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Τ
ο 2015 θα είναι “η χρονιά της εξόδου
από τα μνημόνια”. Αυτό είναι το χαρτί
που παίζει η συγκυβέρνηση Σαμαρά –

Βενιζέλου τους τελευταίους μήνες προσπα-
θώντας απεγνωσμένα να γαντζωθεί στην εξου-
σία. Την περασμένη Παρασκευή, όμως, κι αυ-
τό το χαρτί κάηκε οριστικά. Ο προϋπολογι-
σμός του 2015, “της χρονιάς της εξόδου από
τα μνημόνια”, που κατέθεσε ο Γκίκας Χαρδού-
βελης στη Βουλή, είναι ένας αυστηρά μνημο-
νιακός προϋπολογισμός στο δρόμο όσων
έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα λόγια που εί-
χαν συνοδεύσει το προσχέδιο τον Οκτώβρη -
ότι δεν προβλέπονται νέα μέτρα ή πρόσθετα
βάρη για τους πολίτες- τώρα εξαφανίστηκαν.
“Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες παραμένουν
σημαντικοί για την παγκόσμια οικονομία” ομο-
λογεί η εισηγητική έκθεση και συμπληρώνει:
“Η στροφή στην οικονομική ανάπτυξη προϋπο-
θέτει τη συνέχιση της δημιοσιονομικής πειθαρ-
χίας και την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών
αλλαγών”. Με άλλα λόγια, η μνημονιακή συν-
ταγή της λιτότητας, των απολύσεων και των
ιδιωτικοποιήσεων θα συνεχιστεί. Γι’αυτό και τα
βασικά μεγέθη που αποτυπώνονται σε ολόκλη-
ρο το σχέδιο του προϋπολογισμού είναι ενταγ-
μένα στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο-
μικής Στρατηγικής 2015-2018.

Το βασικό χαρακτηριστικό του προϋπολογι-
σμού είναι οι περικοπές. Οι συνολικές δαπά-
νες (τακτικός προϋπολογισμός και πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων) προβλέπονται στα
55.7 δις ευρώ από 57.2 δις ευρώ το 2014. Συγ-

κεκριμένα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού μειώνονται κατά 1.15 δις ευρώ, και
διαμορφώνονται στα 49.3δις ευρώ το 2015
από 50.4 δις ευρώ το 2014. Από αυτές, οι πρω-
τογενείς δαπάνες (στις οποίες περιλαμβάνον-
ται μισθοί, συντάξεις, ασφάλιση) περικόπτον-
ται από 42.416 δις ευρώ το 2014 σε 41.887 δις
ευρώ το 2015, δηλαδή 530 εκατομμύρια ευρώ.

Το κονδύλι των μισθών και των συντάξεων
εμφανίζεται οριακά αυξημένο, στα 18.7 δις ευ-
ρώ από 18.5 δις ευρώ το 2014. Όχι γιατί η κυ-
βέρνηση δίνει αυξήσεις εννοείται, αλλά λόγω
της καταβολής αυξημένων αποδοχών και ανα-
δρομικών σε ενστόλους και δικαστικούς τους
οποίους έχει ανάγκη για να συνεχίσει να κυ-

βερνά. Τα περισσότερα δημοσιεύματα μίλη-
σαν για “πάγωμα” των μισθών και των συντά-
ξεων το 2015, αντί για μείωση που έχουμε συ-
νηθίσει τα τελευταία χρόνια -λες και η καθήλω-
ση των μισθών δεν αποτελεί από μόνη της ένα
μνημονιακό μέτρο. Η ουσία όμως είναι ότι ακό-
μα και το πάγωμα είναι ψεύτικο. Αν η κυβέρνη-
ση δεν τα παίρνει κατευθείαν από τη μισθοδο-
σία, είναι γιατί τα παίρνει από τη φορολογία.

Ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει αύξη-
ση φόρων 1.4 δις ευρώ. Τα 484 εκατομμύρια
ευρώ θα είναι από την αύξηση των άμεσων φό-
ρων (21.880 δις ευρώ το 2015 από 21.396 φέ-
τος) και κατά κύριο λόγο στον αυξημένο κατά
6,3% φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώ-

πων (μισθωτοί, συνταξιούχοι κ.ά.) σε αντίθεση
με το αντίστοιχο μειωμένο κατά 2,4% φόρο των
νομικών προσώπων (εταιρίες κλπ). Τα υπόλοιπα
925 εκατ. θα είναι από την αύξηση των έμμε-
σων φόρων (25.153 δις το 2015 από 24.228 δις
το 2014) με ταυτόχρονη μονιμοποίηση χαρα-
τσιών όπως η “εισφορά αλληλεγγύης” κλπ.

Την ίδια στιγμή οι κοινωνικές δαπάνες μπαί-
νουν ξανά στο στόχαστρο. Το πιο κραυγαλέο
παράδειγμα είναι το κονδύλι για την κοινωνική
ασφάλιση και περίθαλψη που διαμορφώνεται
στα 13.931 δις ευρώ το 2015. Το 2014 ήταν
14.390 δις ευρώ και το 2013 ήταν 15.921 δις
ευρώ. Μείωση δύο δις ευρώ μέσα σε δύο χρό-
νια. Άλλα τέτοια παράδειγμα είναι η μείωση
κατά 22,9% των επιχορηγήσεων στα νοσοκο-
μεία, στα ειδικά νοσοκομεία κατά 2,7%, στον
ΕΟΠΥΥ κατά 17%. Συνολικά οι δαπάνες των
υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Εργασίας
μειώνονται κατά 1.1 δις ευρώ. Ενώ ψαλίδι
μπαίνει και στις δημόσιες επενδύσεις: οι δαπά-
νες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
μειώνονται από 6.8 δις το 2014 στα 6.4 δις το
2015, δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ.

Δεν υπάρχει εργαζόμενος ή νεολαίος που
να μην εξοργίζεται όταν ακούει τους υπουρ-
γούς της συγκυβέρνησης να υποστηρίζουν ότι
χρειάζεται να υπομείνουμε όλες αυτές τις επι-
θέσεις για να μειωθεί η ανεργία στο... 22,6%
και το χρέος στο... 171% του ΑΕΠ. Στη γενική
απεργία της 27ης Νοέμβρη αυτή η οργή θα
εκφραστεί. Ο νέος προϋπολογισμός σφαγείο
δεν θα περάσει.

Λένα Βερδέ

Α
ντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη
και το ενδεχόμενο δίωξης για
τρία κακουργήματα βρίσκεται

ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μετά την
ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής
Ελέγχου «πόθεν έσχες» της Βουλής
για παραπομπή του στον αρμόδιο ει-
σαγγελέα Εφετών. Οι κατηγορίες
αφορούν ανακριβή δήλωση «πόθεν
έσχες», παράνομη συμμετοχή σε off-
shore, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η τελευταία συνδέεται με το μεγάλο
σκάνδαλο με τις μίζες από τα εξο-
πλιστικά προγράμματα.

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυρια-
κής (23/11) που παρουσιάζει το πό-
ρισμα των ορκωτών λογιστών βάση
του οποίου έγινε η παραπομπή του
Καρατζαφέρη στη δικαιοσύνη: “Στο
πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών που
διενήργησαν τον επανέλεγχο των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστα-
σης αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Στις 21.12.2000 υπογράφηκε η
37Γ/00 σύμβαση του Ελληνικού Δη-
μοσίου με τη γαλλική εταιρεία Euro-
copter για προμήθεια ελικοπτέρων.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της
σύμβασης εμφανίζονται ως μεσά-
ζοντες δύο εταιρείες, εκ των οποίων
η μία είναι η offshore εταιρεία Malw-
ern, με έδρα τον Παναμά, συμφε-
ρόντων Κομνόπουλου Σταύρου και

Τσάτσου Αλέξανδρου.
Τον Νοέμβριο του 2007 εμφανί-

ζονται σε λογαριασμό της Catalina
International (με πραγματικούς και
ισότιμους δικαιούχους τους: α) Γε-
ώργιο Καρατζαφέρη με 50% και β)
τον υιό του Ιωάννη Καρατζαφέρη με
50%) δύο εμβάσματα από την εται-
ρεία Premium Properties (της οποίας
πραγματικός δικαιούχος είναι ο Τσά-
τσος Αλέξανδρος), συνολικού πο-
σού 1.500.000 ευρώ (ως εξόφληση
μέρους του φερόμενου δανείου).
Τον Αύγουστο του 2008 εμφανίζεται
ένα έμβασμα 150.000 ευρώ από την
εταιρεία Malwern στην Catalina In-
ternational (που φέρεται να αφορού-
σε την τελική αποπληρωμή προσω-
πικού δανείου - συνολικού ποσού
1.650.000 ευρώ) που είχε λάβει ο
Τσάτσος Αλέξανδρος από την ανω-
τέρω εταιρεία». 

Οι ορκωτοί ελεγκτές κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι «από τα έγγρα-

φα και τα στοιχεία που προσκομί-
στηκαν η Catalina International Ltd
δεν φαίνεται να έχει εκταμιεύσει πο-
σό αντίστοιχο για να εμβάσει - χορη-
γήσει ως δάνειο προς την εταιρεία
Premium Properties ή προς άλλον
λογαριασμό συμφερόντων Αλέξαν-
δρου Τσάτσου». «Συνεπώς» καταλή-
γουν, «δεν προκύπτει η πραγματική
αιτία μεταβίβασης του ποσού των
1.650.000 ευρώ από την Premium
Properties του Αλέξανδρου Τσάτσου
προς την Catalina International του
Γεώργιου Καρατζαφέρη»”.

Στο πόρισμα αναφέρεται επίσης
ότι ο Καρατζαφέρης έχει να δηλώσει
σε πόθεν έσχες του την Catalina από
το 1996, ενώ δεν έχει δηλώσει ποτέ
άλλες off-shore εταιρίες του όπως η
υπεράκτια Homeric. Ενώ για την πε-
ριουσιακή κατάσταση του προέδρου
του ΛΑΟΣ, λέει: «Στις 21.9.2009,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπε-
ζας RBC, η αξία του portfolio της

εταιρείας Catalina International Ltd
ανερχόταν σε 6.600.000 δολάρια.
Επίσης σε έγγραφο αξιολόγησης
του πελάτη από την Τράπεζα αναφέ-
ρεται ότι, εκτός από τις καταθέσεις
και ομόλογα, ο πελάτης διαθέτει με-
γάλη ακίνητη περιουσία η οποία
υπολογίζεται σε περίπου 20.000.000
ευρώ».

Αποκαλύψεις

Οι αποκαλύψεις έχουν ανοίξει τη
συζήτηση για το αν η υπόθεση αφο-
ρά μονάχα έναν ακόμα πιθανά διε-
φθαρμένο πολιτικό ή υπάρχουν κι
άλλοι εμπλεκόμενοι μέσα από το
κόμμα του, το ΛΑΟΣ. Το ότι ο Καρα-
τζαφέρης ενεργούσε μόνος, ήδη κα-
ταρρίπτεται.

Σύμφωνα ξανά με το Βήμα της Κυ-
ριακής: “...το 2011 συμμετείχε στο
υπουργείο Άμυνας ως επιλογή του
ΛΑΟΣ ο πρέσβης Γ. Γεωργίου στη
θέση του αναπληρωτή υπουργού.
Στο μεταξύ σήμερα στο ΔΣ της Κε-
στρέλ, της εταιρείας των Τσάτσου -
Κομνόπουλου που φαίνεται να έστει-
λε τα τρία επίμαχα εμβάσματα στην
offshore του Καρατζαφέρη Catalina,
εμφανίζεται και ο γιος του πρώην
αναπληρωτή υπουργού Σέργιος Γε-
ωργίου. Τα εμβάσματα έγιναν το
2007-2008, αλλά το επιχείρημα του

προέδρου του ΛΑΟΣ ότι δεν έχει
σχέση με τους ιδιοκτήτες της Κε-
στρέλ φαίνεται να κλονίζεται από
αυτή τη νέα αποκάλυψη...”.

Το ερώτημα αν πρωτοκλασσάτα
τότε στελέχη του ΛΑΟΣ όπως ο Γε-
ωργιάδης, ο Βορίδης ή ο Πλεύρης -
που ανδρώθηκαν δίπλα στον Καρα-
τζαφέρη και είναι σήμερα υπουργοί
και βουλευτές της ΝΔ- γνώριζαν ή
όχι, χρειάζεται να απαντηθεί. Είναι
απολύτως λογικό να θυμίζει η Αυγή
(23/11) για εκείνη την περίοδο ότι
“Αδ. Γεωργιάδης και Θ. Πλεύρης κα-
τέθεσαν δεκάδες ερωτήσεις που
αφορούσαν επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα στον χώρο των εξοπλισμών,
ενώ έδειχναν προβληματισμένοι
όπου υπήρχαν διακρατικές συμφω-
νίες, που ουσιαστικά αποκλείουν
τους μεσάζοντες”.

Το σκάνδαλο Καρατζαφέρη ανα-
δεικνύει κάτι ακόμα. Είναι η υποκρι-
σία όσων δεν χάνουν ευκαιρία να μι-
λούν “για το καλό της πατρίδας” και
να υπερασπίζουν τους εξοπλισμούς
και τους πολέμους ως αναγκαίο κα-
κό για την εξαφάλιση των “κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων”. Τελικά, όπως
φαίνεται, όσοι φωνάζουν για τα εθνι-
κά ζητήματα, όλο και κάποιο καλό
λόγο έχουν. Η μίζα πάει χέρι χέρι με
την πατριδοκαπηλεία.

Προϋπολογισμός-νέο μνημονιακό σφαγείο

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ

Τα “καθαρά χέρια” 
των ελληναράδων

Οι καινούριες περικοπές
που έρχονται πατάνε πάνω
στις προηγούμενες
που αφήνουν τους μαθητές
αμόρφωτους
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Έ
να φάντασμα πλανιέται πάνω από την
Ευρώπη – το φάντασμα του χρέους.
Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπο-

κρίνεται ότι δεν το βλέπει και να συνεχίζει την
πολιτική των «μεταρρυθμίσεων» που τάχα θα
φέρουν την ανάπτυξη. Μπορεί ο Σαμαράς,
αφού είδε να σκάει η φούσκα της «εξόδου στις
αγορές», να στέλνει τον Χαρδούβελη στο Παρί-
σι για να μαγειρέψουν μαζί με την Τρόικα μια
μνημονιακή «μεταμνημονιακή πορεία». Αλλά
όλο και περισσότερες φωνές ξαναφέρνουν το
ζήτημα του χρέους στην ατζέντα.

Πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο ΟΟΣΑ που στην τε-
λευταία έκθεσή του «υπογραμμίζει πως το με-
γάλο βάρος του χρέους, αποτελεί πρόκληση
για την Ελλάδα και επαναλαμβάνει ότι ενδεχο-
μένως να χρειασθεί να αναζητηθεί πρόσθετη
ελάφρυνση του χρέους». Αλλά ακόμη πιο εντυ-
πωσιακά η εφημερίδα Φαϊνάνσιαλ Τάιμς με άρ-
θρο του Βόλφγκανγκ Μύνχαου, τακτικού οικο-
νομικού σχολιαστή της, που έχει τον προκλητι-
κό τίτλο «Η ριζοσπαστική Αριστερά έχει δίκιο
για το χρέος της Ευρώπης»!

Ο Μύνχαου προειδοποιεί τα κόμματα και τις
κυβερνήσεις του ευρωπαϊκού κατεστημένου
πώς «Είναι λογικά ανακόλουθο να μπαίνει το
κοινό νόμισμα σε μόνιμη στασιμότητα και το
χρέος του να μην αναδιαρθρώνεται. (…)Το πού

οδηγεί μια τέτοια κοντόθωρη στρατηγική φαί-
νεται στην Ελλάδα. Μετά από έξι χρόνια οικο-
νομικής καθίζησης, η κυβέρνηση βρίσκεται σε
οξυμένη πολιτική κρίση» και καταλήγει: «Αν τα
καθιερωμένα κόμματα δεν αλλάξουν την πολι-
τική τους, θα αφήσουν μεγάλα περιθώρια για
περιπτώσεις όπως το Ποδέμος και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Επιμονή
Βέβαια και ο ΟΟΣΑ και ο Μύνχαου (και οι κυ-

ρίαρχες απόψεις στο Ποδέμος και στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ), όταν μιλάνε για αναδιάρθρωση του χρέ-
ους αυτό που εννοούν είναι «αναδιαπραγμά-
τευση των επιτοκίων, περίοδο χάρητος, επιμή-
κυνση και κούρεμα», δηλαδή συνετά βήματα
τύπου Σταθάκη και όχι αγριάδες με μονομερείς
ενέργειες. Ένας λόγος παραπάνω γιατί η Αρι-
στερά πρέπει να επιμείνει ότι η λύση είναι η
διαγραφή του χρέους.

Σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του Προϋπο-
λογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, το σύνο-
λο των τοκοχρεολύσιων που πλήρωσε το ελλη-
νικό δημόσιο στη μνημονιακή πενταετία 2010-
2014 φτάνει τα 174 δις ευρώ, σχεδόν όσο είναι

το σημερινό ΑΕΠ! Μόνο για τόκους στην ίδια
περίοδο το ποσό φτάνει τα 54 δις ευρώ, σχε-
δόν όσο ένας ολόκληρος προϋπολογισμός!

Είναι καθαρή τρέλα να συνεχίζεται η σφαγή
των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών
δαπανών και των ίδιων των θέσεων εργασίας
στο βωμό αυτής της τροφοδοσίας των τραπεζι-
τών-δανειστών με έναν προϋπολογισμό κάθε
πέντε χρόνια. Το εργατικό συμφέρον απαιτεί
να βάλουμε τέρμα σε αυτή την αιμορραγία και
να συγκρουστούμε με όλους αυτούς που τη δι-
αιωνίζουν: με την κυβέρνηση των Σαμαροβενι-
ζέλων αλλά και με τους τραπεζίτες και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, προχωρώντας σε κρατικοποί-
ηση των τραπεζών και ρήξη με το ευρώ. Κάθε
υπόσχεση για «μέτρα ανακούφισης», «προ-
οδευτική» ή ακόμα και «σοσιαλιστική» πολιτική
που δεν περιλαμβάνει αυτό το πακέτο της δια-
γραφής του χρέους είναι μετέωρη.

Η Πανεργατική Απεργία αυτής της Πέμπτης
πρέπει να είναι η αφετηρία για να ανατρέψου-
με τη συγκυβέρνηση και τον προϋπολογισμό
της και να ανοίξουμε το δρόμο για αυτή την
αντικαπιταλιστική προοπτική.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στα 70.870 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονο-
μικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 6.280 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τους Πέτρο Κ., Μαρία Κ., Γιώργο
Γ., που ανανέωσαν την συνδρομή τους στην εφη-
μερίδα καθώς και για τις προσωπικές σας ενισχύ-
σεις που συνεχίζονται: Αντώνης Κ. 100 ευρώ,
Χρύσα Κ. 80, Εύα Π. 60, από 50 ευρώ Νίκος Δ.,
Βάσω Κ., Μάνος Β., Μιχάλης Μ., Νίκος Μ., Κώ-
στας Β., Κατερίνα Π., Αντώνης Β. 25, από 20 ευρώ
Χριστίνα Κ., Μάνος Κ., Μάνος Τ., Παναγιώτης Λ.,

Θράσος Τ., Διαμάντω, από 10 ευρώ Ηλίας Κ.,
Βαγγέλης Π., Κώστας Κ., Αγγελική Σ., Φώτης Γ.,
από 5 ευρώ Γιώτα Κ. και Μαρία Σ.

Σ
υνέντευξη τύπου έδωσαν την
Τρίτη 25 Νοέμβρη το μεσημέρι
οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγω-

γής του αντιφασιστικού κινήματος στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθή-
νας, με θέμα «βαδίζοντας προς τη δίκη
της Χρυσής Αυγής».

Στη συνέντευξη τύπου που συντόνι-
σε ένας εξ αυτών, ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, τον λόγο πήραν ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Ελλάδας “Η Ενότητα”, ο Τά-
κης Ζώτος, δικηγόρος, Πολιτική Αγω-
γή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσι-
σμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡ-
ΦΑ), ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος, Πολιτική Αγωγή, η Κλειώ Παπα-
παντολέων, δικηγόρος, Ελληνική Ένω-
ση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο
Βασίλης Παπαστεργίου, δικηγόρος,
μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και η Ελένη Τά-
κου, βοηθός συντονίστρια του Δικτύου
Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστι-
κής Βίας.

Δικαιολογία
O Θανάσης Καμπαγιάννης κατήγγει-

λε το γεγονός ότι η διοίκηση του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθήνας δεν παρα-
χώρησε την αίθουσά της για την συγ-
κεκριμένη συνέντευξη τύπου, με την
δικαιολογία ότι αν την πάρουν οι δικη-
γόροι της πολιτικής αγωγής θα πρέπει
να την πάρουν και οι δικηγόροι της
Χρυσής Αυγής! 

Ο Τάκης Ζώτος τόνισε ότι επιδίωξη
της πολιτικής αγωγής είναι: Η δίκη να
ξεκινήσει σύντομα. Να μην υπάρχουν
εκπτώσεις στο βούλευμα για τον χαρα-
κτήρα της Χ.Α ως εγκληματική οργά-
νωση που δρα υπό τον μανδύα πολιτι-
κού κόμματος. Να μην ξεκινάει η εγ-
κληματική οργάνωση από το 2008 αλ-
λά τουλάχιστον δύο δεκαετίες πίσω.
Να αποκαλυφθεί η συγκάλυψη της
δράσης της Χ.Α από την ΕΛ.ΑΣ. Να
υπάρξει δικαιοσύνη, δηλαδή τιμωρία
των ενόχων, δραστών και ηγεσίας.

«Η μάχη των δικαστηρίων είναι ένα
μέρος της συνολικότερης μάχης ενάν-
τια στον φασισμό και τον ρατσισμό και
την δίνουμε χωρίς να έχουμε την αυτα-
πάτη ότι αυτός θα υπερνικηθεί απο-
κλειστικά ή κύρια μέσα από τα δικα-
στήρια. Άλλο τόσο όμως θα ήταν λά-
θος να εγκαταλείψουμε την δικαστική
μάχη» τόνισε ο Κώστας Παπαδάκης. 

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου κάλεσε τα
εργατικά σωματεία, τους συλλόγους
των φοιτητών και όλα τα κόμματα της
Αριστεράς να πάρουν αποφάσεις και
ψηφίσματα απαιτώντας την καταδίκη
της Χρυσής Αυγής και ταυτόχρονα να
καλέσουν σε μαζική παρουσία έξω από
τα δικαστήρια.

Συνέχεια στη σελίδα 6

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Ισόβια στους δολοφόνους της Χ.Α.

Διαγραφή του χρέους είναι
το εργατικό “κλειδί”

Σάββατο 
20 Δεκέμβρη
στο «Ρομάντζο» 
(Αναξαγόρα 3-5)

Γιορτή της
Εργατικής

Αλληλεγγύης 
Ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτά 

τιμή ενίσχυσης 10 ευρώ

Το πάνελ της συνέντευξης απο δεξιά προς αριστερά: Β. Παπαστεργίου, Τ. Ασλάμ, Ε. Τάκου, Κ. Παπαντολέων, Θ. Καμπαγιάννης, Τ. Ζώτος, Κ. Παπαδάκης, Π. Κωνσταντίνου
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Συνεχίζουν τον αγώνα
τους οι εργαζόμενοι που
απολύθηκαν από το πρό-
γραμμα Streetwork στον
ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης. Την
Τετάρτη 19/11 έκαναν συγ-
κέντρωση στο χώρο που φι-
λοξενούσε το πρόγραμμα
και έδωσαν συνέντευξη Τύ-
που.

Η Γεωργία Καρακων-
σταντινίδου, μία από τους
εργαζόμενους που έχασαν
την δουλειά τους μας είπε
“η συνέντευξη Τύπου πήγε
πολύ καλά. Πολλά ΜΜΕ
έκαναν γνωστό το ζήτημα
των απολύσεων. Είχαν έρ-
θει για στήριξη εργαζόμε-
νοι από τον Συντονισμό
Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες. Ψηφί-
σματα έχουν βγάλει η Α’�
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και το
Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών. Το ΔΣ του Συλλόγου
εργαζόμενων του ΟΚΑΝΑ
έκανε συνάντηση με τη Δι-
οίκηση, η οποία δήλωσε ότι
έχει ζητήσει από το υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης να κάνει προσλήψεις.

Δουλειά με μπλοκάκι

Αν δοθεί το «πράσινο
φως», αυτές οι προσλήψεις
θα γίνουν με μπλοκάκι. Αυ-
τό θα σημαίνει και λιγότε-
ρες θέσεις, οπότε θα μεί-
νουν εκτός δουλειάς κάποι-
οι από μας. Άτυπα, βέβαια
είπαν ότι θα μετρήσει σαν
κριτήριο η προϋπηρεσία.
Εμείς συνεχίζουμε να ζητά-
με την επαναπρόσληψη
όλων με σταθερές θέσεις
εργασίας. Στις αρχές Δε-
κέμβρη θα κατέβουμε στην
Αθήνα για συνάντηση με
τους συναδέλφους που
δουλεύουν με ΕΣΠΑ εκεί,
θα πάμε στο υπουργείο
Υγείας και θα ζητήσουμε
συνάντηση με την υφυ-
πουργό που είναι υπεύθυνη
και για τον ΟΚΑΝΑ”.

• Στο φύλλο 1147 της ΕΑ
γράφτηκε εκ παραδρομής
ότι το πρόγραμμα Steet-
work κόστιζε 250 εκατομμύ-
ρια σε αντιπαράθεση με το
1 εκατομμύριο ευρώ που εί-
χε δώσει ο ΟΚΑΝΑ για δια-
φήμιση. Προφανώς, το σω-
στό νούμερο είναι 250 χι-
λιάδες ευρώ. 

Κ
υκλοφόρησε το νέο τεύχος του «Νυστερι-
ού», του εργατικού εντύπου των αντικαπιτα-
λιστών εργαζόμενων στα Νοσοκομεία. Από

το πρωτοσέλιδό του καλεί στην Πανεργατική Απερ-
γία της 27 Νοέμβρη στις 10πμ στο Μουσείο. 

Ο Κώστας Καταραχιάς στο κεντρικό άρθρο του
νέου τεύχους γράφει για την ανάγκη “Να κλιμακώ-
σουμε απεργιακά για να σταματήσουμε τα θρασί-
μια κυβέρνησης και τρόικας”. Εξηγεί ότι πρέπει να
υπάρξει κλιμάκωση μετά από την 24ωρη απεργία
με πίεση πάνω στα συνδικάτα της Υγείας και την
ΑΔΕΔΥ για νέα 48ωρη μέσα στο Δεκέμβρη. 

Ο Χρίστος Αργύρης γράφει για το 14ο Συνέδριο
της ΠΟΕΔΗΝ που θα γίνει 9 - 11 Φλεβάρη του
2015. “Στο συνέδριο χρειάζεται να δυναμώσει η
αριστερά και να οδηγήσουμε ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ να χά-
σουν τις παλιές τους πλειοψηφίες και τη δυνατότη-
τά τους να μπλοκάρουν αγωνιστικές αποφάσεις”
αναφέρει και προσθέτει ότι στο Γεννηματά, όπου
δουλεύει, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να
συγκροτηθεί ένα μαχητικό ψηφοδέλτιο εν όψει των
εκλογών για τους αντιπροσώπους στις 4 Δεκέμ-
βρη.

Ενημέρωση από τις εκλογές για τους αντιπροσώ-
πους στην ΠΟΕΔΗΝ στο νοσοκομείο Αγία Όλγα
έχει στείλει η Δέσποινα Τσατσούλη που εκλέχτηκε
μαζί με την Μαργαρίτα Χαϊδή από την «Πρωτοβου-
λία Αντίστασης και Πάλης». Η δύναμη της Πρωτο-
βουλίας είναι ότι έχει αγκαλιάσει τους εργαζόμε-
νους που ήρθαν από τα συγχωνευμένα νοσοκομεία

ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δουλεύουν. 
Η Μαρία Αλεξανδρίδου από το Θριάσιο στο άρ-

θρο της για την ΕΣΑΝ Α.Ε. (Εταιρία Συστήματος
Αμοιβών Νοσοκομείων) εξηγεί ότι αυτή η εταιρία
τελικό στόχο έχει τα “νοσοκομεία να γίνουν πλή-
ρως αυτοχρηματοδοτούμενα με μηδενική κρατική
χρηματοδότηση” και προσθέτει ότι “η δημιουργία
της έχει σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό, πολιτι-
κούς στόχους και εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονο-
μικά συμφέροντα”.

Στην εντατική

Η Μαρία Αλιφιέρη από το Αγλαΐα Κυριακού στο
κείμενό της εξηγεί ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία μόνο ενωμένοι μπορούν να νικήσουν. Η διά-
σπαση των εργαζόμενων ανάλογα με τον κλάδο
τους δεν βοηθά, αλλά αντίθετα αποδυναμώνει.
“Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια
δημιουργίας ομοσπονδίας που θα ανήκουν μόνο οι
ΔΕ Β. Νοσηλευτές” αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Χάρης Παπαγεωργόπουλος, πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου εργαστηριακών υπαλλήλων
του ΠΕΔΥ γράφει ότι “Η Υγεία έχει μπει στην εντα-
τική” και θυμίζει τη διάλυση του ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ
και τώρα του ΠΕΔΥ από την κυβέρνηση. 

Η Γεωργία Καρακωνσταντινίδου γράφει για την
μάχη των εργαζόμενων του προγράμματος Street-
work στον ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης για να προσλη-
φθούν ξανά, ενώ θυμίζει πόσο σημαντική στήριξη
παρείχαν οι εργαζόμενοι σε χρήστες ναρκωτικών
και άλλες ευπαθείς ομάδες. 

Τέλος, η Μίνα Ξεπλάτη στέλνει SOS από το Νο-
σοκομείο της Άμφισσας όπου υπάρχουν τραγικές
ελλείψεις και καθυστέρηση πληρωμών με αποτέλε-
σμα το νοσοκομείο να κινδυνεύει με κλείσιμο.

Κ
αταγγελία για εργατικό ατύχη-
μα εξέδωσε το συνδικάτο ερ-
γαζόμενων στην ενέργεια στην

Κοζάνη, «Εργατική Αλληλεγγύη».
Την Κυριακή 16/11 σοβαρό ατύχημα
είχε συμβασιούχος εργαζόμενος της
ΔΕΗ που εργαζόταν στον ΑΗΣ Αγίου
Δημητρίου. Ευτυχώς, δεν έγινε πρά-
ξη το παραπάνω σύνθημα που φω-
νάζουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ απέ-
ναντι σε όσους μιλούν για «προνομι-
ούχους». 

Η καταγγελία της «Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης» αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα: “Ο συνάδελφος τραυματίστη-
κε ενώ έκανε περισυλλογή των εργα-
λείων μετά από εργασίες συντήρη-
σης στα δέκα μέτρα του ΑΗΣ, έπεσε
πάνω του κάτι βαρύ, (πιθανόν εξάρ-

τημα σκαλωσιάς) τον χτύπησε στον
αυχένα και στον ώμο και έπεσε λιπό-
θυμος στο δάπεδο.

Για κακή του τύχη δεν πέρασε κα-
νένας από το χώρο να τον δει και
έμεινε εκεί λιπόθυμος πάνω από τέσ-
σερις ώρες, από τις μια περίπου το
μεσημέρι έως τις πέντε το απόγευ-
μα, όταν τον εντόπισαν κάποιοι συ-
νάδελφοι και τον έστειλαν στο νοσο-
κομείο.

Ο συνάδελφος ναι μεν έχει διαφύ-
γει τον κίνδυνο αλλά έχει σοβαρά
προβλήματα υγείας που προκλήθη-

καν από το χτύπημα και νοσηλεύεται
στο Μαμάτσειο νοσοκομείο της Κο-
ζάνης έχοντας εκτός από τον πόνο
του και πολλά ερωτηματικά: Γιατί
δεν τον έψαξε κανένας και τον άφη-
σαν τόσες ώρες λιπόθυμο, αφού η
βάρδια του σχόλασε στις τρεις το
μεσημέρι; Γιατί δεν έβγαλε κανένα
Συνδικάτο έστω και τη γνωστή «εθι-
μοτυπική» ανακοίνωση; Γιατί οι
υπεύθυνοι της ΔΕΗ ενώ τον επισκέ-
φτηκαν την ημέρα του ατυχήματος
και διαπίστωσαν ότι διέφυγε τον κίν-
δυνο μετά τον εγκατέλειψαν στη μοί-

ρα του παρότι γνώριζαν ότι χτύπησε
σοβαρά; Τι θα γίνει αν το χτύπημα
του αφήσει σοβαρά και μόνιμα προ-
βλήματα και ο ίδιος θα έχει να αντι-
μετωπίσει μαζί μ’ αυτά και την ανερ-
γία; 

Είναι σίγουρο ότι εκτός των άλλων
αιτιών του ατυχήματος που διερευ-
νούνται, μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέ-
ρει η έλλειψη προσωπικού και η ει-
κόνα εγκατάλειψης που παρατηρεί-
ται σ’ όλους τους εργασιακούς χώ-
ρους. 

Αν υπήρχε επαρκής προσωπικό
και επιτήρηση πιθανά να μη συνέβαι-
νε το ατύχημα και στη χειρότερη πε-
ρίπτωση θα έβρισκαν έγκαιρα τον
τραυματισμένο συνάδελφο”.

“Οι προνομιούχοι στα ορυχεία
κάθε μήνα έχουν και μια κηδεία”

Σε απεργία διαρκείας από τις 20 Νοέμβρη
βρίσκονται οι εργαζόμενες στο Βρεφοκομείο
Πάτρας αφού είναι απλήρωτες εξαιτίας της
μη αποδοχής των συμβάσεών τους από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφασή τους είναι ότι η απεργία θα
συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις 27 Νοέμβρη, ενώ θα συμμετέχουν στην Πα-
νεργατική Απεργία την ίδια μέρα. 

Ανακοίνωση στήριξης έχει βγάλει το δημοτικό σχήμα «Ανταρσία στην Πά-
τρα» που ανάμεσα σε άλλα αναφέρει ότι “Οι εργαζόμενες του βρεφοκομείου,
όλες με συμβάσεις έργου την τελευταία δεκαετία, ζουν σε ένα καθεστώς διαρ-
κούς ανασφάλειας και απειλών σε σχέση με την ανανέωση των συμβάσεών
τους στο σταθμό όλα αυτά τα χρόνια.

Αποτελούν για όλους εμάς το μοντέλο της ελαστικής, ανασφάλιστης και κα-

κοπληρωμένης εργασίας που ονειρεύεται η
κυβέρνηση των μνημονίων, του κεφαλαίου
και της Ε.Ε. Στοχεύοντας στην προώθηση
των ΚΟΙΝΣΕΠ και ξηλώνοντας κάθε απομέ-

νον ψήγμα μέριμνας και κοινωνικής πρόνοιας για τους εργαζόμενους και τη νε-
ολαία προωθείται το κλείσιμο των παιδικών σταθμών μετακυλώντας το κόστος
φύλαξης των παιδιών στις εργατικές οικογένειες δείχνοντας παράλληλα την
έξοδο στις εργαζόμενες βρεφονηπιοκόμους. Καλούμε όλα τα σωματεία, τους
γονείς και τον κόσμο της Πάτρας να παλέψουν μαζί με τις εργαζόμενες μέχρι
τη νίκη! Να δοθούν άμεσα τα δεδουλευμένα στις εργαζόμενες του Βρεφοκο-
μείου! Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στο Βρεφοκομείο! Καμία σχέση
ελαστικής, ανασφάλιστης κακοπληρωμένης εργασίας! Κανένα παιδί έξω από
τους παιδικούς σταθμούς! Όχι στην δημιουργία των ΚΟΙΝΣΕΠ!”. 

Βρεφοκομείο - Πάτρα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Η Πανεργατική είναι η νέα αρχή Όχι στις
απολύσεις
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Σ
ε νέα δεκαήμερη αποχή
προχωρούν οι δικηγόροι
ενάντια στο νομοσχέδιο

της κυβέρνησης για τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας από τις 25
Νοέμβρη έως τις 5 Δεκέμβρη.
Ταυτόχρονα, οι Δικαστικοί Επιμε-
λητές προχωρούν και αυτοί σε
αποχή στις 26 και 27 Νοέμβρη,
καθώς και στις 3-4 Δεκέμβρη. 

Σε αυτό το διήμερο (3-4/12) οι
Δικηγορικοί Σύλλογοι οργανώ-
νουν πανελλαδικά δημοψηφίσμα-
τα για το συγκεκριμένο νομοσχέ-
διο και την στάση που πρέπει να
έχουν απέναντί του. 

Η Ξένη Κεσίνη, δικαστική επι-
μελήτρια μας εξήγησε με λίγα
λόγια γιατί σύσσωμοι οι φορείς
της Δικαιοσύνης στέκονται ενάν-
τια στο νομοσχέδιο που προωθεί
η κυβέρνηση. “Το νομοσχέδιο
που κατεβάζει η κυβέρνηση υπο-
τίθεται ότι έχει στόχο να βελτιώ-
σει τον χρόνο απονομής δικαιο-
σύνης. Στην πραγματικότητα χτυ-
πάει τα συλλογικά δικαιώματα
και οδηγεί στο να γίνονται πιο
γρήγορα οι πλειστηριασμοί. Επι-
κεφαλής της νομοπαρασκευαστι-
κής επιτροπής ήταν συνεργάτες
των τραπεζών. Αυτή η επιτροπή
δεν δέχτηκε καμιά από τις προτά-
σεις που έκαναν οι φορείς της Δι-
καιοσύνης. Για αυτό και όλοι οι
φορείς είναι ενάντια. Μάλιστα, το
νομοσχέδιο θεωρείται ως ο Κώδι-
κας Πολιτικής Δικονομίας των
τραπεζών. Εμείς συνεχίζουμε την
αποχή, συμμετέχουμε και στην
Πανελλαδική Απεργία στις 27/11
και με άλλα αιτήματα”. 

Η ανακοίνωση της Ομοσπον-
δίας των Δικαστικών Επιμελητών
αναφέρει ότι είναι ενάντια στο
νομοσχέδιο και ακόμα «ζητά από
το Υπουργείο Δικαιοσύνης την
άμεση καταβολή των οφειλών
του Δημοσίου προς τους Δικαστι-
κούς Επιμελητές, οι οποίοι λόγω
του οικονομικού αδιεξόδου που
έχουν περιέλθει, αδυνατούν πλέ-
ον να εκτελέσουν τις παραγγε-
λίες των Δ.Ο.Υ. για κατάσχεση
και είσπραξη απαιτήσεων από
οφειλέτες του Δημοσίου». 

Ολοκληρωμένη ανάλυση για το
τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
μπορείτε να βρείτε στο σάιτ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο κείμενο του Κώ-
στα Παπαδάκη, δικηγόρου, με
τίτλο «Οι τράπεζες νομοθετούν,
οι δικηγόροι απεργούν».
http://www.antarsya.gr/node/2595

“Κώδικας
Πολιτικής
Δικονομίας
τραπεζών”

H
κυβέρνηση συζητά με την Τρόικα για το
λοκ-άουτ, η εργοδοσία της Ελευθεροτυ-
πίας τρέχει σαν «λαγός» να το κάνει πρά-

ξη. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις
τους για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους
που έχουν ξεπεράσει τους 9 μήνες και να κρατή-
σουν ανοιχτή την εφημερίδα. 

Η τελευταία τους απεργία κράτησε μια ολόκλη-
ρη εβδομάδα από τις 14 έως τις 21 Νοέμβρη.
Στην συνέλευση που έγινε την Πέμπτη 20/11 το
απόγευμα αποφάσισαν κατά πλειοψηφία 50-38
να σταματήσουν την απεργία και να βγάλουν το
φύλλο της Κυριακής 23 Νοέμβρη έτσι ώστε να
ικανοποιήσουν το αίτημα της εργοδοσίας που ζη-
τούσε την έκδοση ως προαπαιτούμενο για να
πληρωθούν οι μισθοί από χρήματα που θα καλύ-
πτονταν από το πρακτορείο διακίνησης της εφη-
μερίδας. 

Αντί να συμβεί αυτό «η εταιρεία "Τρίτη Όψη"
απέκλεισε τους δημοσιογράφους του enet από
την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και απαγόρευσε
την εκτύπωση της “Κυριακάτικης Ελευθεροτυ-
πίας”, παρότι το φύλλο ήταν έτοιμο να τυπωθεί.
Προχώρησε έτσι σε αναστολή της έκδοσης της
καθημερινής και της κυριακάτικης έκδοσης, κα-
θώς και της ηλεκτρονικής μορφής της». 

Αυτά αναφέρουν οι εργαζόμενοι στο νεοδημι-
ούργητο μπλογκ τους ergazomenoienetgr.blog-
spot.gr, το οποίο χρησιμοποιούν για να ενημερώ-
νουν για τις κινήσεις τους μετά το λοκ-άουτ. Σε
αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε και το
φύλλο της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας που
δεν επέτρεψε η εργοδοσία να κυκλοφορήσει.

Η «δικαιολογία» ήταν ότι οι εργαζόμενοι ανέβα-
ζαν στο enet (το σάιτ της εφημερίδας) ό, τι ήθε-
λαν. Η αλήθεια είναι ότι ανέβαζαν τις ανακοινώ-

σεις με τα αποτελέσματα των συνελεύσεων και
τα αιτήματά τους. Μάλιστα, μετά την απόφαση
της τελευταίας συνέλευσης η εργοδοσία πριν
κλειδώσει τους λογαριασμούς δημοσίευσε…
απάντηση προς τους εργαζόμενους.

Γενική Συνέλευση

Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε νέα Γενική Συ-
νέλευση την Δευτέρα 24 Νοέμβρη για να συζητή-
σουν πως θα αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση
που δημιουργήθηκε. 

Η ανακοίνωσή τους αναφέρει: «Η εφημερίδα
δεν εκδίδεται και οι εργαζόμενοι στο enet.gr δεν

έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονι-
κή έκδοσή της, με αποκλειστική
ευθύνη της εκδότριας εταιρείας
(“Τρίτη Όψη”), παρά το γεγονός
ότι όλοι εμείς βρισκόμαστε στις
θέσεις εργασίας μας κανονικά,
μετά τη λήξη της απεργίας την
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις
5μμ. Παραμένουμε στις θέσεις
εργασίας μας και συνεχίζουμε να
διεκδικούμε τα δεδουλευμένα 9
μηνών και την άμεση καταβολή
του τρέχοντος μισθού για όλους.
Καλούμε την εργοδοσία να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις της
και να ικανοποιήσει τα αιτήματα
της ΓΣ όπως οφείλει. Ξεκαθαρί-
ζουμε επίσης ότι παραμένουμε σε
ετοιμότητα αγωνιστικής κινητο-
ποίησης αν η εργοδοσία δεν ικα-
νοποιήσει τα αιτήματά μας, δηλώ-
νοντας ότι εμείς θέλουμε την
Ελευθεροτυπία σε λειτουργία,
προϋπόθεση για την οποία είναι η
στοιχειώδης τήρηση των εργασια-
κών μας δικαιωμάτων». 

Ακόμα, η Γενική Συνέλευση εξέ-
λεξε επιτροπή η οποία θα έκανε συνάντηση με
αντιπροσωπεία της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 25 Νοέμβρη
σε ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη είχε κλείσει
την ύλη της. Τέλος, αποφασίστηκε ότι οι εργαζό-
μενοι θα ζητούσαν «συνάντηση με τον φορέα
από τον οποίο η εκδότρια εταιρεία είχε δηλώσει
ότι αναμένει χρηματοδότηση προκειμένου να αν-
ταποκριθεί στην καταβολή του τρέχοντος μι-
σθού». Νέα Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει
μετά τις συναντήσεις που επιδιώκουν οι εργαζό-
μενοι. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Συνέλευση της ΠΟΣΠΕΡΤ έγινε την Δευτέρα
25 Νοέμβρη. Συμμετείχαν περίπου 150 εργαζόμε-
νοι της Αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ και συζήτησαν
για την πορεία του αγώνα τους, καθώς και τη
συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που έχουν
εξαγγελθεί. 

Αποφάσισαν ομόφωνα να συμμετέχουν οργα-
νωμένα στην Γενική Απεργία στις 27 Νοέμβρη
στο Μουσείο στις 10.30πμ, ενώ θα κατέβουν και
στην απεργία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
που είναι την προηγούμενη μέρα 26/11. Η συγ-

κέντρωση θα γίνει στις 12μ έξω από την ΕΣΗΕΑ
(Ακαδημίας 20). 

Αντίστοιχες διαδικασίες υπάρχουν και στη
Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη 26/11 θα γίνει συνέ-
λευση των εργαζόμενων στη Ραδιοφωνία στην
Αγγελάκη 14, ενώ την Πέμπτη θα πραγματοποι-
ηθεί η κοινή συνέλευση εργαζομένων και αλλη-
λέγγυων της ΕΡΤ3 στο Δημαρχείο (στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων). 
Πανελλαδική συνέλευση των εργαζόμενων της

ΕΡΤ θα γίνει το Σάββατο 29/11. Θα συμμετέχουν
εργαζόμενοι από όλη τη χώρα με βασικό θέμα
συζήτησης τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί
για τη συνέχεια του αγώνα για να ανοίξει η ΕΡΤ. 

Οι Financial Crimes εν όψει της συνέλευσης
έχουν κυκλοφορήσει κείμενο με τίτλο «ΕΡΤ: Ώρα
για δράση και συλλογικότητα». Μπορείτε να το
διαβάσετε στον σύνδεσμο financialcrimesnews.
blogspot.gr/2014/11/blog-post_23.html

ΕΡΤ

Αγώνας μέχρι τη νίκη

Σε επίσχεση εργασίας έχουν πε-
ράσει πλέον οι εργαζόμενοι της Βι-
βλιοσυνεργατικής μετά και την άρ-
νηση της εταιρίας να καταβάλλει τα
δεδουλευμένα, πλάνο αποπληρω-
μής και πλάνο λειτουργίας όπως εί-
χε δεσμευτεί στην τριμερή συνάντη-
ση στο Υπουργείο Εργασίας. 

Ταυτόχρονα, έχουμε περάσει και
σε ασφαλιστικά μέτρα για συντηρη-
τική κατάσχεση σε κινητή και ακίνη-
τη περιουσία της εταιρίας, όπου
στην πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης
η δικηγόρος που εκπροσωπούσε

την εταιρία συνέχισε την ίδια αδιάλ-
λακτη και επιθετική στάση προς
τους εργαζόμενους. Ότι μόνο εμείς
και οι απεργίες φταίνε για την κα-
τρακύλα της εταιρίας και τίποτα άλ-
λο. 

Την ώρα βέβαια που εκδικάζονταν
τα ασφαλιστικά μέτρα και η δικηγο-
ρίνα τους έδινε μάχη υπέρ της ερ-
γοδοσίας, το εργοστάσιο στο Κο-
ρωπί είναι εδώ και τρεις μέρες χω-

ρίς ρεύμα, δεν έχουν πληρώσει ού-
τε τη ΔΕΗ, ενώ οι πρώτες ύλες για
να γίνει κάποια εκτύπωση όταν επα-
νασυνδεθεί το ρεύμα είναι ελάχι-
στες. Μπορεί στο δικαστήριο η ερ-
γοδοσία να λέει όσα ψέματα λέει,
αλλά η πραγματικότητα της διάλυ-
σης της εταιρίας είναι ορατή ακόμα
και στο σκοτεινό πλέον εργοστάσιο.
Τα κέρδη τα έχουν στις τράπεζες
και στο εργοστάσιο μόνο τα χρέη

έχουν αφήσει. Εμείς όμως δεν θα
σταματήσουμε τον αγώνα για απο-
πληρωμή των δεδουλευμένων και
να ξαναδουλέψει το εργοστάσιο. 

Καθημερινά με βάρδιες το περι-
φρουρούμε, τρέχουμε ό, τι νομικά
μέτρα έχουμε να κυνηγήσουμε και
δίνουμε αγώνα με όλη την εργατική
τάξη ενάντια στα νέα μέτρα τρόικας
και κυβέρνησης συμμετέχοντας
στην Πανεργατική Απεργία στις
27/11. 

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

Βιβλιοσυνεργατική

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
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Ε
υρωπαϊκό συνέδριο ενάντια στην άνοδο της ακροδεξιάς
πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη βδομάδα από τις 20
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου στην Αθήνα, με οργανωτή το

Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ο τίτλος του Συνεδρίου ήταν “Η
χαρτογράφηση και η αντιμετώπιση του νεοναζιστικού φαινομέ-
νου και της (νέας) άκρας δεξιάς στην Ευρώπη”. 

Από τις εργασίες του συνεδρίου, ξεχώρισαν οι συζητήσεις
που έγιναν όσον αφορά τις δίκες σε βάρος νεοναζί εγκλημα-
τιών σε διάφορες χώρες, με σκοπό και την καλύτερη προετοι-
μασία της μάχης που έχουμε μπροστά μας με τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής. Πολύ σημαντικές ήταν οι εμπειρίες που ήρθαν από
τη Νορβηγία και τη δίκη του Μπρέιβικ, του νεοναζί που δολο-
φόνησε εν ψυχρω 69 ανθρώπους στην κατασκήνωση της νεο-
λαίας του Εργατικού Κόμματος στην Ουτόγια, καθώς και από
τη Γερμανία και τη δίκη των μελών της ναζιστικής τρομοκρατι-
κής οργάνωσης NSU που ευθύνεται για τη δολοφονία 9 μετα-
ναστών (8 Τούρκων και 1 Έλληνα) και μίας αστυνομικού το
διάστημα 2000-2006.

O Tor Bach από τη Νορβηγία, διαχειριστής του αντιφασιστι-
κού σάιτ vepsen.no, τόνισε τη σημασία της παρέμβασης στη
δίκη του Μπρέιβικ, καθώς στην αρχή της, η υπεράσπιση είχε
κατορθώσει να τον παρουσιάσει ως ψυχικά διαταραγμένο προ-
σκομίζοντας σχετική ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Μόνο μετά
από επίμονα αιτήματα της πολιτικής αγωγής, ο Μπρέιβικ επα-
νεξετάστηκε και βρέθηκε ψυχικά υγιής, αποδεικνύοντας έτσι
ότι κίνητρο της μαζικής δολοφονίας δεν ήταν κάποια πνευματι-
κή αρρώστια, αλλά τα αρρωστημένα ναζιστικά πιστεύω του
Μπρέιβικ που έχουν διατυπωθεί και στο Μανιφέστο του (ανά-
μεσα στα άλλα υμνεί τη Χρυσή Αυγή).

Μόναχο: Δίκη NSU

Ο Ulli Jentsch, δημοσιογράφος, και ο Fritz Burschel, υπεύθυ-
νος του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Βερολίνο για τα
θέματα ακροδεξιάς, μίλησαν για τη δίκη του NSU που διεξάγε-
ται εδώ και δύο χρόνια στο Μόναχο. Κατηγορούμενοι είναι η
Μπήτε Τσέπε και άλλα τέσσερα “βοηθητικά” μέλη του ναζιστι-
κού τρομοκρατικού δικτύου (NSU σημαίνει εθνικοσοσιαλιστικό
“άντεργκράουντ”). Η οργάνωση αποκαλύφθηκε όταν δύο βασι-
κά μέλη της (που πιστεύεται ότι διαπράττανε τις δολοφονίες)
αυτοκτόνησαν στις 4 Νοέμβρη του 2011 μετά από μια ληστεία.
Οι αντιφασίστες που ενισχύουν τις οικογένειες των θυμάτων
και τους δικηγόρους τους, παρακολουθούν τη δίκη, κρατάνε οι
ίδιοι τα πρακτικά τα οποία μεταφράζουν στα τούρκικα και τα
αναρτούν στην ιστοσελίδα της οργάνωσής τους που ονομάζε-
ται NSU-watch.

Η υπόθεση έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας καθώς
αποκαλύπτει εκτός άλλων την απόλυτη αποτυχία των γερμανι-
κών κρατικών αρχών να συλλάβουν τους νεοναζί τρομοκράτες,
εξαιτίας του θεσμικού ρατσισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι για
χρόνια οι συγκεκριμένες δολοφονίες αποκαλούνταν από τα
ΜΜΕ και τις αρχές “δολοφονίες ντονέρ”, κι αυτό γιατί τα θύμα-
τα ήταν συνήθως ιδιοκτήτες μαγαζιών κεμπάπ. Η αστυνομία
συνέδεε τις δολοφονίες με τη “μαφία” και συστηματικά παρε-
νοχλούσε τις οικογένειες των θυμάτων. Τελικά αποδείχτηκε ότι
οι δολοφονίες είχαν ρατσιστικό κίνητρο, αλλά ο ρόλος των
κρατικών αρχών είναι ακόμα σκοτεινός (τυχαία καταστροφή
φακέλων με αποδεικτικό υλικό, δράση ασφαλιτών μέσα σε νεο-
ναζιστικές οργανώσεις, κλπ).

Μετά από αυτές τις εικόνες, ήταν φυσιολογικό ότι η κουβέν-
τα για την επερχόμενη δίκη της Χρυσής Αυγής με ομιλητές τον
δημοσιογράφο Δημήτρη Ψαρρά και τον δικηγόρο της πολιτι-
κής αγωγής Τάκη Ζώτο είχε μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για τους
ντόπιους παριστάμενους όσο και για τους διεθνείς προσκεκλη-
μένους. Η ανταλλαγή των εμπειριών ήταν χρήσιμη και συμφω-
νήθηκε από όλους να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. 

Θανάσης Καμπαγιάννης

A
περγία πείνας ξεκίνησαν την Δευ-
τέρα 24 Νοεμβρίου οι Σύριοι πρό-
σφυγες που από τα μέσα της προ-

ηγούμενης βδομάδας έχουν κατασκηνώ-
σει πραγματοποιώντας διαμαρτυρία στο
Σύνταγμα, απέναντι από τη Βουλή.

Οι πρόσφυγες από την Συρία, ανάμε-
σά τους γυναίκες και παιδιά, διεκδικούν
πλήρη δικαιώματα πολιτικού ασύλου, τη
δυνατότητα να μπορέσουν να ταξιδέ-
ψουν ελεύθερα σε άλλες χώρες και
άμεσα στέγαση, καθώς πολλοί από αυ-
τούς έχουν παραμείνει για πολύ καιρό
στο δρόμο.

Πρόκειται για πρόσφυγες που στην
πλειοψηφία τους έχουν φτάσει στην Ελ-
λάδα τις τελευταίες βδομάδες και μή-
νες, για να γλυτώσουν από τον θάνατο
και την καταστροφή του πολέμου στην
Συρία.

“Φύγαμε από την Συρία λόγω του πο-
λέμου. Μέσω Τουρκίας περάσαμε στην
Ελλάδα σαν παράνομοι, αλλά θέλουμε
να φύγουμε από εδώ νόμιμα” μας είπε ο
Ναντίμ Χανούμ που βρίσκεται δύο μήνες
στην Ελλάδα. “Είμαστε πρόσφυγες πο-
λέμου. Ζητάμε από την Ελλάδα να μας
δώσει άσυλο και χαρτιά για να μπορού-
με να ταξιδέψουμε στην Γερμανία, την
Σουηδία, όπου αλλού θέλουμε. Θέλουμε
στέγη. Θα μείνουμε εδώ και αν δεν ικα-
νοποιήσουν τα αιτήματά μας θα ξεκινή-
σουμε και απεργία πείνας”.

Διανύοντας ήδη την πρώτη βδομάδα

κινητοποίησης, πολύς είναι ο κόσμος
που περνάει από το Σύνταγμα να συμ-
παρασταθεί στους πρόσφυγες, από τις
αγωνιζόμενες καθαρίστριες του υπουρ-
γείου Οικονομικών μέχρι τους απελευ-
θερωμένους απεργούς πείνας της Αμυ-
γδαλέζας. 

“Να συγκληθεί έκτακτα το Δημοτικό
Συμβούλιο της Αθήνας. Οι κινητοποι-
ήσεις των Σύριων προσφύγων στο Σύν-
ταγμα υπογραμμίζουν την επείγουσα
ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι πρόσφυ-

γες των πολέμων με άμεση απόδοση
ασύλου και κάλυψης των αναγκών σε
στέγαση και σίτιση. Το υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης να συγκροτήσει επιτροπές
ασύλου που να εξετάσουν χωρίς γρα-
φειοκρατικές χρονοτριβές τα αιτήματα
για άσυλο με πλήρη δικαιώματα, νόμιμα
ταξιδιωτικά έγγραφα” δήλωσε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ

Καλοδεχούμενοι 
οι Σύριοι πρόσφυγες

Οι δίκες 
των νεοναζί
στην Ευρώπη

Μανωλάδα

Συνάντηση της Ένωσης Μεταναστών Εργα-
τών γης Μανωλάδας πραγματοποιήθηκε το
περασμένο Σάββατο 22 Νοέμβρη. Στη συνάν-
τηση αποφασίστηκε ότι το σκάνδαλο της
αθώωσης του Βαγγελάτου και των μπράβων
του για την δολοφονική επίθεση θα οδηγηθεί
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ οι εργάτες
γης θα διεκδικήσουν με αγωγή τα δεδουλευ-
μένα τους.

Στη συνάντηση καθορίστηκαν και τα επόμε-
να βήματα δράσης με πρώτο την συμμετοχή
τους στην πανεργατική απεργία στις 27 Νοέμ-
βρη και στην απεργιακή συγκέντρωση στο
Μουσείο στις 10.30πμ.

Συνέχεια από τη σελίδα 3

«Όταν επιτέλους η πολιτεία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει την εγκλη-
ματική δράση υπήρξε μια αναστολή, μια αναδίπλωση. Ας σκεφτούμε τι
θα είχε συμβεί αν αυτή η αποφασιστική στάση δεν υπήρχε μετά την δο-
λοφονία του Φύσσα… Οι συνέπειες μιας επιεικούς στάσης απέναντι στην
φασιστική βία θα μπορούσαν να είναι ολέθριες. Δεύτερο, είναι σημαντική
αυτή η δίκη, επειδή δίνει επιτέλους λόγο στα θύματα της φασιστικής
βίας» τόνισε ο Βασίλης Παπαστεργίου.

«Δεν είναι απλώς ο δράστης Χρυσή Αυγή, η Χρυσή Αυγή είναι ο δρά-
στης» είπε ξεκινώντας την παρέμβασή της η Κλειώ Παπαντολέων, θυμί-
ζοντας τον τίτλο της ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η Ελένη Τάκου περιέγραψε διεξοδικά πως το Δίκτυο Καταγραφής Πε-
ριστατικών Ρατσιστικής Βίας είχε εγκαίρως εντοπίσει και καταγγείλει την
συμμετοχή της Χρυσής Αυγής σε πλήθος ρατσιστικών επιθέσεων. 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ τόνισε ότι μόνο η Πακιστανική Κοινότητα έχει να πα-
ρουσιάσει 700 θύματα ρατσιστικής βίας. «Είναι ευθύνη της κυβέρνησης
και της αστυνομίας ότι αυτά συνέβαιναν επί χρόνια. Aν είχαμε 40% χτυ-
πήματα και φόβο για την Χρυσή, για την αστυνομία είχαμε 60%. Πηγαίνα-
με στα τμήματα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε μήνυση».

Στο τέλος τονίστηκε ότι οι δικηγόροι της υπεράσπισης των νεοναζί της
Χ.Α πληρώνονται ως «επιστημονικοί συνεργάτες» από… το ελληνικό κοι-
νοβούλιο, ενώ οι δικηγόροι των θυμάτων της φασιστικής βίας εξαρτώνται
μόνο από την στήριξη και την ενίσχυση του κινήματος. 

(Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να δοθεί μέσω του τραπεζικού λογαρια-
σμού της «Υπεράσπισης θυμάτων φασιστικής και ρατσιστικής βίας». Στοι-
χεία Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αρ.: 5032-072245-251, στο όνο-
μα “ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ”, IBAN: GR25 0172 0320 0050 3207 2245 251. Στην αι-
τιολογία γράψτε:“Για την Πολιτική Αγωγή“)

Ισόβια στους δολοφόνους της Χ.Α.
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Οκτώ αστυνομικοί έχουν ήδη
εξεταστεί μετά από τρεις μέρες
ακροαματικής διαδικασίας στη
δίκη των δεκάδων κρατουμένων
για τα γεγονότα του Αυγούστου
του 2013 στην Αμυγδαλέζα. Ανα-
μένεται η εξέταση άλλων 17
αστυνομικών που είναι μάρτυρες
κατηγορίας και των μαρτύρων
υπεράσπισης.

Οι μέχρι τώρα καταθέσεις απο-
δεικνύουν ότι οι αστυνομικοί διά-
λεξαν «στο σωρό» τους κατηγο-
ρούμενους, στο τέλος, όπως οι
ίδιοι καταθέτουν, μιας «μαχητικής
καταστολής» με ξύλο, κρότου
λάμψης και δακρυγόνα. 

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να
εξηγήσουν ικανοποιητικά πως εί-
ναι δυνατόν να «αναγνωρίζουν»
έναν προς έναν, ανάμεσα σε εκα-
τοντάδες, αυτούς που υποτίθεται
προέβησαν σε εγκληματικές πρά-
ξεις – ενώ όλα αυτά τα γεγονότα
και οι συλλήψεις συνέβησαν νύ-
χτα με διακοπή ρεύματος.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς εί-
ναι δυνατόν αστυνομικοί που εί-
χαν έρθει για δέκα μέρες μόλις
στο στρατόπεδο για να καλύψουν
κενά λόγω αδειών Αυγούστου,
μπόρεσαν να αναγνωρίζουν με
ευκολία μετανάστες. Δεν μπορεί
να εξηγηθεί πώς αστυνομικοί
αναγνωρίζουν μετανάστες που
ήταν σε διαφορετικές πτέρυγες. 

Και βέβαια δεν μπορούν όλες
αυτές οι αντιφάσεις να καλυ-
φθούν με εξηγήσεις “τον αναγνώ-
ριζα από το χρώμα της μπλού-
ζας”, λες και ο κάθε κρατούμενος
φορούσε διαφορετικό χρώμα
μπλούζας. Αυτό που προκύπτει
και από τις μαρτυρίες των κρα-

τουμένων είναι ότι αφού ξάπλω-
σαν όλους τους κρατούμενους
στο έδαφος, επέλεξαν αυτούς
που ήταν λιγότερο χτυπημένοι.

Από τις καταθέσεις προκύπτει
ότι το γκρέμισμα της περίφραξης
από εκατοντάδες κρατούμενους
έγινε όταν έπεσαν πάνω του πανι-
κόβλητοι για να γλυτώσουν από
τα δακρυγόνα που έριχνε η αστυ-
νομία. Αλλωστε πρόκειται όχι για
εξωτερική, αλλά για εσωτερική
περίφραξη ανάμεσα σε δύο πτέ-
ρυγες.

Ερωτήματα

“Οι αστυνομικοί δεν μπορούν
να απαντήσουν στα συνεχή ερω-
τήματα γιατί ξεκίνησε αυτή η δια-
μαρτυρία των κρατουμένων” μας
λέει η Ευγενία Κουνιάκη, μια εκ
των δικηγόρων υπεράσπισης.

“Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή
το χτύπημα με γκλομπ ενός κρα-
τουμένου γιατί ζήτησε νερό, οι
κρατούμενοι εξέφρασαν την δια-
μαρτυρία τους για συσσωρευμέ-
νους λόγους: Για την εκ νέου πα-
ράταση της κράτησης μέχρι 18
μήνες. Τον βασανιστήριο της πα-
ραμονής εν μέσω καύσωνα σε
κοντέινερς χωρίς ρεύμα και κλι-
ματιστικά. Τις προσβλητικές επι-
θέσεις στα θρησκευτικά δικαιώ-
ματα των κρατουμένων, τις βιαιό-
τητες, τους εξευτελισμούς των
αστυνομικών υπαλλήλων κατά
των κρατουμένων. Μιας διαμαρ-
τυρίας, που πνίγηκε με την κατα-
στολή, την επέμβαση των ΜΑΤ,
τα δακρυγόνα και τις χειροβομβί-
δες κρότου-λάμψης, τις εκδικητι-
κές συλλήψεις”.

Μια νίκη πέτυχαν οι κρατούμενοι με-
τανάστες της Αμυγδαλέζας με την τε-
τραήμερη απεργία πείνας που συμβο-
λικά ξεκίνησε ανήμερα της επετείου
του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη.

Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, την Παρα-
σκευή 21 Νοέμβρη, τους επισκέφθηκαν
αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Αλλο-
δαπών που τους υποσχέθηκαν ότι: Θα
αφεθούν ελεύθεροι εντός πέντε ημε-
ρών όλοι οι κρατούμενοι που έχουν ξε-
περάσει τους δεκαοκτώ μήνες κράτη-
σης. Κάθε άρρωστος θα έχει ιατρική
φροντίδα σε 24ωρη βάση. Θα υπάρχει
η δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώ-
νων χωρίς απαγόρευση. Θα σταματή-
σει αμέσως η βίαιη και ρατσιστική συμ-
περιφορά αστυνομικών φυλάκων.

Μετά από αυτή τη συνάντηση αρκε-
τοί κρατούμενοι μετανάστες προχώ-
ρησαν σε αναστολή της απεργίας πεί-
νας για πέντε ημέρες από την Παρα-
σκευή 21/11. Σε κάποιες πτέρυγες οι
κρατούμενοι ήταν διατεθειμένοι να
συνεχίσουν κι άλλο, δηλώνοντας ότι
δεν εμπιστεύονται τις υποσχέσεις αν
δεν δούνε πράξεις.

Ήδη από την δεύτερη μέρα της
απεργίας πείνας είχαν αρχίσει να αφή-
νονται ελεύθεροι οι κρατούμενοι που
είχαν ξεπεράσει τους 24 μήνες κράτη-
σης. (Είναι οι κρατούμενοι που βρί-
σκονταν εκεί από τότε περίπου που
άνοιξε το στρατόπεδο, με τις αποφά-
σεις για το χρόνο κράτησης να αλλά-
ζουν - σαν το μαρτύριο του Ταντάλου -
λίγο πριν εκπνεύσουν, στην αρχή οι 6,
μετά οι 12, μετά οι 18 μήνες). 

Μετά και τη συνέντευξη Τύπου των
πρώτων αφεθέντων την Πέμπτη 20
Νοέμβρη στα γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ,
άρχισαν να απελευθερώνονται και με-
τανάστες που είχαν κλείσει το 18μη-
νο. Παρόλα αυτά, σε αρκετούς δόθη-

κε απλά ένα χαρτί με προθεσμία ενός
ή λίγων μηνών για να φύγουν από την
Ελλάδα, αλλιώς κινδυνεύουν να κατα-
λήξουν ξανά σε κάποιο από τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης!

“Ελευθερία - Liberte”
Η συμμετοχή στην απεργία ξεπερ-

νούσε το 90%. Οι κρατούμενοι σήκω-
σαν πανό με την λέξη ελευθερία σε
όλες τις γλώσσες, τα οποία αρχικά
έσπευσε να τα κατεβάσει η αστυνο-
μία –λες και με αυτόν τον τρόπο θα
κατάφερνε να πνίξει τη διαμαρτυρία.
Οι μετανάστες ξανασήκωσαν άλλο
πανό με τη λέξη: «Liberte» και δίπλα
τις λέξεις «καλά ξεμπερδέματα»,
(ίσως σε μια πρόχειρη μετάφραση
του “good riddance”, δηλαδή «καλά
ξεκουμπίδια», από τα αγγλικά).

Οι κρατούμενοι δεν πρόκειται να
κάνουν πίσω, δεν έχουν και που να
πάνε. Και μόνο το γεγονός ότι προτί-
μησαν να παραμείνουν στην Ελλάδα
έστω και κρατούμενοι και δεν θέλη-
σαν να απελαθούν, δείχνει σε τι απελ-
πιστική κατάσταση έφυγαν από τις
χώρες τους, είτε κυνηγημένοι, είτε
γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή. 

Είναι άνθρωποι που χωρίς να έχουν
κάνει κανένα απολύτως έγκλημα, πα-
ρά μόνο ότι δεν έχουν χαρτιά, κρα-

τούνται φυλακισμένοι πάνω από 2
χρόνια σε συνθήκες χειρότερες από
εκείνες των φυλακών: Μέσα σε κον-
τέινερ, χωρίς ρεύμα, ζεστό νερό, χω-
ρίς υγειονομική κάλυψη και φάρμακα
– που μαζί με την αδιαφορία των φυ-
λάκων αποτέλεσε και την αιτία για τον
άδικο θάνατο του κρατούμενου Μο-
χάμεντ Ασφάκ – και τη συνεχή βίαια
ρατσιστική κακομεταχείριση εκ μέ-
ρους της αστυνομίας. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ: “Ο αγώνας των μετα-
ναστών της Αμυγδαλέζας έδειξε ότι
έχουν δίκιο στις καταγγελίες τους.
Παραμένει η απόδοση ευθυνών και
δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό του
Μοχάμεντ Ασφάκ που πυροδότησε
αυτό το κύμα διαμαρτυρίας. Η ΚΕΕΡ-
ΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδος έχει δεχτεί προτάσεις από διε-
θνείς οργανώσεις για συνεργασία με
αυτό τον στόχο.

Διεκδικούμε να τιμωρηθούν οι ένο-
χοι για τον άδικο χαμό του Μοχάμεντ
Ασφάκ, να τιμωρηθούν όσοι προχώ-
ρησαν σε βίαιες και ρατσιστικές επι-
θέσεις κατά των μεταναστών κρατου-
μένων. Πάνω από όλα διεκδικούμε να
κλείσουν οριστικά τα ρατσιστικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης και να νο-
μιμοποιηθούν όλοι οι πρόσφυγες και
οι μετανάστες”.

Σ
υγκλονιστική ήταν η συνέντευξη τύπου
που έδωσαν την Πέμπτη 20 Νοέμβρη στα
γραφεία της ΚΕΕΡΦΑ οι πρώτοι απελευ-

θερωμένοι απεργοί πείνας της Αμυγδαλέζας: 

“Θέλω να πω για τον φίλο μου τον Μοχάμεντ
Ασφάκ που πέθανε άδικα επειδή δεν του έδι-
ναν φάρμακα. Ήμασταν μαζί με τον Ασφάκ
στην Κόρινθο και μετά στην Αμυγδαλέζα” είπε
ο Σετζάντ Ουσμάν, που έκλεισε 24 μήνες και
17 μέρες κρατούμενος.

“Τον Ιούνη του '14 σε απεργία πείνας που έγι-
νε στην Κόρινθο, ο Ασφάκ χτυπήθηκε πολύ
άσχημα από την αστυνομία. Η απεργία πείνας
έγινε τότε γιατί δεν μας άφηναν ενώ είχε περά-
σει το 18μηνο. Ο Ασφάκ πήγε στο νοσοκομείο,
τον είδαν γιατροί. Μετά στο στρατόπεδο του
έδιναν χάπια για να κοιμάται συνέχεια. Όποτε
πηγαίναμε στους αστυνομικούς και λέγαμε ότι
έχει πρόβλημα, μας έλεγαν ότι κάνουμε θέατρο. 

Μετά μας μετέφεραν στην Αμυγδαλέζα. Ο

Ασφάκ που είχε άσθμα κρεμιόταν από τα κάγ-
κελα και έλεγε ότι δεν είναι καλά, αλλά η αστυ-
νομία έλεγε ότι λέει ψέματα. Του έλεγαν επί-
σης ότι τα φάρμακα που χρειαζόταν, δεν μπο-
ρούσαν να τα φέρουν γιατί ήταν ακριβά. Την
τελευταία μέρα, ίσα που μπορούσε να περπα-
τήσει, πήγε στο γραφείο του αστυνομικού, αλ-
λά γύρισε πίσω, είχε να τον δει γιατρός 9 μέ-
ρες. Μετά έπεσε κάτω. Τότε τον πήραμε στα
χέρια τον πήγαμε στους αστυνομικούς. Μας εί-
παν ‘φωνάζουμε ασθενοφόρο’ και τον πήραν.

Οι μέρες πέρασαν, δεν ξέραμε αν είναι ζων-
τανός ή όχι. Ρωτάγαμε να μάθουμε και δεν
μας έλεγαν. Από τις 6 Νοέμβρη που πέθανε ο
Ασφάκ, τελικά το μάθαμε στις 14 Νοέμβρη, το
όνομά του βγήκε από την λίστα του φαγητού.
Τότε είπαμε, δεν μας θεωρούν ανθρώπους,
μας θεωρούν ζώα, να αρχίσουμε απεργία πεί-
νας μήπως ακούσει κανείς.

«Μπαίνουμε υγιείς,
βγαίνουμε άρρωστοι»

Στα κοντέινερ κοιμόμαστε και τρώμε μαζί με
τις κατσαρίδες και τα ποντίκια. Οι τουαλέτες
είναι σπασμένες, όλο το βρώμικο νερό έρχεται
μέσα στο δωμάτιο. Πηγαίνουμε υγιείς και βγαί-
νουμε άρρωστοι. Ήρθαν οι γιατροί, μας είδαν
και είπαν ότι η πλειοψηφία χρειάζεται να πάει
άμεσα στο νοσοκομείο. Δεν έγινε τίποτα. Δεν
μπορεί να περνάμε σε αυτά τα στρατόπεδα
χειρότερα από τους δολοφόνους και να τα λέ-
νε κέντρα φιλοξενίας. 25 μήνες έμεινα εκεί και
τώρα που με άφησαν μου έδωσαν ένα χαρτί
να φύγω από την Ελλάδα!” 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Ένωσης
Μεταναστών Εργατών και επικεφαλής της Πα-
κιστανικής Κοινότητας κατήγγειλε ότι η αστυ-
νομία αντιμετώπισε με ξύλο τους κρατούμε-
νους που καταγγέλλουν αυτά που γίνονται στα

στρατόπεδα, τα οποία και χαρακτήρισε ελληνι-
κά Γκουαντάναμο. 

“Θα είμαστε μαζί τους μέχρι την πλήρη δι-
καίωσή τους” είπε για τους απεργούς πείνας ο
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντί-
νου. “Μας ενημερώνουν ότι υπάρχει ένας με-
τανάστης από το Μπαγκλαντές στην Αμυγδα-
λέζα που αγνοείται η τύχη του. Ξέρουμε τι συ-
νέβη με τον Μοχάμεντ Ασφάκ, ζητάμε να μά-
θουμε τι απέγινε ο Μοχάμεντ Αφιζούλ, αυτό εί-
ναι το όνομα του μετανάστη από το Μπαγ-
κλαντές που αναζητείται από τους συγκρατού-
μενούς του στην Αμυγδαλέζα” πρόσθεσε.

Μετά το τέλος της συνέντευξης οι απελευ-
θερωμένοι μετανάστες μαζί με αντιπροσωπεία
της ΚΕΕΡΦΑ και της Ένωσης Μεταναστών Ερ-
γατών επισκέφθηκαν και μετέφεραν την αλλη-
λεγγύη τους στους Σύριους πρόσφυγες στο
Σύνταγμα.

Γιώργος Πίττας

Μια πρώτη
νίκη

Η δίκη των
εξεγερμένων

Αλληλεγγύη στους κρατούμενους της Αμυγδαλέζας

Απο αριστερά: Πέτρος Κωνσταντίνου, Τζαβέντ Ασλάμ, Σετζάντ Ουσμάν
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Το κίνημα του 2006-2007 
δείχνει το δρόμο

Όχι παιχνίδια με
τις μετεγγραφές
Λεφτά 
για σίτιση,
στέγαση,
καθηγητές
ΤΩΡΑ!

Ε
δώ και πάνω από ένα μήνα, οι φοιτητές
σε κάθε πανεπιστήμιο της χώρας, βρί-
σκονται σε αναβρασμό. Η κόντρα με

τον Λοβέρδο και τις διαγραφές των φοιτητών
βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων. Αλλά
και στο κέντρο των δραστηριοτήτων. Οι κατα-
λήψεις των σχολών όχι μόνο δε σταμάτησαν
μετά το 3ήμερο του Πολυτεχνείου, αντιθέτως
εντάθηκαν. Μετά την τεράστια συμμετοχή
στην πορεία του Πολυτεχνείου, η νεολαία
φαίνεται ακόμα πιο αποφασισμένη να πάει
την κόντρα μέχρι το τέλος. Αυτή τη βδομάδα,
μάλιστα, πρόκειται να ενωθεί στο δρόμο με
την εργατική αντίσταση, στην πανεργατική
απεργία της Πέμπτης 27 Νοέμβρη. Και αυτή
είναι μια δύναμη που κάθε κυβέρνηση τη φο-
βάται. Όχι αφηρημένα. Τη φοβάται γιατί της
το επιβάλλει η εμπειρία. 

Η εμπειρία που οχτώ χρόνια πριν επιβεβαί-
ωσε την πεποίθηση πως οι αγώνες μας μπο-
ρούν να νικάνε. Το 2006 ήταν η αφετηρία της
εκστρατείας ενάντια στη δημόσια και δωρεάν
Παιδεία, με την περίφημη «αναθεώρηση του
άρθρου 16». Τα συνθήματα που ακούγονται
σε όλες τις φοιτητικές διαδηλώσεις, πως τα
σχέδια της κυβέρνησης θα μείνουν στα χαρ-
τιά, είναι γεννημένα από το μεγαλειώδες κίνη-
μα του ’06-’07, που το έκανε όντως πράξη. Η
αναθεώρηση του άρθρου 16 δεν έγινε ποτέ.

Σήμερα, πολύ περισσότερο από τότε, χρει-
άζεται το φοιτητικό κίνημα να απαντήσει με
τον ίδιο τρόπο, ανατρέποντας το Λοβέρδο και
τους Φορτσάκηδες, ανατρέποντας την ίδια
την κυβέρνηση που τολμά την κατά μέτωπο
επίθεση στην Παιδεία. Χρειάζεται λοιπόν να
γυρίσουμε λίγο προς τα πίσω και να θυμη-
θούμε τους μεγάλους σταθμούς του κινήμα-
τος που κράτησε σχεδόν ένα χρόνο, αλλά και
τις παρακαταθήκες που άφησε για το σήμε-
ρα. 

Οι καταλήψεις που ξεκίνησαν το Μάρτη του
2006 πάτησαν πάνω στην έμπνευση που έδω-
σε στους φοιτητές το κίνημα των καταλήψεων
στη Γαλλία. Λίγο καιρό πριν, οι Γάλλοι φοιτη-
τές είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στο νόμο πρώ-
της απασχόλησης του Σιράκ, και κέρδισαν
την απόσυρσή του. Η «Πρωτοβουλία Γένοβα
στις σχολές», οι ομάδες των αντικαπιταλιστών
φοιτητών στις οποίες συμμετείχαν και οι φοι-
τητές του ΣΕΚ, οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων
σε οχτώ κεντρικά πανεπιστήμια, με ομιλητή
τον Μπενζαμίν Λορμέ, Γάλλο φοιτητή, όπου
συμμετείχαν εκατοντάδες. Ταυτόχρονα, οι κα-
θηγητές των πανεπιστημίων (ΠΟΣΔΕΠ) απο-
φάσισαν πενθήμερη απεργία ενάντια στην
επίθεση της κυβέρνησης και την ακολούθη-
σαν είκοσι φοιτητικοί σύλλογοι που προχώρη-
σαν σε κατάληψη. 

Το Μάη και τον Ιούνη του 2006 οι κατειλημ-
μένες σχολές ξεπέρασαν τις 200. Το φοιτητι-
κό κίνημα συνδέθηκε όχι μόνο με τους πανε-
πιστημιακούς, αλλά και με τους εκπαιδευτι-
κούς κάθε βαθμίδας και με ολόκληρο το ερ-
γατικό κίνημα. Στα τέλη Ιούνη έγινε πανεργα-
τική απεργία με αίτημα δημόσια και δωρεάν

Παιδεία, ενώ τον Οκτώβρη ξεκίνησε απεργία
των δασκάλων και μαθητικές καταλήψεις που
ξεπέρασαν τα χίλια σχολεία. Η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να υποχωρήσει αναστέλλοντας
την ψήφιση της αναθεώρησης. Το Γενάρη συ-
νεχίστηκαν οι καταλήψεις και μέχρι το Μάρτη
του 2007 η μάχη είχε κριθεί και η αναθεώρη-
ση έμεινε στα χαρτιά.

Σκληρές αντιπαραθέσεις

Δεν ήταν ένα κίνημα που κύλησε ομαλά και
ευθύγραμμα. Χρειάστηκε να γίνουν σκληρές
αντιπαραθέσεις μέσα και έξω από τα πανεπι-
στήμια. Η ΔΑΠ έπαιξε και τότε το ρόλο του
απεργοσπάστη τραμπούκου προσπαθώντας
να σπάσει τις καταλήψεις εξαπολύοντας προ-
παγάνδα ενάντια στις «μειοψηφίες» των αρι-
στερών των καταλήψεων. Αυτή η προπαγάν-
δα έπαιζε συνεχώς από τα ΜΜΕ και το
Υπουργείο της Γιαννάκου. Οι φοιτητές την
έσπασαν βγαίνοντας στην κοινωνία.

Δημιουργήθηκαν ομάδες που συμμετείχαν
στις συνελεύσεις των εκπαιδευτικών, μοίρα-
ζαν τις αποφάσεις των συλλόγων σε εργατι-
κούς χώρους ζητώντας συμπαράσταση, ορ-
γάνωναν ανοιχτές συζητήσεις στις γειτονιές.
Παράλληλα οι καταλήψεις έγιναν τα κέντρα
της γειτονιάς μέσα από την οργάνωση εκδη-
λώσεων, συζητήσεων κλπ. Οι καταλήψεις δε
σήμαιναν κλειδωμένη σχολή και οι φοιτητές
σπίτια τους, αλλά ζωντανά κύτταρα κοινωνι-
κοποίησης και πολιτικοποίησης. Με αυτό τον
τρόπο αναποδογύρισαν το κλίμα. Με αυτό
τον τρόπο «έσπασαν» και την ΠΑΣΠ αναγκά-
ζοντάς την να ψηφίσει τις καταλήψεις για να
διαφοροποιηθεί από τη ΔΑΠ. Η επιμονή και η
μαζικότητα κατάφεραν να κερδίσουν και τη
βάση της ΚΝΕ που μετά από σχεδόν δυό μή-
νες καταλήψεων, στήριξε και αυτή μπαίνον-
τας στα κοινά πλαίσια των συνελεύσεων. 

Μετά από κάθε μεγάλη πανελλαδική διαδή-
λωση, που γινόταν κάθε δυο βδομάδες στην

Αθήνα, γινόταν ανοιχτό Συντονιστικό των Γε-
νικών Συνελεύσεων και των Καταλήψεων, στο
Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν ένα από τα «μυστικά
της επιτυχίας». Που δεν ήταν καθόλου μυστι-
κό. Αντιθέτως χιλιάδες φοιτητές συμμετείχαν,
συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού τα
παρακάτω βήματα, συνεχίζοντας ενωμένοι και
με καινούριες πρωτοβουλίες κάθε φορά. Εκεί
ήταν που κερδιζόταν η μάχη ενάντια στην ητ-
τοπάθεια και την απομόνωση του αγώνα. Μέ-
σα από το συντονισμό βγήκε η αυτοπεποίθη-
ση και απομονώθηκαν οι φωνές που έλεγαν
«δε μας παίρνει να συνεχίσουμε». Ο αγώνας
για δημόσια και δωρεάν Παιδεία, μετατράπη-
κε έτσι σε αγώνα αντικυβερνητικό, συνδέον-
τας όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. 

Επίσης, μέσα από αυτό τον αγώνα, γεννή-
θηκε και η ενότητα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς. Οι φοιτητές της Γένοβας βρέθη-
καν μαζί με τους φοιτητές των ΕΑΑΚ στην
πρώτη γραμμή οργάνωσης του φοιτητικού κι-
νήματος. Δίνοντας τη μάχη των ιδεών του αν-
τικαπιταλισμού, συνδέοντας τις μάχες όλων
των αγωνιζόμενων κομματιών, ανοίγοντας τη
συζήτηση για την ανατροπή της κυβέρνησης,
το ρατσισμό, το σεξισμό, τον πόλεμο. Και πή-
γαν ένα, τεράστιο, βήμα παραπέρα δίνοντας
τον τόνο και την έμπνευση για τη δημιουργία,
δυό χρόνια μετά, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Σήμερα, αυτές οι εμπειρίες είναι πολύτιμες.
Η μάχη είναι και πάλι η ίδια. Ο αγώνας για δη-
μόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους, χωρίς
αποκλεισμούς. Όμως τώρα, ο Λοβέρδος είναι
υπουργός μιας πολύ πιο αδύναμης κυβέρνη-
σης από ότι η Γιαννάκου. Η αριστερά πολύ
πιο δυνατή και οι ιδέες του αντικαπιταλισμού
πολύ πιο ανοιχτές μέσα στην κοινωνία. Άρα η
μάχη είναι πολύ πιο συνολική και με καλύτε-
ρες προϋποθέσεις για τη δική μας μεριά. Κλι-
μακώνουμε μέχρι τη νίκη!

Έλλη Πανταζοπούλου

Μ
πάχαλο έγινε το κυβερνητικό στρα-
τόπεδο σε σχέση με τις εξελίξεις
στα πανεπιστήμια, την περασμένη

βδομάδα. Ξεκίνησε από τις δηλώσεις του
Φορτσάκη σε σχέση με τις μετεγγραφές
φοιτητών, που ακόμα εκκρεμούν. Δήλωσε
πως δεν μπορεί να δεχτεί τις μετεγγραφές
στο ΕΚΠΑ, γιατί δεν έχει επαρκή χρηματο-
δότηση και προσωπικό. Ο υπουργός δυσα-
ρεστήθηκε, καθώς όλο το προηγούμενο διά-
στημα στήριζε τις πράξεις του Φορτσάκη
και την αστυνομοκρατία που αυτός επέβαλε.
Ζήτησε λοιπόν ανταπόκριση αυτής της στή-
ριξης, με την αποδοχή των μετεγγραφών
προσπαθώντας να πετάξει από πάνω του το
ζήτημα.

Το πρόβλημα με τις μετεγγραφές προκύ-
πτει από το γεγονός πως χιλιάδες πρωτοε-
τείς αδυνατούν λόγω οικονομικών να φύ-
γουν από την πόλη τους και να πάνε στις
σχολές όπου πέρασαν. Έτσι, σε πολλά τμή-
ματα φτάνουν να δηλώνονται μέχρι και οι δι-
πλάσιοι φοιτητές από όσους πέρασαν μέσω
των πανελληνίων.

Οι πρόεδροι των τμημάτων εξέδωσαν ανα-
κοινώσεις πως δε θα δεχτούν τις μετεγγρα-
φές γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αρκετοί
καθηγητές. Έτσι ξεκίνησε ένα ολόκληρο πα-
ζάρεμα με το Λοβέρδο να πετάει το μπαλάκι
στα ιδρύματα καλώντας τα να βγάλουν το
φίδι απ’ την τρύπα και να αφήσουν χιλιάδες
φοιτητές στο δρόμο. Ακριβώς όμως επειδή
οι επικεφαλής - πρυτάνεις των σχολών έχουν
αναδειχθεί μέσα από τους κύκλους προτίμη-
σης του υπουργείου, η κόντρα μεταξύ πρυ-
τάνεων - Λοβέρδου δε μπορεί να κρατήσει
για πολύ.

Ελλειπής χρηματοδότηση

Οι πρυτάνεις, σε έκτακτη σύνοδο που
πραγματοποίησαν στις 22 Νοέμβρη, ανακοί-
νωσαν πως μέσα στο 2015 τα πανεπιστήμια
δε θα είναι βιώσιμα και θα αναγκαστούν να
κλείσουν λόγω ελλειπούς χρηματοδότησης.
Η συνάντηση Λοβέρδου - Συμβουλίων εκπαί-
δευσης στις 25/11 δεν κατέληξε πουθενά. 

Φαίνεται πάντως ξεκάθαρα πως τα παιχνί-
δια των κυβερνώντων και των φίλων τους
στήνονται πάνω στις πλάτες χιλιάδων νεολαί-
ων. Η μη αποδοχή των πρωτοετών στις σχο-
λές, τους αφήνει εκτός πανεπιστημίων μέχρι
και τώρα, τέλος Νοέμβρη. Η απάντηση του
κινήματος χρειάζεται να είναι ξεκάθαρη. Πα-
λεύουμε για τη διαγραφή του χρέους, όχι
των σχολών μας. Όσο χαρίζονται εκατομμύ-
ρια στους τραπεζίτες και τους εξοπλισμούς,
δε θα υπάρχουν λεφτά για προσλήψεις καθη-
γητών και προσωπικού, η Παιδεία δε θα είναι
βιώσιμη. Η ανατροπή της κυβέρνησης έχει γί-
νει μονόδρομος.

Πανελλαδικό συλλαλητήριο φοιτητικών καταλήψεων, Γενάρης 2007
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Το μαζικό κίνημα είναι η απάντηση στην καταστολή

Και στη
Βρετανία

Μ
ε 3ήμερες και 5ήμερες κα-
ταλήψεις συνέχισαν οι φοι-
τητές τις κινητοποιήσεις την

περασμένη βδομάδα. Η έμπνευση
που έδωσαν σε όλους τους νεολαί-
ους οι τεράστιες διαδηλώσεις για
την επέτειο του Πολυτεχνείου, μετα-
φράστηκαν σε κλιμάκωση του κινή-
ματος ενάντια στη διάλυση της Παι-
δείας.

Μια σειρά φοιτητικών συλλόγων
συνεχίζουν και αυτή τη βδομάδα, με
τις περισσότερες συνελεύσεις να γί-
νονται την Τρίτη 25 και την Τετάρτη
26 Νοέμβρη. Μπροστά στην πανερ-
γατική απεργία και την προοπτική να
συναντηθούν στο δρόμο όλα τα αγω-
νιζόμενα κομμάτια, οι αποφάσεις των
συνελεύσεων καλούν η μία μετά την
άλλη σε συμμετοχή στα απεργιακά
συλλαλητήρια σε κάθε πόλη. 

Ανακοίνωση καταδίκης των πρα-
κτικών του Φορτσάκη ζητώντας την
παραίτησή του, έβγαλαν οι καθηγη-
τές της “Συνάντησης Πανεπιστημια-
κών Δασκάλων” στις 19 Νοέμβρη,
ανοίγοντας την προοπτική να ακου-
στούν οι φωνές αντίστασης των με-
λών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων. Χρει-
άζεται να δυναμώσουν αυτές οι κινή-
σεις. Οι καθηγητές να βγουν στο
πλάι των φοιτητών τους και να παλέ-
ψουν για τις δουλειές τους και για
δημόσια Παιδεία.

Στην Αθήνα σε κατάληψη βρέθη-
καν οι περισσότερες σχολές. Οι φοι-
τητικοί σύλλογοι του ΕΚΠΑ και του
Πολυτεχνείου, η σχολή γραφικών
Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, η ΑΣΟΕΕ,
το Γεωπονικό. Μέσα από μαζικές συ-
νελεύσεις αποφάσισαν τη συμμετο-
χή τους στην πανεργατική απεργία
και τη συνέχιση των καταλήψεων. Οι
Σύλλογοι στην Αθήνα δίνουν ραντε-
βού για την απεργία στο Μουσείο
στις 10.30πμ.

Την Παρασκευή 21 Νοέμβρη έγινε

μεγάλη συγκέντρωση μαθητών και
φοιτητών έξω από το Υπουργείο
Παιδείας, όπου ο Λοβέρδος είχε
φροντίσει να παρατάξει δυο κλού-
βες στην είσοδό του. Για πάνω από
τέσσερις ώρες, ο κόσμος έμεινε εκεί
φωνάζοντας συνθήματα.

Οι μαθητές ήταν πολύ δυναμικοί,
αψηφώντας τις προκλήσεις της
αστυνομίας που έφτασε να προσα-
γάγει δυο μαθητές, ενώ αναγκάστη-
κε να τους αφήσει λίγη ώρα μετά. Ο
Χρόνης Λουκμίδης από το 1ο ΕΠΑΛ
Χαϊδαρίου μας είπε ότι το σχολείο
του είναι ήδη ένα μήνα σε κατάληψη
και πως στη Γενική Απεργία θα συμ-
μετέχουν με πανό στο Μουσείο.
Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες
από την κινητοποίηση, στο sekonli-
ne.gr. Την Τετάρτη 26 Νοέμβρη προ-
γραμματίζεται φοιτητική συγκέντρω-
ση στα Προπύλαια και αμέσως μετά
συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων
και Καταλήψεων. 

Στο Ρέθυμνο, το Πανεπιστήμιο
βρίσκεται για δεύτερη βδομάδα σε

κατάληψη, μέσα από μια συνέλευση
στην οποία συμμετείχαν 1.200 φοι-
τητές. Στο πλαίσιο απόφασης του
συλλόγου υπάρχουν αιτήματα όπως
η διαγραφή του χρέους, η παύση
των πολεμικών δαπανών, η κατάργη-
ση των στρατοπέδων συγκέντρωσης
και η ιθαγένεια στα παιδιά των μετα-
ναστών, η πρόσληψη διοικητικών και
καθηγητών. Την Τρίτη το απόγευμα,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε προς το τυπογραφείο,
οργάνωναν Παγκρήτιο φοιτητικό
συλλαλητήριο στην πόλη, ενώ κα-
λούν και στην απεργία με συγκέν-
τρωση στο Εργατικό Κέντρο.

Απεργία

Στην Πάτρα, οι Ηλεκτρολόγοι βρί-
σκονται σε κατάληψη πάνω από ένα
μήνα, το τμήμα Θεατρικών Σπουδών
προχώρησε ξανά σε 5ήμερη κατάλη-
ψη ενάντια στην προσπάθεια κλεισί-
ματός του, ενώ απόφαση για κατά-
ληψη τη μέρα της απεργίας πήρε και
ο σύλλογος φοιτητών του Χημικού.

Σε 2ήμερη κατάληψη προχωρούν
και οι φοιτητές της Ιατρικής στα
Γιάννενα στις 26 και 27 Νοέμβρη.
“Είχε αρκετό κόσμο η συνέλευση,
που παρέμεινε από την αρχή μέχρι
το τέλος, για να συζητήσει και να
αποφασίσει”, μας μεταφέρει η Αλίκη
Τολίδου, “μπήκαν πολλά ζητήματα
σε σχέση με τη σχολή και τις δια-
γραφές των φοιτητών, ενώ εμείς
από τη μεριά μας, ως ΕΑΑΚ, επικεν-
τρωθήκαμε στο πώς η συνολική πο-
λιτική της κυβέρνησης τσακίζει τα
πανεπιστήμια και πως χρειάζεται με-
τωπική σύγκρουση.

Συζητήσαμε επίσης αρκετά για το
χρέος και το πως το αντιμετωπίζουν
τα κομμάτια της αριστεράς. Οι αντι-
καπιταλιστές παλεύουμε για τη δια-
γραφή του και πάνω σε αυτό επιχει-
ρηματολογήσαμε, γιατί θεωρούμε
πως είναι κομβικό ζήτημα για τους
αγώνες μας και την έκβασή τους.
Θα συμμετέχουμε με πανό στην
απεργία και την επόμενη βδομάδα
θα κάνουμε ξανά συνέλευση”.

Τ
ις τελευταίες δυο βδομάδες, με τη μάχη στο

μέτωπο της Παιδείας να οξύνεται μέσα από

τη συνέχιση των καταλήψεων σε σχολεία

και σχολές, η κυβέρνηση τα έχει βρει σκούρα. Η
τακτική της συκοφάντησης του κινήματος και η

προσπάθεια διάσπασης της νεολαίας, έχασε. 

Αναγκάστηκε λοιπόν ξανά και ξανά να χρησιμο-
ποιήσει τη «ράβδο»- την καταστολή των ΜΑΤ, ελπί-
ζοντας πως με αυτό τον τρόπο θα τρομοκρατήσει
το κίνημα και θα το κάμψει. Και σε αυτό το επίπεδο
όμως, δεν έχει καταφέρει πολλά. Παρά τις δολο-
φονικού τύπου επιθέσεις στις φοιτητικές διαδηλώ-
σεις και τις πορείες για το Πολυτεχνείο, το κίνημα
δεν γύρισε σπίτι του. Αντίθετα πολύς κόσμος εξορ-
γίστηκε και κατήγγειλε τις επιθέσεις, όπως η ΕΛΜΕ
Χανίων που έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης
στους 4 προσαχθέντες μαθητές της.

Μέσα στο κίνημα ανοίγει συχνά η συζήτηση
πώς μπορούμε να εμποδίσουμε αυτήν την κατα-
στολή. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι μια οργα-
νωμένη αλυσίδα, με ξύλα και σημαίες που κρατά-

νε συνήθως άντρες μπορεί να είναι μια απάντηση
σε αυτό.

Οι «ανθρώπινες αλυσίδες» μπορούν να είναι
χρήσιμες στις πορείες - όχι βέβαια για να εμποδί-
ζουν τον κόσμο να μπει στα μπλοκ -αλλά για να
οριοθετούν και να οργανώνουν τα μπλοκ ενάντια
στον πανικό που σπέρνουν οι δυνάμεις καταστο-
λής, μην επιτρέποντας έτσι να διαλυθούν οι δια-
δηλώσεις.

Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς στα σοβα-
ρά ότι θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν σε δι-
μοιρίες ΜΑΤ με την προστασία αστακού, φουλ
εξοπλισμένες με δακρυγόνα, κλομπ, πλαστικές
σφαίρες και ούτω καθεξής. Η αντίληψη που το
ισχυρίζεται, υποτιμάει την οργάνωση του αστικού
κράτους.

Προστασία

Η μόνη προστασία που μπορεί να χτίσει το κίνη-
μα, είναι ο ίδιος του ο εαυτός, η μαζικότητα και η
αποφασιστικότητά του. Όσο πιο μαζική είναι μια
κινητοποίηση τόσο πιο δύσκολο να διαλυθεί.

Ένα παράδειγμα είναι η φοιτητική διαδήλωση
στις 8 Μάρτη του 2007 όπου τα δακρυγόνα και το
ξύλο στους φοιτητές ήταν δολοφονικά, το φοιτη-
τικό κίνημα κατάφερε όμως να νικήσει. Η ίδια η
εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η χούντα δεν νική-
θηκε γιατί οι φοιτητές ήταν καλύτερα εξοπλισμέ-
νοι από τα τανκς, ηττήθηκε γιατί η δυναμική αυ-
τής της εξέγερσης ήταν τόσο μεγάλη που έβγαλε
όλη την εργατική τάξη στο δρόμο και συνέτριψε
τη χούντα πολιτικά.

Και όσες εξεγέρσεις νίκησαν ιστορικά, δεν νίκη-
σαν γιατί κάποιες ομάδες τους πήραν τα όπλα,
αλλά γιατί κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κί-
νημα τέτοιο που οι ίδιοι οι φαντάροι έστρεφαν τα
όπλα τους στους αξιωματικούς και μαζί με τους
εργάτες οργανώνονταν και έπαιρναν τον έλεγχο
πρώτα των εργοστασίων και των γειτονιών – μια
δύναμη αρκετά ικανή  για να τα βάλει με το αστικό
κράτος. 

Το μαζικό οργανωμένο κίνημα είναι η μόνη δύ-
ναμη που μπορεί να βάλει φρένο στην αστυνομο-
κρατία.

Την περασμένη Τετάρτη
10.000 φοιτητές διαδήλωσαν
στο Λονδίνο απαιτώντας δωρε-
άν Παιδεία και τον τερματισμό
του νεοφιλελεύθερου οράμα-
τος για την Παιδεία.

Η κυβέρνηση των Τόριδων
έχει τριπλασιάσει τα δίδακτρα,
έχει μειώσει δραστικά την χρη-
ματοδότηση για την Παιδεία
και έχει αυξήσει δραματικά το
φοιτητικό χρέος. Αυτό είναι
τμήμα του ευρύτερου πακέτου
λιτότητας που έχει επιβληθεί
στις δημόσιες υπηρεσίες κα-
θώς επίσης και στο εθνικό σύ-
στημα υγείας. 

Παρόλα αυτά οι Εργατικοί,
αν κερδίσουν τις γενικές εκλο-
γές του Μαΐου, έχουν δεσμευ-
τεί ότι θα κάνουν τις ίδιες περι-
κοπές με τους Τόριδες. Η αρι-
στερά πρέπει επειγόντως να
ενωθεί ώστε να δημιουργήσει
μια εναλλακτική τόσο ενάντια
στους Τόριδες όσο και τους
Εργατικούς. Γι’ αυτό το λόγο η
διαδήλωση ήταν ένα σημαντικό
βήμα έτσι ώστε να αμφισβητή-
σουμε την ατζέντα λιτότητας
των κυρίαρχων κομμάτων.

Σύνθημα

Ένα πολύ δημοφιλές σύνθη-

μα στην διαδήλωσή μας ήταν
“Βιβλία – Όχι βόμβες”, με πολ-
λούς απο τους φοιτητές να εί-
ναι οργισμένοι ενάντια στην κυ-
βέρνηση η οποία ξοδεύει εκα-
τομμύρια λίρες ενώ ισχυρίζεται
ότι δεν έχει τα λεφτά για να πα-
ρέχει αξιοπρεπή εκπαίδευση
προσβάσιμη σε όλους.

Ένα άλλο δημοφιλές θέμα
στην διαδήλωση ήταν η απόρ-
ριψη της ρατσιστικής προπα-
γάνδας του UKIP που προσπα-
θεί να κατηγορήσει τους μετα-
νάστες για την οικονομική κρί-
ση. Αν το φοιτητικό κίνημα θέ-
λει να προχωρήσει είναι κρίσι-
μο να συνδεθεί με τον αγώνα
των υγειονομικών, των πυρο-
σβεστών και των μελών ΔΕΠ
που έχουν προγραμματισμένες
απεργιακές κινητοποιήσεις
τους επόμενους μήνες.

Από το Μεξικό και το Μπέρ-
κλεϊ μέχρι το Λονδίνο και την
Αθήνα το φοιτητικό κίνημα ξα-
να βγαίνει στο προσκήνιο διεκ-
δικώντας μόρφωση και αξιο-
πρέπεια.

Άρτεμις Χριστινάκη
Πανεπιστήμιο Μπράιτον

Απλώστε τις καταλήψεις

21/11, συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας



Γιατί είναι σημαντική η γενική

απεργία της 27 Νοέμβρη;

Η
απεργία της 27ης Νοέμ-
βρη είναι η πιο κρίσιμη
απεργιακή κινητοποίηση

σε όλη την περίοδο της συγκυ-
βέρνησης την τελευταία διετία.
Είναι η πιο κρίσιμη για τρεις λό-
γους.

Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο
μνημόνιο. Η διαπραγμάτευση με
την Τρόικα έχει να κάνει με το μέ-
γεθος της επίθεσης που θα εξα-
πολύσουν στους εργαζόμενους.
Ετοιμάζουν μια σαρωτική επίθεση
που θα αγκαλιάσει όλους τους
εργαζόμενους. Μιλάνε για αλλα-
γές στο ασφαλιστικό και μείωση
των συντάξεων με διάφορους
τρόπους, είτε με απευθείας μεί-
ωση, είτε με τις ενοποιήσεις των
ταμείων κλπ. Μιλάνε για περαιτέ-
ρω μείωση των μισθών με το νέο
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Ταυτόχρονα θέλουν να δι-
ευκολύνουν τις απολύσεις τόσο
στον ιδιωτικό τομέα με την απε-
λευθέρωση των απολύσεων, όσο
και στον δημόσιο τομέα με τις
6.500 απολύσεις. Πρόκειται για
μια γενικευμένη επίθεση που με-
ταξύ όλων των άλλων, περιλαμ-
βάνει και την επίθεση στο δικαίω-
μα του συνδικαλισμού με τις αλ-
λαγές στο συνδικαλιστικό νόμο.
Η γενική απεργία χρειάζεται και
μπορεί να αποτελέσει μια μαζική
απάντηση του εργατικού κινήμα-
τος στους σχεδιασμούς κυβέρνη-
σης και τρόικας. 

Δεύτερο στοιχείο που αναβαθ-
μίζει τη σημασία της απεργίας εί-
ναι η ίδια η κατάσταση της κυ-
βέρνησης. Η κυβέρνηση παρα-
παίει. Είναι βυθισμένη στις δικές
της κόντρες κι αντιπαραθέσεις
γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό το
νέο μνημόνιο δεν θα είναι εύκολο
να το περάσει. Μια μεγάλη απερ-
γιακή κινητοποίηση μπορεί να βα-
θύνει κι άλλο αυτές τις γκρίνιες
και τις αντιπαραθέσεις στο εσω-
τερικό της, να εντείνει τα αδιέξο-
δά της και να την φέρει ένα βήμα
πιο κοντά στο γκρεμό. 

Υπάρχει κι ένας τρίτος λόγος
που δείχνει τη σημασία για μια
πετυχημένη γενική απεργία στις
27/11. Το τελευταίο διάστημα
υπάρχει μια μεγάλη ανοιχτή συ-
ζήτηση μέσα στον κόσμο του κι-
νήματος για το αν το κίνημα είναι
στα πάνω του ή στα κάτω του. Αν

ο κόσμος είναι στον καναπέ του ή
όχι. Επειδή δεν είχαμε τις μεγά-
λες πανεργατικές απεργίες το τε-
λευταίο διάστημα, έχουν ξανα-
βγεί τα παπαγαλάκια που επιχει-
ρηματολογούν για την κάμψη των
εργατικών αγώνων κι επειδή είναι
πεσμένοι οι αγώνες δεν μπορού-
με να έχουμε υψηλές προσδο-
κίες. Αντίθετα μια επιτυχημένη
απεργία θα δείξει ότι ο πήχυς εί-
ναι πολύ ψηλά για το κίνημα. 

Πως τροφοδοτούνται αυτά τα επι-

χειρήματα και πως φτάσαμε σε

αυτή την απεργία;

Από τη μεριά της συνδικαλιστι-
κής ηγεσίας υπήρχε μια συνειδη-
τή προσπάθεια, με ευθύνη και
της αριστεράς, να μη γενικευ-
τούν οι μάχες. Μιλάω για γενι-
κεύσεις, γιατί οι αγώνες υπήρ-
χαν. Μέσα στον τελευταίο χρόνο
έχουν γίνει τρεις γενικές απερ-
γίες. Στις 6 Νοέμβρη 2013, μια
μέρα πριν την εισβολή των ΜΑΤ
στο Ραδιομέγαρο, στις 9 Απρίλη
κι αυτή που έρχεται στις 27 Νο-
έμβρη. Ταυτόχρονα, όλο αυτό το
διάστημα υπήρχαν εκατοντάδες
κινητοποιήσεις. Φυσικά μιλάμε
για την ΕΡΤ, τις καθαρίστριες,
τους διαθέσιμους εκπαιδευτι-
κούς και σχολικούς φύλακες, τη
ΔΕΗ με τις κινητοποιήσεις ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση, τη μάχη
στο δημόσιο ενάντια στην αξιο-
λόγηση και πολλούς ακόμα ερ-
γατικούς αγώνες. Ουσιαστικά η
χρονιά ήταν σπαρμένη με δεκά-
δες εργατικές κινητοποιήσεις

που συνειδητά η συνδικαλιστική
ηγεσία αρνιόταν να συντονίσει.
Αυτό ενίσχυε τη φιλολογία για
κάμψη του εργατικού κινήματος.
Οι διαψεύσεις υπήρχαν. Στο δη-
μόσιο τίναξαν στον αέρα όλη την
προσπάθεια για την αξιολόγηση
που θα έφερνε απολύσεις, στον
σκληρό ιδιωτικό τομέα όπως εί-
ναι η Cosco, ανάγκασαν την πο-
λυεθνική σε υποχώρηση, σε ανα-
γνώριση του σωματείου κλπ, στα
νοσοκομεία που οι αγώνες απέ-
τρεψαν κλεισίματα, απέσυραν το
25ευρω, έσωσαν θέσεις εργα-
σίας. Είχαμε δηλαδή επιτυχημέ-
να βήματα του εργατικού κινή-
ματος όλη αυτή την περίοδο,
που συνοδεύονταν από τις προ-
σπάθειες συντονισμού από τα
κάτω. 

Δεν έχει να κάνει με τον “ηρωι-
σμό” ή το ιδιαίτερο τσαγανό των
καθαριστριών, των εργαζόμενων
της ΕΡΤ, των απεργών της Κόκα
Κόλα που συνεχίζουν.

Ένας ηρωικός αγώνας σε ένα
εχθρικό περιβάλλον δεν κρατάει

ένα χρόνο και βάλε. Είναι αντίθε-
τα το ίδιο το “περιβάλλον”, ένας
κόσμος που θέλει να παλέψει και
γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία εκφρά-
ζει την αλληλεγγύη του στους
αγωνιζόμενους κλάδους και αυ-
τοί με τη σειρά τους μπορούν και
συνεχίζουν. 

Έτσι φτάσαμε και σε αυτή την
απεργία. Οι γραφειοκράτες δεν
την ήθελαν αυτή την πανεργατι-
κή και γι'αυτό δεν φαίνεται να
την οργανώνουν. Παρ'όλα αυτά
αναμένεται να είναι μια μεγάλη
απεργία γιατί ο κόσμος την περι-
μένει, θέλει να απεργήσει, να
βγει στο δρόμο, να δείξει το μί-
σος του για αυτή την κυβέρνη-
ση. Από τη μεριά του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες, ριχτήκαμε
από νωρίς στη μάχη για την ορ-
γάνωση της απεργίας. Με την
αφίσα και την προκήρυξη που
εκδώσαμε, έχουμε οργανώσει
εξορμήσεις και περιοδείες σε
πάνω από 80 εργασιακούς χώ-
ρους στην Αθήνα. 

Ποια χρειάζεται να είναι η συνέ-

χεια μετά την γενική απεργία στις

27/11;

Δεν πρόκειται να αλλάξουν τα
πράγματα μόνο με μια πανεργα-
τική απεργία. Θέλουμε να είναι
επιτυχημένη για να λειτουργήσει
σαν σκαλοπάτι για κλιμάκωση
του αγώνα. Χρειάζεται να υπάρ-
ξει επόμενο απεργιακό βήμα με-
τά την πανεργατική της Πέμπτης
και γιατί η κυβέρνηση θα συνεχί-
σει τις “διαπραγματεύσεις” με
την Τρόικα για το νέο μνημόνιο
και γιατί είναι μπροστά η μάχη
ενάντια στο νέο προϋπολογισμό
που αναμένεται να πάει για ψήφι-
ση το Δεκέμβρη.

Η κατεύθυνση που βάζουμε
από τη μεριά του Συντονισμού,
είναι αμέσως μετά τις 27/11, να
γίνει γύρος γενικών συνελεύσε-
ων σε όλους τους χώρους δου-
λειάς και τα σωματεία, για να
αποφασιστεί η επόμενη απεργια-
κή κινητοποίηση. Να ξεκινήσει
από τα κάτω και να επιβληθεί
στις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Αυ-
τό για να υλοποιηθεί σημαίνει ότι
ο κόσμος που μπήκε σε κίνηση
για να οργανώσει την επιτυχία
της γενικής απεργίας στις 27/11,
θα παίξει σημαντικό ρόλο και την
επόμενη ημέρα. Για να οργανώ-
σει τη συνέλευση στο χώρο δου-
λειάς του, να χτίσει τη συλλογι-
κότητά του με αφορμή την απερ-
γία – κι αυτό σημαίνει επιτροπές
αγώνα κι απεργιακές επιτροπές
σε κάθε χώρο - να βάλει την πρό-
ταση για απεργιακή κλιμάκωση,
να περιφρουρήσει την επιτυχία
της απεργίας και το κατέβασμα
στο συλλαλητήριο, να βάλει την
απαίτηση προς τις ομοσπονδίες
να προχωρήσουν σε αυτά τα βή-
ματα. Το πιο σημαντικό κέρδος
από αυτή την απεργία θα είναι το
πόσο πιο οργανωμένος θα είναι ο
κόσμος από τα κάτω προκειμέ-
νου να βάλει και τα επόμενα βή-
ματα.

Σε 24ωρη απερ-
γία, στις 26/11,

μια μέρα πριν την
πανεργατική, καλούν οι συνδικαλι-
στικές ενώσεις του Τύπου. Απερ-
γιακή συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιηθεί στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ,
στις 12μες. Την επόμενη, ημέρα
γενικής απεργίας, οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ θα πραγματοποιήσουν
τρίωρη στάση εργασίας 11πμ-2μμ.

“Οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ για
άλλη μια φορά θα απεργήσουν ξε-
χωριστά από το υπόλοιπο εργατικό
κίνημα, ενώ η στάση εργασίας που
έχει προκηρυχτεί για τις 27/11,
ημέρα γενικής απεργίας, δεν βοη-
θάει ουσιαστικά τη συμμετοχή των
συναδέλφων στο απεργιακό συλ-
λαλητήριο. Πρόσχημα των ηγεσιών
για την ξεχωριστή απεργία είναι
δήθεν για να υπάρξει ενημέρωση
του κοινού για την απεργία, που
όπως πάντα θα πνιγεί μεταξύ επα-
ναλήψεων σήριαλ και χαμηλής ιε-
ράρχισης στα δελτία” σχολιάζει ο

Νάσος Μπράτσος, μέ-
λος του γεν.συμβουλί-
ου της ΠΟΕΣΥ με το

Μέτωπο για την Ανατροπή. “Πρό-
κειται για μια τακτική που κατά τη
γνώμη μου είναι αδιέξοδη. Η κατά-
σταση στα ΜΜΕ δεν είναι διαφορε-
τική από αυτό που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι στους υπόλοιπους
χώρους, δηλαδή τις απληρωσιές,
τις απολύσεις και τις κακές συνθή-
κες εργασίας. Γι' αυτό ακριβώς και
πρέπει να συντονιστούμε με όλους
τους εργαζόμενους, να είμαστε
μαζί τους για να μπορέσουμε να
ανατρέψουμε τη συγκυβέρνηση
αλλά και όποιον θέλει να εφαρμό-
σει ανάλογες πολιτικές. Εμείς κα-
λούμε σε μαζική συμμετοχή και τις
δύο μέρες. Στις σημερινές συνθή-
κες εκτίμησή μας είναι ότι κάθε
απεργία και κινητοποίηση πρέπει
να είναι επιτυχής και μαζική για να
θέτει το ζήτημα της κλιμάκωσης
ενάντια στη μνημονιακή επίθεση
που δεχόμαστε”.

ΜΜΕ

Νοσοκομεία

Νο 1149, 26 Νοέμβρη 2014

Απεργούμε και κλιμακώνουμε
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πανεργατική 27 Νοέμβρη

Την πανεργατική απεργία στις 27/11, τη ζητάνε πολύ καιρό οι εργαζό-
μενοι. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλο το τελευταίο διάστημα που καθη-

μερινά κάνουμε συζητήσεις, εξορμήσεις και περιοδείες στο νοσοκομείο
για την οργάνωση της απεργίας.

Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό τις επόμενες ημέρες και την ίδια την
ημέρα της απεργίας έχουμε κανονίσει να βρεθούμε στην πύλη του νοσο-
κομείου από νωρίς και να κατέβουμε οργανωμένα στην προσυγκέντρωση
των υγειονομικών στο υπουργείο Υγείας. Πλέον έχει γίνει καθαρό ότι ο
μόνος δρόμος είναι μέσα από τις απεργίες. Ειδικά η μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση κι όσα έχουμε πετύχει, δίνει αισιοδοξία και δύναμη στους συ-
ναδέλφους, για να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Ξέρουμε ότι με μια
24ωρη δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε όλα, μπορούμε όμως μέσα από
την επιτυχία της να κλιμακώσουμε την επόμενη ημέρα. Γι’ αυτό και καλού-
με τους συναδέλφους στο Συντονισμό που θα γίνει τη Δευτέρα μετά την
απεργία. Ήδη σαν σωματείο έχουμε αποφασίσει τη συμμετοχή μας στην
κινητοποίηση των νοσοκομείων της Δυτικής Αθήνας στις 4/12.

Μαρία Αλιφιέρη
Σωματείο Εργαζομένων Αγλ. Κυριακού

Πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 22 Νοεμβρίου

το προγραμματισμένο συλλα-
λητήριο ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση του αεροδρομίου
Χανίων, που διοργάνωσαν θε-
σμικοί φορείς του νομού.

Με αντιπροσωπεία τους
συμμετείχαν τα δημοτικά σχή-
ματα Ανταρσία στα Χανιά,
Πρωτοβουλία Πολιτών και
Λαϊκή Συσπείρωση. Από την
πλευρά των φορέων κυριάρ-
χησε η λογική της κοινής
προσπάθειας μεταξύ της το-
πικής αυτοδιοίκησης, του εμ-
πορικού κόσμου και των ερ-
γαζομένων ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση του αεροδρομίου.
Χωρίς όμως να κατατεθεί κα-
μία πρόταση συνέχισης του
αγώνα, είτε από τους φορείς
σύμφωνα με τους οποίους η
συνέχεια θα δοθεί σε νομικό
επίπεδο, είτε από τους εκ-
προσώπους της κοινοβουλευ-
τικής Αριστεράς που αρκέ-
στηκαν σε γενικόλογες διαπι-
στώσεις για το ζήτημα. 

Δυναμική ήταν η παρουσία
αντιπροσωπείας της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης και του δη-
μοτικού σχήματος Ανταρσία
στα Χανιά όπου άνοιξαν όλα
τα ζητήματα. Από την οργά-
νωση της πανεργατικής απερ-
γίας στις 27/11 μέχρι την
ανάγκη συντονισμού των ερ-
γαζομένων από τα κάτω ενάν-
τια σε απολύσεις και ιδιωτικο-
ποιήσεις. Υπενθυμίζοντας ότι
με τον ίδιο τρόπο που χάρι-
σαν τις εθνικές οδούς στους
επιχειρηματίες και τις γέμισαν
διόδια, χαρατσώνοντας τους
εργαζόμενους και τους αγρό-
τες, με τον ίδιο τρόπο θέλουν
να χαρίσουν στην ουσία ένα
αεροδρόμιο – φιλέτο στους
γνωστούς εθνικούς εργολά-
βους Μπόμπολα και Κοπελού-
ζο.

Όπως δήλωσε στον χαιρε-
τισμό του ο δημοτικός σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στα
Χανιά, Σεραφείμ Ρίζος “Οι ερ-
γαζόμενοι στο αεροδρόμιο
δεν έχουν να κερδίσουν τίπο-
τα από την ιδιωτικοποίηση. Το
αντίθετο. Ιδιωτικοποίηση θα
σημάνει απολύσεις και ακόμη
χειρότερες εργασιακές σχέ-

σεις και δικαιώματα για
όσους εργάζονται σε αυτό.
Δεν ξεχνούμε ότι η κυβέρνη-
ση που έχει εγκολπώσει πλή-
ρως όλη την ακροδεξιά
ατζέντα είναι ήδη μια κυβέρ-
νηση ηττημένη που τρέφεται
από τις σάρκες της. Είναι μια
επικίνδυνη κυβέρνηση. Γι’ αυ-
τό χρειάζεται να κλιμακωθούν
οι αγώνες μέχρι την ανατρο-
πή της. 

Στην υπόθεση του αερο-
δρομίου στα Χανιά έχει χαθεί
πολύτιμος χρόνος, όμως σε
καμία περίπτωση ο αγώνας
για την αποτροπή της ιδιωτι-
κοποίησης δεν έχει κριθεί. Αν-
τίθετα βρισκόμαστε μόλις
στην αρχή. Όσοι βιάζονται να
προκαταβάλουν την έκβασή
του δεν προσφέρουν καλές
υπηρεσίες. Θα χρειαστεί να
υπάρξει κλιμάκωση στο αμέ-
σως προσεχές διάστημα. Η
απεργιακή συγκέντρωση στις
27 του Νοέμβρη θα πρέπει να
είναι το επόμενο βήμα”.

Ειρηναίος Μαράκης, Χανια

Ηαπεργία στις 27/11, έρχεται ως συνέχεια
των μέχρι τώρα απεργιακών κινητοποι-

ήσεων και θα συνεχίσουμε από κει και πέρα σε
μεγαλύτερη κλίμακα, ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, των λιμανιών σε
Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Το ξεπούλημα των λιμανιών είναι μέσα στις
απαιτήσεις της Τρόικας, στο νέο μνημόνιο που
ετοιμάζουν με την κυβέρνηση. Έχει μεγάλη
σημασία η συμμε-
τοχή στην απεργία
να είναι τεράστια,
για να προχωρή-
σουμε σε νέα κλι-
μάκωση των κινητο-
ποιήσεων. Καλούμε
λοιπόν όλο τον κό-
σμο στους δρό-
μους, σε μαζική
συμμετοχή σε αυτή
την απεργιακή κινη-
τοποίηση και σε αυ-
τές που θα ακολου-
θήσουν. Θέλω να

πιστεύω ότι και το σωματείο μας δεν θα υπο-
πέσει στα λάθη του παρελθόντος. Όταν δόθη-
καν υποσχέσεις από τον Παπανδρέου ότι δεν
θα πουληθεί το λιμάνι, το σωματείο έκανε πί-
σω στην απεργιακή κινητοποίηση και λίγο μετά
ήρθαν τα αντεργατικά μέτρα, η Cosco κλπ.
Εμπιστοσύνη σε κανέναν τους λοιπόν, μόνο
αγώνας για να αποτρέψουμε τις επιθέσεις. 

Γιάννης Τσαλίμογλου, λιμενεργάτης ΟΛΠ

STOP στις ιδιωτικοποιήσεις
των λιμανιών...

... και των αεροδρομίων

7/11, Συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο

Συνέντευξη με τον
Τάσο Αναστασιάδη,
από τον 
Συντονισμό Ενάντια
στα Κλεισίματα
και τις 
Διαθεσιμότητες 

Για την οργάνωση της συ-
νέχειας, μετά την απεργία
στις 27/11, ο Συντονισμός
Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες προ-
γραμματίζει σύσκεψη, το
απόγευμα της Δευτέρας
1/12, 6μμ, στο ΕΚΑ.

Επιμέλεια Στέλιος Μιχαηλίδης



Ο
ι νόμοι του Εργατικού Δι-
καίου, που ψηφίστηκαν τη
δεκαετία του '80, για την

προστασία της εγκύου υπαλλήλου
προβλέπουν ότι η εργαζόμενη γυναί-
κα από τη στιγμή που θα γεννήσει
δεν μπορεί να απολυθεί για 18 μή-
νες. Αν κάτι τέτοιο συμβεί η εταιρία
θα είναι υποχρεωμένη τα καταβάλ-
λει όλους τους μισθούς για αυτό το
διάστημα και επιπλέον να πληρώσει
πρόστιμο. 

Όμως, στην Ελλάδα της κρίσης
και των μνημονίων έχει πλέον γίνει
νόμος ένα βάρβαρο εργασιακό κα-
θεστώς με θύματα τις γυναίκες και
τα δικαιώματά τους. Όλο και πιο συ-
χνά οι εργαζόμενες γυναίκες σήμε-
ρα θεωρούνται «ζημιογόνες» γιατί
γεννάνε, αφού σύμφωνα με τη λογι-
κή της αγοράς, η εγκυμοσύνη ρίχνει
την παραγωγικότητα, επιβαρύνει τον
εργοδότη με επιδόματα και άδειες
μετ' αποδοχών ενώ χάνονται εργα-
τοώρες. Φυσικά η κυβέρνηση έχει
βάλει και αυτή το χεράκι της. Με νό-
μο που ψηφίστηκε επί υπουργίας
Άδωνη Γεωργιάδη, καταργήθηκε το
επίδομα τοκετού και αποφασίστηκε
να χορηγείται μόνο στις γυναίκες
που επιλέγουν να γεννήσουν στο
σπίτι, αποτρέποντάς τες έτσι να επι-
λέγουν τα δημόσια νοσοκομεία για
τον τοκετό. 

Όλα τα βάρβαρα μέτρα της κυ-
βέρνησης που έχουν στόχο να φορ-
τώσουν την κρίση στις πλάτες των
εργατών και να εξοικονομήσουν δι-
σεκατομμύρια για χάρη των τραπεζι-
τών και των κερδοσκόπων, βάζουν
στο στόχαστρό τους τις γυναίκες. Οι

κλάδοι που έχουν δεχτεί τα περισ-
σότερα κύματα διαθεσιμοτήτων και
απολύσεων είναι αυτοί που στην
πλειοψηφία τους εργάζονται γυναί-
κες. Την ίδια στιγμή η επισφαλής ερ-
γασία, οι απλήρωτες υπερωρίες, τα
διευρυμένα ωράρια, η δουλειά χω-
ρίς ασφάλιση, οι χαμηλότερες αμοι-
βές τείνουν όλο και περισσότερο να
γίνουν καθεστώς για τις γυναίκες.

Ανεργία

Το επιβεβαιώνουν με μια ματιά τα
στοιχεία για την ανεργία. Σύμφωνα
με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία άγγιξε το
27% το 2014. Το ποσοστό ανεργίας

στους άνδρες ήταν 24,9%, στις γυ-
ναίκες 32,2%, ενώ ανάμεσα στους
νέους ηλικίας 15-24 ετών που εμφα-
νίζουν την υψηλότερη ανεργία
(57,2%), το ποσοστό των γυναικών
ήταν 62,8%. 

Οι περικοπές στο δημόσιο για να
περιοριστεί δήθεν το σπάταλο κρά-
τος έχουν σαν αποτέλεσμα να δια-
λυθούν οι κοινωνικές δομές που
ανακούφιζαν την εργαζόμενη γυναί-
κα από τα βάρη της φροντίδας των
παιδιών και των ηλικιωμένων. Η ανα-
τροπή των ορίων συνταξιοδότησης
προς τα πάνω, σήμανε την κατάργη-
ση της 15ετίας, της συνταξιοδότη-

σης λόγω ανηλίκου παιδιού χωρίς
όριο ηλικίας. 

Ο καπιταλισμός μέσα στην μεγα-
λύτερή του κρίση φτάνει να καταρ-
γεί στην πράξη το δικαίωμα της μη-
τρότητας, ρίχνοντας τα βάρη της
κρίσης στις γυναίκες με τον ίδιο
τρόπο που πριν από μερικές δεκαε-
τίες έκανε επίθεση στο δικαίωμα
στην έκτρωση. Από τη μία αυτό το
σύστημα έχει ανάγκη την απλήρωτη
εργασία των γυναικών μέσα στην οι-
κογένεια που εξασφαλίζει τη δωρε-
άν αναπαραγωγή της εργατικής τά-
ξης, αλλά από την άλλη, όταν αυτή
η νέα εργατική τάξη “περισσεύει”
τότε φτάνει να εκβιάζει τις γυναίκες
που αποφασίζουν να γεννήσουν,
γιατί αυτή τους η επιλογή βάζει σε
κίνδυνο τα κέρδη τους. Έτσι, από τη
μία το σύστημα καλλιεργεί όλα τα
σεξιστικά στερεότυπα που θέλουν
ως βασικό προορισμό της γυναίκας
το σπίτι, τη μητρότητα, την ανατρο-
φή των παιδιών αλλά από την άλλη
αυτή η επιλογή συνεπάγεται εξαναγ-
κασμό σε απόλυση. 

Το σώμα και η ζωή της γυναίκας
ανήκει στην ίδια και αυτή είναι η μό-
νη αρμόδια να τα ορίζει. Η μητρότη-
τα όπως και η έκτρωση είναι δικαίω-
μα της κάθε γυναίκας. Όμως όπως
όλα τα δικαιώματα μέσα στα πλαίσια
του καπιταλισμού μετριούνται με
κριτήριο το κέρδος. Η πάλη για μία
κοινωνία που θα βάλει προτεραιότη-
τα τις ανάγκες όλων ανεξάρτητα
από φύλο, καταγωγή, σεξουαλική
προτίμηση, δεν ήταν ποτέ άλλοτε
τόσο αναγκαία και επίκαιρη.
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Εργοδοτικοί εκβιασμοί για την εγκυμοσύνη

Σεξισμός στην
υπηρεσία του κέρδους

Οκτώ γυναίκες πέθαναν και
64 τραυματίστηκαν στις 11
Νοεμβρίου σε ιατρικό κέντρο
της Ινδίας, σε απόσταση 100
χιλιομέτρων από την πόλη
Ραϊπούρ κατά τη διάρκεια
εφαρμογής κυβερνητικού
προγράμματος μαζικών στει-
ρώσεων. 

Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι
της περιοχής, 83 γυναίκες χει-
ρουργήθηκαν μόλις σε έξι
ώρες από έναν και μόνο για-
τρό στο ιατρικό κέντρο. Λίγες
ώρες αργότερα εμφάνισαν χα-
μηλή πίεση, εμετούς και άλλα
συμπτώματα σηπτικού σοκ,
αφού ο χειρούργος δεν είχε
αποστειρώσει τα εργαλεία του.

Οι καμπάνιες στείρωσης
χρηματοδοτούνται από το
κράτος, που προσφέρει δώρα,
από αυτοκίνητα μέχρι οικιακές
ηλεκτρικές συσκευές στα ζευ-
γάρια που δέχονται να στει-
ρωθούν. Περίπου το 1/3 των
γυναικών παίζει τη ζωή του
κορώνα γράμματα συμμετέ-
χοντας στο πρόγραμμα μαζι-
κών στειρώσεων. Η τακτική
αυτή ξεκίνησε το 1952 αλλά
εξαπλώθηκε από το 1970 και
μετά. Μέσα σε δύο χρόνια 8,3
εκατομμύρια άνθρωποι στει-
ρώθηκαν, άνδρες και γυναί-
κες. Πέρυσι, οι αρχές κρατιδί-
ου στην ανατολική Ινδία δέχ-
θηκαν σφοδρές επικρίσεις με-
τά την μετάδοση εικόνων με
αναίσθητες γυναίκες σε αγρό
έπειτα από επιχείρηση μαζι-
κής στείρωσης σε τοπικό νο-
σοκομείο, όπου δεν υπήρχε η
δυνατότητα νοσηλείας μεγά-
λου αριθμού ασθενών.

Ανάπτυξη

Η ινδική οικονομία θεωρεί-
ται σήμερα από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες
παγκοσμίως, με αύξηση του
ΑΕΠ της τάξης του 6,5%.

Αλλά οι προτεραιότητες του
καπιταλισμού δεν καλύπτουν
τις ανθρώπινες ανάγκες: χιλιά-
δες γυναίκες αναγκάζονται να
στειρωθούν, προκειμένου να
μην γίνει η Ινδία η πιο πολυ-
πληθής χώρα στον κόσμο ως
το 2028, όπως λένε οι ειδικοί. 

Ίσως δεν υπάρχει πιο τρανή
απόδειξη ότι οι μεγαλύτεροι
βιαστές των γυναικών είναι οι
καπιταλιστές και οι κυβερνή-
σεις που τους υπηρετούν.

Προγράμματα
μαζικών
στειρώσεων!

Π
ληθαίνουν οι καταγγελίες εργαζομένων
γυναικών που εξαναγκάζονται από την ερ-
γοδοσία να διακόψουν την εγκυμοσύνη

τους, μετά τη δημοσιότητα που πήρε η καταγγε-
λία του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Ηρακλείου
για την εταιρία ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ, η οποία εκβία-
ζε έγκυο εργαζόμενη να ρίξει το παιδί της προκει-
μένου να μην απολυθεί. 

Η εταιρεία ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ που είναι ενταγ-
μένη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και καλύπτει μόνο τις
εργοδοτικές εισφορές της συγκεκριμένης εργα-
ζόμενης, της οφείλει μισθούς 3 μηνών, δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα, επιδόματα και υπόλοιπο
αδείας. “Επιπλέον, η εταιρία δεν έχει καλύψει
στην εργαζόμενή της εργατικό ατύχημα, ενώ την
έχει απλήρωτη και για υπερωρίες και εργασία τα
Σάββατα”, αναφέρει η καταγγελία του Σωματείου
Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ) Ηρακλείου. “Η ασυδο-
σία της εν λόγω εταιρίας δε σταματάει εκεί. Η ερ-
γαζόμενη έχει δεχτεί απειλές να ρίξει το παιδί της
προκειμένου να συνεχίσει να δουλεύει(!), έχει δε-
χτεί απειλές για χειροδικία, ενώ παράλληλα η ερ-
γοδοσία έχει καταφερθεί εναντίον της υβριστικά.
Η εργαζόμενη έχει αντιμετωπίσει ρατσιστική συμ-
περιφορά, με διακρίσεις σε βάρος της λόγω εγκυ-
μοσύνης. Φυσικά η εργοδοσία δεν έχει καλύψει
τις υποχρεώσεις της για αναρρωτικές άδειες λό-

γω εγκυμοσύνης. Τελικά η εργαζόμενη δέχεται
εκβιασμό προκειμένου να υπογράψει παραίτηση
ως προϋπόθεση για να της καταβληθούν τα δε-
δουλευμένα”. 

Λίγες μέρες μετά, σε σοβαρές καταγγελίες
προχώρησε και η πρόεδρος των Εμποροϋπαλλή-
λων Πάτρας, Γιώτα Παναγοπούλου, που αποκάλυ-
ψε ότι και στην Πάτρα υπάρχουν εργοδότες που
συμπεριφέρονται με απαράδεκτο τρόπο σε γυναί-
κες υπαλλήλους που είτε είναι έγκυες είτε σκέ-
φτονται να κάνουν παιδιά. «Δύο εργαζόμενες
στην ίδια επιχείρηση είχαν υποχρεωθεί να κάνουν
προφορική συμφωνία κυρίων, με τον εργοδότη
ότι όταν αποφασίσουν να μείνουν έγκυες  θα απο-
χωρούσαν από την επιχείρηση οικιοθελώς», κα-
τήγγειλε η πρόεδρος.

Στήριξη του σωματείου

“Η στήριξη του σωματείου στην εργαζόμενη
ήταν πολύ σημαντική”, δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Μιχάλης Σαρχιανάκης, Δικηγόρος της
έγκυου εργαζόμενης στην ΠΑΝΘΕΟΝ ΑΚΤΕΕ.

“Από τη μία έδωσε δημοσιότητα στο θέμα-ανα-
λαμβάνοντας το πολιτικό κόστος- κάτι που είναι
ιδιαίτερα δύσκολο για οποιοδήποτε μεμονωμένο
εργαζόμενο ο οποίος δέχεται τρομοκρατία από
την εργοδοσία του. Ένα τεράστιο κύμα αλληλεγ-

γύης ξέσπασε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
στέλνοντας πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση για τη
δικαίωση της εργαζόμενης. 

Παράλληλα έδωσε την απαιτούμενη βοήθεια σε
ζητήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία σχετικά
με την εργασιακή σχέση εργοδότη - εργαζόμε-
νου, αποδεικνύοντας τη σημασία που έχει για τα
μέλη του. Ακόμα βοήθησε όλη την τοπική κοινω-
νία ανοίγοντας τη συζήτηση για γενικότερες επι-
θέσεις και παρατυπίες εις βάρος της εργατικής
τάξης σήμερα. Στην εποχή της κρίσης, όπου τέ-
τοια περιστατικά πληθαίνουν, είναι κρίσιμο οι ερ-
γαζόμενοι να σταθούν σαν μια γροθιά για να διεκ-
δικήσουν όλα όσα τους έχουν κλέψει. Η οργάνω-
ση στα σωματεία και η ενεργοποίηση αυτών είναι
μια σημαντική δικλείδα ασφαλείας”.

Την Τρίτη 25 Νοέμβρη, παγκόσμια ημέρα για
την εξάλειψη της βίας των γυναικών, η Συντονιστι-
κή Επιτροπή Απολυμένων Καθαριστριών Υπουρ-
γείου Οικονομικών καλεί όλους τους εργαζόμε-
νους στο κέντρο αγώνα στην Καραγιώργη Σερ-
βίας στο Σύνταγμα , στέλνοντας το μήνυμα ότι μέ-
σα από τα συνδικάτα και τη συλλογική δράση
έχουμε τη δύναμη να βάλουμε τέρμα σε κάθε
μορφή βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες “στο
δρόμο, στην οικογένεια, στην δουλειά”. 

Κατερίνα Θωίδου

8/3/14, διαδήλωση για την ημέρα της γυναίκας

ΙΝΔΙΑ



Βαδίζοντας προς το τέλος ενός
Νοέμβρη καταλήψεων, απεργιών
και διαδηλώσεων, το ΣΕΚ οργανώ-
νει ένα μονοήμερο Μαρξισμού στις
6 Δεκέμβρη στο Εργατικό Κέντρο
Χανίων. Το μονοήμερο έρχεται να
απαντήσει σε μία σειρά ερωτήματα
που μας βάζουν οι τρέχουσες εξε-
λίξεις σε κάθε εργασιακό χώρο.

Είναι οι ώρες που καταλαβαίνεις
ότι το κλίμα “βράζει” κι ότι τα περι-
θώρια της Κυβέρνησης έχουν στε-
νέψει τόσο, ώστε να κινδυνεύει να
πνιγεί η ίδια από τη θηλιά που έχει
περάσει στα Νοσοκομεία, στα Σχο-
λεία, στους μισθούς και στις συν-
τάξεις μας. Είναι οι ώρες που σκέ-

φτεσαι πως δε θα τους την ξαναχα-
ρίσεις και θα αντιδράσεις, θα φω-
νάξεις και θα ουρλιάξεις: Ως εδώ!

Κι έρχεσαι στο δια ταύτα: Τι θέ-
ση έχει ο Μαρξισμός σε όλα αυτά
τα ερωτήματα και τις εξελίξεις; Εί-
ναι άραγε υγιές το μοντέλο της
πλήρους αδράνειας που προωθεί ο
ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογική αναμονή,
όταν θα έχουν ήδη περάσει Νέα
Μισθολόγια, Αξιολογήσεις, Περικο-
πές σε Υγεία και Παιδεία; Τι προ-
οπτικές μπορεί να χαράξει η Επα-
ναστατική Αριστερά και το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα;

Το ΣΕΚ, που έρχεται καθημερινά
σε επαφή με τον ίδιο τον εργάτη, το
μαθητή, το φοιτητή μέσω των εξορ-
μήσεων στις πλατείες και των πα-
ρεμβάσεων σε αμέτρητους χώρους

δουλειάς, που έχει δώσει και οργα-
νώσει όλες τις μεγάλες και μικρές
μάχες στηριζόμενο και βασιζόμενο
στους απλούς ανθρώπους που συ-
ναναστρέφεται και που έχει εμπι-
στοσύνη στη δύναμη της ίδιας της
εργατικής τάξης, διοργανώνει το
Μονοήμερο Μαρξισμό για να ανοί-
ξουν όλες αυτές οι πολιτικές συζη-
τήσεις. Σε μια συγκυρία που ο κό-
σμος ριζοσπαστικοποιείται και μιλά-
ει για πολιτική από το παγκάκι και
το φροντιστήριο μέχρι το σπίτι και
το καφενείο κι έχοντας ήδη την εμ-
πειρία του τι πραγματικά αφήνουν
τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όπως
αυτή για τον Ιμπεριαλισμό τον προ-
ηγούμενο μήνα, κάθε δρόμος πρέ-
πει να οδηγεί στο Μονοήμερο.

Κατερίνα Τσαλταμπάση
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Aμφιθέατρο Δεριγνύ Αίθουσα Δ11
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μ Γιατί ο 

μαρξισμός;

Ομιλητής: 
Κώστας Βλασόπουλος

Σεξισμός, ρατσισμός 
και ομοφοβία 
Πώς ο μαρξισμός 
εξηγεί την καταπίεση;

Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
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μ Γιατί η εργατική τάξη; 
Τι εννοούν οι 
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Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης

Από πού προέρχονται 
οι κρίσεις;
Εισαγωγή στην 
μαρξιστική οικονομία

Ομιλητές: Κώστας Σαρρής,
Σωτήρης Κοντογιάννης, 
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Η δίκη της 
Χρυσής Αυγής 
Πώς παλεύουμε τη 
φασιστική απειλή

Ομιλητής: 
Θανάσης Καμπαγιάννης

Ρωσία - Από την εργατική
εξουσία στον κρατικό 
καπιταλισμό 
Για να κατανοήσουμε 
την ρώσικη επανάσταση

Ομιλητής: Κώστας Πίττας
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Τί αλλαγή θα 
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τα όρια της ρεφορμιστικής
στρατηγικής

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Ιράκ, Γάζα, Ουκρανία: 
Τι προκαλεί 
τους πολέμους  
Μαρξισμός και ιμπεριαλισμός

Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
6.

30
μμ

-8
μμ Γιατί χρειαζόμαστε 

το επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου  

 Γιατί ο μαρξισμός;
Ο καπιταλισμός, 
οι κρίσεις και ο “ιστορικός 
νεκροθάφτης”
Ομιλητής: 
Κώστας Βλασόπουλος

Ιράκ, Γάζα, Ουκρανία: 
τι προκαλεί 
τους πολέμους  
Μαρξισμός και ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Τί αλλαγή θα  
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τα όρια της 
ρεφορμιστικής 
στρατηγικής
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Γιατί 
χρειαζόμαστε το 
επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: 
Μαρία Στύλλου  

Ηράκλειο
ΚYΡΙΑΚΗ 
7 ΔΕΚEMΒΡΗ
Αίθ. Παλιάς Περιφέρειας
12μες - 8μμ 

Τ
ο μονοήμερο
Μ αρξ ισμ ού
στις 7 Δεκεμ-

βρίου είναι μία σημαντική εκδήλωση για εμάς στο Ηρά-
κλειο γιατί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την τοπική
κοινωνία για την προοπτική των αγώνων σήμερα.

Καλούμε όλο τον κόσμο για να συζητήσουμε τόσο
το θεωρητικό υπόβαθρο της Μαρξιστικής Θεωρίας
όσο και το πώς αυτή παίρνει σάρκα και οστά στις μά-
χες ενάντια στην αντιδραστική κυβέρνηση, τους διε-
θνείς ιμπεριαλισμούς και τα φασιστικά μορφώματα σε
όλη την Ευρώπη.

Η επαναστατική αριστερά καλείται να απαντήσει στα
ζητήματα της επικαιρότητας δηλαδή για την αλλαγή
των συσχετισμών και τη ριζοσπαστικοποίηση που βιώ-
νουμε σήμερα, για την επικείμενη κυβέρνηση του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α και για την εργατική εναλλακτική που προ-

σφέρει το αντικαπιταλιστικό μας πρόγραμμα.
Όλα αυτά τα θέματα ανοίγουμε με τους εργαζόμε-

νους στις εργατικές περιοδείες μας, με τους συμφοι-
τητές στις σχολές μας και με τον κόσμο που συζητάμε
στις πλατείες που εξορμούμε. Μέχρι τώρα η ανταπό-
κριση του κόσμου είναι κάτι παραπάνω από θετική και
ήδη έχουμε βρει κόσμο πού ενδιαφέρεται.

Είναι μια τεράστια ευκαιρία οι επαναστατικές ιδέες
του Λένιν, του Μαρξ και της Ρόζας να κερδίσουν ξανά
τη δημοσιότητα που τους αναλογεί. Αυτή τη φορά όχι
όπως στα ένθετα των φυλλάδων της άρχουσας τάξης
που τις προσφέρουν αποστεωμένες και παρωχημένες
αλλά σε ζωντανές εκδηλώσεις όπου θα συγκεντρω-
θούν οι πρωτοπορίες του εργατικού, του φοιτητικού
και του αντιφασιστικού κινήματος. Κλείστε όλοι τη
συμμετοχή σας!

Παναγιώτης Δημητρόπουλος

Τ
ο Σάββατο 13 Δεκέμβρη το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
οργανώνει στο Εργατικό Κέν-

τρο της πόλης μία μέρα συζητήσε-
ων αφιερωμένη στον μαρξισμό. Το
μονοήμερο αυτό έρχεται σε μια πε-
ρίοδο που η πόλη της Θεσσαλονί-
κης έχει σημαδευτεί από όλες τις
μεγάλες μάχες που δίνει η εργατι-
κή τάξη και η νεολαία πανελλαδικά.

Από τις μαθητικές και φοιτητικές
καταλήψεις μέχρι τις κινητοποι-
ήσεις της Coca cola, της ΕΡΤ, του
ΟΚΑΝΑ ενάντια στις απολύσεις αλ-
λά και τα μεγάλα συλλαλητήρια αλ-
ληλεγγύης στην Παλαιστίνη, χιλιά-
δες κόσμου αγωνίζεται και συζητά-
ει για το πώς θα ξεμπερδέψει με τα
μνημόνια, τους φασίστες και το
ίδιο το σύστημα της φτώχειας, του
πολέμου και του ρατσισμού.

Για να το κάνουμε αυτό χρειάζε-
ται να εξηγήσουμε το πώς δου-
λεύει το σύστημα με το οποίο είμα-
στε αντιμέτωποι, ποιες είναι οι επι-

λογές των από πάνω μέσα στην
κρίση, τί δυνατότητες έχουμε οι
από κάτω και με ποια αριστερά θα
οργανώσουμε όλες τις επόμενες
μάχες. Το μονοήμερο του ΣΕΚ είναι
μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους
όσοι αγωνίζονται να συζητήσουν τα
επόμενα βήματα αλλά και να έρ-
θουν σε επαφή με τις επαναστατι-
κές ιδέες. 

Για να προπαγανδίσουμε το

μνοήμερο έχουμε οργανώσει αφι-
σοκολλήσεις σε όλη την πόλη και
εξορμήσεις σε γειτονιές, εργασια-
κούς χώρους και σχολές. Ήδη εκα-
τοντάδες κόσμου πήρε το φυλλά-
διο στην μεγάλη πορεία του Πολυ-
τεχνείου και έτσι θα συνεχίσουμε
και στην πανεργατική απεργία στις
27/11.

Φύλλια Πολίτη

Μέσα από τη μαρξιστική ανάλυση μπορούμε να κατανοήσουμε τα
βαθύτερα αίτια της κρίσης και των επιθέσεων που έχει φέρει. Η

κρίση είναι συστημική, δεν οφείλεται στους κακούς δημόσιους υπάλ-
ληλους, στο γραφειοκρατικό δημόσιο, στους συνδικαλιστές, στους
τοκογλύφους και όλα αυτά που κατά καιρούς μας λένε τα ΜΜΕ σαν
εξηγήσεις. Οφείλεται στο ίδιο το σύστημα του κέρδους και το να συ-
ζητάμε γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη αξία αυτή τη στιγμή. Όταν ο κόσμος το
συνειδητοποιεί, εντάσσεται και στους αγώνες. Η οργή στην κοινωνία
υπάρχει, το θέμα είναι να διοχευτευτεί στην ανατροπή του συστήμα-
τος. Ο μονοήμερος Μαρξισμός στη Θεσσαλονίκη θα μας βοηθήσει
σε αυτή την κατεύθυνση.

Μανώλης Μανουσαρίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Για τον κόσμο 
που αγωνίζεται και συζητάει

Αθήνα 30 Nοέμβρη ΑΣΟΕΕ

Με τις ιδέες του Μαρξ

Το πρόγραμμα σε Χανιά, Ηράκλειο
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Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
τους οι κάτοικοι του Ελληνικού καθώς
η εκποίηση του πρώην αεροδρομίου
μπαίνει στην τελική ευθεία, μετά και
την απόφαση του ΣΤ’ κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου να κρίνει νόμι-
μη και σύμφωνη με το δημόσιο συμ-
φέρον την πώληση του Ελληνικού
στην Lamda Development του Λάτση. 

Η Συνέλευση Δράσεων για το Ελλη-
νικό καλεί την Κυριακή 30/11 στις 12
το μεσημέρι συγκέντρωση στο μετρό
Αργυρούπολης για τοπική πορεία και
το Σάββατο 13/12 την ίδια ώρα συγ-
κέντρωση στο μετρό Αργυρούπολης
και πορεία προς το πρώην αεροδρό-
μιο. Βασικά αιτήματα των κινητοποι-
ήσεων είναι να μετατραπεί το Ελληνι-
κό σε πάρκο υψηλού πρασίνου, καμία
οικοπεδοποίηση, καμία επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα σε βάρος της ζωής
και της ελευθερίας των κατοίκων,
ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο και
στην παραλία, προάσπιση των κοινω-
νικών υπηρεσιών. 

Στο φιλέτο του Ελληνικού προορί-
ζεται, σύμφωνα με τη μελέτη της Ελ-
ληνικό ΑΕ να ανεγερθούν πολυτελείς
πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και του-
ριστική κατοικία, ειδικές ζώνες για
την ανάπτυξη τουριστικών εγκατα-
στάσεων, ξενοδοχείων και εμπορικών
κέντρων τύπου Mall, λιμενικές εγκα-
ταστάσεις, δηλαδή μπάζωμα της πα-
ραλίας και του βυθού, ιδιωτικά νοσο-
κομεία, ιδιωτικά πανεπιστήμια, κέντρα
διασκέδασης, καζίνο (με εντολή Σα-
μαρά…) και με συντελεστή δόμησης
που κυμαίνονται από 0.2 εώς 2.2. 

«Μπορούμε να ανατρέψουμε τα

σχέδια εκποίησης του Ελληνικού, αν
χαράξουμε μία αγωνιστική πορεία
ενάντια σε λογικές ανάθεσης και δια-
χείρισης, σε ένα κίνημα οριζόντιο και
αδιαμεσολάβητο «από τα κάτω».
Εμείς οι ίδιοι να μετατρέψουμε και να
συνδιαμορφώσουμε το Ελληνικό σε
μία έκταση που θα ταιριάζει στις δι-
κές μας κοινωνικές ανάγκες, σε μία
έκταση που θα ανήκει σε όλους»,
αναφέρει το κάλεσμα της Συνέλευ-
σης Δράσεων Ελληνικού. «Να παλέ-
ψουμε, ώστε το Ελληνικό να γίνει
πάρκο υψηλού πρασίνου με ελεύθερη
πρόσβαση στο χώρο και την παραλία
για όλους. Να μην επιτρέψουμε καμιά
οικοπεδοποίηση και καμία επιχειρη-
ματική δραστηριότητα εντός του χώ-
ρου».

Σ
υγκέντρωση γονέων, μα-
θητών, φορέων και συλλο-
γικοτήτων πραγματοποι-

ήθηκε την Παρασκευή 21/11 έξω
από το 73ο Δημοτικό Σχολείο
στα Πετράλωνα, που απειλείται
από την παραθρησκευτική οργά-
νωση Γονεϊκή Ένωση Χριστιανι-
κής Αγωγής (ΓΕΧΑ), η οποία
έχει καταπατήσει έκταση του
σχολείου και διεκδικεί ολόκληρο
το 73ο & 77ο Δημοτικό από το
Δημόσιο. 

Οι συγκεντρωμένοι διατράνω-
σαν την αποφασιστικότητά τους
να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο
δημόσιος χαρακτήρας του σχο-
λείου. Οργανωμένη παρουσία με
πανό είχε η Τ.Ε. ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πε-
τραλώνων - Θησείου - Κουκα-
κίου, ενώ παρεβρέθησαν αντι-
πρόσωποι από την Ένωση Γονέ-
ων 3ου Διαμερίσματος, τον Σύλ-
λογο Γονέων 72ου Δημοτικού
Σχολείου, τον Σύλλογο Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. "Παρθενώνας",
τον κοινωνικό χώρο "Θρυαλλί-
δα", το Ε.Ε.Κ., ο πρόεδρος του
3ου Κοινοτικού Συμβουλίου και
κοινοτικοί σύμβουλοι της "Ανοι-
χτής Πόλης" και της "Λαϊκής Συ-
σπείρωσης". “Κανένα σχολείο
δεν περισσεύει. Στα σχολεία δεν
χωράν ούτε χορηγοί, ούτε αυτό-
κλητοί παιδαγωγοί-κατάλοιπα
της εποχής του εμφύλιου πολέ-
μου και της χούντας”, δήλωσε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας της Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας, που συμμετείχε στην κινη-
τοποίηση. “Στηρίζουμε τις κινη-
τοποιήσεις των γονέων και των
εκπαιδευτικών για να σωθεί το
73ο δημοτικό σχολείο που το
έχει ανάγκη η γειτονιά”. 

“Ευχαριστώ πολύ την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη που βρίσκεται δί-
πλα μας, κι όχι μόνο σε μας σε
όλο τον κόσμο”, μας είπε Τάσος
Δεμίρος, μέλος του ΔΣ του Συλ-
λόγου Γονέων 73ου Δημοτικού
που πήρε την πρωτοβουλία για
την κινητοποίηση. “Το 1952 το
Υπουργείο Γεωργίας παραχωρεί
μια έκταση των 10 στρεμμάτων
για αναδάσωση και για τίποτα
άλλο. Αν χτίζανε ή κάνανε τίποτα
άλλο από την ΓΕΧΑ, αυτή η
έκταση πήγαινε πάλι πίσω στο
ελληνικό δημόσιο. Παρόλα αυ-
τά, το ’53 και το ’57 χτίζονται
δύο κτίρια, τα νυν σχολεία 73
και 77. Με βάση μόνο αυτά θα
έπρεπε η έκταση να ‘χε γυρίσει
στο δημόσιο αφού καταστράφη-
καν τα δέντρα της αναδάσωσης.
Το ’68 με βασιλικό διάταγμα ήρη
την αναδάσωση από την έκταση

των 2500 χιλιάδων στρεμμάτων
περίπου. Τους δίνει μερική νομι-
μοποίηση για αυτά τα δύο παρά-
νομα κτίρια. Το ’70 η ΓΕΧΑ πού-
λησε χωρίς να έχει δικαίωμα την
έκταση 3.500 χιλιάδων τετραγω-
νικών στρεμμάτων στο ελληνικό
δημόσιο και πήρε τότε 27 εκα-
τομμύρια δραχμές.

ΓΕΧΑ = ιδιωτικοποίηση

Τον Ιούλιο του ’81 το Υπουρ-
γείο Γεωργίας ζητάει η έκταση
να επανέλθει κάτω από τη διοί-
κησή του. Τα κτίρια να πάνε
στην κυριότητα του δημοσίου. Η
ΓΕΧΑ δεν δίνει τίποτα. Από τότε
υπάρχουν αποφάσεις υπέρ του
δημοσίου που δεν εκτελούνται.
Και φτάνει το 2014 να έχει πάει
η υπόθεση στον Άρειο Πάγο, τε-
λευταίο δικαστήριο που αν το
κερδίσουνε χάνει το δημόσιο
αυτό εδώ το σχολείο. Μπορεί η
ΓΕΧΑ να το κάνει ιδιωτικό, μπο-
ρεί να κάνει οτιδήποτε.

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά
που είναι σε αυτό το σχολείο θα
φύγουν για να πάνε σε άλλα
σχολεία. Θα συμπτυχθούν τα
άλλα σχολεία. Θα ‘χουμε τάξεις
με 35 παιδιά, πολλά παιδιά θα
αναγκαστούν να φύγουν από
την περιοχή. Εδώ περίπου είναι
200 παιδιά στο 73ο σχολείο”. 

Νέα συγκέντρωση έγινε τη
Δευτέρα 24/11 στον Άρειο Πά-
γο, όπου εκδικαζόταν διεκδίκη-
ση ολόκληρης της έκτασης από
την ΓΕΧΑ. (Η υπόθεση συζητή-
θηκε και η εισήγηση του αρμόδι-
ου δικαστή ήταν υπέρ της ΓΕΧΑ.
Η απόφαση αναμένεται σε 1-3
μήνες).

Οι κινητοποιήσεις αυτές απο-
τελούν μια σημαντική παρακατα-
θήκη για να δημιουργηθεί ένας
ευρής συντονισμός φορέων,
συλλόγων, οργανώσεων και κα-
τοίκων ώστε όχι μόνο να αντιμε-
τωπιστεί η ΓΕΧΑ και να διασω-
θούν τα δημοτικά σχολεία, αλλά
για να διασωθεί όλος ο λόφος
των σχολείων, καθώς πρόβλημα
αντιμετωπίζει επίσης το 9ο Γυ-
μνάσιο - Λύκειο (επεξεργάζονται
την μετεγκατάστασή του) και η
παρακείμενη παιδική χαρά -
πάρκο της Κονίστρας που έχει
μπει στο στόχαστρο ιδιωτικών
συμφερόντων. Ένα διεκδικητικό
μέτωπο της γειτονιάς μπορεί να
υπερασπιστεί το δικαίωμα των
παιδιών μας στην δημόσια και
δωρεάν παιδεία και να επανα-
κτήσει τον δημόσιο χώρο της
περιοχής αποκρούωντας όσους
τον επωφθαλμιούν.

Αντώνης Σκαρπέλης

Κινητοποίηση ενάν-
τια στο ξεπούλημα του
Δημοτικού Γυμναστη-
ρίου Γαλατσίου (Πα-
λαί), που το ΤΑΙΠΕΔ
έχει βγάλει στο σφυρί
να παραχωρηθεί για
40 χρόνια σε ιδιώτη,
πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 23 Νοέμ-
βρη στο Γαλάτσι. 

Κάτοικοι από το Γα-
λάτσι και τις γύρω πε-
ριοχές διαδήλωσαν
έξω από το χώρο του
Παλαί μέσω της Λεω-
φόρου Βεΐκου προς το
κέντρο της πόλης φο-
ρώντας μπλουζάκια, φωνάζοντας συνθήματα και απαιτών-
τας: το Παλαί δημόσιος χώρος άθλησης, πρασίνου και πο-
λιτισμού με δωρεάν πρόσβαση και όχι θυσία στο βωμό των
συμφερόντων. Νωρίτερα εκατοντάδες δρομείς συμμετεί-

χαν στον αγώνα δρόμου που οργάνωσε ο Δήμος Γαλατσί-
ου και ξεκίνησε από τον ίδιο χώρο.

Ο Διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ λήγει στις 6 Δεκέμβρη και
σύμφωνα με τις πληροφορίες φακέλους έχουν πάρει οι
Μελισσανίδης-Αλαφούζος.

«Χρησιμοποιώντας τα δικαστήρια
για μια ακόμη φορά η κα Αποστολάκη,
πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ και
πρώην δημοτική σύμβουλος της πα-
ράταξης του κου Σκουλάκη και του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., προσπαθεί να αλλοιώσει
την απλή αναλογική και την απόφαση
του χανιώτικου λαού να στείλει την αν-
τικαπιταλιστική αριστερά και την «Αν-
ταρσία στα Χανιά» στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Χανίων”, καταγγέλλει ανακοί-
νωση του Δημοτικού Σχήματος 

«Με ένστασή της ζητά από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει
το αποτέλεσμα των εκλογών για το
Δήμο Χανίων του περασμένου Μάη και
να αποδοθεί η έδρα που πήρε η «Αν-
ταρσία στα Χανιά», στην ίδια.

Είναι σαφές πως αυτοί που τόσα

χρόνια διέλυαν τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων στην εργασία, την πόλη,
τον ελεύθερο χώρο και χρόνο, την εκ-
παίδευση και την υγεία ενοχλούνται
από το γεγονός ότι η φωνή των κινη-
μάτων, των εργαζομένων, των εκπαι-
δευτικών, των μαθητών, των καθαρι-
στριών, της ΕΡΤ κλπ ακούγεται και μέ-
σα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σα-
φές ότι η δράση της «Ανταρσία στα
Χανιά» έχει ενοχλήσει το μνημονιακό
κατεστημένο στην πόλη. 

Όπως έκαναν πάντα έτσι και τώρα
προσπαθούν να εξασφαλίσουν θέσεις
και προνόμια για τον εαυτό τους και
την τάξη που υπηρετούν και χρησιμο-
ποιούν γι’ αυτό το σκοπό, κάθε μέσο.
Η παραπομπή στο ΣτΕ αποτελεί ανά-
μεσα στα άλλα και προσπάθεια να

στραγγαλίσουν οικονομικά το δημοτι-
κό μας σχήμα. Τα έξοδα της εκδίκα-
σης στο ΣτΕ ανέρχονται σε μερικές χι-
λιάδες ευρώ. Η κα Αποστολάκη μάλι-
στα ζητά στην αίτησή της να της πλη-
ρώσουμε και τα δικά της έξοδα σε πε-
ρίπτωση που «δικαιωθεί». Υπενθυμί-
ζουν σε όλους ότι η δική τους «δημο-
κρατία» είναι πολύ ακριβή για τους μη
έχοντες.

Η «Ανταρσία στα Χανιά θα δώσει και
αυτή τη μάχη. Ξεκινούμε άμεσα οικο-
νομική καμπάνια ενίσχυσης για τα έξο-
δα της δίκης. Απευθυνόμαστε σε ερ-
γαζόμενους νεολαίους, σε όλους τους
αριστερούς ανθρώπους, τους αγωνι-
στές των κινημάτων, σωματεία και φο-
ρείς να ενισχύσουν την προσπάθειά
μας».

Η “μάχη του Ελληνικού” δεν τελείωσε Κάτω τα χέρια 
απ’το σχολείο μας

ΧΑΝΙΑ  Προσφυγή ενάντια στην Ανταρσία

ΓΑΛΑΤΣΙ  Ενάντια στο ξεπούλημα του Παλαί

23 Νοέμβρη, Γαλάτσι
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Σ
τις 19-23 Νοέμβρη
πραγματοποιήθηκε το
συνέδριο με τίτλο “Απ'

την Απελευθέρωση στα Δε-
κεμβριανά” στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο με πρωτοβουλία του
Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών σπουδών του τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο-
ρίας. 

Σε αυτό το συνέδριο δεκά-
δες ερευνητές παρουσίασαν
τις εισηγήσεις τους σχετικά
με τις επικρατούσες ιστορικές
συνθήκες σε Ελλάδα και Ευ-
ρώπη το 1944. Ουσιαστικά
ήταν η συνέχεια του περσινού
συνεδρίου «Αριστερά και Αστι-
κός Πολιτικός Κόσμος, 1940-
1960» που έγινε τον Απρίλιο
2013, εξετάζοντας με τη μορ-
φή συνεδριακού διαλόγου πά-
νω σε θεματικούς άξονες Απε-
λευθέρωση-Δεκεμβριανά, μια
σειρά ζητημάτων και ερωτη-
μάτων που παραμένουν ανοι-
κτά. 

“Το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο βρέθηκε στο συνέδριο

όλες τις μέρες, με τις εκδό-
σεις του για την περίοδο της
Αντίστασης, της Απελευθέρω-
σης, των Δεκεμβριανών και
του Εμφυλίου, αλλά και με βι-
βλία ενάντια στη σημερινή
άνοδο του φασισμού και την
αντικαπιταλιστική προοπτική”,
μας είπε ο Ραφαήλ. “Το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο αποτέλε-
σε σημείο αναφοράς για όλο
τον κόσμο που πέρασε από το
συνέδριο, που ειδικά μέσα
στο Σαββατοκύριακο ήταν πά-
ρα πολύς, με αποτέλεσμα να
γεμίσει το Αμφιθέατρο Σάκης
Καράγιωργας. Ανάμεσά τους
ήταν πολλοί Πανεπιστημιακοί,
Μεταπτυχιακοί και Προπτυχια-
κοί φοιτητές. Το βιβλίο που
κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν
η νέα έκδοση για την Ουκρα-
νία. Συνολικά πουλήθηκαν βι-
βλία αξίας 441 ευρώ”.

“Το συνέδριο είχε μεγάλη
συμμετοχή σε βαθμό που και
εμείς ως διοργανωτές εκπλα-
γήκαμε ευχάριστα”, δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο

Προκόπης Παπαστράτης, κα-
θηγητής Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας Παντεί-
ου Πανεπιστημίου και ένας από
τους διοργανωτές. “Στις βραδι-
νές συζητήσεις του Σαββατο-
κύριακου συμμετείχαν πάνω
από 200 άτομα. Οι εισηγητές
ήταν στην πλειοψηφία τους νέ-
οι ερευνητές, που είτε έχουν
κάνει διατριβές, είτε μόλις τις
τελείωσαν. Ήταν δηλαδή η τε-
λευταία λέξη της έρευνας.

Ομοιότητες

Αυτό που προέκυψε πολύ
καθαρά σαν συμπέρασμα ήταν
οι ομοιότητες σε σχέση με την
αντιμετώπιση της Ελλάδας
από τον ξένο παράγοντα τότε
και σήμερα. Υπήρχε μία ομάδα
ξένων ερευνητών που έδωσαν
το ευρωπαϊκό πλαίσιο της πε-
ριόδου και μαζί με 3-4 ερευνη-
τές από την Ελλάδα παρου-
σίασαν τι γινόταν στην Ισπανία
του Φράνκο, στη Γαλλία και τη
στάση του ΚΚ Γαλλίας, την
Ιταλία και το μεγάλο αντιστα-

σιακό κίνημα καθώς και την
Αντίσταση στο Βέλγιο όπου
χτυπήθηκε όπως χτυπήθηκε
στην Ελλάδα το Δεκέμβρη. 

Πήραν μέρος συνολικά 71
ομιλητές, οι περισσότεροι από
το Πάντειο. Η προσφορά ήταν
εθελοντική, καθώς το Πάντειο
μας διέθεσε μόνο το χώρο. Εί-
χαμε επίσης κάποια οικονομι-
κή στήριξη από την ΑΔΕΔΥ και
το Σύλλογο Π.Ε Αμαρουσίου.
Ο στόχος ήταν να δείξουμε
ότι το ελληνικό δημόσιο πανε-
πιστήμιο αγωνίζεται ενάντια
στην κρίση και τις πολιτικές
της Μπολόνια και της Τρόικα.
Το Πανεπιστήμιο μπορεί να
κάνει έρευνα, μόνο που αυτή
δεν πρέπει να γίνεται εθελον-
τικά αλλά να στηριχτεί από
την κυβέρνηση. Ήταν δηλαδή
μία δικιά μας μορφή αντίστα-
σης ενάντια στην προσπάθεια
διάλυσης του δημόσιου Πανε-
πιστημίου. Ελπίζουμε και του
χρόνου να συνεχίσουμε”.

K. Θ.

Ε
κδήλωση αφιερωμένη στην εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου διοργάνωσε
την Παρασκευή 21/11 το Δημοτικό

Σχήμα Ζωγράφου, Κίνημα στην Πόλη
(ΚσΠ) με τρεις ομιλητές που πήραν μέ-
ρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου,
τον Τάκη Αθανασόπουλο μέλος του ΚσΠ
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον Γιάννη Φελέκη
μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
ΟΚΔΕ Σπάρτακος και τον Κώστα Πίττα
από το ΣΕΚ, υπεύθυνο του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου.

Ο Τάκης Αθανασόπουλος αφού έκανε
μια συνολικότερη αναφορά στην περίοδο
και την κατάσταση της αριστεράς στην
Ελλάδα περιέγραψε με λεπτομέρεια τις
μέρες του Πολυτεχνείου. “Δούλευα σε
ένα εργαστήριο στην Πλάκα, όταν μας
ήρθε το μήνυμα να κατέβουμε στο Πολυ-
τεχνείο για συμπαράσταση. Από τον πομ-
πό η έκκληση για βοήθεια στην κοινωνία
είχε τεράστια ανταπόκριση δίνοντας φτε-
ρά στους αγωνιστές της κατάληψης. Οι
συζητήσεις ήταν τόσο έντονες που οδή-
γησαν στην αποχώρηση της Αντι-ΕΦΕΕ
και του Ρήγα, οι οποίοι επέστρεψαν αρ-
γότερα όταν κατάλαβαν ότι το πνεύμα
της εξέγερσης απλωνόταν σε όλη τη χώ-
ρα”. Ο σ. Τάκης μίλησε για την εργατική
συνέλευση στην οποία πήρε μέρος και η
οποία έδωσε νέα συνθήματα πολύ πιο ρι-
ζοσπαστικά, με εργατικά πρωτάγματα και
ενάντια στην συνεννόηση με τη χούντα. 

Στον ίδιο τόνο ο Γιάννης Φελέκης αφού
αναφέρθηκε στις εξορίες και τις φυλακές

της πρώτης περιόδου, την αμνηστία τον
Αύγουστο του '73, εστίασε στην ίδια την
κατάληψη του Πολυτεχνείου. “Από την
πρώτη στιγμή και σε πολύ λίγη ώρα αγο-
ράσαμε όλα τα μπλοκάκια και τους μαρ-
καδόρους από τα περίπτερα της περιο-
χής γράφοντας αυτοσχέδια συνθήματα,
ενώ με μπογιές και σπρέυ ζωγραφίζαμε
τα τρόλεϋ και τα λεωφορεία που έφταναν
σε όλη την Αθήνα και την Αττική κουβα-
λώντας το μήνυμα της εξέγερσης”.

Τέλος ο Κώστας Πίττας τόνισε πως
υπάρχουν μεγάλα πολιτικά διδάγματα
που κανείς πρέπει να βγάλει από το Πο-

λυτεχνείο. Από τα πιο προφανή, όπως
γιατί το όπλο της κατάληψης έχει στην
Ελλάδα μια δυνατή παράδοση, αλλά και
πιο ουσιώδη όπως η δύναμη του μαζικού
κινήματος και πόσο γρήγορα μπορεί να
ριζοσπαστικοποιηθεί. Ακούγαμε και τότε,
“η νεολαία του Γουέμπλεϊ κοιμάται. Δεν
μας παίρνει να κάνουμε εξεγέρσεις και
τέτοιες αποκοτιές. Μόνη λύση η ομαλο-
ποίηση. Τέτοιου είδους ψεύτικους ρεαλι-
σμούς είχε να αντιμετωπίσει η επαναστα-
τική αριστερά και πριν και κατά την διάρ-
κεια και μετά το Πολυτεχνείο”.

Κ. Μ.

Συνέδριο στο Πάντειο

“Η δικιά μας Αντίσταση”
Ολοκληρώνεται με την εκδήλωση που γίνεται στις

26/11 στο Εργατικό Κέντρο Χαλκίδας, ο πανελλαδικός
κύκλος των εκδηλώσεων που διοργάνωσε το Σοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα σε πόλεις, γειτονιές και σχολές
με θέμα “STOP στον νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη
Μέση Ανατολή, STOP στην ελληνική συμμετοχή”.

Συνολικά πάνω από 1.000 άτομα παρακολούθησαν
τις εκδηλώσεις, όπου έγιναν πλούσιες συζητήσεις με
πολλά ερωτήματα για το χαρακτήρα του νέου ιμπερια-
λιστικού πολέμου και τον κρίσιμο ρόλο που έχει να
παίξει η δημιουργία ενός αντιπολεμικού κινήματος
όπως στον προηγούμενο πόλεμο στο Ιράκ το 2003. 

Την Τετάρτη 19/11 η Μαρία Στύλλου μίλησε στον
Κοινωνικό χώρο της Κολοκοτρώνη 32Α, στον Πειραιά,
εξηγώντας τα καθήκοντα του αντιπολεμικού κινήματος
μπροστά στη νέα επέμβαση στη Μέση Ανατολή, ενάν-
τια στα επιχειρήματα των ιμπεριαλιστών περί πολέμου
κατά της τρομοκρατίας, που προσπαθούν να κρύψουν
τα συμφέροντα που συγκρούονται στην περιοχή, ανά-
μεσά τους και της ελληνικής άρχουσας τάξης. “Μέσα
από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις έγινε ένα πο-
λύτιμο ξεκαθάρισμα για το ρόλο του ISIS αλλά και τις
διαδικασίες που το εξέθρεψαν αλλά δόθηκαν και πο-
λύτιμα επιχειρήματα κατά της ισλαμοφοβίας που χρει-
άζεται να παλέψουμε όλοι όσοι θέλουμε να σταματή-
σουμε την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή
και την ελληνική συμμετοχή” μας είπε η Τιάνα.

Κατάσταση

Την επόμενη μέρα εκδήλωση έγινε στο Χαλάνδρι, με
ομιλήτρια τη Δήμητρα Κυρίλλου και συμμετοχή μαθη-
τών, φοιτητών και εργαζομένων. “Η εισήγηση επικεν-
τρώθηκε στο να εξηγήσει σε ποια κατάσταση βρίσκε-
ται αυτή τη στιγμή ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός και
πώς η τακτική των ΗΠΑ στο Ιράκ εξέθρεψε το ISIS αλ-
λά και το ρόλο που έχει να παίξει το αντιπολεμικό κίνη-
μα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο”, μας είπε η
Αλεξάνδρα. “Στη διάρκεια της συζήτησης μπήκαν
ερωτήσεις για τις εξελίξεις στο Κομπάνι και τη στάση
του αντιπολεμικού κινήματος για τους Κούρδους”. 

Την Παρασκευή 21/11 συζήτηση έγινε στη Βίλλα
Στέλλα στο Νέο Ηράκλειο, με εισηγητή τον Πάνο
Γκαργκάνα, που έδωσε την εικόνα των ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών στην περιοχή τα τελευταία χρόνια
και εξήγησε γιατί η λύση για τους λαούς εκεί, όπως
για τους Κούρδους, δεν είναι η συστράτευση με την
μία ή την άλλη ιμπεριαλιστική δύναμη, αλλά οι εξεγέρ-
σεις της αραβικής άνοιξης που ξέσπασαν το προηγού-
μενο διάστημα. “Πάνω στη δύναμη του αντιπολεμικού
κινήματος και της ενότητας των εργατών ενάντια
στους ιμπεριαλιστές ήταν και οι περισσότερες τοποθε-
τήσεις, όπου τονίστηκε η ανάγκη του ξεκαθαρίσματος
της Αριστεράς πάνω στο ζήτημα της ισλαμοφοβίας.
Έγιναν επίσης τοποθετήσεις που θύμισαν προηγούμε-
να αντιπολεμικά κινήματα όπως αυτά, ενάντια στους
πολέμους του Βιετνάμ και του Ιράκ” μας είπε ο Στέ-
λιος. 

Το Σάββατο 22/11 έγιναν εκδηλώσεις στο Δημαρ-
χείο Νέας Σμύρνης με ομιλητή τον Κώστα Πίττα και
στο δημαρχείο Νίκαιας με ομιλητή τον Πάνο Γκαργκά-
να. Στην εκδήλωση της Νίκαιας συμμετείχαν αρκετοί
πακιστανοί μετανάστες που μίλησαν με βάση τις εμ-
πειρίες τους για το πως ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
προσπάθησε να δημιουργήσει τεχνητό μίσος ανάμεσα
σε Σουνίτες και Σιίτες, που στην πραγματικότητα δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα. Την Κυριακή η Μαρία Στύλ-
λου μίλησε στο Περιστέρι και ο Κώστας Πίττας στα
Άνω Λιόσια. 

Αντιπολεμικές
Εκδηλώσεις

Η ζωντανή ιστορία του 
Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου
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ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Οργανώνοντας 
την πανεργατική απεργία στις 27/11
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Θωμάς Παπαϊωάννου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλήτρια: Ζωή Παπαδημητροπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Στέκι
(Κ. Βάρναλη 66) 8μμ
Μαρξισμός: θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
καφέ «3 λαλούν» 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Κώστας Μπαχούλης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Η πανεργατική 27/11 και η συνέχεια
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Οργανώνοντας
την πανεργατική απεργία στις 27/11
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Στέκι
«Εκτός Σχεδίου» 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί;
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Ερνέστο 6μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική 
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Quiz 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Οι επαναστάτες και οι εφημερίδες τους
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Στέκι Νεολαίας
Αμπελοκήπων 7μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;

Ομιλητής: Αποστόλης Καβουρίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Κόζας 8μμ
Αντικαπιταλιστική απάντηση
στην καταστροφή του κλίματος
Ομιλήτρια: Εύα Ντουλκερίδου

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Poeta 7μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλητής: Βασίλης Τσιγαρίδας

ΠΑΤΡΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λυσικάτου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
και την ομοφοβία
Ομιλήτριες: Βάσω Δάκα, Αγγελική Δου-
λαβέρη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Στοά Σάρκα,
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Νεφέλη Βαγγελή

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 δημαρχείο 7.30μμ
Οι επαναστάτες και οι εφημερίδες τους
Ομιλητής: Διογένης Μπαλαμάτιας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
καφέ Έχουμε και Λέμε 7.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ Τέχνη 7μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Ελένη Τσιρουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;

Ομιλητής: Βάτος Χειμώνας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Οι επαναστάτες και οι εφημερίδες τους
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
καφέ Σπιρτόκουτο 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ 1968
(Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Αντικαπιταλιστική απάντηση
στην καταστροφή του κλίματος
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
STOP στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο
στη Μ. Ανατολή, STOP
στην ελληνική συμμετοχή
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/11 Στέκι Δράση
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Τσιού 7.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
- ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Ηλίας Γεωργούλης

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ
πλατεία Αγ.Νικόλαος 7μμ
1917 στη Ρωσία,
η δύναμη της εργατικής επανάστασης
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελια

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Τριώτα
(Μετρό Αγ.Αντώνης) 7.30μμ
Μέση Ανατολή – αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στις επεμβάσεις
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Ανάδυση
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 8μμ
Μέση Ανατολή – Αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στις επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Κούνια
(Θεμιστοκλέους 43) 7.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ El Viaje El Viaje 0μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Blue 8μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΞΑΝΘΗ
•ΠΕΜΠΤΗ 27/11 Πολυτεχνείο (προκατ)
7μμ
Η επίθεση στην παιδεία και 
οι απαντήσεις του κινήματος
Ομιλητές: Τζεμαλή Μηλιαζήμ, δάσκα-
λος, Λία Δαμιανάκη, καθηγήτρια, Θεό-
δωρος Μιχαήλ, φοιτητής
•ΠΕΜΠΤΗ 4/12 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Φώτης Τριάντας
•ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

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 27/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. δημαρχείου 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σιβιτανίδου & Αραπάκη 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 1πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 12μ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11Πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 12πμ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζοδρομος Χαϊμαντά 12.30μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 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
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Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/11 
Εργατικό Κέντρο 6.30μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ - 

ΤΑΥΡΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών – 
Άνω Πετράλωνα) 6.30μμ
Παρουσίαση των θέσεων

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Εκδηλώσεις
Ο Δεκέμβρης
του ‘44
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Λαϊκή 12μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Π. Τσαλδάρη, 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
ΖΩΓΡΑΦΟΥ , Πλ Γαρδένιας, 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ, Φωκίωνος Νέγρη, 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, Υμηττού (Συντριβάνι), 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ: Κονδύλη, 11πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Πλ. Ηρώων, 11πμ

Εξορμήσεις ΚΕΕΡΦΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: πλ. Κύπρου, 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ: πλ Εσταυρωμένου, 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: πλ Χαλανδρίου, 11πμ
ΙΛΙΟΝ: πλ. Ιλίου, 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ, Καλλιδρομίου-Λαική, 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος, 10πμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: Ακαδημία Πλάτωνος 11πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΗΣΑΠ, 11πμ



Τ
ον Νοέμβρη του 1918 ιδρύθηκε το Σο-
σιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας
(ΣΕΚΕ) που λίγο μετά θα προσθέσει το Κ

(κομμουνιστικό) στον τίτλο του και το 1924 θα
μετονομαστεί σε ΚΚΕ. Ο Αβραάμ Μπεναρόγια,
ηγετικό στέλεχος της θρυλικής Φεντερασιόν
της Θεσσαλονίκης, της μεγαλύτερης οργάνω-
σης που στήριξε το ιδρυτικό συνέδριο, έχει
δώσει μια ακριβή και ενδιαφέρουσα περιγρα-
φή της σύνθεσής του:

«Στο συνέδριο ήσαν όλοι οι εκπρόσωποι των
σοσιαλιστικών ζυμώσεων παλαιοτέρων ετών,
πλην του Πλάτωνος Δρακούλη, οι ζωηρότεροι
και συνειδητότεροι εκπρόσωποι του ελληνικού
προλεταριάτου καπνεργάται, ηλεκτροτεχνίται,
σιγαροποιοί, ναυτικοί, οι εκπρόσωποι των νέων
ιδεολόγων διανοουμένων, φοιτηταί επαναστά-
ται, δοκιμασθέντες ήδη στον αγώνα υπέρ των
ιδεών των. Μια χούφτα ανθρώπων περί τους
30 εν όλω έθετον τις βάσεις ενός νέου και
ιστορικού κόμματος του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος, ήνοιγον τον δρόμον της πολιτικής σταδιο-
δρομίας της νέας κοινωνικής τάξεως, του ελ-
ληνικού προλεταριάτου». 

Οι εκπρόσωποι των πιο συνειδητών και «ζωη-
ρότερων», δηλαδή πιο μαχητικών, εργατών και
εργατριών δεν συμμετείχαν στην ίδρυση ενός
νέου κόμματος παρακινημένοι από ένα παροδι-
κό ενθουσιασμό. Η εργατική τάξη στην Ελλάδα
μπορεί να ήταν νεαρή, σε σχέση πχ με την ερ-
γατική τάξη στην Αγγλία. Όμως, προσπαθούσε
να οργανωθεί και να παλέψει από τα πρώτα
της βήματα. Ούτε η Αριστερά, οι σοσιαλιστές
και οι επαναστάτες, έπεσαν με αλεξίπτωτο.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν τα μέλη του
Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου του Καλ-
λέργη πουλούσαν την εφημερίδα τους και
έγραφαν συνδρομητές, ήταν κομμάτι της ερ-
γατικής τάξης, έστω και μικρό και κατακερματι-
σμένο. Το 1918, όμως, είχαν αλλάξει δυο πράγ-
ματα –κι η εργατική τάξη και η Αριστερά. 

Η εργατική τάξη είχε αρχίσει να κινείται
όπως ποτέ μέχρι τότε. Ένας πυρετός οργάνω-
σης σε σωματεία και διεκδικήσεις για μισθούς,
ώρες δουλειάς, συνθήκες εργασίας καταλάμ-
βανε όλο και μεγαλύτερα στρώματα. Οι συνε-
χείς πολεμικές εξορμήσεις, από τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, είχαν κάνει πιο ριζοσπαστικές τις ιδέ-
ες και τα αιτήματα. Χρυσή βροχή από κέρδη
για τους βιομήχανους, τους εμπόρους, τους
τραπεζίτες και τους εφοπλιστές, νεκροί, ακρω-
τηριασμένοι και πεινασμένοι για τους εργάτες.

Η ίδρυση της ΓΣΕΕ

Η ίδρυση της ΓΣΕΕ που πραγματοποιήθηκε
λίγες μέρες πριν του ΣΕΚΕ συμπύκνωσε αυτές
τις διεργασίες. Στην εισηγητική έκθεση που
διαβάστηκε στο συνέδριο «εγνώσθησαν μέχρι
τούδε 300 απεργίαι, των 275 εκ των οργανωμέ-
νων σωματείων». Δυο διαμάχες καθόρισαν τις
εργασίες του συνεδρίου και οι δυο έληξαν με
νίκη της αριστεράς. Η πρώτη αφορούσε τη θέ-
ση ότι η ΓΣΕΕ θα βασίζεται «επί της αρχής της
πάλης των τάξεων» κι η δεύτερη ότι θα βρίσκε-
ται «πέραν πάσης αστικής πολιτικής επιρροής».

Εκτός από τον πόλεμο και τις απεργίες
υπήρχε κι η επανάσταση. Για τους σοσιαλι-
στές που είχαν ταχθεί ενάντια στον παγκόσμιο
πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυ-
τόν (γιατί αυτοί συμμετείχαν στην ίδρυση του
ΣΕΚΕ) ο προσανατολισμός στη νέα επαναστα-
τική αριστερά που διαμορφωνόταν διεθνώς
γύρω από τους μπολσεβίκους ήταν δεδομένος

–αν και όχι χωρίς διαφωνίες και υπολείμματα
παλιών απόψεων.

Τον Οκτώβρη του 1917 τα εργατικά συμβού-
λια είχαν πάρει την εξουσία στην Πετρούπολη
και τη Μόσχα. Τον Νοέμβρη του 1918 το ιδρυ-
τικό συνέδριο του ΣΕΚΕ διέκοψε τις εργασίες
του για να πανηγυρίσει την είδηση του ξεσπά-
σματος της επανάστασης στην Γερμανία. Πέν-
τε μόλις μήνες μετά την ίδρυσή του αποφάσι-
σε την προσχώρησή του στη νέα Κομμουνιστι-
κή Διεθνή που μόλις είχε ιδρυθεί. Το νέο κόμ-
μα θα ήταν εργατικό, αντιπολεμικό, διεθνιστι-
κό και επαναστατικό. Κι αυτή η θέση δοκιμά-
στηκε στην πράξη. 

Οι δοκιμασίες ήρθαν πολύ γρήγορα. Μια
πρώτη ήταν ο γιορτασμός της Πρωτομαγιάς
(τον Απρίλη σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο)
του 1919. Κυβέρνηση, εφημερίδες και οι βενιζε-
λικοί κι αντιβενιζελικοί συνδικαλιστές «πέσανε»
πάνω στη ΓΣΕΕ και το ΣΕΚΕ για να μην γιορτά-
σουν τη διεθνή μέρα των εργατών με απεργία
και διαδηλώσεις «ένεκα των εξαιρετικών εθνι-
κών περιστάσεων», σε λίγες βδομάδες ο ελλη-
νικός στρατός θα αποβιβαζόταν στη Σμύρνη.
Τελικά η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε όπως της
άξιζε, και το επόμενο διάστημα τα μέλη του ΣΕ-
ΚΕ ρίχτηκαν στις απεργιακές μάχες. 

Τον Ιούλη του 1919 έγινε η πρώτη πανεργα-
τική απεργία – διαρκείας. Την πυροδότησε η
απόφαση της κυβέρνησης να συλλάβει και να
εξορίσει τους συνδικαλιστές του ΣΕΚΕ στη δι-
οίκηση της ΓΣΕΕ γιατί είχαν εκφράσει τη στή-
ριξη της συνομοσπονδίας στην απεργία διαρ-
κείας των τραπεζοϋπαλλήλων και ετοίμαζαν
γενική απεργία συμπαράστασης. 

Το απεργιακό κίνημα το 1919 - 1921 εκτυλί-
χτηκε την ίδια περίοδο που κλιμακωνόταν ο
πόλεμος στη Μικρά Ασία. Από αυτή την άποψη
εμβληματική είναι η απεργία των σιδηροδρομι-
κών τον Φλεβάρη του 1921. Η πλειοψηφία της
διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σι-
δηροδρομικών αποτελούνταν από συνδικαλι-

στές συντηρητικούς ή σοσιαλιστές εχθρικούς
στο ΣΕΚΕ. Παρόλα αυτά η απεργία ξεκίνησε
το Φλεβάρη του 1921 και παρέλυσε όλο το δί-
κτυο, με την κυβέρνηση να καταγγέλλει τους
«εγωιστές» σιδηροδρομικούς που κάνουν
απεργίες θέτοντας σε κίνδυνο τα «παιδιά μας»
που πολεμάνε στην Μικρά Ασία για τα «δίκαια
του ελληνισμού». 

Η κυβέρνηση ζήτησε από την απεργιακή
ηγεσία να δώσει ένα τρένο για τη μεταφορά
του Πατριάρχη Αντιόχειας που θα «ευλογού-
σε» το γάμο του Γεωργίου που αργότερα θα
γινόταν βασιλιάς. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Επιστράτευση 

Η κυβέρνηση απάντησε στην απεργία με την
επιστράτευση των απεργών. Στρατός περικύ-
κλωσε το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά που γι-
νόταν η απεργιακή συνέλευση και εκατοντάδες
απεργοί οδηγήθηκαν στο Φρουραρχείο κι από
κει στη …Μικρά Ασία. Η ίδια η κυβέρνηση με
τις πράξεις της έδινε ένα αξέχαστο μάθημα
στους εργάτες: αποκαλύπτοντας τον πραγμα-
τικό χαρακτήρα του πολέμου στην Μικρά Ασία. 

Το ΣΕΚΕ έκανε αυτή τη σύνδεση συνειδητά.
Την έκαναν οι αγωνιστές του στα συνδικάτα
και τις απεργίες, την έκαναν οι φαντάροι που
οργάνωναν αντιπολεμικούς ομίλους στο μέτω-
πο όπως αυτόν που συμμετείχε ο νεαρός Παν-
τελής Πουλιόπουλος, που αργότερα θα γινό-
ταν γραμματέας του ΚΚΕ, σύντροφος του
Τρότσκι κι ο μεγαλύτερος θεωρητικός του
μαρξισμού στην Ελλάδα.

Λίγους μήνες πριν την απεργία των σιδηρο-
δρομικών, τον Σεπτέμβρη του 1920 ο Βενιζέ-
λος είχε επιτύχει έναν «εθνικό θρίαμβο» -την
υπογραφή της Συμφωνίας των Σεβρών που
υλοποιούσε τις φιλοδοξίες της άρχουσας τά-
ξης για την Ελλάδα των δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών. Το ΣΕΚΕ καταδίκασε τη Συμ-
φωνία που υποτίθεται ότι έφερνε την ειρήνη
και την «εθνική δικαίωση»: 

«Η πατρίς, της οποίας ιδιοποιούνται το όνο-
μα, η πατρίς των, για την οποίαν μας έστειλαν
να πολεμήσουμε, δεν είναι παρά η γεωγραφική
εκείνη έκτασις επί της οποίας απλώνεται η εκ-
μετάλλευσίς των. Το μεγάλωμά της διά το
οποίον πανηγυρίζουν, είναι η επέκτασις των
ορίων της εκμεταλλεύσεώς των και της προσο-
δοφόρου τοποθετήσεως των κεφαλαίων των».

Και το ΣΕΚΕ εξηγούσε ποιος είναι πραγματι-
κός εχθρός:

«Η ώρα του πολέμου έφθασεν! Ο εχθρός
ευρίσκεται εντός των συνόρων και όχι πέραν
αυτών! Είναι αυτοί οι εκμεταλλευταί μας οι
οποίοι κρύπτονται όπισθεν των διαφόρων αστι-
κών κομμάτων και οι οποίοι εμφανίζονται ενώ-
πιον του λαού με πατριωτικά και εθνικιστικά
ενδύματα, ενώ οι ίδιοι ως εργοδόται, ως τρα-
πεζίται, ως τοκισταί, ως γαιοκτήμονες, ως έμ-
ποροι, ως πολιτικοί, τυραννούν και καταπιέ-
ζουν τον τόπο. Αυτοί είναι οι πραγματικοί –οι
φυσικοί- εχθροί μας».

Καλό μάθημα

Σήμερα η άρχουσα τάξη μας καλεί να βά-
λουμε πλάτη στη διεκδίκηση των «εθνικών δι-
καίων» στην ανατολική Μεσόγειο με τις ΑΟΖ.
Η στάση του ΣΕΚΕ στα πρώτα βήματά του
απέναντι σε ανάλογα και πολύ μεγαλύτερα
«εθνικά συμφέροντα» είναι ένα καλό μάθημα
για την Αριστερά του σήμερα. 

Συχνά στην αριστερή ιστοριογραφία είναι
κοινός τόπος η αναφορά στην «ακτινοβολία
της Ρώσικης Επανάστασης» στη διαμόρφωση
και την ανάπτυξη του νέου κόμματος. Η «ακτι-
νοβολία» όντως υπήρχε και παρακινούσε χιλιά-
δες εργάτριες και εργάτες είτε να εντάσσον-
ται στο κόμμα είτε να στηρίζουν τους αγωνι-
στές του στα συνδικάτα και τις απεργίες. Για
όλον αυτό τον κόσμο ίσως όχι με σαφή θεωρη-
τικό τρόπο, η τάξη ήταν πιο ισχυρή έννοια από
το έθνος, το όραμα της κοινωνικής απελευθέ-
ρωσης πολύ πιο πραγματικό και αναγκαίο από
αυτό της «Μεγάλης Ελλάδας». 

Με άλλα λόγια, ο διεθνισμός και η επανά-
σταση, τα δυο βάθρα που στήθηκε το νέο κόμ-
μα εκείνο τον Νοέμβρη του 1918, δεν το απο-
μόνωσαν από την εργατική τάξη που πάλευε
αλλά του έδωσαν τη δυνατότητα να κερδίσει
τους καλύτερους μαχητές της.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Το κόμμα της 
εργατικής επανάστασης 
στην ΕλλάδαΣΕΚΕ

Διαβάστε επίσης
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Τ
α «Διδάγματα του Οκτώβρη» είναι ένα
από τα σημαντικότερα βιβλία του
Τρότσκι. Ο Λέων Τρότσκι ολοκλήρω-

σε το μικρό αυτό βιβλιαράκι σαν πρόλογο
στα άπαντα των γραπτών του για την πε-
ρίοδο της επανάστασης του 1917, αλλά το
εξέδωσε ξεχωριστά τον Οκτώβρη του 1924,
ένα χρόνο μετά την ήττα της επανάστασης
στη Γερμανία και τη Βουλγαρία το 1923.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1923
η Γερμανία βρέθηκε σε παρόμοια επανα-
στατική κατάσταση όπως η Ρωσία το 1917.
Εργατικές επιτροπές φτιάχνονταν σε εργο-
στάσια και οργανώνονταν εργατικές πολι-
τοφυλακές. Καθώς η επιρροή του ΚΚ Γερ-
μανίας συνεχώς αυξανόταν, ο στρατός άρ-
χισε να προετοιμάζει πραξικόπημα. Σε αυτή
την κρίσιμη καμπή η ηγεσία του κόμματος
αντί να δώσει το σύνθημα για γενική απερ-
γία όπως περίμενε η βάση, φάνηκε διστα-
κτική. Όταν οι σοσιαλδημοκράτες αρνήθη-
καν την κοινή δράση ενάντια στη δεξιά αν-
τιδραστική κυβέρνηση οι ηγέτες του ΚΚ
ανακάλεσαν την απόφαση για γενική απερ-
γία και ανέστειλαν την εξέγερση. Η μεγαλύ-
τερη ευκαιρία για μια νέα νικηφόρα επανά-
σταση στην Ευρώπη χάθηκε, με ολέθριες
συνέπειες για την εργατική τάξη στη Γερ-
μανία και αφήνοντας την Ρωσία απομονω-
μένη. 

Συγκλονισμένος από την ήττα στη Γερμα-
νία, ο Τρότσκι, παρουσίασε τα «Διδάγματα
του Οκτώβρη» σε μια προσπάθεια να μεταφέρει
τις εμπειρίες των Μπολσεβίκων στα άλλα κομ-
μουνιστικά κόμματα, να διδάξει επαναστατική
στρατηγική και τακτική.

Το βασικό επιχείρημα που θέλει να αναδείξει
το βιβλίο είναι η κεντρικότητα του Επαναστατι-
κού Κόμματος. “Τα γεγονότα έχουν αποδείξει
ότι χωρίς ένα Κόμμα ικανό να καθοδηγήσει την
προλεταριακή επανάσταση, η ίδια η επανάστα-
ση γίνεται αδύνατη (…) δεν υπάρχει τίποτα άλλο
που μπορεί να υπηρετήσει το προλεταριάτο σαν
υποκατάστατο του ίδιου του δικού του Κόμμα-
τος”. Ο Τρότσκι δεν λέει ότι κάθε επανάσταση
είναι αδύνατη χωρίς το κόμμα, αλλά ότι για να
μπορέσει η εργατική τάξη να πάρει και να κρα-
τήσει την εξουσία, το επαναστατικό κόμμα είναι
αναντικατάστατο.

Επαναστατική κατάσταση

Σε αυτό το βιβλίο ο Τρότσκι δεν ασχολείται με
το χτίσιμο του κόμματος, αλλά με το κόμμα σε
μια επαναστατική κατάσταση. Είναι η πρώτη
χρονολογικά σοβαρή πολιτική ανάλυση της τα-
κτικής των μπολσεβίκων για τους μήνες που
οδήγησαν στην Επανάσταση του Οκτώβρη του
1917. Αυτό που ακολούθησε την έκδοσή του,
όμως, ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση για το
ίδιο το μέλλον της ρώσικης επανάστασης.

Όπως εξηγεί ο Ντάνκαν Χάλας στον εξαιρετι-
κό πρόλογο της έκδοσης του Μαρξιστικού Βι-
βλιοπωλείου, αν και οι περισσότερες δομές της
σοβιετικής και κομματικής δημοκρατίας ήταν
ακόμα σε λειτουργία το 1924, η Ρωσία στην
πραγματικότητα κυβερνιόταν ήδη από την τρόι-
κα των «Παλαιών Μπολσεβίκων», Ζηνόβιεφ, Κά-
μενεφ και Στάλιν που είχαν εκλεγεί τον Απρίλη
του 1923 στο Δωδέκατο Συνέδριο του Κόμμα-

τος. Οι «Παλαιοί Μπολσεβίκοι», που αντικατέ-
στησαν τον Λένιν, πρόβαλλαν τους εαυτούς
τους σαν τους στυλοβάτες της μπολσεβίκικης
ορθοδοξίας, πιστοί ιεραπόστολοι του «αλάνθα-
στου» Λένιν. Στα «Διδάγματα του Οκτώβρη» ο
Τρότσκι χτύπησε τους μύθους του αλάθητου
των Μπολσεβίκων περιγράφοντας βήμα-βήμα
τις μεγάλες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις
του Λένιν με την ηγεσία του κόμματος και θυμί-
ζοντας την πολιτική ιστορία της «τρόικας», ιδιαί-
τερα την κρίσιμη χρονιά του 1917. 

Αυτό που προέκυψε από την επανάσταση που
ανέτρεψε τον Τσάρο τον Φλεβάρη του 1917
ήταν μια κατάσταση δυαδικής εξουσίας. Επίση-
μα η εξουσία άνηκε στην Προσωρινή Κυβέρνη-
ση με την συμμετοχή όλων των «δημοκρατικών»
κομμάτων, αλλά απέναντί της υπήρχαν τα συμ-
βούλια των εργατών και των στρατιωτών, τα Σο-
βιέτ, που ήταν τα πραγματικά όργανα που έλεγ-
χαν τους χώρους δουλειάς και τα στρατόπεδα. 

Η ηγεσία των Μπολσεβίκων που βρίσκονταν
στη Ρωσία, μέσα από την Πράβδα την εφημερί-
δα τους, κάτω από την καθοδήγηση του Στάλιν
και του Κάμενεφ ανακοίνωσε την υποστήριξη
της Προσωρινής Κυβέρνησης ακόμα και όταν η
τελευταία δήλωσε ότι θα συνεχίσει την συμμετο-
χή στον ιμπεριαλιστικό Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Απέναντι σε αυτή τη λαθεμένη πολιτική ο Τρό-
τσκι αντιπαραθέτει τις πραγματικές απόψεις του
Λένιν που επιστρέφοντας τον Απρίλη του 1917
στην Πετρούπολη διαφωνεί ανοιχτά ζητώντας:
“Καμιά υποστήριξη στην Προσωρινή κυβέρνηση.
Το σύνθημά μας πρέπει να είναι: Όλη η εξουσία
στα Σοβιέτ”. 

Όπως εξηγεί ο Τρότσκι: “Το βασικό ερώτημα
ήταν: θα έπρεπε ή όχι να καταλάβουμε την
εξουσία; Η μία τάση ήταν η προλεταριακή, που

οδηγούσε στο δρόμο της παγκόσμιας
επανάστασης. Η άλλη ήταν η «δημοκρα-
τική» που οδηγούσε στην υποταγή της
προλεταριακής πολιτικής στις απαιτή-
σεις της αστικής κοινωνίας μέσα από τη
διαδικασία μεταρρυθμίσεων”. 

Όπως και ο Τρότσκι, έτσι και ο Λένιν
με την επιστροφή του τον Απρίλη υπο-
στηρίζει, σε αντίθεση με τους υπόλοι-
πους, τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της
Ρώσικης Επανάστασης και συγκρούεται
έτσι με την παραδοσιακή άποψη πολλών
«Παλαιών Μπολσεβίκων» ότι η επανάστα-
ση στη Ρωσία είναι αστικοδημοκρατική.

Εργατική βάση

Με τη στήριξη της εργατικής βάσης
του κόμματος ο Λένιν κέρδισε την πολιτι-
κή μάχη και ξεκόλλησε την ηγεσία των
Μπολσεβίκων από τις συντηρητικές θέ-
σεις της πρώτης περιόδου. Το ίδιο έκανε
σε όλες τις δύσκολες καμπές της επανά-
στασης μέχρι την εξέγερση και την επι-
κράτηση του Οκτώβρη.

Τόσο στα Ιουλιανά του 1917, όταν χι-
λιάδες εργάτες ξέσπασαν σε “πρώιμες”
σύμφωνα με τον Λένιν, αλλά όχι τυχοδιω-
κτικές (όπως έλεγε η δεξιά πτέρυγα των
Μπολσεβίκων), διαδηλώσεις και ένοπλες
συγκρούσεις ενάντια στην Προσωρινή
Κυβέρνηση, όσο και λίγο αργότερα τον
Αύγουστο όταν ο στρατηγός Κορνίλοφ

επιχείρησε πραξικόπημα με σκοπό να τσακίσει
την επανάσταση. Το ίδιο χρειάστηκε λίγο μετά,
με την απόφαση του συνεδρίου των Μπολσεβί-
κων για την ένοπλη εξέγερση, οι Λένιν και Τρό-
τσκι με σκληρή κριτική στα πισωγυρίσματα, με
ξεκάθαρες επιλογές και με απαράμιλλη εμπιστο-
σύνη στην δύναμη της εργατικής τάξης, διεξή-
γαγαν την «τέχνη της επανάστασης» με μοναδι-
κό τρόπο. Το βιβλίο αυτό δείχνει μία προς μία
τις πολιτικές μάχες των Μπολσεβίκων για να
κερδίσουν με τη μεριά τους την εργατική τάξη
τους κρίσιμους μήνες από τον Φλεβάρη στον
Οκτώβρη του 1917.

Όταν εκδόθηκε τον Οκτώβρη του 1924 «τα
5.000 αντίτυπα της έκδοσης εξαντλήθηκαν γρή-
γορα και όταν η συζήτηση κορυφώθηκε δύσκο-
λα μπορούσε να βρει κανείς το βιβλίο, κάτι που
οδήγησε στις φήμες ότι το βιβλίο απαγορεύτηκε
επίσημα», περιγράφει ο βρετανός ιστορικός E.H
Carr. 

Στην πραγματικότητα η σταλινική αντίδραση
μέσα στην ΕΣΣΔ, απέναντι σε αυτό το μικρό βι-
βλιαράκι, ήταν μια καταιγίδα από λαθροχειρίες,
ύβρεις και διαστρεβλώσεις που εδραίωσαν για
πρώτη φορά την αντι-Τροτσκιστική προπαγάν-
δα. Αμέτρητα άρθρα κατήγγειλαν τον Τρότσκι
στον επίσημο τύπο, ενώ λίγους μόλις μήνες με-
τά, στις αρχές του 1925 κυκλοφόρησε ένας τε-
ράστιος τόμος με τον τίτλο «Για τον Λενινισμό»
που περιείχε κείμενα που προσπαθούσαν να
ανασκευάσουν τα «Διδάγματα του Οκτώβρη».
Ήταν ακριβώς την ίδια περίοδο που ο Στάλιν
διακήρυξε ένα νέο δόγμα εντελώς ξένο από τις
ιδέες του Λένιν, το δόγμα «του σοσιαλισμού σε
μία μόνο χώρα». 

Κυριάκος Μπάνος

Θα τα βρείτε στο
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Τ
ο Υπουργείο Παιδείας ετοιμά-
ζεται να καταθέσει τροπολογία
στο σχέδιο νόμου για την

Έρευνα και την Καινοτομία  στην
οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι
στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των
μειονοτικών σχολείων δεν μπορούν
να διδάσκουν μουσουλμάνοι δάσκα-
λοι…! Επίσης προβλέπεται ότι μετά
τη συμπλήρωση 10 ετών σε μειονοτι-
κό σχολείο ο εκπαιδευτικός θα πρέ-
πει να μετατίθεται υποχρεωτικά. Οι
παραπάνω ρυθμίσεις πέρα από εξό-
φθαλμα αντισυνταγματικές και παρά-
νομες, καθώς εισάγουν άνιση μετα-
χείριση των δασκάλων λόγω θρη-
σκεύματος, είναι ρατσιστικές και
εθνικιστικές. Επίσης είναι παντελώς
αντιπαιδαγωγικές καθώς θεσμοθε-
τούν την διάκριση μέσα στο πλαίσιο
του σχολείου.

Ο Υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρ-
δος κατάφερε να επιβιώσει σε όλες
τις μνημονιακές κυβερνήσεις γιατί
αναλάμβανε πάντοτε το πιο βρώμικο
παιχνίδι, τώρα ετοιμάζεται να κάνει
κάτι ακόμα πιο βρώμικο: Να θεσμο-
θετήσει το διαχωρισμό ανάμεσα σε
μουσουλμάνους και μη μουσουλμά-
νους εκπαιδευτικούς στοχοποιώντας
τους πρώτους. 

Εθνικιστικές προθέσεις

Πίσω από την επίθεση αυτή ανα-
δεικνύονται οι εθνικιστικές – σοβινι-
στικές προθέσεις της κυβέρνησης
καθώς (χωρίς να δηλώνεται ρητά)
υπονοείται ότι οι μουσουλμάνοι δά-
σκαλοι είναι φορείς της τουρκικής
προπαγάνδας. Υπήρξαν και άλλες
νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυ-
βέρνησης, όπως αυτή που θέσπισε
τον ορισμό από το Υπουργείο παιδεί-
ας των ιεροδιδασκάλων που θα διδά-
σκουν το Ισλάμ στους μουσουλμανό-
παιδες. Αυτή είναι η ακροδεξιά απάν-
τηση της κυβέρνησης των Μπαλτά-
κων στην εκλογική άνοδο στις ευ-
ρωεκλογές του Κόμματος Ισότητας
Ειρήνης και Φιλίας (DEB), που έλαβε
τις περισσότερες μουσουλμανικές
ψήφους με κύριο αίτημα την ανάδει-
ξη στο ευρωκοινοβούλιο των συνθη-
κών ανισότητας και των αιτημάτων
της μειονότητας. …

Καλούμε τους συλλόγους των εκ-
παιδευτικών να καταδικάσουν την νέα
ακροδεξιά – ρατσιστική τροπολογία.
Να δημοσιοποιήσουν πλατιά το ζήτη-
μα με ανοιχτή συνέντευξη τύπου και
να κάνουν το θέμα ζήτημα της κοινω-
νίας και όχι ζήτημα παζαριών των δια-
δρόμων της Βουλής. Να καλεστούν
έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ώστε
με μαζικό τρόπο να αποφασίσουν οι
εκπαιδευτικοί τις κινητοποιήσεις για
την ανατροπή της τροπολογίας.

Να οργανώσουμε όλοι μαζί οι ερ-
γαζόμενοι την απεργία της 27 Νοέμ-
βρη για να τελειώνουμε με την κυ-
βέρνηση των Μνημονίων, των Μπαλ-
τάκων και της εθνοκαπηλείας

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Ξάνθης

Aντιφασιστικές-αντιρατσιστικές κινητο-
ποιήσεις οργανώνονται στις 29-30 Νοέμ-
βρη στη Λυόν, ενάντια στο συνέδριο του
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Μαρίν
Λεπέν που γίνεται εκείνες τις μέρες στην
πόλη.

Το Σάββατο 29 Νοέμβρη στις 2μμ θα
ξεκινήσει διαδήλωση από το 7ο διαμέρι-
σμα που θα καταλήξει με συναυλία στο
κέντρο ενώ την Κυριακή 30 Νοέμβρη από
τις 10 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι θα
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις στο 8ο
διαμέρισμα που θα κλείσουν με ολομέ-
λεια για τις προοπτικές δράσης απέναντι
στην άκρα δεξιά. 

Οι κινητοποιήσεις οργανώνονται από
την Κίνηση κατά της ανόδου της Ακροδε-
ξιάς στη Γαλλία CONEX, και έχουν την
υποστήριξη δεκάδων συλλογικοτήτων,
σωματείων και κομμάτων που θα συμμε-
τέχουν στις κινητοποιήσεις και από άλλες
πόλεις με πούλμαν. Αναμένεται επίσης να
υπάρχει συμμετοχή από διεθνείς αντι-
προσωπείες προκειμένου ο συντονισμός
να έχει πανευρωπαϊκή διάσταση. 

Στην ίδια την Λυόν στην κινητοποίηση
καλούν ανάμεσα σε άλλους το ATTACK,
το SOS Racisme, το NPA, το Κομμουνι-
στικό και Σοσιαλιστικό Κόμμα, οργανώ-
σεις ομοφυλοφίλων και Ρομά, σωματεία,
εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στον πολιτι-
σμό κ.α.

«Η επιτυχία αυτής της κινητοποίησης
ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό
θα είναι κλειδί για τη συνέχεια. Θα είναι
ένα ξεκίνημα για μια γενικότερη αντεπί-
θεση» λέει ο Ντενί Γκοντάρ από την
Conex, που είχε απευθύνει κάλεσμα στην
κινητοποίηση και από την Διεθνή Αντιφα-
σιστική Συνάντηση στην Αθήνα, στο
Ρουφ στις 11-12 Οκτώβρη».

Δ
εκάδες χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρι-
σαν την περασμένη εβδομάδα το κέντρο
της Πόλης του Μεξικού ενάντια στην στά-

ση της κυβέρνησης απέναντι στην "εξαφάνιση"
των 43 φοιτητών στα τέλη του Σεπτέμβρη.

Όπως αποκάλυψε η επίσημη έρευνα της ει-
σαγγελίας, στις 26 Σεπτέμβρη η δημοτική αστυ-
νομία της Ιγκουάλα, μιας πόλης του νότιου Με-
ξικού, επιτέθηκε σε μια ομάδα 100 περίπου φοι-
τητών από τη διδασκαλική ακαδημία "Ayotzina-
pa" που είχαν φτάσει στην πόλη για να διαμαρ-
τυρηθούν για την πολιτική προσλήψεων του δή-
μου. Αφού χτύπησε τους φοιτητές (η επίθεση
άφησε επί τόπου έξι φοιτητές νεκρούς) η αστυ-
νομία συνέλαβε 43 από αυτούς τους οποίους
παρέδωσε στη συνέχεια στην τοπική μαφία για
να τους "εκτελέσει". Οι έρευνες της ομοσπον-
διακής αστυνομίας ανακάλυψαν στις αρχές του
Νοέμβρη στην κοίτη του ποταμού Κοκούλα πλα-
στικές σακούλες με ανθρώπινα υπολείμματα
που ανήκουν, όπως όλα δείχνουν, στους αγνο-
ούμενους φοιτητές. Πάνω από 90 άνθρωποι

έχουν μέχρι τώρα συλληφθεί για τη συμμετοχή
τους στην απαγωγή και τη δολοφονία -ανάμεσά
τους και ο δήμαρχος της Ιγκουάλα και η γυναί-
κα του, που θεωρούνται οι "εγκέφαλοι" του εγ-
κλήματος.

Θύελλα διαμαρτυριών

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν ξεσηκώσει θύελ-
λα διαμαρτυριών στο Μεξικό. Οι διαδηλώσεις
διαδέχονται η μία την άλλη -και είναι ολοένα και
πιο μαζικές. Στο Γκερέρο, την πολιτεία στην
οποία ανήκει η Ιγκουάλα μια διαδήλωση πριν
από λίγες μέρες "έκλεισε" με την πυρπόληση
διαφόρων κυβερνητικών κτηρίων.

Η οργή των διαδηλωτών στρέφεται κύρια
ενάντια στην κυβέρνηση, που καθόλου άδικα,
θεωρούν συνυπεύθυνη για τις δολοφονίες. Οι
αγνοούμενοι ξεπερνούν συνολικά τις 20.000 στο
Μεξικό ενώ οι αρχές και η αστυνομία -όπως
έδειξε ανάγλυφα η "εξαφάνιση" των 43 στην Ιγ-
κουάλα αντί να καταδιώκει συνεργάζεται άμεσα
με τις οργανώσεις της μαφίας.

Η διαδήλωση στην Πόλη του Μεξικού της πε-
ρασμένης εβδομάδας ήταν η μεγαλύτερη που
έχει μέχρι σήμερα οργανωθεί. Ένα σύνθημα κυ-
ριαρχούσε στην πορεία, η λέξη "Justicia" (δι-
καιοσύνη) που συνοδευόταν με ένα δυνατό, μα-
ζικό "μέτρημα" από το 1 ως το 43, στη μνήμη
των χαμένων φοιτητών.

"Οι διαδηλωτές", γράφει η εφημερίδα The
Guardian, "τραγουδούσαν επίσης ένα ιστορικό
τραγούδι από τις διαδηλώσεις πριν από 40 χρό-
νια -'Τους πήραν ζωντανούς. Τους θέλουμε πί-
σω ζωντανούς' -αλλά και το πιο μαχητικό 'Ήταν
το κράτος'. Υπήρχε επίσης μια μόνιμη κραυγή
'Πένα φύγε'." (Ο Ενρίκε Πένα Νιέτο είναι ο σημε-
ρινός πρόεδρος του Μεξικού).

Στην κεφαλή της πορείας βάδιζαν οι γονείς
των εξαφανισμένων φοιτητών. Οι περισσότεροι
από αυτούς ήταν φτωχοί μικρο-αγρότες. Το πο-
τάμι που τους ακολουθούσε δείχνει ανάγλυφα
το εύρος του κινήματος που έχει ξεσηκώσει η
εξαφάνιση. 

Η
οργή ξεχείλισε στους
δρόμους του Φέργκιου-
σον το βράδυ της Δευτέ-

ρας, μόλις έγινε γνωστή η από-
φαση του δικαστηρίου να απαλ-
λάξει από κάθε κατηγορία τον
Ντάρεν Ουίλσον, τον αστυνομι-
κό που σκότωσε τον περασμένο
Αύγουστο τον Αφροαμερικανό
Μάικλ Μπράουν. 

Οι ένορκοι δέχτηκαν, ύστερα
από μια μεγάλη συζήτηση, τα
επιχειρήματα των συνηγόρων
του αστυνομικού, που ισχυρί-
στηκε ότι πυροβόλησε ευρισκό-
μενος σε άμυνα γιατί φοβήθηκε
για τη ζωή του. Το γεγονός ότι
ο Μάικλ Μπράουν ήταν άοπλος
δεν έπαιξε κανένα ρόλο για την
απόφαση του δικαστηρίου. Ού-
τε η ηλικία του -ήταν μόλις 18
χρονών- έπαιξε κάποιο ρόλο.
Ούτε οι έξι σφαίρες με τις οποί-
ες ο αστυνομικός γάζωσε κυ-
ριολεκτικά το θύμα του θεωρή-
θηκαν σημαντικό στοιχείο. 

Λίγα λεπτά μόνο μετά την
ανακοίνωση της απόφασης "τα-
ραχές" άρχισαν να συγκλονί-
ζουν την πόλη του Φέργκιου-
σον. Μια ομάδα συμπαραστα-
τών της οικογένειας του Μπρά-
ουν που είχε συγκεντρωθεί έξω
από τα δικαστήρια δέχτηκε επί-
θεση από την αστυνομία με δα-
κρυγόνα. Ακολούθησαν άγριες
διαμαρτυρίες, με φωτιές στους
δρόμους, πυρπολήσεις περιπο-
λικών, πυροβολισμούς και συλ-
λήψεις που απλώθηκαν σε ολό-

κληρη την πόλη.
"Mέχρι τα ξημερώματα", γρά-

φουν οι ανταποκρίσεις των ει-
δησιογραφικών πρακτορείων,
"στα νοσοκομεία γύρω από το
Φέργκιουσον είχαν φτάσει 13
τραυματίες, δύο εκ των οποίων
είχαν δεχθεί πυροβολισμούς.
Έγιναν 29 συλλήψεις και κατα-
γράφηκαν 150 «σκόρπιοι» πυρο-
βολισμοί στους δρόμους".

«Αυτοσυγκράτηση»

Οι γονείς του Μπράουν δήλω-
σαν απογοητευμένοι από την
ετυμηγορία αλλά έσπευσαν να
καλέσουν τους διαδηλωτές να
αποφύγουν τη βία. Έκκληση για
αυτοσυγκράτηση έκανε και ο
ίδιος ο Πρόεδρος Όμπάμα. 

Ο νόμος εφαρμόστηκε με ευ-
λάβεια στο δικαστήριο. Για να
απαγγελθεί κατηγορία σε βά-
ρος του Ουίλσον χρειαζόταν να
ψηφίσουν "ναι" οι εννιά τουλάχι-
στον από τους δώδεκα ενόρ-
κους. Πόσοι ψήφισαν ναι και
πόσοι όχι, αυτό δεν το ξέρουμε.

Αλλά είναι βέβαιο ότι τα "ναι"
δεν έφτασαν τα εννιά.

Και ο αστυνομικός τράβηξε
το όπλο του νόμιμα, σύμφωνα
με τα όσα υποστήριξαν τόσο ο
ίδιος όσο και οι συνήγοροι του
στο δικαστήριο: ο νόμος στις
ΗΠΑ δίνει το δικαίωμα στην
αστυνομία να ανοίγει πυρ ενάν-
τια σε υπόπτους όταν θεωρεί
ότι κινδυνεύει η ζωή του. Η
πρώτη σφαίρα χτύπησε τον
Μπράουν στο χέρι -εξ επαφής.
Οι υπόλοιπες τον πέτυχαν στο
δρόμο, την ώρα που έτρεχε για
να σωθεί. Μια από αυτές τον
βρήκε στο κεφάλι -50 μέτρα μα-
κρυά από το περιπολικό του
Ουίλσον. Αλλά αφού πίστευε
ότι κινδύνευε η ζωή του είχε δι-
καίωμα να σκωτώσει.

Το πρόβλημα στις ΗΠΑ (και
όχι μόνο στις ΗΠΑ) δεν είναι η
παραβίαση του νόμου: το πρό-
βλημα είναι ο ίδιος ο νόμος. Οι
ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι
μια από τις πιο ρατσιστικές χώ-
ρες του κόσμου -παρόλο που
στην κορυφή της εξουσίας βρί-
σκεται σήμερα ένας Αφροαμε-
ρικανός.

Οι διαδηλωτές "υποδέχτηκαν"
την απόφαση με συνθήματα
"δολοφόνοι" και "δεν υπάρχει ει-
ρήνη χωρίς δικαιοσύνη". Συγ-
κεντρώσεις διαμαρτυρίας, δια-
δηλώσεις και "ταραχές" ξέσπα-
σαν σε δεκάδες πόλεις των
ΗΠΑ.

Σ. Κ.

Ρατσιστική
(ν)τροπολογία

Συλλαλητήριο
κατά Λεπέν
στη Λυών

ΗΠΑ Έκρηξη οργής 
ενάντια στο ρατσισμό

ΜΕΞΙΚΟ Κίνημα ενάντια στις δολοφονίες



ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Α
ντί να αποδυναμώσει το Ισ-
λαμικό Κράτος (Isis), η επέμ-
βαση των ΗΠΑ και των “προ-

θύμων” έχει μετατρέψει τους “τζι-
χαντιστές” σε ήρωες στα μάτια
πολλών Μουσουλμάνων. “Οι αμερι-
κανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί
στη Συρία”, γράφει η βρετανική
εφημερίδα The Guardian, “ενθαρ-
ρύνουν τους αντικαθεστωτικούς
μαχητές σε συμμαχία ή ακόμα και
σε αποστασία προς το Ισλαμικό
Κράτος, σύμφωνα με τα όσα μας
είπαν στις συνεντεύξεις που πήρα-
με”. Να μερικά αποσπάσματα:

“Το Isis έχει γίνει τώρα ένας μα-
γνήτης που προσελκύει μεγάλο
αριθμό Μουσουλμάνων”. “Τώρα,
μετά την αμερικανική στρατιωτική
καμπάνια εναντίον του, δεν υπάρ-
χει κανένας τρόπος να πολεμήσου-
με ενάντια στο Isis”. “Πολεμούσα-
με σκληρά ενάντια στο Isis για να
προστατεύσουμε τις απελευθερω-
μένες (από το καθεστώς του
Άσαντ) περιοχές αλλά τώρα βρι-
σκόμαστε σε ανακωχή, αν όχι σε
συμμαχία, μαζί τους”.

Το Ισλαμικό Κράτος είναι μια βί-
αιη και αντιδραστική δύναμη -για
αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι
μέθοδοί του έχουν αναγκάσει ακό-

μα και την αλ-Κάιντα (από την
οποία προέρχεται) να το καταγγεί-
λει. Αυτό, όμως, είναι το τελευταίο
πράγμα που απασχολεί τον Ομπά-
μα και τα επιτελεία του: οι ΗΠΑ,
άλλωστε, δεν έχουν διστάσει ποτέ
να συνεργαστούν με καθεστώτα
πιο βάρβαρα και από το Ισλαμικό
Κράτος. 

Η Σαουδική Αραβία είναι ένας
από τους παραδοσιακούς συμμά-
χους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.
Πρόσφατα ενίσχυσε το (αμερικανι-
κής έμπνευσης) “Ταμείο για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας”
με 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι
αποκεφαλισμοί των δυτικών ομή-
ρων από το Isis γίνονται κάθε φο-
ρά πρώτη είδηση στις εφημερίδες
και τα κανάλια της Δύσης. Το Isis
έχει αποκεφαλίσει μέχρι σήμερα
έξι ομήρους. Στην ίδια περίοδο η
“φίλη και σύμμαχος” Σαουδική
Αραβία έχει εκτελέσει δεκάδες αν-
θρώπους (στην πλειοψηφία τους
καταδικασμένους σε θάνατο για
παραβίαση του νόμου περί ναρκω-
τικών) -με τον ίδιο ακριβώς τρόπο:

με δημόσιο αποκεφαλισμό. Σύμ-
φωνα με το γαλλικό πρακτορείο ει-
δήσεων η Σαουδική Αραβία εκτέλε-
σε τουλάχιστον 78 άτομα μέσα στο
2013.

Το Ισλαμικό Κράτος έχει οικοδο-
μήσει την εξουσία του πάνω στον
θρησκευτικό σεχταρισμό σε βάρος
όχι μόνο των “αλλοθρήσκων” (των
μη μουσουλμάνων) αλλά και ενάν-
τια στους “αιρετικούς” -τους μη
Σουνίτες δηλαδή. Η σεχταριστική
βία, όμως, δεν είναι προϊόν της εν-
δυνάμωσης του Ισλαμικού κρά-
τους: το αντίθετο συμβαίνει.

Διαίρει και βασίλευε

Το Ισλαμικό Κράτος είναι προϊόν
της σεχταριστικής βίας -της πολιτι-
κής του “διαίρει και βασίλευε” που
χρησιμοποίησαν οι φιλοαμερικανι-
κές, κατοχικές κυβερνήσεις της
Βαγδάτης από το 2004 μέχρι σήμε-
ρα για να καταστείλουν την αντί-
σταση. 

Ο στόχος του Ομπάμα και των
συμμάχων τους δεν είναι να σταμα-
τήσουν τη θηριωδία του Isis. Αυτό

που τους κατατρέχει και τους αναγ-
κάζει να γυρίζουν τώρα πίσω στο
Ιράκ είναι η αποτυχία τους στον
“πόλεμο κατά της τρομοκρατίας”. 

Η ΗΠΑ δεν κατάφεραν κανέναν
από τους στόχους τους στο Ιράκ.
Αντί για ένα ισχυρό, φιλοδυτικό κα-
θεστώς άφησαν πίσω τους μια
αδύναμη κυβέρνηση Σιιτών που
αναζητούσε συμμαχίες προς την
Τεχεράνη. 

Ούτε και το κίνημα της αντίστα-
σης, όμως, κατάφερε -παρά τον
ηρωισμό του- να νικήσει. Η αποχώ-
ρηση των Αμερικάνων από τη Βα-
γδάτη δεν συνοδεύτηκε από πανη-
γυρισμούς αλλά από την έξαρση
της σεχταριστικής βίας, το χάος
και τον τρόμο. Το χάος που άφησε
πίσω της αυτή η καταστροφή είναι
ένα από τα “μυστικά” της επιτυχίας
του Isis, που εμφανίζεται ως προ-
στάτης των Σουνιτικών πληθυ-
σμών: “Ανοίξαμε 57 ελεύθερα δη-
μόσια εστιατόρια στην πόλη Ρακκά
που προσφέρουν τρία δωρεάν γεύ-
ματα την ημέρα σε οποιονδήποτε
κάτοικο για να αντικρούσουμε κά-

θε δικαιολογία από τους λεηλατη-
τές ότι ήταν αναγκασμένοι, τάχα,
να κλέψουν για να ταΐσουν τα παι-
διά τους. Επίσης προσφέρουμε
δωρεάν καύσιμα σε όλους τους
κατοίκους”, δηλώνει στην Γκάρν-
τιαν ένας από αυτούς που έδωσαν
συνεντεύξεις.

Οι ΗΠΑ και οι “πρόθυμοι” έχουν
πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα
πάνω από 900 αεροπορικές επι-
δρομές. Και έχουν καταφέρει να
αποτρέψουν την πτώση του Κομ-
πανί, αλλά με κόστος για τους γύ-
ρω πληθυσμούς πάνω στους οποί-
ους “βρέχει ρουκέτες”. 

Οι ΗΠΑ και οι φίλοι τους μπο-
ρούν να βυθίσουν στο αίμα ολό-
κληρη την περιοχή - για αυτό δεν
υπάρχει αμφιβολία. Το μόνο που
θα καταφέρουν όμως με αυτόν τον
τρόπο είναι να απλώσουν ακόμα
περισσότερο και το μίσος και το
χάος - αυτά δηλαδή ακριβώς που
έδωσαν τη δυνατότητα στο Ισλαμι-
κό Κράτος να απλωθεί στο Ιράκ και
τη Συρία.

Τ
α αδιέξοδα της αμερικανικής πολιτικής
στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση
Ανατολή φάνηκαν ανάγλυφα τη Δευτέρα

με την παραίτηση του Τσακ Χέιγκελ, του
υπουργού Άμυνας της αμερικανικής κυβέρνη-
σης.

Τα δελτία ειδήσεων και οι εφημερίδες κατα-
κλύστηκαν το βράδυ της Δευτέρας από ερω-
τηματικά και εικασίες για την αποχώρησή του:
παραιτήθηκε με δική του πρωτοβουλία ή μή-
πως "απολύθηκε" από τον Μπάρακ Ομπάμα;
Αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει.

Ο Ομπάμα ανέλαβε την αμερικανική προ-
εδρία το 2009 με την "αποστολή" να κλείσει τις
πληγές που άφησε πίσω του για τον αμερικά-
νικο ιμπεριαλισμό ο αποτυχημένος πόλεμος
"κατά της τρομοκρατίας" του Τζορτζ Μπους.
Κομμάτι αυτής της "θεραπείας" ήταν και η
απεμπλοκή των ΗΠΑ από τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις εδάφους στο Ιράκ και το Αφγανι-
στάν.

Η προέλαση του Ισλαμικού Κράτους έβαλε
σε αμφισβήτηση αυτήν την πολιτική της απεμ-
πλοκής. Ο Ομπάμα επιμένει στις δηλώσεις
του ότι δεν θα υπάρξει αποστολή αμερικανι-
κών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συ-
ρία. Οι στρατηγοί του, όμως, έχουν αρχίσει να
αμφισβητούν ανοιχτά αυτές τις διαβεβαι-

ώσεις. Ο αρχηγός του αμερικάνικου Γενικού
Επιτελείου δήλωσε πρόσφατα ότι χρειάζονται
80.000 στρατιώτες για την ανακατάληψη της
Μοσούλης. 

Οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι (το Ρε-
πουμπλικανικό κόμμα ελέγχει τώρα, μετά τις
πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές την αμερικα-

νική Γερουσία) δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να
στηρίξουν καμιά στρατιωτική εξόρμηση στη
Μέση Ανατολή που "αφήνει τους στρατιώτες
με τα χέρια δεμένα" - που δεν θα περιλαμβά-
νει, με άλλα λόγια, την αποστολή μιας ισχυ-
ρής χερσαίας δύναμης στο έδαφος.

Ο Χέιγκελ ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμ-

μα -ήταν ο μόνος ρεπουμπλικάνος στην κυ-
βέρνηση του Ομπάμα. Οι απόψεις του όμως
για τη Μέση Ανατολή έχουν εξοργίσει πολλές
φορές του Ρεπουμπλικάνους. Ο Χέιγκελ έχει
αμφισβητήσει την πολιτική της στενής συνερ-
γασίας των ΗΠΑ με το Ισραήλ και έχει ταχθεί
δημόσια ενάντια στην πολιτική των κυρώσεων
σε βάρος του Ιράν και υποστήριζε τον διάλο-
γο με τη Χαμάς. Μια από τις βασικές του προ-
τεραιότητες στο υπουργείο Άμυνας ήταν να
περικόψει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό -
μια προτεραιότητα που τον έκανε "κόκκινο πα-
νί" στα μάτια των συντηρητικών και του Ρε-
πουμπλικανικού και του Δημοκρατικού κόμμα-
τος.

Η παραίτηση του Χέιγκελ σηματοδοτεί μια
στροφή για την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση
Ανατολή: μια στροφή που απειλεί να κλιμακώ-
σει την ιμπεριαλιστική επέμβαση συμπαρασύ-
ροντας τους «πρόθυμους» του Ομπάμα. Ο
αγώνας για να σταματήσουμε την ελληνική
εμπλοκή σε αυτή τη φρίκη γίνεται πιο ανα-
γκαίος.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΟΙ ΗΠΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ

ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ISIS

Καμιά συμμετοχή στην 
ιμπεριαλιστική επέμβαση

Ο Ομπάμα με τον παραιτημένο υπουργό Άμυνας Τσακ Χέιγκελ


