν πολύ διαφορετικός: το καθεστώς της
Ανατολικής Γερμανίας σφράγισε τα σύνορα
για να εμποδίσει τους εργάτες να εγκαταλεί-
ψουν τον “σοσιαλιστικό παράδεισο” που υπο-
τίθεται ότι είχε χτίσει.

Στη Δύση η ψυχροπολεμική προπαγάνδα
πήρε φωτιά με την ανέγερση του Τείχους. Οι
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μετονομά-
στηκαν ξανά σε “Σιδηρούν Παραπέτασμα”
στις εκπομπές του ραδιοφώνου και τα δημο-
σιεύματα των εφημερίδων. Οι ιστορίες φρίκης
-ανάλογες με αυτές που ακούμε σήμερα για
το Ισλαμικό Κράτος- κατέκλυζαν καθημερινά
τον τύπο.

Εξέγερση

Η καταστολή ήταν πραγματική στις χώρες
της ανατολικής Ευρώπης -για αυτό δεν πρέ-
πει να έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία.
Τον Ιούνη του 1953 ξέσπασε μια μαζική εξέ-
γερση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας:
μια μικρή απεργία 60 οικοδόμων στο Βερολί-
νο μετατράπηκε μέσα σε 48 ώρες σε μια αν-
ταρσία με μεγάλες διαδηλώσεις σε δεκάδες
πόλεις, καταλήψεις αστυνομικών τμημάτων,
προπηλακισμούς αστυνομικών και δικαστών
και καταστροφές κομματικών γραφείων. Το
καθεστώς κατάφερε να επιβιώσει στο τέλος
μόνο χάρη στην επέμβαση του Ρώσικου
στρατού -που δεν δίστασε να ανοίξει πυρ
ενάντια στους διαδηλωτές. Τουλάχιστον 9 ερ-
γάτες έχασαν τη ζωή τους. Αυτό που ακολού-
θησε, όμως, ξεπέρναγε και αυτή τη σφαγή:
1300 εργάτες καταδικάστηκαν σε θάνατο από
τα δικαστήρια (με την κατηγορία του “φασί-
στα προβοκάτορα”) και εκτελέστηκαν.

Η καταστολή, όμως, δεν ήταν και πολύ δια-
φορετική στις χώρες της Δύσης που βρέθη-
καν αντιμέτωπες με εργατικές ανταρσίες. Το
πιο τρανταχτό παράδειγμα είναι φυσικά η Ελ-
λάδα: το 1944-49 η άρχουσα τάξη χρειάστηκε
τη “βοήθεια” των Βρετανών και των Αμερικά-

νων για να νικήσει στον εμφύλιο. Και τα Μα-
κρονήσια και οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν για
χρόνια.

Το Τείχος δεν ήταν κατασκεύασμα του Σο-
σιαλισμού: ήταν προϊόν του Ψυχρού Πολέ-
μου, της ισορροπίας του τρόμου που κληρο-
δότησαν στον ανθρωπότητα οι νικητές του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν το “παιδί” της
συμφωνίας της Γιάλτας -που είχε από κάτω
της τις υπογραφές όχι μόνο του Στάλιν αλλά
και του Ρούζβελτ και του Τσόρτσιλ. 

Η πτώση

Η πίεση του Ψυχρού Πολέμου ήταν ένας
από τους παράγοντες που αποσταθεροποί-
ησαν το καθεστώς της Ρωσίας στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 και ανάγκασαν την άρ-
χουσα τάξη να δοκιμάσει το πικρό “γιατρικό”
της Περεστρόϊκα και της Γκλασνόστ (όπως
ονόμασε ο ίδιος τις μεταρρυθμίσεις) του
Γκορμπατσόφ.

Οι εξεγέρσεις που διέλυσαν, όμως, τελικά
την Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο της
Βαρσοβίας (το αντίστοιχο του ΝΑΤΟ του ανα-
τολικού μπλοκ) δεν ήταν με κανένα τρόπο
“πιόνια” ή “πράκτορες” της Δύσης -όπως έλε-
γε τότε η ανατολική προπαγάνδα. Στην Πο-
λωνία η Solidarnosc (Αλληλεγγύη), το συνδι-
κάτο που βρέθηκε στο κέντρο της εξέγερσης
του 1980-1981 είχε στο απόγειο της δύναμής
του 10 εκατομμύρια μέλη. Μόνο ένας παρα-
νοϊκός μπορεί να ισχυριστεί ότι μια χώρα
μπορεί να έχει 10 εκατομμύρια “πράκτορες”.

Η ανατολική Ευρώπη συνταράχθηκε το
1989 από ένα κύμα επαναστάσεων στο οποίο
οι εργάτες έπαιξαν συχνά πρωταγωνιστικό
ρόλο. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο τα Μέ-
σα Μαζικής Ενημέρωσης τόσο στην Ανατολή
όσο και στη Δύση προσπάθησαν να αποκρύ-
ψουν. Η προπαγάνδα και στις δυο πλευρές
εστίασε στην κατεδάφιση των αγαλμάτων του
Λένιν και του Μαρξ για να παρουσιάσει μια ει-

κόνα που τη βόλευε: την εικόνα μιας αντεπα-
νάστασης για την παλινόρθωση του καπιταλι-
σμού. Αλλά δεν είναι τα σύμβολα αυτά που
καθορίζουν τον χαρακτήρα ενός κινήματος. Η
σημαία με το σφυροδρέπανο που κυματίζει
πάνω από το γκούλαγκ δεν έχει καμιά σχέση
με την κόκκινη σημαία της ρώσικης επανά-
στασης. 

Οι επαναστάσεις που συντάραξαν τα σταλι-
νικά καθεστώτα το 1989 ήταν προϊόντα μιας
διπλής διαδικασίας -που υπάρχει σε όλες τις
επαναστάσεις της σύγχρονης εποχής: από τη
μια της ύπαρξης μιας τεράστιας, καλά εκπαι-
δευμένης και ενημερωμένης εργατικής τάξης
που δυσανασχετεί από την εκμετάλλευση και
την καταστολή της άρχουσας τάξης. Και από
την άλλη μιας τεράστιας κρίσης μέσα στο αν-
τίπαλο στρατόπεδο, που αποδιοργανώνει τις
κυβερνήσεις και αφήνει, με τις αντιφάσεις της,
χώρο για να βγει η εργατική τάξη δυναμικά
στο προσκήνιο. 'Η για να θυμηθούμε τον Λέ-
νιν, η επανάσταση έρχεται στην ημερήσια διά-
ταξη όταν οι “από κάτω” δεν ανέχονται να κυ-
βερνιούνται όπως πριν ενώ οι “από πάνω” δεν
μπορούν να συνεχίσουν να κυβερνάνε με τον
ίδιο τρόπο.

“Διαδηλώσεις της Δευτέρας”

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του κινή-
ματος που έριξε το φθινόπωρο του 1989 το
Τείχος ήταν οι “Διαδηλώσεις της Δευτέρας”:
ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη
Λειψία στις αρχές του Σεπτέμβρη και απλώ-
θηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις μέσα στις
επόμενες βδομάδες. Ήταν ένα μαζικό κίνημα.

Αυτό που ονειρεύτηκαν οι άνθρωποι που
ξεχύθηκαν στους δρόμους της Ανατολικής
Γερμανίας (αλλά και των άλλων χωρών του
“Υπαρκτού Σοσιαλισμού”) το 1989 δεν ήταν
τα Μακντόναλτς, το ΝΑΤΟ και η αμερικανική
σημαία αλλά οι ελευθερίες και μια καλύτερη
ζωή που τους είχε στερήσει όλα αυτά τα χρό-
νια το καθεστώς της “Λαϊκής Δημοκρατίας”. 

Αντί για αυτά, όμως, το μόνο που είχε να
τους προσφέρει το νέο καθεστώς της “ελεύ-
θερης αγοράς” ήταν τη διάλυση της οικονο-
μίας, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου
στις πολυεθνικές της Δύσης, η μαζική ανερ-
γία, τα χαμηλά μεροκάματα και η εσωτερική
μετανάστευση -για να γίνουν εργάτες δεύτε-
ρης κατηγορίας σε κάποια μεγαλούπολη της
Δυτικής Γερμανίας.

Το 2004 η κυβέρνηση του Γκέρχαρντ Σρέν-
τερ ψήφισε ένα πακέτο μέτρων λιτότητας,
που ονομάστηκε Πακέτο Χαρτς IV (εμπνευ-
στής του ήταν ο Χαρτς, το πρώην αφεντικό
της Φολκσβάγκεν) που έκοβε δραστικά τα
επιδόματα ανεργίας για τους μακροχρόνια
άνεργους -ένα ανάλγητο πακέτο μέτρων που
χτύπησε ιδιαίτερα σκληρά τα ανατολικά κρα-
τίδια της ενιαίας, πλέον, Γερμανίας. Η αντί-
δραση του κόσμου ήταν: μια αναβίωση των
διαδηλώσεων της Δευτέρας που έδειξε με
τον καλύτερο τρόπο τι έχουν απογίνει τα
όνειρα του 1989. 

Με την πτώση του Τείχους η άρχουσα τάξη
της Γερμανίας έκανε το όνειρό της πραγματι-
κότητα: να δει τη χώρα της ξανά, μετά την ήτ-
τα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενοποιημένη.
Για τα δικά τους συμφέροντα έκαναν στάχτη
τις ελπίδες των εργατών. Αλλά αυτό δεν είναι
το τέλος: η ενοποίηση της εργατικής τάξης
είναι αυτή που θα πει την τελευταία λέξη.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Ο
πόλεμος του Βιετνάμ είναι
ένας διάσημος πόλεμος. Δεκά-
δες ταινίες, βιβλία, τραγούδια

έχουν γραφτεί. Είναι μια ιστορία που
αξίζει να υπάρχει στη μνήμη καθώς
θυμίζει τις απαντήσεις σε μια σειρά
ερωτήματα που φέρνουν ξανά και ξα-
νά οι πολεμικές εκστρατείες των ιμπε-
ριαλιστών. 

Οι υπερδυνάμεις δεν είναι ανίκητες.
Το αντιπολεμικό κίνημα μπορεί πράγ-
ματι να σταματήσει τον πόλεμο. Καμιά
δύναμη δεν μπορεί να υποκαταστήσει
τη δράση του απλού κόσμου, των ερ-
γατών και της νεολαίας. 

Το βιβλίο του Τζόναθαν Νηλ για τον
πόλεμο στο Βιετνάμ, είναι ένα βιβλίο
από τη μεριά των από τα κάτω. Των
φτωχών βιετναμέζων και των φτωχών
αμερικάνων που υποχρέωσαν την αμε-
ρικάνικη κυβέρνηση στο πρώτο μεγά-
λο στραπάτσο.

Ο Νηλ ξεκινάει με την ιστορία του
Βιετναμέζικου λαού, μια ιστορία αντί-
στασης απέναντι στην γαλλική αποι-
κιοκρατία που καταλήγει με ήττα των
γάλλων το 1954. Το Βιετνάμ διχοτο-
μείται σε Βόρειο και Νότιο. Το βιβλίο
δίνει μια περιγραφή της πάλης στο
Νότιο Βιετνάμ ανάμεσα σε μια κυβέρ-
νηση που υποστηριζόταν από γαιοκτή-
μονες και επιχειρηματίες από τη μια,
κι ένα αντάρτικο στρατό φτωχών
αγροτών από την άλλη. Από το 1959
ξεκινάει ανταρτοπόλεμος στο Νότο
στον οποίο ηγούνται οι Βιετ Κονγκ, το
Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και
το 1965 η εξέλιξη του πολέμου έδει-
χνε ότι σύντομα οι Κομμουνιστές θα έπαιρναν
την εξουσία και στο Νότο. 

Οι ΗΠΑ ξεκινούν να στέλνουν στρατεύματα
στο Νότιο Βιετνάμ. Η αμερικάνικη άρχουσα τάξη
φοβόταν πως μια νίκη των Βιετκόνγκ από τη μια
θα ενθάρρυνε τα ριζοσπαστικά κομμάτια του κι-
νήματος μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ κι από την άλλη
θα ενίσχυε το ρώσικο στρατόπεδο σε διεθνές
επίπεδο.

Μέσα από συγκλονιστικές μαρτυρίες, ο Νηλ
καταγράφει τον αιματηρό και βρώμικο τρόπο
διεξαγωγής του πολέμου. Σε πολιτικό επίπεδο οι
Βιετκόνγκ ήταν νικητές. Η συντριπτική πλειοψη-
φία των Βιετναμέζων ήταν μαζί τους. Αυτό σή-
μαινε ότι σε κάθε περίπτωση τα αμερικάνικα
στρατεύματα υπολείπονταν αριθμητικά από
τους αντάρτες.

Γι' αυτό το λόγο οι αμερικάνοι διεξήγαγαν πό-
λεμο φθοράς. Σαν μια Α.Ε που μετράει κέρδη,
παραγώμενο προϊόν κλπ, ο αμερικάνικος στρα-
τός μετρούσε νεκρούς Βιετναμέζους. Όχι μόνο
αντάρτες. Η “λογική” ήταν ότι θα σκότωναν όσο
περισσότερους μέχρι να τους τσακίσουν. Οι
ανώτεροι αξιωματικοί απαιτούσαν αποδείξεις για
τις δολοφονίες μετά από κάθε εξόρμηση σε κά-
ποιο χωριό και η μονάδα μέτρησης ήταν τα κομ-

μένα αυτιά των δολοφονημένων βιετναμέζων. 
Όλα αυτά όμως τα υλοποιούσαν οι αμερικάνοι

στρατιώτες. Για την ακρίβεια οι φτωχοί αμερικά-
νοι στρατιώτες. Αυτοί που πήγαν να πολεμή-
σουν στο Βιετνάμ δεν ήταν τα παιδιά των πλου-
σίων, αλλά της εργατικής τάξης. Άρχισαν να αν-
τιλαμβάνονται ότι συμμετείχαν σε έναν πόλεμο
ενάντια στα δικά τους συμφέροντα. Ότι είχαν να
χωρίσουν πολλά περισσότερα με τους ανωτέ-
ρους τους και την κυβέρνηση που τους έστειλε
παρά με τους Βιετναμέζους.

Εντυπωσιακές περιγραφές

Οι περιγραφές για τον τρόπο που πολεμού-
σαν οι Βιετκόνγκ είναι εντυπωσιακές. Ζώντας
μέσα σε υπόγειους λαβύρινθους έκτασης εκα-
τοντάδων χιλιομέτρων, μπορούσαν να αιφνιδιά-
ζουν τον αντίπαλο και να καταφέρνουν σημαντι-
κά χτυπήματα παρά τον σαφώς υποδεέστερο
εξοπλισμό τους.

Αυτό που εντυπωσιάζει όμως πολύ περισσότε-
ρο είναι η εξέγερση μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ. Τό-
σο στο έδαφός τους, με το ξέσπασμα ενός αντι-
πολεμικού κινήματος που έκανε πραγματικά την
αμερικάνικη άρχουσα τάξη να τρέμει, όσο και
μέσα στο ίδιο το στράτευμα. Τα φέρετρα των νε-

κρών αμερικάνων φαντάρων, οι μαρ-
τυρίες των βετεράνων που επέστρε-
φαν και οι εικόνες των συνεπειών
που είχαν οι ναπάλμ πάνω στα κορ-
μιά μικρών παιδιών, οδήγησε σε αν-
τιπολεμική έκρηξη, μέσα στις ίδιες
τις ΗΠΑ. 

Το 1968 ήταν καμπή - και στο
Βιετνάμ με την επίθεση της Τετ, αλ-
λά και μέσα στις ΗΠΑ.

Ο ιός της εξέγερσης έχει πλέον
προσβάλει τους ίδιους τους αμερι-
κάνους φαντάρους. Οι φαντάροι
στο μέτωπο και σε κάθε στρατιωτική
βάση οργανώνονται. Καταλαβαίνουν
ότι ο πόλεμος δεν είναι δικός τους.
Εκδίδουν αντιπολεμικές εφημερίδες
(πάνω από 300 έχουν καταγραφεί,
με τίτλους όπως “Fuck The Army –
Γαμώ το στρατό” και “Harass the
Brass – Καψόνια στα γαλόνια”), οι
λιποταξίες αυξάνονται, οι σημαίες
της “μαύρης δύναμης”, του κινήμα-
τος των μαύρων στις ΗΠΑ, εμφανί-
ζονται στα στρατόπεδα και το φράγ-
κινγκ γίνεται εφιάλτης των ανώτε-
ρων αξιωματικών.

Φράγκινγκ

Τι ήταν το φράγκινγκ (fragging,
από το fragmentation bomb); “Φράγ-
κινγκ σήμαινε το να πάρεις μια βόμ-
βα και να την πετάξεις μέσα στη
σκηνή ενός πολεμοχαρή αξιωματι-
κού ή λοχία, που επέμενε να σε
στέλνει σε επικίνδυνες περιπολίες.
Ήταν ένας τρόπος να πειθαρχήσεις
τους αξιωματικούς” λέει ο Νηλ.

Ο Στέπτοου, ένας αξιωματικός της 25ης Με-
ραρχίας Πεζικού, περιγράφει χαρακτηριστικά:
“Υπήρχε ένα γενικό μοτίβο. Αν έκανες μαλακίες
με τους άντρες, συνήθως δεχόσουν προειδοποί-
ηση. Όταν επέστρεφες στη σκηνή σου θα έβρι-
σκες ένα κάνιστρο δακρυγόνου. Την επόμενη
φορά θα υπήρχε ένα παγιδευμένο αντικείμενο,
που αν σκόνταφτες πάνω του θα καταλάβαινες
ότι θα μπορούσε να είναι κι αληθινό. Η τρίτη φο-
ρά θα ήταν και η πραγματική. Δεν ήταν ότι δεν
σε είχαν προειδοποιήσει”. Οι μετριοπαθείς εκτι-
μήσεις αναφέρουν ότι πάνω από 1.000 αξιωματι-
κοί σκοτώθηκαν από τους δικούς τους άντρες.
Από το 1971 κι έπειτα οι περισσότεροι φαντάροι
αρνούνταν ή απέφευγαν να πάνε σε μάχες. Το
1973 οι ΗΠΑ αναγκάζονται να αποσυρθούν εντε-
λώς και το 1975 η κυβέρνηση του Νότιου Βιετ-
νάμ πέφτει.

Το βιβλίο συνεχίζει με τα γεγονότα στην Καμ-
πότζη και το Βιετνάμ μετά τον πόλεμο και τις
συνέπειες της ήττας των αμερικάνων, στις ίδιες
τις ΗΠΑ. Από τότε, το αντιπολεμικό κίνημα
φούντωσε ξανά ενάντια στον πόλεμο του Μπους
στο Ιράκ και σήμερα είναι ξανά επίκαιρο να θυ-
μηθούμε τη δύναμή του.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Θα τα βρείτε στο
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Τ
ο Σάββατο 1 Νοέμβρη ένα κύμα
διαδηλώσεων σάρωσε πόλεις
και χωριά στην Ιρλανδία. Σε μια

χώρα 4,5 εκατομ μυρίων, 200 χιλιάδες
άνθρωποι βρέθηκαν ταυτόχρονα στο
δρόμο ενάντια στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να επιβάλει χρεώσεις
στην κατανάλωση νερού (στην Ιρλαν-
δία ως σήμερα το νερό είναι δωρεάν).
Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου ήρθαν
ύστερα από μια τεράστια πανεθνική
διαδήλωση 100 χιλιάδων στο Δουβλί-
νο στις 11 Οκτώβρη.

Να σας δώσω μια γεύση από αυτό
που έγινε στη γειτονιά μου, το Ντρί-
μναγκ. Η διαδήλωση ξεκίνησε έξω
απ’�το σπίτι μου με 40 γείτονες πίσω
από το πανό. Από εκεί πήγαμε στα
μαγαζιά της γειτονιάς, και στη διάρ-
κεια είχαμε γίνει 600. Από εκεί πήγα-
με στο κέντρο της γειτονιάς έχοντας
ξεπεράσει τους 1000 και βαδίσαμε
μέχρι μια διασταύρωση 1,5 χλμ μα-
κριά όπου συναντηθήκαμε με άλλες
τέσσερις διαδηλώσεις. Όλοι μαζί, γύ-
ρω στους 4000 καταλάβαμε το δρόμο
και κλείσαμε τη διασταύρωση.

Ένα χαρακτηριστικό ήταν ότι πολ-
λές από τις πορείες προχώρησαν σε

δράσης ανυπακοής, κλείνοντας δρό-
μους, διασταυρώσεις, γραμμές του
τραμ, και τα πλήθη ήταν τόσο μεγάλα
που η αστυνομία φάνηκε ανίκανη να
επέμβει.

Κινητήρια δύναμη

Η μέρα δράσης καλέστηκε από την
εκστρατεία Right2Water (Δικαίωμα
στο Νερό), μια εκστρατεία που οργα-
νώθηκε με πρωτοβουλία του «Άνθρω-
ποι πάνω από τα Κέρδη» (όπου η βα-
σική δύναμη είναι οι σύντροφοι του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος)
και συμμετέχουν επίσης το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα, η Συμμαχία ενάντια στη
Λιτότητα, το Σιν Φέιν, και τα συνδικά-
τα Unite, Mandate και CPSU. Ωστόσο,
η πραγματική κινητήρια δύναμη προ-
έρχεται από οργανώσεις βάσης στις
τοπικές κοινότητες. Όλες οι πορείες
είχαν έντονη τη συμμετοχή της εργα-
τικής τάξης.

Το κίνημα έκανε τα πρώτα του βή-
ματα σε εργατικές πολυκατοικίες τον
Σεπτέμβρη όταν ο κόσμος εμπόδισε

την εγκατάσταση μετρητών νερού.
Αντανάκλαση αυτών των κινήσεων εί-
ναι ότι ένα από τα πιο δημοφιλή συν-
θήματα είναι «Βάλτε τους μετρητές
στον κώλο σας».

Όμως ο κόσμος γενικεύει και πολι-
τικά. Στις πρόσφατες εκλογές αλλά
και στις δημοσκοπήσεις καταγράφε-
ται η πτώση όλων των κομμάτων του
κατεστημένου (Φίνα Γκελ, Φιάνα Φολ,
Εργατικό Κόμμα) και η άνοδος του
Σιν Φέιν και της άκρας αριστεράς.

Αυτή η μεγάλη έκρηξη είναι το απο-
τέλεσμα έξι χρόνων αδυσώπητης λι-
τότητας, άδικων χαρατσιών και περι-
κοπών που έχουν οδηγήσει τους ερ-
γαζόμενους με την πλάτη στον τοίχο.
Τώρα ο κόσμος έχει αίσθηση της δύ-
ναμής του και πιστεύει ότι μπορεί να
νικήσει απέναντι στη χρέωση του νε-
ρού και να ρίξει την κυβέρνηση.

Επόμενος σταθμός του κινήματος,
αφού περάσουμε από πολλές τοπικές
δράσεις, είναι η 10 Δεκέμβρη, με
εθνική διαδήλωση σε εργάσιμη μέρα
την οποία συνδυάζουμε με κάλεσμα
«Μην πας στη δουλειά» και περικύ-
κλωση του Κοινοβουλίου.

Τζον Μόλινιου
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Η Ευρώπη των εργατών ξεσηκώνεται

Τ
ο πολιτικό σύστημα στην
Ισπανία βρίσκεται σε κατά-
σταση αφασίας. Δυο πρό-

σφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν
την εκρηκτική άνοδο του αριστε-
ρού κόμματος Ποδέμος σε θέση
που θα διεκδικούσε την κυβέρνη-
ση αν γίνονταν σήμερα εκλογές.

Το Ποδέμος που ιδρύθηκε μέ-
σα στο 2014 αναδεικνύεται σε
πρώτο κόμμα σύμφωνα με μία
δημοσκόπηση, και σε τρίτο κόμ-
μα αλλά με ελάχιστη διαφορά
από το κυβερνών δεξιό Λαϊκό
Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμ-
μα σύμφωνα με μια άλλη. Μάλι-
στα και στις δύο δημοσκοπήσεις
η άμεση δήλωση ψήφου από
τους ερωτώμενους δίνει το Πο-
δέμος πρώτο κόμμα με διαφορά
και μόνο μετά από τις στατιστι-
κές «αναγωγές» κατεβαίνει λίγο.
Στις εσωτερικές διαδικασίες του
Ποδέμος γράφτηκαν πάνω από
200 χιλιάδες μέλη και πήραν ηλε-
κτρονικά μέρος στις ψηφοφο-
ρίες 120 χιλιάδες.

Το Λαϊκό Κόμμα όχι μόνο κα-
ταρρέει (από 44,5% στις εκλο-
γές, τώρα βλέπει ποσοστά γύρω
στο 27%) αλλά ο Ραχόι ως πρω-
θυπουργός έχει τη μικρότερη
δημοφιλία ανάμεσα σε όλους
τους πολιτικούς αρχηγούς. 86%
των Ισπανών δεν τον εμπιστεύον-
ται.

Οι δημοσκοπήσεις ήρθαν εν
μέσω δύο μεγάλων σκανδάλων
διαφθοράς, ένα με ανεξέλεγκτες
δωρεάν πιστωτικές κάρτες που
έδιναν τράπεζες σε πολιτικούς
φίλους τους, ένα άλλο στο οποίο
είναι μπλεγμένοι δήμαρχοι και
άλλα στελέχη της Δεξιάς. Η
Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα της
Ευρώπης με διαπιστωμένη μετά-
δοση του Έμπολα στο έδαφός
της, και η κυβέρνηση είχε το
θράσος να κατηγορεί τη νοση-
λεύτρια που μολύνθηκε, την ώρα
που έδινε μάχη για τη ζωή της.
Κάθε μέρα υπάρχει μια νέα είδη-
ση που εξοργίζει περισσότερο
τον κόσμο.

Καταλωνία

Παράλληλα, η κρίση με την
Καταλωνία κορυφώνεται. Αφού
το ισπανικό κράτος χρησιμοποί-
ησε όλα τα μέσα για να μπλοκά-
ρει τη διεξαγωγή δημοψηφίσμα-
τος για ανεξαρτησία, ο πρωθυ-
πουργός της Καταλωνίας προ-
χώρησε την Κυριακή σε διοργά-
νωση συμβολικού δημοψηφίσμα-
τος. Δύο εκατομμύρια πήραν μέ-

ρος στην «παράνομη διαδικασία»
κόντρα στα δικαστήρια.

Στο προσεχές μέλλον υπάρ-
χουν πρόωρες εκλογές στην Κα-
ταλωνία που θα μετατραπούν σε
μάχη κατά της κεντρικής κυβέρ-
νησης.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες
όπου όλα φαίνονται πιθανά, στο
εσωτερικό του Ποδέμος η αντι-
παράθεση έχει πάρει τα χαρα-
κτηριστικά ανοιχτής μάχης. Η
ηγεσία, γύρω από τον Πάμπλο
Ιγκλέσιας, προχωράει σε μια ξέ-
φρενη πορεία προς τα δεξιά, την
οποία συνδυάζει με αντιδημο-
κρατικά μέτρα σε βάρος των
«Κύκλων» (τοπικές οργανώσεις)
του Κόμματος και της αριστε-
ράς. Στην πρόσφατη Εθνική Συ-
νέλευση πέρασε ψήφισμα με το
οποίο η «μη πληρωμή» του χρέ-
ους έδωσε τη θέση της σε μια
ελεγχόμενη αναδιαπραγμάτευ-
ση.

Οι αντικαπιταλιστές εντός του
Ποδέμος δέχτηκαν επίθεση με
ένα μέτρο που απαγορεύει τη
«διπλή στράτευση», δηλαδή ζη-
τάει την αυτοδιάλυση των οργα-
νώσεων. Στο ζήτημα της Κατα-
λωνίας η ηγεσία αντί να υποστη-
ρίξει την ανταρσία του κόσμου,
υπόσχεται καλύτερη διαπραγμά-
τευση κάτω από μια κυβέρνηση
Ποδέμος. Η ομάδα του Ιγκλέσιας
δηλώνει ανοιχτά ότι δανείζεται
λογικές του ΣΥΡΙΖΑ για να αντι-
μετωπίσουν τη ριζοσπαστική κρι-
τική. Αυτές τις μέρες εξελίσσον-
ται εσωτερικές εκλογές, όμως το
μεγαλύτερο μπλοκ της αντιπολί-
τευσης ήδη αποχώρησε από τη
διαδικασία, μιας και ο τρόπος
διεξαγωγής εξασφαλίζει το
100% στους υποστηρικτές της
ηγεσίας.

Οι «κύκλοι» είναι ωστόσο ακό-
μη ανεξέλεγκτοι. Η ηγεσία κερδί-
ζει τις ηλεκτρονικές ψηφοφο-
ρίες, όπου συμμετέχει κόσμος
από το σπίτι του, αλλά στους
«Κύκλους» η κριτική γίνεται όλο
και πιο οξεία. Στα τέλη του Νοέμ-
βρη οι «Πορείες της Αξιοπρέπει-
ας» που τον περασμένο Μάρτη
οργάνωσαν μια διαδήλωση εκα-
τομμυρίων στη Μαδρίτη επιστρέ-
φουν με μια βδομάδα δράσης.
Είναι καιρός να θυμίσουμε ότι η
λύση απέναντι στην κρίση του
Ραχόι δεν θα κριθεί στις κάλπες
αλλά στους δρόμους και τους
χώρους δουλειάς.

Νίκος Λούντος

ΙΣΠΑΝΙΑ

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε πολ-
λές φορές στο στόχαστρο το Βέλγιο
κυρίως γιατί δίνει το «κακό» παράδειγ-
μα στους γείτονές του (Ολλανδία, Γερ-
μανία και Γαλλία). Εργατικές κατακτή-
σεις όπως η αυτόματη τιμαριθμική
αναπροσαρμογή των μισθών, η ηλικία
της συνταξιοδότησης και το ύψος των
συντάξεων, το επίδομα ανεργίας, το
σύστημα υγείας - ένα από τα καλύτερα
της Ευρώπης – η εκπαίδευση, ο δημό-
σιος τομέας, κτλ. αποτελούν το κόκκι-
νο πανί των εγχώριων αφεντικών και των γραφειοκρατών
των Βρυξελλών.

Η κυβέρνηση Ντι Ρούπο δεν τόλμησε να τα αγγίξει και
να συγκρουστεί με τα συνδικάτα. Με τη νέα κυβέρνηση, τα
αφεντικά πίστεψαν ότι ο άνεμος άλλαξε επιτέλους. Την
επαύριο της ορκομωσίας της νέας κυβέρνησης, η διεύθυν-
ση του Ντελαίζ, της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρ-
κετ του Βελγίου ανήγγειλε μείωση μισθών για να εισπράξει
μία 48η απεργία στις 17 και 18 Οκτωβρίου όπου σχεδόν
όλα τα μαγαζιά της επικράτειας έμειναν κλειστά. Έπειτα,
ήρθαν οι ανακοινώσεις της καινούργιας κυβέρνησης για
11δις επιπλέον οικονομίες κυρίως από τα χαμηλά εισοδή-
ματα και από τις κοινωνικές δαπάνες που έφεραν 120.000
κόσμο στους δρόμους της πρωτεύουσας. 

Αυτή η διαδήλωση, στην καρδιά του φρουρίου της καπι-
ταλιστικής Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, την ώρα που συνε-
δρίαζε το Eurogroup, είναι εξαιρετικά σημαντική. Όχι μόνο
για το εργατικό κίνημα του Βελγίου, αλλά και όλης της Ευ-
ρώπης. Είναι σημαντική γιατί η βάση ξεπέρασε τις ηγεσίες
των συνδικάτων. Είναι σημαντική γιατί κόντρα και πέρα
από τις προσδοκίες των αφεντικών για την εκμετάλλευση

του εθνικισμού προς όφελός τους, οι εργάτες δεν διασπά-
στηκαν, τα συνδικάτα παραμένουν ενωμένα στο βορρά και
στο νότο της χώρας.

Είναι σημαντική γιατί η αντικαπιταλιστική αριστερά, που
βγήκε ιδιαίτερα ενισχυμένη στις τελευταίες βουλευτικές
εκλογές (η συνεργασία των αντικαπιταλιστικών οργανώσε-
ων με το ιστορικό PΤB, κόμμα της εργασίας του Βελγίου,
έβγαλε 2 βουλευτές) και οι αντικαπιταλιστικές ιδέες κερδί-
ζουν έδαφος μέρα με τη μέρα στους χώρους δουλειάς, ιδι-
αίτερα στα ριζοσπαστικότερα κομμάτια του σοσιαλιστικού
κόμματος, με αποτέλεσμα η εργατική ομοσπονδία fgtb κά-
τω από την πίεση να πηγαίνει όλο και πιο αριστερά. Είναι
σημαντική γιατί οι εργαζόμενοι έχουν συνείδηση ότι το κοι-
νωνικό κράτος, οι κοινωνικές παροχές και ο πλούτος της
χώρας είναι δικό τους δημιούργημα και δεν έχουν καμία
πρόθεση να το παραδώσουν στα χέρια μιας κυβέρνησης
των αφεντικών.

Οι κινητοποιήσεις μας συνεχίζονται με απεργίες ανά πε-
ριοχή και τη μεγάλη γενική απεργία στις 15 Δεκεμβρίου.

Αφροδίτη Μαραβελάκη, καθηγήτρια πανεπιστημίου, 
Haute Ecole de Namur Liege Luxemburg

ΒΕΛΓΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ



ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Όχι στη "διπλωματία των ΑΟΖ"
Σ

υνάντηση «που χρωστούσαμε
στην Ιστορία» χαρακτήρισε ο
Σαμαράς την τριμερή Σύνοδο

Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου
παρουσία του ιδίου, του κύπριου
προέδρου Αναστασιάδη και του αι-
γύπτιου στρατάρχη Σίσι, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Κάιρο το περα-
σμένο Σάββατο 8 Νοέμβρη. Με αντί-
στοιχες θριαμβολογίες υποδέχτηκαν
τα μεγάλα ΜΜΕ τη συμφωνία των
τριών χωρών για συνεργασία στο θέ-
μα της ΑΟΖ και της εκμετάλλευσης
των υδρογονανθράκων στην ανατο-
λική Μεσόγειο, επαινώντας τη συγ-
κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και την κυ-
βέρνηση της Κύπρου για την ενεργη-
τικότητά τους στο κοινό μέτωπο
ενάντια στην Τουρκία.

Θέλει πραγματικά μεγάλο θράσος
για να παρουσιαστεί η συμμαχία Σα-
μαρά-Αναστασιάδη με το δικτάτορα
της Αιγύπτου ως επιτυχία. Στην προ-
σπάθειά τους όμως να ανταγωνι-
στούν την Τουρκία για τον έλεγχο
της περιοχής, οι δύο κυβερνήσεις
δεν διστάζουν να συνεργάζονται
ακόμα και με τους σφαγείς της αιγυ-
πτιακής επανάστασης. Η συμφωνία
περιλαμβάνει, εκτός από επιτάχυνση
των διαπραγματεύσεων των τριών
χωρών για «την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων ζωνών», εμπορικές και
ενεργειακές συνεργασίες αλλά και
κοινή αντιμετώπιση «της τρομοκρα-
τίας και του θρησκευτικού φανατι-
σμού» στη Μέση Ανατολή. «Θέλω να
συγχαρώ τον Πρόεδρο Σίσι για τον
πρωταγωνιστικό και καθοριστικό του
ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομο-
κρατίας», δήλωσε ξεδιάντροπα ο Σα-
μαράς μετά τη συνάντηση.

Ο ανταγωνισμός Ελλάδας-Κύπρου
με την Τουρκία για τον καθορισμό
της ΑΟΖ και την εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων της ανατολικής Μεσο-
γείου δεν είναι καινούργια ιστορία.
Όμως, με το νέο ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο του Ομπάμα και της συμμαχίας

των προθύμων του στη Μέση Ανατο-
λή και τις καινούργιες ευκαιρίες που
προσφέρει για ανακατατάξεις των
δυνάμεων στην περιοχή, αυτοί οι αν-
ταγωνισμοί οξύνονται. Έτσι αυτό
που οι Σαμαροβενιζέλοι και τα πε-
ρισσότερα ΜΜΕ παρουσιάζουν σαν
μια “ιστορική συμφωνία”, δεν είναι
παρά η προσπάθεια της ελληνικής
και της κυπριακής κυβέρνησης να
μοιράσουν το χάρτη σύμφωνα με τα
συμφέροντα της δικής τους άρχου-
σας τάξης και μάλιστα με τις πλάτες
των πιο αντιδραστικών καθεστώτων. 

Ισραήλ

Μετά τις επίσημες επαφές με τη
στρατιωτική αιγυπτιακή κυβέρνηση,
μια αντίστοιχη τριμερής συνάντηση
κορυφής είναι με δική τους πρωτο-
βουλία στα σκαριά, αυτή τη φορά με
τους σιωνιστές δολοφόνους του Ισ-
ραήλ και τον πρωθυπουργό τους Νε-
τανιάχου.

Το ότι μοιράζουν το χάρτη είναι
κυριολεκτικό. Το ρεπορτάζ του ME-
GA για το θέμα, στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων το Σάββατο το βράδυ, πα-
ρουσίασε τις ζώνες διεκδίκησης των
δυο μπλοκ (βλέπε χάρτες κάτω). Από
τη μια της συγκυβέρνησης Σαμαρά-
Βενιζέλου για μια ελληνική ΑΟΖ που
θα επεκτείνεται και θα συνορεύει με
την αιγυπτιακή και κυπριακή ΑΟΖ και
από την άλλη, την αντίστοιχη διεκδί-
κηση της τουρκικής κυβέρνησης.
Εκεί φτάνει η ψυχρή, πολεμοκάπηλη
λογική τους.

Ο άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισ-
ραήλ-Αιγύπτου είναι ένας επικίνδυ-
νος άξονας. Φέρνει πιο κοντά όχι την
ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη
συνεργασία, όπως λένε, για τους λα-
ούς, αλλά τον πόλεμο, τον εθνικισμό
και το μιλιταρισμό. Το αντιπολεμικό
κίνημα και η αριστερά χρειάζεται να
ξεσηκωθούν για να τον διαλύσουν.

Σ
ε μια σημαντική πολιτική συγκυρία έγινε την
περασμένη Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, η εκδήλωση
που οργάνωσε η Εργατική Δημοκρατία, κάτω

από τον τίτλο: «100 χρόνια πολέμων κρίσεων και επα-
ναστάσεων – Η αριστερή εναλλακτική στην κρίση».
Έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τη συνάντηση Κασουλί-
δη – Βενιζέλου με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών
ενώ την ημέρα της συζήτησης είχε φτάσει στη Λευ-
κωσία ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Την επό-
μενη ήλθε ο Σαμαράς για συνάντηση με τον Αναστα-
σιάδη και την Παρασκευή πήγαν και οι δυο μαζί στην
Αίγυπτο για συνάντηση με τον Αλ Σίσι. 

Όλα αυτά βέβαια μέσα στα πλαίσια των σχεδια-
σμών τους για οριοθέτηση και εκμετάλλευση της
ΑΟΖ ανάμεσα στις τρεις χώρες. Αυτό ήταν και το
πρώτο στοιχείο που ανέδειξε η συζήτηση: Όπως τό-
νισε ο Ντίνος Αγιομαμίτης που ήταν και ο πρώτος
ομιλητής: «με αυτές τις κινήσεις η Κυπριακή Δημο-
κρατία αλλά και η Ελλάδα έχουν εντάξει τους εαυ-
τούς τους μέσα στους ευρύτερους σχεδιασμούς των
ΗΠΑ για τη Νέα Μέση Ανατολή. Στήριξαν όλους τους
προηγούμενους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν
και τώρα στηρίζουν τον πόλεμο και τις επιθέσεις των
βομβαρδιστικών στη Συρία και το Ιράκ με το πρόσχη-
μα του πολέμου κατά του Ισλαμικού Κράτους. Αυτοί
που σκοτώνονται όμως καθημερινά δεν είναι μόνο
τζιχαντιστές αλλά και άμαχοι, Κούρδοι, Σύριοι, Ιρακι-
νοί. Αυτό όμως είναι αδιάφορο για τις κυβερνήσεις
των “συμμάχων”. Αυτό που μετρά είναι τα πετρέλαια
και ο έλεγχος τους… Οι Αναστασιάδης, Σαμαράς και
Βενιζέλος είναι χωμένοι ως τα μπούνια σε αυτούς
τους βρώμικους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών». 

«Η εθνική ενότητα για την υπεράσπιση των “κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων” της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην ΑΟΖ αποδυναμώνει την ταξική ενότητα που
χρειάζεται για να δώσουμε αποτελεσματικά τις μά-
χες ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές», τόνισε. Γι’
αυτό και «η αριστερά δεν θα έπρεπε με κανένα τρό-
πο να συμμετέχει σε αυτό το θίασο της “εθνικής ενό-
τητας” με τον Αναστασιάδη και τον Σαμαρά». Αντίθε-
τα πρέπει: «να προωθήσει την ταξική ενότητα των
εργαζομένων ενάντια στην απειλή του πολέμου και
την πάλη ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές που
έχουν οδηγήσει στη φτώχεια και την εξαθλίωση εκα-

τομμύρια ανθρώπους και στις τρεις χώρες.»
Στη δική του παρέμβαση ο Παναγιώτης Σταυρινί-

δης λέκτορας ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο Κύπρου
και υποψήφιος με το ΑΚΕΛ στις προηγούμενες ευ-
ρωεκλογές, επικεντρώθηκε στον παραλογισμό των
εξοπλισμών. «Δεν μπορεί» όπως είπε «η χώρα του 4
στα 10 (4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας) να είναι ένατη στον παγκόσμιο
χάρτη των εξοπλισμών» (σε σχέση με την αναλογία
πληθυσμού). Κατάγγειλε επίσης τον Αναστασιάδη
που εγκατέλειψε τις συνομιλίες και επεσήμανε ότι τα
παιχνίδια που παίζει με τον Σαμαρά είναι επικίνδυνα
και μπορούν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο.

Τρίπτυχο

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου από το ΣΕΚ που ήταν ο
τρίτος ομιλητής στάθηκε στο αδιέξοδο της κρίσης
του καπιταλισμού και την αδυναμία των διάφορων
«σοφών» να βρούν απαντήσεις. Έβαλε το παράδειγ-
μα της Ελλάδας και των αγώνων της εργατικής τά-
ξης που αντιστέκεται στις μνημονιακές πολιτικές και
έχει μετατρέψει την οικονομική κρίση και σε πολιτική.
Σημείωσε την ανάγκη οι εργαζόμενοι να πάρουν στα
χέρια τους τον έλεγχο της οικονομίας σαν την μόνη
πραγματική προοπτική για έξοδο από την κρίση. «Το
τρίπτυχο, διαγραφή του χρέους, κρατικοποίηση των
τραπεζών, εργατικός έλεγχος είναι η εργατική εναλ-
λακτική στη κρίση» τόνισε και έφερε το παράδειγμα
της ΕΡΤ που λειτούργησε κάτω από τον έλεγχο των
εργαζομένων με πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τα
κινήματα και οι αγώνες είναι ο δρόμος για τη νίκη, εί-
πε και έφερε το παράδειγμα του αντιφασιστικού κι-
νήματος που με τη δράση του οδήγησε στη φυλακή
ολόκληρη την ηγεσία της Χρυσής Αυγής.

Επεσήμανε τέλος την ανάγκη για την συγκρότηση
επαναστατικών κομμάτων που να μπορούν όταν εμφανί-
ζονται οι επαναστάσεις να γείρουν την πλάστιγγα προς
την μεριά των εργατών και να οδηγήσουν στη νίκη.

Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση που ακόμα και
όταν τέλειωσε αρκετός κόσμος έμεινε και συνέχιζε
τη συζήτηση στα πηγαδάκια. Ενδεικτικό της διάθε-
σης που υπήρχε είναι και το ότι δόθηκαν 21 εφημερί-
δες και αρκετά βιβλία.

Αγγελική Μιχαήλ

Εκδήλωση στην Κύπρο

Αριστερά, οι διεκδικήσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην ΑΟΖ της ανατολικής Μεσογείου. Δεξιά, οι διεκδικήσεις της τουρκικής κυβέρνησης όπως τις παρουσίασαν τα ΜΜΕ.


