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Οι φασίστες στο σκαμνί, ισόβια στη φυλακή

Ξ
εκίνησαν με μεγάλη επιτυχία
το περασμένο Σάββατο οι μέ-
ρες δράσης της ΚΕΕΡΦΑ στα

πλαίσια της αντιφασιστικής καμπά-
νιας για να οριστεί άμεσα η δίκη της
Χρυσής Αυγής χωρίς αναβολές και
εκπτώσεις και να μπουν ισόβια οι
δολοφόνοι νεοναζί. 

“Στον πεζόδρομο της Φωκίωνος
Νέγρη στην Κυψέλη μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και του ΣΕΚ διοργανώσαμε το
περασμένο Σάββατο μία πολύ επιτυ-
χημένη παρέμβαση”, μας είπε ο Δη-
μήτρης. “Είχαμε γεμίσει τον πεζό-
δρομο με σημαίες, πικέτες, πανό, εί-
χαμε στήσει μία έκθεση φωτογρα-
φίας που θύμιζε τα εγκλήματα της
Χρυσής Αυγής καθώς και χαρακτικά
έργα της ζωγράφου Εύας Μπέη με
προσωπογραφίες από την Αφρική,
που έδιναν έντονο αντιρατσιστικό
χαρακτήρα στην εξόρμησή μας. Από
την μικροφωνική κάναμε ανακοινώ-
σεις απαιτώντας να μπουν ισόβια οι
δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής. Κα-
λούσαμε τον κόσμο να στηρίξει την
καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ, τόσο με την
υπογραφή του όσο και με την οικο-
νομική του ενίσχυση. Δεκάδες
έσπευσαν στο τραπεζάκι για να ρω-
τήσουν και να συζητήσουν μαζί μας
και να δηλώσουν την υποστήριξή
τους στην πρωτοβουλία μας. Συγ-
κεντρώθηκαν 31 υπογραφές και 25
ευρώ οικονομική ενίσχυση, 2 αγόρα-
σαν το ημερολόγιο της ΚΕΕΡΦΑ”. 

“Μεγάλη παρέμβαση οργάνωσε η
τοπική επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ στις
περιοχές Παγκράτι, Βύρωνα, Καισα-
ριανή το Σάββατο 13/12”, μας είπε ο

Νίκος. “Μόλις δύο εβδομάδες πριν
είχε προηγηθεί φασιστική επίθεση
στη γειτονιά εναντίον συνεργείου
της εργατικής αλληλεγγύης στην
οδό Σπύρου Μερκούρη. Στη συγκέν-
τρωση που έγινε στο Σιντριβάνι,
στην οδό Υμηττού, καλούσαν η τοπι-
κή επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ, η νεολαία
ΣΥΡΙΖΑ Παγκρατίου και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Από νωρίς το πρωί στήθηκε μι-
κροφωνική από όπου ακούγονταν τα
αιτήματα για επίσπευση της δίκης
της ΧΑ και ισόβια φυλάκιση των δο-
λοφόνων νεοναζί. Φυσικά η κουβέν-
τα με τον κόσμο της γειτονιάς επε-
κτάθηκε στην κατάρρευση της συγ-

κυβέρνησης και τις προοπτικές που
ανοίγουν για να νικήσει το κίνημα,
για το πώς μπορούμε να απαλλα-
γούμε από τα μνημόνια, την φτώ-
χεια, την ανεργία και τον ρατσισμό.
Πουλήθηκαν 19 εφημερίδες και 25
ευρώ ενίσχυση για την «εργατική αλ-
ληλεγγύη» και μαζεύτηκαν 10 υπο-
γραφές και 27 ευρώ ενίσχυση για
την ΚΕΕΡΦΑ”.

Η πλατεία Ελευθερίας στον Κορυ-
δαλλό άνηκε το Σάββατο το πρωί
στους αντιφασίστες. “Από τις 11πμ
στήθηκε η μικροφωνική σε κεντρικό
σημείο της πλατείας”, μας είπε η
Φραντσέσκα. “Είχαμε φτιάξει ένα

CD με αντιφασιστικά τραγούδια ειδι-
κά για αυτή τη μέρα. Κάναμε ανακοι-
νώσεις ζητώντας την καταδίκη των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής και την
κλιμάκωση των αγώνων για να ρί-
ξουμε την κυβέρνηση μία ώρα αρχύ-
τερα. Πολύς κόσμος περνούσε και
μας έδινε συγχαρητήρια, άλλοι σή-
κωναν τη γροθιά τους ενώ τα αμάξια
κόρναραν δείχνοντας τη στήριξή
τους. Στην απέναντι πλευρά της
πλατείας στήσαμε τραπεζάκι με τα
υλικά της ΚΕΕΡΦΑ. Πολύς κόσμος
σταματούσε για να δει την έκθεση
φωτογραφίας με τα εγκλήματα της
Χρυσής Αυγής. Συνολικά συγκεν-

τρώθηκαν 45 υπογραφές στο κείμε-
νο της ΚΕΕΡΦΑ, 30 ευρώ οικονομική
ενίσχυση και δύο νεολαίοι έγιναν μέ-
λη στην ΚΕΕΡΦΑ. Μετά την ανταπό-
κριση που εισπράξαμε σκεφτόμαστε
να επαναλάβουμε την πρωτοβουλία
και σε άλλες πλατείες της περιοχής
του Κορυδαλλού και της Νίκαιας”. 

“Στην πλατεία Γαρδένια στου Ζω-
γράφου στήσαμε τραπεζάκι της
ΚΕΕΡΦΑ, διακοσμήσαμε το σημείο
με σημαίες και πικέτες και από την
ντουντούκα κάναμε ανακοινώσεις
και βάζαμε μουσική”, μας είπε η Κα-

τερίνα. “Ήταν στην ουσία η πρώτη
εξόρμηση μετά την ανακοίνωση της
επίσπευσης της εκλογής του προ-
έδρου της Δημοκρατίας. Εξηγούσα-
με στον κόσμο ότι πανηγυρίζουμε
για τις εξελίξεις και παλεύουμε για
να δυναμώσουμε την αντικαπιταλι-
στική αριστερά και να μπουν ισόβια
οι Χρυσαυγίτες. Πέρασε πολύς κό-
σμος, και μάλιστα αρκετοί οργανω-
μένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, που συμφωνού-
σαν ότι η μάχη ενάντια στη Χρυσή
Αυγή είναι ανοιχτή και συζητούσε
μαζί μας για την προοπτική της κλι-
μάκωσης των αγώνων απέναντι σε
όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις
εκλογές”. 

Την ίδια μέρα, δράσεις έγιναν
στην πλατεία Ιλίου, στην πλατεία
Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, στη
Νομαρχία στα Γιάννενα. Αυτή την
εβδομάδα συνεχίζονται οι μέρες
δράσεις σε δεκάδες σημεία στην Ατ-
τική και σε διάφορες πόλεις.

Κατερίνα Θωίδου

Συμφωνία με τους Σύριους Πρόσφυγες που
πραγματοποιούσαν κατασκήνωση διαμαρτυ-
ρίας στην πλατεία Συντάγματος από τις 19/11,
αναγκάστηκε να κάνει το υπουργείο Εσωτερι-
κών και ο Δήμος Αθηναίων. 

Το υπουργείο Εσωτερικών συμφώνησε να
ενταχθούν 603 πρόσφυγες της πλατείας Συν-
τάγματος στην ταχύρρυθμη διαδικασία χορή-
γησης ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων και
να φροντίσει για την στέγαση όλων με προτε-
ραιότητα των ευάλωτων ομάδων. Ο δήμαρχος
Αθηνών Γ.Καμίνης συμφώνησε να στεγάσει
άμεσα συνολικά 22 οικογένειες και να καλέσει
ευρεία σύσκεψη δήμαρχων της Αττικής μαζί
με την Περιφέρεια Αττικής ώστε να βρεθεί λύ-
ση για την στέγαση των υπολοίπων προσφύ-
γων.

Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας
15/12, η αστυνομία έδιωξε με το ζόρι 51 πρό-
σφυγες που παρέμεναν στην πλατεία Συντάγ-
ματος και δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στη συμ-
φωνία. Έφτασαν μάλιστα, την Κυριακή 14/12 να
ζητάνε να ενταχθούν σε αυτή, περνώντας θη-
λιές στο λαιμό τους και απειλώντας να αυτο-
πυρποληθούν. Η αστυνομική επιχείρηση εμφα-
νίστηκε ως δήθεν «υπεράσπιση των προσφύγων
από τους διακινητές δουλεμπόρους». 

“Μας υποσχέθηκαν ότι όσοι κάνουμε αίτηση
για άσυλο θα μας το δώσουν την ίδια μέρα, ότι
σε 15 μέρες θα μας δώσουν διαβατήρια και ότι
θα δέχονται 10 άτομα τη μέρα στις επιτροπές
ασύλου”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Αμπού Οντάι, εκπρόσωπος των Σύριων προ-
σφύγων του Συντάγματος.

“Μετά από αυτή τη συμφωνία θα έχουμε δι-
καίωμα κάθε έξι μήνες να ταξιδεύουμε στο
εξωτερικό για ένα τρίμηνο. Τώρα έχουμε τα δι-
καιώματα του πολιτικού πρόσφυγα, μπορούμε
να βρούμε δουλειά και να νοικιάσουμε ένα
σπίτι. Το υπουργείο Εσωτερικών και ο δήμος
Αθηναίων υποσχέθηκαν ότι θα μας δώσουν
στέγη και τροφή. Αυτή τη στιγμή γύρω στα
200 άτομα στεγάζονται σε δύο ξενοδοχεία. Ο
Δήμος Αθήνας δίνει στέγη σε άλλα 50 άτομα,
μετά από συνάντηση που είχαμε την Παρα-
σκευή μαζί με τον δημοτικό σύμβουλο Π. Κων-
σταντίνου. Η βοήθειά του και της ΚΕΕΡΦΑ
ήταν πολύ σημαντική. Επίσης σημαντική ήταν
η συμπαράσταση του κόσμου. Είτε σαν άτομα

είτε σαν κόμματα και οργανώσεις μας πρό-
σφεραν πολύτιμη βοήθεια. Γνώρισα κόσμο
που αν και είναι πολύ φτωχός μας έφερνε φα-
γητό από το υστέρημά του. Είμαστε χαρούμε-
νοι μετά από όλα αυτά αλλά πιστεύουμε να
μην μείνουν μόνο στις υποσχέσεις. Από αύριο
θα ξεκινήσουν να γίνονται οι αιτήσεις ασύλου.
Εγώ προσωπικά θέλω να μείνω στην Ελλάδα
γιατί γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους και
πιστεύω ότι τέτοια συμπαράσταση δεν θα βρί-
σκαμε πουθενά αλλού”. 

“Η καθιστική διαμαρτυρία των Σύρων προ-
σφύγων στο Σύνταγμα έφερε στο προσκήνιο
την απαράδεκτη κατασταλτική αντιμετώπιση
των αιτούντων άσυλο από τη Συρία και την εγ-
κατάληψή τους στη τύχη τους (και στα νύχια
των δουλεμπόρων) μετά από κάθε διάσωση
στο Αιγαίο. Μόνο μετά από αυτή τη διαμαρτυ-
ρία αναγκάστηκε η κυβέρνηση αλλά και οι Δή-
μοι και οι περιφερειακές αρχές να κινηθούν”,
αναφέρει ανακοίνωση του Πέτρου Κωνσταντί-
νου δημοτικού συμβούλου Αθήνας και συντο-

νιστή της ΚΕΕΡΦΑ. 
“Οι διακινητές των Σύρων προσφύγων που

καρπώνονται χιλιάδες ευρώ είναι γέννημα
θρέμμα της πολιτικής των κλειστών συνόρων,
της FRONTEX και της ισοπέδωσης των δικαιω-
μάτων των προσφύγων πολέμου για ελεύθερη
μετακίνηση, στέγαση, σίτιση, εργασία. Αν η
συγκυβέρνηση επιθυμεί να τους διαλύσει δεν
έχει παρά να υποδεχτεί τους πρόσφυγες πο-
λέμου, να σταματήσει να στηρίζει τις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που
τροφοδοτούν τα νέα κύματα προσφυγιάς, να
δώσει άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες.

Άλλωστε, χωρίς την «συνεργασία» και το λά-
δωμα κρατικών λειτουργών η διακίνηση δεν γί-
νεται”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση,
που καλεί τον Δήμαρχο Αθήνας Γ. Καμίνη να
προχωρήσει στον ορισμό της ημέρας σύσκε-
ψης των Δημάρχων και εκπροσώπων της περι-
φέρειας Αττικής για την εξασφάλιση χώρων
φιλοξενίας, την Περιφερειάρχη Αττικής Ρένα
Δούρου, να κάνει ένα θετικό βήμα σε αυτή τη
κατεύθυνση άμεσα και τον πρόεδρο της Περι-
φερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Δήμαρχο
Ν.Ιωνίας Ηρακλή Γκότση να πάρει πρωτοβου-
λίες για το άνοιγμα χώρων φιλοξενίας των
προσφύγων.

Άσυλο και στέγη
σε όλους τους πρόσφυγες

Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου, τελειώνοντας την εξόρμησή τους στις 13/12
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Έ
χουν λυσσάξει τα κυκλώματα των
«αγορών» και της ΕΕ για να αποτρέ-
ψουν την εξαφάνιση της συγκυβέρ-

νησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Η αρχή έγινε από
τους μεγαλοκαρχαρίες των «hedge funds»
που εδρεύουν στο Σίτι του Λονδίνου. Εκπρό-
σωπος του κερδοσκοπικού fund Capital Gro-
up χαρακτήρισε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
(συγκεκριμένα τα 700 ευρώ μισθό και την
αναφορά κατά των ιδιωτικοποιήσεων) «χει-
ρότερο από τον κομμουνισμό»! Και αμέσως
μετά έδωσε την «πληροφορία» ότι όλοι οι
επενδυτές για τους
οποίους καυχιόταν ο
Σαμαράς, είναι έτοιμοι
«να πουλήσουν ό,τι
έχουν στην Ελλάδα».

Πάνω σε αυτόν τον
ωμό εκβιασμό ήρθαν
να προστεθούν οι πα-
ρεμβάσεις από την ΕΕ.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ, ο οποίος είχε υπο-
στηριχθεί από τον Αλέ-
ξη Τσίπρα για να ανα-
λάβει Πρόεδρος της
Κομισιόν, έδειξε την
αχαριστία του λέγον-
τας ότι προτιμάει «οι-
κεία πρόσωπα», δηλα-
δή τον Σαμαρά και τον

Βενιζέλο, στην ελληνική κυβέρνηση. Φυσι-
κά, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από
έναν δεξιό πολιτικό που μετέτρεψε το Λου-
ξεμβούργο σε φορολογικό παράδεισο για
τις πολυεθνικές. Τώρα ο Παπαδημούλης
τρέχει να καταθέτει προτάσεις μομφής κα-
τά του Γιούνκερ στην Ευρωβουλή.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο οικονο-
μικός επίτροπος της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί,
που ήρθε στην Αθήνα για να μας απειλήσει
ότι μια στάση πληρωμών για το χρέος θα
ήταν «αυτοκτονική». Ο Μοσκοβισί προέρχε-

ται από το οικονομικό
επιτελείο του Ολάντ
που μοίραζε υποσχέ-
σεις κατά του νεοφιλε-
λευθερισμού πριν από
τις γαλλικές εκλογές,
αλλά τώρα βλέπει τις
εκλογές στην Ελλάδα
σαν «καταστροφή».

Μια πρώτη απάντη-
ση, λοιπόν, είναι ότι η
κινδυνολογία προέρχε-
ται από πατενταρισμέ-
νους απατεώνες της οι-
κονομίας και της πολι-
τικής. Κανένας δεν
πρέπει να πιστέψει τα
ψέματά τους. Ταυτό-
χρονα, όμως, πρέπει να

προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε
τις απειλές τους. Γι’ αυτό, έχουμε ανάγκη
τρία βήματα:

Βήματα

Πρώτο, τη συνέχιση και κλιμάκωση των
αγώνων ενάντια στη μνημονιακή επίθεση
που συνεχίζεται και την οποία όλοι αυτοί
απειλούν να κλιμακώσουν αν οι Σαμαροβε-
νιζέλοι βρουν τους 180 της προεδρικής
εκλογής. Να είμαστε ξεκάθαροι: πρέπει να
είμαστε στις απεργίες και στους δρόμους
μέσα στις γιορτές γιατί αυτό που παίζεται
δεν είναι αν ο Δήμας θα γίνει Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, αλλά αν θα μας φέρουν άλλο
ένα πιο σκληρό μνημονιακό πακέτο.

Δεύτερο, το μαύρισμα όλων αυτών στις
εκλογές που θα ακολουθήσουν και το δυνά-
μωμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της αριστεράς που
παλεύει ανυποχώρητα για την ανατροπή.

Και τρίτο, η συσπείρωση των δυνάμεων
του εργατικού κινήματος και της νεολαίας
στο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που μπο-
ρεί να κάνει σκόνη τις απειλές και τους εκ-
βιασμούς. Χρειαζόμαστε ένα αντικαπιταλι-
στικό Αντι-μνημόνιο και η Εργατική Αλλη-
λεγγύη ξεκινάει την προβολή του από αυτό
το φύλλο. Γυρίστε στις σελίδες 9,10,11,12
και ελάτε να δώσουμε μαζί τις μάχες που
θα καθορίσουν το μέλλον μας όχι μόνο εδώ
αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Αντικαπιταλιστικό 
Αντι-Μνημόνιο

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Γυρίστε στις σελίδες 9, 10, 11, 12

Εκδηλώσεις 
για τον 
Δεκέμβρη ‘44

γυρίστε 
στη 
σελίδα 15

Από την Ελλάδα 
ως την Αμερική 

Συγκλονίστηκαν η Ουάσινγκτον και η
Νέα Υόρκη από μαζικές διαδηλώσεις
ενάντια στις ρατσιστικές δολοφονίες
Μαύρων από αστυνομικούς. Ήταν η συ-
νέχεια του κύματος κινητοποιήσεων που
ξεκίνησε στο Φέργκιουσον του Μιζούρι
και αγκάλιασε όλες τις ΗΠΑ.

Το παρών στη διαδήλωση της Νέας
Υόρκης έδωσε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο
πανό της Αριστερής Κίνησης Νέας Υόρ-
κης (ΑΚΝΥ), με σύνθημα: «Από τη Νέα
Υόρκη ως την Ελλάδα ξεσηκωνόμαστε
γιατί δεν μπορούμε να ανασάνουμε». Τα
τελευταία λόγια του πιο πρόσφατου θύ-
ματος ρατσιστικής βίας που πέθανε από
κεφαλοκλείδωμα αστυνομικού ήταν
«Δεν μπορώ να ανασάνω».

Αντίσταση 
στο ρατσισμό 
και την
καταστολή
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Μ
ε 48ωρη απεργία στις 17 και 18/12,
συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι δι-
οικητικοί εργαζόμενοι σε ΑΕΙ και

ΤΕΙ, όπως αποφάσισε η Ομοσπονδία Διοικητι-
κού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΟΔΠΤΕ). 

Οι διοικητικοί των πανεπιστημίων, οι οποίοι
με τις παρεμβάσεις τους στη σύσκεψη της
ΑΔΕΔΥ, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην προ-
κήρυξη πανδημοσιοϋπαλληλικής κινητοποί-
ησης στις 17/12, κλιμακώνουν με αυτό τον
τρόπο τη μάχη ενάντια στις διαθεσιμότητες –
απολύσεις που έχουν γονατίσει τη λειτουργία
των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Απόλυση

Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: “η
συγκυβέρνηση προχωράει τις διαδικασίες για
την απόλυση 260 εργαζομένων από το ΕΚΠΑ
και συνολικά 440 από 8 ΑΕΙ. Η διακοπή της
μισθοδοσίας όσων έμειναν εκτός κινητικότη-
τας, έχει αρχίσει από το καλοκαίρι και προ-
χωράει σταδιακά με τη λήξη του 8μήνου δια-
θεσιμότητας για κάθε κλάδο” και συνεχίζουν
“Ο αγώνας ενάντια στις απολύσεις πρέπει να
ενταθεί ΤΩΡΑ. Κάθε επιχείρηση καθυστέρη-
σής του, καλλιέργειας εφησυχασμού, επιλο-
γής ατομικών «λύσεων», διάσπασης των ερ-

γαζομένων σε διαθέσιμους και μη, σε κατη-
γορίες διαθέσιμων, σε εκείνους που επιστρέ-
φουν μέσω κινητικότητας κι εκείνους που μέ-
νουν εκτός, λειτουργεί υπέρ της κυβερνητι-
κής μνημονιακής πολιτικής των απολύσεων.
Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα μας
ενάντια στις απολύσεις, την εντατικοποίηση

της εργασίας, την εξαθλίωση και τη λεηλασία
της ζωής μας”. 

Συγκεντρώσεις για την περιφρούρηση της
απεργίας θα πραγματοποιηθούν στην Ιατρι-
κή, την Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου
και άλλα σημεία. 

Μαζική συμμετοχή είχε η απεργία των ερ-
γαζομένων στη Wind την Πέμπτη 11/12, διεκ-
δικώντας την υπογραφή επιχειρησιακής συλ-
λογικής σύμβασης εργασίας. 

Απεργιακές συγκεντρώσεις – περιφρουρή-
σεις έγιναν στα κτίρια της Wind στη Λ.Αθη-
νών και στο Μαρούσι ενώ παρεμβάσεις έγι-
ναν την ίδια μέρα και σε καταστήματα της
εταιρίας στα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη.

Εμπόδια

Οι απεργοί ξεπέρασαν με επιτυχία τα εμ-
πόδια που, όπως καταγγέλλουν, πήγε να στή-
σει η εργοδοσία. Τα εμπόδια είχαν να κάνουν
από τη μια με την προσπάθεια να στηθεί
απεργοσπαστικός μηχανισμός κι από την άλ-
λη, με αποστολή μαζικών sms, να αποτρέψει

τους εργαζόμενους από το να συμμετέχουν
στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Οι εργαζόμενοι με τη βοήθεια συμπαρα-
στατών συνέχισαν και τις επόμενες ημέρες
τις δράσεις τους, με παρεμβάσεις έξω από

κατάστημα Wind στην Αργυρούπολη, στο Πε-
ριστέρι ενάντια στη “Λευκή Νύχτα” και στην
Ερμού στην κινητοποίηση ενάντια στην κα-
τάργηση της Κυριακάτικης αργίας.

Την Τρίτη 16/12, την ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη βρισκό-
ταν στο τυπογρα-
φείο, οι εργαζόμενοι
της Wind, πραγμα-
τοποιούσαν νέα στά-
ση εργασίας και γε-
νική συνέλευση, για
να συζητήσουν τη
συνέχεια των κινητο-
ποιήσεων.

Σειρά κινητοποιήσεων αποφασίστηκαν σε
σύσκεψη συντονισμού που πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα 15/12 στα γραφεία της ΔΟΕ, με
συμμετοχή συνδικαλιστών από 32 πρωτοβάθ-
μια σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα.

“Για το επόμενο κρίσιμο 15νθήμερο προτάσ-
σουμε την αναγκαιότητα κινητοποίησης των
εργαζόμενων, του λαού και νεολαίας, ενάντια
στην λογική της προεδρικής και εκλογικής
αναμονής. Να κλιμακώσουμε τον αγώνα με μα-
ζικές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις τις μέ-
ρες των ψηφοφοριών για την εκλογή Προ-
έδρου, από τώρα και μέχρι τις 29 του Δεκέμ-
βρη” αναφέρει ανακοίνωση που αποφασίστηκε
στη σύσκεψη.

Στις κινητοποιήσεις που αποφασίστηκαν
συμπεριλαμβάνονται η συμμετοχή στη στάση
εργασίας και το απεργιακό συλλαλητήριο στις
17/12, στη 1μμ στην πλ.Κλαυμώνος, καθώς και
νέα διαδήλωση το ίδιο απόγευμα στις 6μμ στα
Προπύλαια, την ώρα της ψηφοφορίας στη
Βουλή. Ακόμα, αποφασίστηκε η συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάργηση
της Κυριακάτικης αργίας στις 28/12, όπως επί-
σης και η προσπάθεια για προκήρυξη απερ-
γιακής δράσης στις 29/12, την τελευταία μέρα
ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας, ημέρα που κατά γενική ομολο-
γία θα πρέπει να είναι μέρα γενικής απεργίας.
Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 30/12,
στις 6μμ, στη ΔΟΕ. 

Τ
ην άμεση παύση της δίωξης του Ηλία
Τσόπελα, διεκδικεί ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότη-

τες, προτείνοντας ψήφισμα συμπαράστασης
σε σωματεία και φορείς.

Ο Ηλίας Τσόπελας, υπάλληλος του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, συνελήφθη εντελώς αναίτια
και καταχρηστικά, μέσα στο όργιο καταστολής
και τυφλών συλλήψεων, το βράδυ της 6/12,
μετά τις μαζικές διαδηλώσεις στη μνήμη του
Α.Γρηγορόπουλου. Ο Η.Τσόπελας συμμετείχε
στις ειρηνικές διαδηλώσεις, ανταποκρινόμενος
στο κάλεσμα του σωματείου του μαζί με χιλιά-
δες εργαζόμενους και νεολαίους. Παραπέμπε-
ται όμως σε δίκη με ανυπόστατες κατηγορίες
μαζί με δεκάδες άλλους συλληφθέντες με τον
κίνδυνο, λόγω της ιδιότητας του ως δημόσιος
υπάλληλος, να τεθεί σε αργία. Πρόκειται για
την προσπάθεια της κυβέρνησης και της αστυ-
νομίας να στήσει νέες σκευωρίες, μια που συ-
νάδελφοί του ήδη από τη στιγμή της σύλλη-
ψης, ενημερώνουν ότι ο Ηλίας Τσόπελας ήταν
μαζί τους και δεν είχε σχέση με κανένα επει-
σόδιο.

“Οι απαγορεύσεις, οι συλλήψεις και η κατα-
στολή δεν θα κάμψουν τους αγώνες μας! Αντί-
θετα η αλληλεγγύη όλων μας θα νικήσει όπως
ακριβώς νίκησε και για τον Νίκο Ρωμανό οδη-
γώντας την κυβέρνηση σε ανανδίπλωση. Απαι-
τούμε την άμεση απόσυρση όλων των κατηγο-
ριών και την αθώωση του συναδέλφου Ηλία
Τσόπελα” τονίζει ο Συντονισμός.

Σε συγκέντρωση έξω από την
επιθεώρηση εργασίας (Πατησίων
33 και Στουρνάρη στην Αθήνα),
καλούν οι εργαζόμενοι της Ελευ-
θεροτυπίας στις 19/1, στις
8:30πμ, με αφορμή την εξέταση
των καταγγελιών των εργαζομέ-
νων. 

Οι εργαζόμενοι έχουν ξεκινή-
σει κινητοποιήσεις από τις αρχές
Νοέμβρη, διεκδικώντας την κα-
ταβολή των δεδουλευμένων
τους, αλλά και το σταμάτημα του
εκδικητικού λοκ άουτ που άτυπα
έχει φέρει ως απάντηση ο εκδό-

της Χάρης Οικονομόπουλος. 
Αφήνοντας απλήρωτους για

μήνες τους εργαζόμενους και
τους λογαριασμούς στο κτήριο
της Μίνωος, με αποτέλεσμα να
κοπεί το ρεύμα και κάθε δυνατό-
τητα παραμονής και εργασίας, ο
εκδότης και πρόεδρος του ελλη-
νοβρετανικού επιμελητηρίου,
οδηγεί στη διάλυση ένα συγκρό-
τημα με ιδιαίτερη ιστορία και πα-
ρουσία στον Τύπο. Έφτασε στο
σημείο να αλλάξει και τις κλειδα-
ριές με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να μπει κανείς μέσα, με το

πρόσχημα ότι "φοβάται δολιο-
φθορές και απαλλοτριώσεις". 

Συνεχίζουν

Με ενεργές συμβάσεις εργα-
σίας, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν
να παράγουν έργο, στο μέτρο
των δυνατοτήτων που δημιουρ-
γεί η έλλειψη στέγης και εξοπλι-
σμού και να το αναρτούν στο
elefenet.blogspot.gr, αφού η ερ-
γοδοσία αρνείται να επανεκδώ-
σει την εφημερίδα και να ξεκλει-
δώσει την ιστοσελίδα, από την
οποία αποκλείστηκε η είσοδος

στη συντακτική της ομάδα, με
ακύρωση των κωδικών τους. 

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη κα-
ταθέσεις ασφαλιστικών μέτρων
και καταγγελίες στην επιθεώρη-
ση εργασίας από την πλευρά
των εργαζομένων και των κλαδι-
κών τους σωματείων, ενώ ψηφί-
σματα συμπαράστασης έχουν
βγει από τη συνέλευση των ερ-
γαζομένων της ΕΡΤ, το Σύλλογο
Δασκάλων Μεσσηνίας κι αναμέ-
νεται κι από άλλα σωματεία. 

Σ. Μ.

Νέα κινητοποίηση στην Ελευθεροτυπία

48ωρη απεργία στα Πανεπιστήμια

WIND Επιτυχημένη απεργία

Σύσκεψη
συντονισμού

Αλληλεγγύη 
στον Η. Τσόπελα

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ στη Γενική Απεργία 27/11

Οι εργαζόμενοι της Wind στη Γενική Απεργία 27/11
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Απεργία τη μέρα της ψηφοφορίας για Πρόεδρο
Μ

ε τους εργαζόμενους να
απεργούν και να διαδηλώ-
νουν ξεκινάει η διαδικασία

εκλογής Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, την Τετάρτη 17/12. 

Πανδημοσιοϋπαλληλική στάση ερ-
γασίας από τις 12μες, έχει προκηρυ-
χτεί από την ΑΔΕΔΥ και συλλαλητή-
ριο στις 12:30μμ στην πλ.Κλαυθμώ-
νος, οι διοικητικοί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση θα διανύουν την πρώτη
ημέρα της 48ωρης απεργίας που
έχει προκηρύξει η ομοσπονδία τους
(ΟΔΠΤΕ) και μια σειρά φοιτητικοί
σύλλογοι με κατειλημμένες τις σχο-
λές τους κατεβαίνουν επίσης στο
δρόμο. 

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ ήρθε κάτω
από την πίεση δεκάδων εργαζομέ-
νων και διαθέσιμων, από μια σειρά
κλάδους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση της τριτοβάθμιας
ομοσπονδίας σε σύσκεψη την Πέμ-
πτη 11/12. Εκεί, παρά την εισήγηση
από τη μεριά της εκτελεστικής επι-
τροπής, για απεργία “όταν έρθουν
νέα μέτρα”, άποψη η οποία στηρί-
χτηκε κι από τη μεριά του ΠΑΜΕ,
ακολούθησαν δεκάδες τοποθετή-
σεις που ζητούσαν άμεση απεργιακή
κινητοποίηση και κλιμάκωση αμέσως
μετά. Με τις απόψεις για κλιμάκωση
συντάχτηκε και η μεριά των Παρεμ-
βάσεων που πρότεινε 48ωρη απερ-
γία στις 16 και 17/12, με την προ-
σπάθεια η απεργία να είναι πανερ-
γατική.

Επιχείρημα όλων όσων απαιτού-

σαν κλιμάκωση του αγώνα με απερ-
γία, είχε να κάνει με την επίσπευση
χιλιάδων απολύσεων με διαδικασίες
εξπρές, μέχρι το τέλος της χρονιάς,
αλλά και με την ανάγκη η διαφαινό-
μενη κατάρρευση της κυβέρνησης,
να έρθει με τον κόσμο στο δρόμο κι
όχι μέσα από “ομαλές” κοινοβουλευ-
τικές διαδικασίες, που επιτρέπουν
κάθε λογής παζάρια κι εκβιασμούς.

Στο τέλος της πολύωρης σύσκε-
ψης και παρά την αρχική εισήγηση,
ανακοινώθηκε έκτακτη συνεδρίαση
της εκτελεστικής επιτροπής το επό-
μενο πρωί, όπου κι αποφασίστηκε η

απεργιακή κινητοποίηση.
“Όπως μέχρι τώρα δεν αναστείλα-

με ούτε μια στιγμή τους αγώνες
μας, ακόμη περισσότερο χρειάζεται
να συνεχίσουμε απεργιακά το επό-
μενο διάστημα” αναφέρει μεταξύ
άλλων ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες,
σε προκήρυξη που εξέδωσε μετά
από συνεδρίασή του το ίδιο απόγευ-
μα. “Γιατί έχουμε μπροστά μας τις
5.500 απολύσεις στο δημόσιο που
θα γίνουν μέχρι τον Δεκέμβρη. Γιατί
έχουμε τον Μητσοτάκη που συνεχί-
ζει να προωθεί την σύνδεση της

αξιολόγησης με τον μισθό. Όμως
πάνω απ’ όλα γιατί έχουμε να δώ-
σουμε το μήνυμα ότι για εμάς η μά-
χη για την ανατροπή των μνημονίων
σημαίνει το να κερδίσουμε πίσω όλα
όσα μας έκλεψαν κυβερνήσεις, ΔΝΤ
και ΕΕ την τελευταία πενταετία.

Γι’ αυτό δεν αναστέλλουμε τους
αγώνες μας αλλά συνεχίζουμε για
να επιβάλλουμε ότι όλα αυτά θα γί-
νουν πράξη. Δίνουμε τις δυνάμεις
μας για την στήριξη του κέντρου
αγώνα στην Κ. Σερβίας. Στηρίζουμε
την 48ωρη απεργία των διοικητικών
υπαλλήλων στις 17 και 18 Δεκέμβρη.

Είμαστε αποφασιστικά στο πλευρό
των εμποροϋπαλλήλων που απερ-
γούν την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.
Σταθερά στο πλευρό των εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ και της εκδήλωσης που
οργανώνουν στις 17/12 στο ερτό-
πεν.

Η 17η Δεκέμβρη, ημέρα που γίνε-
ται η πρώτη ψηφοφορία για εκλογή
προέδρου της δημοκρατίας, χρει-
άζεται να είναι ημέρα πανεργατικής
απεργιακής κινητοποίησης. Ήδη η
ΑΔΕΔΥ αναγκάστηκε κάτω από την
πίεση δεκάδων διαθέσιμων να απο-
φασίσει στάση εργασίας 12 με λήξη
και συγκέντρωση στις 12.30 στην
πλ. Κλαυθμώνος. Να την μετατρέ-
ψουμε με αποφάσεις των πρωτο-
βάθμιων σωματείων σε πραγματική
απεργία. Καλούμε όλα τα σωματεία
και ομοσπονδίες να προχωρήσουν
σε γενικές συνελεύσεις και να απο-
φασίσουν απεργία. Θα είμαστε όλοι
εκεί, για να διαδηλώσουμε ότι οι
απολύσεις δεν θα περάσουν. Να επι-
βάλλουμε με τους αγώνες μας το
πραγματικό γκρέμισμα των μνημο-
νίων και της πολιτικής που τόσα
χρόνια διέλυσε τις ζωές εκατομμυ-
ρίων εργαζόμενων”.

Με αποφασή του, το παράρτημα
της ΑΔΕΔΥ Ιωαννίνων καλεί σε στά-
ση εργασίας και απεργιακή συγκέν-
τρωση, στις 12μες, στην Περιφέ-
ρεια. Ανάλογες αποφάσεις αναμέ-
νονταν και σε άλλα σημεία της χώ-
ρας, την ώρα που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο.  

Συνεχίζεται το μπρα ντε φερ κυβέρνησης κι
αγωνιζόμενων εργαζόμενων της ΕΡΤ, με τους
πρώτους να προσπαθούν με βρώμικα χτυπήμα-
τα να κάμψουν τον αγώνα των εργαζομένων κι
όχι μόνο να μην τα καταφέρνουν, αλλά να παίρ-
νουν απάντηση νέες αγωνιστικές κατακτήσεις.

ΕΡΑ Αθήνας 91.8 FM

Όπου βρώμικα χτυπήματα βάλτε τη συνέ-
χεια της προσπάθειας για κόψιμο του ρεύμα-
τος στους περιφερειακούς σταθμούς. Στη Ρό-
δο αυτή τη φορά, όπου μετά από 60 χρόνια
λειτουργίας, έκοψαν το ρεύμα της τοπικής
ΕΡΑ, ανήμερα της 18ης επετείου από το “μαύ-
ρο” της 11ης Ιούνη 2013. Κι αν νόμιζε η κυβέρ-
νηση ότι αυτό θα κρατούσε για πολύ, διαψεύ-
στηκε καθώς με προσπάθειες των τεχνικών
του σταθμού, η ΕΡΑ Ρόδου επανήλθε στα ρα-
διόφωνα λίγες ώρες μετά. Όπως επανήλθε την
ίδια μέρα και η ΕΡΑ Αθηνών, η οποία μετά από
μήνες επέστρεψε στα FM, στους 91.8. Άλλο
ένα βήμα μπροστά για τους αγωνιζόμενους
εργαζόμενους της ΕΡΤ. Για μεγάλο χρονικό
διάστημα ο μόνος τρόπος ακρόασης του ρα-
διοφωνικού προγράμματος της ΕΡΤ στην Αττι-
κή, ήταν μέσω ίντερνετ, πληκτρολογώντας
www.ertopen.com.

Διήμερη Συνέλευση

Ημέρες συζήτησης ήταν για τους εργαζόμε-

νους της ΕΡΤ, το σαββατοκύριακο που πέρα-
σε, με τη διήμερη γενική συνέλευση που πραγ-
ματοποίησαν. Η συνέλευση έγινε στα πλαίσια
της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει τους τελευ-
ταίους μήνες, προκειμένου να συγκροτηθεί
μια λεπτομερής πρόταση για το πώς θα είναι η
ΕΡΤ των εργαζομένων, όταν ο αγώνας τους
φτάσει στην πολυπόθητη δικαίωση. Στη συνέ-
λευση υιοθετήθηκαν ψηφίσματα συμπαράστα-
σης στον Ηλία Τσόπελα, εργαζόμενο στο
υπουργείο Πολιτισμού, που συνελήφθη χωρίς
κανένα λόγο το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη, με-
τά τις διαδηλώσεις στη μνήμη του Α.Γρηγορό-
πουλου και στους εργαζόμενους της Ελευθε-
ροτυπίας κα τη μάχη που δίνουν ενάντια στην
απληρωσιά και το λοκάουτ. Μεγάλο κομμάτι
της συζήτησης ειδικά την πρώτη μέρα αφο-
ρούσε την επιστροφή στο Ραδιομέγαρο, με
άμεσο και κινηματικό τρόπο, με το που αποτε-
λέσει η παρούσα κυβέρνηση παρελθόν.

100 χρόνια ΕΣΗΕΑ

Πριν την έναρξη της συνέλευσης, την Κυρια-
κή 14/12, εργαζόμενοι της ΕΡΤ, μαζί με συνα-

δέλφους τους από άλλα ΜΜΕ, συγκεντρώθη-
καν έξω από τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ για να
διαμαρτυρηθούν για τη φιέστα – κατάντημα,
που πραγματοποίησε η ηγεσία της δημοσιο-
γραφικής ένωσης με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων από την ίδρυσή της. Στα γενέθλια
λοιπόν της ΕΣΗΕΑ, παρευρέθηκαν ως καλε-
σμένοι Σαμαράς, Μπακογιάννη, Ρουσόπουλος,
Πρωτόπαππας, Βούλτεψη και λοιποί κυβερνη-
τικοί, την ίδια στιγμή που απολυμένα, άνεργα
και απλήρωτα μέλη της που διαδήλωναν έξω
από τα γραφεία του συνδικάτου τους, αντιμε-
τωπίζονταν με τα ΜΑΤ. Οι κυβερνητικοί δεν δί-
στασαν μάλιστα να προκαλέσουν κατά την
εξοδό τους τον κόσμο που διαδήλωνε.

“Η μαύρη σελίδα της ιστορίας της ΕΣΗΕΑ,
που έγραψε σήμερα η μνημονιακή πρόεδρος,
θα την ακολουθεί” έγραψε στο μπλογκ της η
δημοσιογράφος Πόπη Χριστοδουλίδου, η οποία
παρά το γεγονός ότι είναι ΑμεΑ, χτυπήθηκε
από τα ΜΑΤ. “Και είτε αρέσει στην ίδια και σε
όσους την στηρίζουν, δεξιούς κι αριστερούς,εί-
τε δεν αρέσει πάντα κάποιοι δημοσιογράφοι θα
παραμένουν στο δρόμο, όρθιοι, ανυπόταχτοι

και στο πλευρό του έλληνα πολίτη. Με την ανο-
χή της και παρουσία της, οι αστυνομικές δυνά-
μεις χτύπησαν συναδέλφους της, μέλη της
ΕΣΗΕΑ, για να μπορέσει ανενόχλητη η κ. Αντω-
νιάδου (σ.σ η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ) να σταθεί
κεράκι αναμμένο στους κ.κ. Παπούλια, Σαμαρά,
Μπακογιάννη και λοιπούς, των οποίων τα ονό-
ματα θα θυμούνται πάντα και ο λαός, που κατα-
δυναστεύεται και υποφέρει και οι δημοσιογρά-
φοι άνεργοι εκατοντάδες, απλήρωτοι, φτωχοί
οικογενειάρχες, που βλέπουν το σωματείο τους
να κάνει φιέστες. Και όχι αγώνες”. Ανακοίνωση
για τα γεγονότα έβγαλε και η Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή (διαβάστε τη στο financialcrimes-
news.blogspot.gr).

Εγκαίνια έκθεσης ΠΟΣΠΕΡΤ

Στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας στις
εγκαταστάσεις της απέναντι από το Ραδιομέ-
γαρο καλεί στις 17/12, στις 8μμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ.
Δίπλα λοιπόν από τα στούντιο του Ertopen
εκτίθενται 1100 επιλεγμένες φωτογραφίες από
τις 6000 που έχει στη διάθεσή της από τους
18 μήνες του αγώνα. Την έναρξη της τελετής
θα κάνουν οι μουσικοί Βασίλης Παπακωνσταν-
τίνου και Γιάννης Σιδηράς οι οποίοι θα βρα-
βευτούν για την προσφορά τους και την αλλη-
λεγγύη στον αγώνα της ΕΡΤ.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ
στην πρώτη γραμμή

Στιγμιότυπο από τη διαδήλωση ενάντια στον προϋπολογισμό, 7/12 στο Σύνταγμα
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H κινητοποίηση
των εργαζομένων

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΣ
τις 10 του Δεκέμβρη, τη
μέρα που ο Νίκος Ρωμα-
νός έκλεινε τον ένα μήνα

απεργίας πείνας, τα αιτήματά
του δικαιώθηκαν. Μέσω μιας
τροπολογίας που ψηφίστηκε
ομόφωνα – ή σχεδόν ομόφωνα
κάτω από τις φωνές των Γεωρ-
γιάδη και Πλεύρη που διαφω-
νούσαν μέχρι τέλους- στη Βουλή
την περασμένη Τετάρτη, ο Νίκος
Ρωμανός μπορεί να φοιτήσει στο
ΤΕΙ Αθήνας χρησιμοποιώντας το
ειδικό βραχιολάκι. Μια συσκευή
παρακολούθησης που θα τοπο-
θετηθεί στο πόδι του. 

“Η υπόθεση του Νίκου Ρωμα-
νού δεν είναι μια υπόθεση νίκης
ή ήττας. Είναι μια δικαίωση.
Πρόκειται για έναν άνθρωπο που
πάλεψε με διακύβευμα την ίδια
του τη ζωή για δικαιοσύνη και
ελευθερία. Ήταν ένας αγώνας
ζωής που κατάφερε να νικήσει κι
αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα
ελληνικά δεδομένα. 

Είχε βοήθεια σε αυτή τη μάχη
πρώτα και κύρια από τους χιλιά-
δες του «ανώνυμου» κόσμου που
συμπαραστάθηκε, και από υπεύ-
θυνους πολιτικούς. Ένας τέτοιος
αγώνας και ένα τέτοιο κύμα συμ-
παράστασης είναι πολύ ελπιδο-
φόρα σε αυτή την περίοδο που
διανύουμε”, μας είπε ο δικηγό-
ρος του, Φραγκίσκος Ραγκούσης.

Ο Ρωμανός σταμάτησε την
απεργία πείνας και οι εργαζόμε-
νοι και οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθή-
νας ετοιμάζονται να τον υποδε-
χτούν από το Φλεβάρη όπου και
θα ισχύσει η άδεια παρακολού-
θησης των μαθημάτων. 

Πώς φτάσαμε όμως σε αυτή
τη νίκη; Γιατί έκανε πίσω η κυ-
βέρνηση ενώ ο ίδιος ο Αθανασί-
ου (υπουργός Δημόσιας Τάξης)
λίγες μέρες νωρίτερα είχε δηλώ-
σει πως «και ο ίδιος ο θεός να το
ζητήσει δεν πρόκειται ο νόμος
να αλλάξει υπέρ του Ρωμανού»; 

Το βέβαιο είναι πως η κυβέρ-
νηση την περασμένη Τετάρτη δε
λειτούργησε κάτω από το καθε-
στώς ενός ξαφνικού σεβασμού
προς την ανθρώπινη ζωή. Εξακο-
λουθεί να είναι η ίδια κυβέρνηση

που με τα μνημόνια και τη διάλυ-
ση της Υγείας και της Παιδείας
καταστρέφει χιλιάδες ζωές, δίνει
στήριξη στις πολεμικές εκστρα-
τείες του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει
τους πρόσφυγες πολέμου από
τη Συρία σαν σκουπίδια που χα-
λάνε την εικόνα της «γιορτινής
ατμόσφαιρας» στο Σύνταγμα.
(Βέβαια το πόσο ακόμα θα εξα-
κολουθήσει να είναι κυβέρνηση,
είναι παιζόμενο).

Χιλιάδες στο πλευρό του

Η απάντηση βρίσκεται στο ότι
χιλιάδες στάθηκαν στο πλευρό
του συνδέοντας τις εμπειρίες
αντίστασης στα μέτρα της λιτό-
τητας με την αντίσταση του ίδι-
ου απέναντι σε μια κυβέρνηση
που βάζει τα κέρδη πάνω από τις
ανθρώπινες ζωές. Όπως μας
εξηγούν με τις δηλώσεις τους οι
εργαζόμενοι του νοσοκομείου
Γεννηματάς (στη διπλανή στή-
λη), ήταν ένας αγώνας ολόκλη-
ρου του εργατικού κινήματος. 

Εργαζόμενοι στα Πανεπιστή-

μια, οι δάσκαλοι και οι καθηγη-
τές, σωματεία νοσοκομείων,
σύλλογοι γονέων, οι εργαζόμε-
νοι της ΕΡΤ, οι αγωνιζόμενες κα-
θαρίστριες του Υπουργείου Οι-
κονομικών, οι Αρχαιολόγοι, δε-
κάδες φοιτητικοί σύλλογοι, συν-
τονιστικά μαθητικών καταλήψε-
ων, η ΑΔΕΔΥ. Κανένα κομμάτι
που παλεύει αυτή τη στιγμή δεν
έμεινε απ’ έξω. Η πρωτοβουλία
“Δεν Ξεχνάμε”, η οικογένεια και
οι φίλοι του Παύλου Φύσσα, επι-
σκέφτηκε τον Ρωμανό στο νοσο-
κομείο και συμμετείχε στη δια-
δήλωση στις 6 του Δεκέμβρη για
το Γρηγορόπουλο. 

Στη στάση της κυβέρνησης να
αρνηθεί τις άδειες φοίτησης που
δικαιούνται από το νόμο οι κρα-
τούμενοι, το εργατικό κίνημα εί-
δε την ίδια στάση που έχουν οι
καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις
τους απέναντι στην εργατική τά-
ξη και τη νεολαία. Τη στάση των
μπάτσων στην Αμερική που δο-
λοφονούν μαύρους εργάτες και
νέους και μένουν ατιμώρητοι. Τη

στάση των “δικών” μας, που ξυ-
λοκοπούν μαθητές και φοιτητές
που παλεύουν για το αυτονόητο
δικαίωμα στη δημόσια Παιδεία.
Στις πολιτικές που χαρίζουν δι-
σεκατομμύρια στους τραπεζίτες
και ποινικοποιούν την αντίσταση
του κόσμου.

Και επειδή το εργατικό κίνημα
στην Ελλάδα έχει μάθει να πα-
λεύει και να κερδίζει νίκες απέ-
ναντι σε όλα αυτά, θεώρησε πως
έχει χρέος να σταθεί στο πλευρό
του Νίκου Ρωμανού, και το έκανε.

Αυτό φοβήθηκε η κυβέρνηση.
Την εργατική αντίσταση που την
έχει στριμώξει στον τοίχο. Την
αντίσταση της νεολαίας που
τους φωνάζει “Δε θα περάσει”.
Τους νέους Δεκέμβρηδες που
θα ακολουθούσαν αν πέθαινε ο
Ρωμανός. Αυτή είναι και η δύνα-
μη για να πάμε παρακάτω. Η
ενότητα και η αποφασιστικότητα
του εργατικού κινήματος ότι
μπορεί να οδηγήσει όλες τις μά-
χες μέχρι τη νίκη.

Έλλη Πανταζοπούλου

Ο
αγώνας του Νίκου Ρωμανού συνδέθηκε μέσα στα πανεπιστή-
μια με τον αγώνα των φοιτητών και των εργαζομένων για δη-
μόσια και δωρεάν Παιδεία. Συνδέθηκε με τη νεολαία που δια-

δήλωσε κατά χιλιάδες στις 6 του Δεκέμβρη απαιτώντας τη δικαίωσή
του. Η νίκη αυτού του αγώνα σημαίνει πως χρειάζεται να αξιοποι-
ήσουμε την αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε και να μπλοκάρουμε
τα σχέδια του Υπουργείου για διαγραφές φοιτητών και απολύσεις.

Οι μέρες ψήφισης του νέου προέδρου δημοκρατίας μπορούν να
μετατραπούν σε ταφόπλακα για την κυβέρνηση. Οι φοιτητές χρειάζε-
ται να βρεθούν στους δρόμους, μαζί με το εργατικό κίνημα, και να
απαιτήσουν την ανατροπή των Σαμαροβενιζέλων. Ήδη υπάρχουν
σχολές, όπως η Καλών Τεχνών, που μέσα από τις συνελεύσεις τους

καλούν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Υπάρχουν επίσης σχολές, όπως
η Θεατρικών Σπουδών Πάτρας, που συνεχίζουν με καταλήψεις. Αυ-
τός είναι ο δρόμος. Η συνέχιση του αγώνα, η έμπρακτη συμπαράστα-
ση στους 440 διοικητικούς υπαλλήλους των πανεπιστημίων που αυ-
τές τις μέρες λήγει η διαθεσιμότητά τους και οδηγούνται στην από-
λυση. 

Η συζήτηση μέσα στις σχολές και τα σχολεία για το ποιος πρέπει
να έχει τον έλεγχο σε όσα συμβαίνουν. Οι Φορτσάκηδες που προ-
εκλογικά στήνουν «ανθρώπινες αλυσίδες» για να προστατέψουν τάχα
μου το πανεπιστήμιο και τους εργαζόμενους από την κυβέρνηση ή η
νεολαία και η εκπαιδευτική κοινότητα που παλεύουν για μια άλλη Παι-
δεία χωρίς ταξικούς διαχωρισμούς;

Λίγες μέρες μετά που ο Ρωμανός ήρθε στο
νοσοκομείο μας και άρχισε να φουντώνει τό-
σο η συμπαράσταση όσο και η αστυνομοκρα-
τία, η αριστερά του σωματείου εργαζομένων
πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει για όσα
συμβαίνουν.

Τη Δευτέρα 24/11, βγάλαμε ανακοίνωση
σαν σωματείο που απαιτούσε να σταματήσει
η αστυνομοκρατία στο νοσοκομείο, τονίζον-
τας πως τα νοσοκομεία είναι δημόσιοι χώροι
με άσυλο, όχι φυλακές, και να δικαιωθούν τα
αιτήματα του απεργού πείνας. Ήταν μια από-
φαση σταθμός γιατί αμέσως μετά ξεκίνησαν
μια σειρά από εργατικά σωματεία να παίρ-
νουν την ίδια θέση. 

Οι αντικαπιταλιστές εργαζόμενοι στο χώρο
της υγείας μέσα από το σχήμα “Ενωτικό Κί-
νημα για την Ανατροπή”, καλέσαμε παναττικό
μάζεμα υγειονομικών για να συζητήσουμε το
πώς θα κλιμακώσουμε, ακόμα και με απεργία
στον κλάδο της υγείας. Οι εξελίξεις μας πρό-
λαβαν και χαιρόμαστε πολύ γι’ αυτό γιατί ο
Νίκος Ρωμανός δικαιώθηκε.

Χρίστος Αργύρης
Ειδικευόμενος γιατρός στο Γεννηματάς,

μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ

Στις 5 Δεκέμβρη οργανώσαμε κινητοποί-
ηση στο προαύλιο του νοσοκομείου όπου πα-
ραβρέθηκαν και οι γονείς του Νίκου, αλλά και
δεκάδες αλληλέγγυοι. Την προηγούμενη μέ-
ρα, στις 4/12 γίνονταν εκλογές για την ΠΟΕ-
ΔΗΝ και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας στο νο-
σοκομείο και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα
να μιλήσουμε με πολλούς συναδέλφους.

Και εκείνη τη μέρα αλλά και όλες τις υπό-
λοιπες η συζήτηση αυτή κυριαρχούσε. Χρει-
άστηκε κόντρα με την κυρίαρχη προπαγάνδα
που έλεγε «’ντάξει μωρέ, ένα πλουσιόπαιδο
είναι που έκανε μια ληστεία». Η αριστερά την
οργάνωσε και την κέρδισε, κερδίζοντας την
πλειοψηφία των εργαζομένων στο πλευρό
του Ρωμανού.

Στην κινητοποίηση είχαμε και ντουντούκα
μαζί μας για να ενημερώνουμε τον κόσμο.
Έγιναν και πολιτικές τοποθετήσεις, ότι το ζή-
τημα δεν είναι μόνο η άδεια φοίτησης αλλά
και η αντίσταση σε μια βάρβαρη κυβέρνηση.
Όταν ανεβήκαμε για να δώσουμε το ψήφισμά
μας στο Ρωμανό, η αστυνομία με τους οπλι-
σμένους άντρες της μας έκλεισε το δρόμο
έξω από το θάλαμο (!) λέγοντας ότι θα χειρο-
τερέψουμε την υγεία του...Άραγε οι ίδιοι εί-
χαν περάσει από αποστείρωση;; Το παραδώ-
σαμε όμως το ψήφισμα και ο ίδιος χάρηκε
πολύ με αυτό. Εμείς και τώρα ακόμα ζητάμε
να σταματήσει η αστυνομοκρατία στο χώρο
του νοσοκομείου. Το σκηνικό αυτό συνεχίζε-
ται, και έχει επεκταθεί μάλιστα καθώς σε διά-
φορες περιπτώσεις γίνεται έλεγχος ταυτοτή-
των στους ίδιους τους εργαζόμενους την
ώρα που προσπαθούν να πάνε στη δουλειά
τους.

Κώστας Κωσταρέλος
τεχνολόγος- ραδιολόγος ΓΝΑ Γεννηματάς

ΣΧΟΛΕΣ Συνεχίζουν οι αγώνες

Οι φοιτητικοί σύλλογοι στις 6 Δεκέμβρη

Νίκησε η αλληλεγγύη 
για τον Νίκο Ρωμανό



Εκλογές για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ έγιναν στο Νοσοκομείο Γεννηματά. Σε σχέση με
τα αποτελέσματα που δημοσιεύουμε παρακάτω, χρειάζεται η επισήμανση ότι το 2011, στις
προηγούμενες εκλογές, στο ψηφοδέλτιο Ενότητα-Πρωτοβουλία συμμετείχαν η ΠΑΣΚΕ και
οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα κατέβηκαν με το ψηφοδέλτιο Όραμα. Eπίσης, με την Κί-
νηση Αντίστασης είχαν κατέβει οι δυνάμεις του Νυστεριού, της ΑΡΣΙ και της Ταξικής Πο-
ρείας (είχαν συγκεντρώσει 27 ψήφους και 1 έδρα). 

Αναλυτικά τα φετινά αποτελέσματα (σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2011): Ψήφι-
σαν 570, έγκυρα 555. ΔΑΚΕ 179 ψήφοι και 4 αντιπρόσωποι (είχε 53 και 1), Ενότητα Πρωτο-
βουλία 139 ψήφοι και 3 (318 και 7), Όραμα (ΣΥΡΙΖΑ) 110 ψήφοι και 2 έδρες, Ταξική Πο-
ρεία 63 και 1 έδρα, ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ 45 ψήφοι και 1 έδρα (73 και 2), Ενωτική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή (Νυστέρι, ΑΡΣΙ) 19 ψήφοι. Στις φετινές εκλογές δεν κατέβηκε η Ανεξάρτητη
Κίνηση που το 2011 είχε πάρει 19 ψήφους. 
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Διαγραφή
φασίστα από 
το Σύλλογο

Το βράδυ τις 6ης Δεκέμβρη, μετά τις δια-
δηλώσεις για την επέτειο δολοφονίας του
Γρηγορόπουλου έγινε φασιστική επίθεση
στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στα Ιλίσια.

Συγκεκριμένα ένας φοιτητής που είναι εν-
ταγμένος στην ακροδεξιά φοιτητική παρά-
ταξη Δράσις-ΚΕΣ, μετά από λεκτική κόντρα
με έναν άλλο φοιτητή από το χώρο της αυ-
τονομίας άρπαξε έναν πυροσβεστήρα και
άρχισε να τον κυνηγάει απειλώντας ότι θα
τον σκοτώσει. Και οι δύο φοιτητές μένουν
στις εστίες.

Η άμεση ανταπόκριση του συλλόγου φοι-
τητών, οδήγησε σε έκτακτη συνέλευση
τρεις μέρες μετά. Η συμμετοχή ήταν εκπλη-
κτική, καθώς μαζεύτηκαν πάνω από διακό-
σιοι φοιτητές- στις περισσότερες συνελεύ-
σεις μαζεύεται πολύ λιγότερος κόσμος- και
έγινε πολλή συζήτηση γύρω από το θέμα
του φασισμού και πως τον αντιμετωπίζου-
με. Πάρθηκε ομόφωνη απόφαση διαγρα-
φής του φασίστα από τον σύλλογο και συ-
ζητήθηκε η δημιουργία ενός αντιφασιστι-
κού στεκιού μέσα στις εστίες για να μπο-
ρούν να οργανώνονται συζητήσεις και δρά-
σεις. 

Εμείς από τη μεριά μας, σαν ΚΕΕΡΦΑ
Ζωγράφου, κάναμε τοποθέτηση στηρίζον-
τας τη διαγραφή του φασίστα και ζητήσαμε
να παρθεί ψήφισμα για να ξεκινήσει η δίκη
της Χρυσής Αυγής και το αντιφασιστικό κί-
νημα να είναι αυτό που θα παίξει ρόλο στο
να καταδικαστούν οι δολοφόνοι σε ισόβια.
Η πρότασή μας πέρασε, και αυτή ομόφωνα.
Η γειτονιά μας είναι αντιφασιστική και οι
κάτοικοι το έχουν αποδείξει ξανά και ξανά.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε με αυτό τον
τρόπο, μην αφήνοντας σε κανέναν φασίστα
χώρο για να χύνει δηλητήριο και να δρα.

Κατερίνα Σεβαστάκη
Φοιτήτρια ΤΕΙ Πειραιά

Ν
έες κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρ-
γηση της κυριακάτικης αργίας έγιναν
την Κυριακή 14 Δεκέμβρη. Το «Συντονι-

στικό δράσης ενάντια στην κατάργηση της κυ-
ριακάτικης αργίας» οργάνωσε μια σειρά περι-
φρουρήσεις και παρεμβάσεις έξω από κεντρι-
κά καταστήματα στην Αθήνα. 

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει “Αρχικά,
από τις 9πμ προχωρήσαμε σε απεργιακές πε-
ριφρουρήσεις σε PUBLIC, NIKE, MIGATO &
ZARA. Μάλιστα, στην αρχή του πεζόδρομου
της Ερμού αναρτήσαμε ένα μεγάλο πανό στο
οποίο αναγραφόταν «για να έχουμε όλοι μας
�ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ�, εργοδότες και καταναλω-
τές ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ!”. 

Στη συνέχεια συμπαραστάθηκαν στους Σύ-
ρους πρόσφυγες που ήταν περικυκλωμένοι
από τα ΜΑΤ στο Σύνταγμα, ενώ η κινητοποί-

ηση έληξε με παρέμβαση στο Attica της Πανε-
πιστημίου. 

Συγκέντρωση με πρωτοβουλία της Ομο-

σπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων έγινε στο Πρά-
κτικερ του Αιγάλεω, ενώ ο Σύλλογος Εμπο-
ροϋπαλλήλων (με τη στήριξη και του ΠΑΜΕ)
πραγματοποίησε παρεμβάσεις στο ίδιο Πρά-
κτικερ, στο Attica και στο Mall στο Μαρούσι.
Στον Πειραιά έγιναν παρεμβάσεις στο Νοtos
Gallery και στο Carrefοur στο Πασαλιμάνι.

Συγκεντρώσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη.
Η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων οργάνωσε εξόρ-
μηση έξω από το κατάστημα της Carrefοur
στην Ευκαρπία με βασικό αίτημα την ανάκλη-
ση των πρόσφατων απολύσεων στο σούπερ-
μάρκετ Μαρινόπουλος, ενώ το αντίστοιχο Συν-
τονιστικό δράσης μαζί με το Σωματείο Υπαλ-
λήλων Βιβλίου - Χάρτου Θεσσαλονίκης και το
Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της ΒΙΟΜΕ έκα-
ναν παρέμβαση στην Τσιμισκή. 

Σ
υνεχίζονται οι Γενικές Συνελεύσεις και
οι εκλογές σε όλες τις ΕΛΜΕ πανελλαδι-
κά. Οι πρώτες εικόνες είναι ιδιαίτερα εν-

θαρρυντικές αφού σε πολλά σημεία υπάρχει
αριστερή άνοδος και πτώση της ΔΑΚΕ και της
ΠΑΣΚΕ (σε πολλά σημεία κατεβαίνει με διαφο-
ρετικό όνομα). 

Στην Ε’ ΕΛΜΕ πρώτη δύναμη ξαναβγήκαν οι
Παρεμβάσεις. Η Ε’ ΕΛΜΕ βρέθηκε στο κυβερ-
νητικό στόχαστρο (ειδικά με τις δηλώσεις της
Βούλτεψη στη Βουλή) τις προηγούμενες μέ-
ρες αφού είχε βγάλει ψήφισμα στήριξης στον
αγώνα του Νίκου Ρωμανού, ενώ κατήγγειλε
την κυβέρνηση και τις πρακτικές της. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα ήταν (σε πα-
ρένθεση οι περσινές έδρες): Ψήφισαν 199, έγ-
κυρα 197. Αγωνιστική Παρέμβαση 105 ψή-
φους και 5 (5) έδρες, ΠΑΜΕ 36 και 2 (2)
έδρες, Ενωτική Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία
(ΣΥΡΙΖΑ) 29 και 1(1) έδρα και ΔΑΚΕ 27 και
1(1) έδρα. 

Στην Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής που καλύπτει
τις περιοχές Αιγάλεω-Χαϊδάρι και Αγία Βαρβά-
ρα την πρώτη θέση πήραν οι Συνεργαζόμενες
Εκπαιδευτικές Κινήσεις (στηρίζονται από το
ΣΥΡΙΖΑ), οι Παρεμβάσεις πήραν 2 έδρες, ενώ
η ΔΑΚΕ έχασε την μοναδική έδρα που είχε. 

Τα αποτελέσματα (σε παρένθεση αυτά του
2013): Ψήφισαν 410, έγκυρα 401. ΣΥΝ.Ε.Κ
(ΣΥΡΙΖΑ) 225 ψήφοι και 4 έδρες (είχαν 225 και
4), Αγωνιστική Παρέμβαση 96 ψήφους και 2
έδρες (είχε 90 και 2), ΠΑΜΕ 34 ψήφοι και 1
έδρα (35 και καμία έδρα), ΔΑΚΕ 29 ψήφοι (44
και 1 έδρα), ανεξάρτητος υποψήφιος 17 ψή-
φοι (είχε 16). 

Στην ΕΛΜΕ Βοιωτίας πρώτη δύναμη αναδεί-
χτηκε, όπως και πέρσι, η παράταξη που στηρί-

ζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Πρωτοβουλία Εκπαι-
δευτικών. Άνοδο είχαν τόσο οι Παρεμβάσεις,
όσο και το ΠΑΜΕ. 

Αναλυτικά: Ψήφισαν 549, έγκυρα 468. Πρω-
τοβουλία Εκπαιδευτικών (ΣΥΡΙΖΑ) 159 και 3
έδρες, Ενωτική Κίνηση (ΠΑΣΚ) 110 ψήφοι και
2 έδρες, Κοινό Μέτωπο (ΔΑΚΕ και πρώην Πα-
σκίτες) 88 ψήφοι και 1 έδρα, Παρεμβάσεις 64
ψήφοι και 1 έδρα, ΠΑΜΕ 47 ψήφοι.

Εξαφάνιση ΠΑΣΚΕ

Στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου ακόμα πιο δυναμω-
μένη βγαίνει η αριστερά, η ΠΑΣΚΕ δεν κατέ-
βασε ψηφοδέλτιο, ενώ η ΔΑΚΕ έχασε την
έδρα της. Ακομα, ψηφίστηκε καταγγελία από
την τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση
κατά του μέλους του ΔΣ της ΟΛΜΕ και εκλεγ-
μένου με την ΠΑΣΚΕ, Αλεβυζάκη καθώς επι-
χείρησε να διαλύσει την συνέλευση καλώντας
ακόμα και τοπικό κανάλι χωρίς να ενημερώσει
την ΕΛΜΕ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Ψήφισαν
1217, έγκυρα 1105. Εκπαιδευτική Προοπτική
(ΣΥΡΙΖΑ) 407 ψήφοι και 4 έδρες (είχε 447 και
3), Αγωνιστική Παρέμβαση 201 ψήφοι και 2
έδρες (224 και 2), ΠΑΜΕ 193 ψήφοι και 2
έδρες (191 και 1), ΔΑΚΕ 96 (98 και 1 έδρα),
Αγωνιστικές Κινήσεις 95 ψήφοι (96), Προοδευ-
τική Ενότητα-ΠΑΣΚ δεν κατέβασε ψηφοδέλτιο
(είχε 170 και 1).

Στην Β’ ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου πρώτη δύναμη
είναι το ΠΑΜΕ και δεύτερη οι Παρεμβάσεις.
Τα αποτελέσματα: Ψήφισαν 339, έγκυρα 304.
ΠΑΜΕ 168 ψήφοι και 4 έδρες (είχε 175 και 4),
Παρεμβάσεις 97 ψήφοι και 2 έδρες (107 και
2), Προοδευτική Ενότητα-ΠΑΣΚ 39 και 1 (29
και 1). 

Στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας ανέβηκαν σε ψή-
φους όλες οι αριστερές δυνάμεις, την πρώτη
θέση πήραν οι Παρεμβάσεις, ενώ η ΠΑΣΚΕ
ουσιαστικά διαλύθηκε. 

Τα αποτελέσματα: Ψήφισαν 820, έγκυρα
775. Παρεμβάσεις 231 και 2 έδρες (είχαν 211
και 2), Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινή-
σεις 207 ψήφοι και 2 έδρες (168 και 2), ΔΑΚΕ
189 ψήφοι και 2 έδρες (181 και 2), ΠΑΜΕ 128
ψήφοι και 1 έδρα (122 και 1), ΠΑΣΚΕ 20 ψήφοι
(107). 

Ακολουθούν: • Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας - Συνέλευ-
ση στις 16/12 και εκλογές στις 17/12, • Ε’ ΕΛ-
ΜΕ Ανατολικής Αττικής - Συνέλευση στις
16/12, • ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων, Ζεφειρίου, Φυ-
λής –Συνέλευση στις 16/12 και εκλογές στις
18/12, • ΕΛΜΕ Α� Δυτικής Αττικής (Περιστέρι)
– Συνέλευση στις 17/12 και εκλογές στις
22/12, • ΕΛΜΕ Γ’ Δυτικής Αττικής (Ίλιον-Πε-
τρούπολη) –Συνέλευση στις 17/12 και εκλογές
στις 22/12.

Νεκ. Δ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

Εκλογές έγιναν στο κλαδικό Σωματείο προσω-
πικού κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, γηροκο-
μείων, εργαστηρίων και συναφών χώρων για το
ΔΣ και για αντιπροσώπους στην ΟΣΝΙΕ (Ομο-
σπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελ-
λάδας). 

Ψήφισαν συνολικά 194 εργαζόμενοι, με 191 έγ-
κυρα ψηφοδέλτια. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, η
ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) πήρε 177 ψήφους και 9 έδρες, ενώ
η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομι-
κών (ΑΣΚΥ) πήρε 14 ψήφους. 

Για την ΟΣΝΙΕ, η ΔΑΣ πήρε 168, η ΑΣΚΥ 16,
ενώ υπήρχε και 1 άκυρο.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ποτέ την Κυριακή

Άνοδος της Αριστεράς 
στις εκλογές των ΕΛΜΕ

Φωτό του Συντονιστικού δράσης



Σ
υνεχίζονται σε όλη την Ελλά-
δα οι συνελεύσεις των Τοπι-
κών Επιτροπών της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ ενόψει της 3ης Συνδιάσκεψης.
Νέα και παλιότερα μέλη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ συζητούν τις θέσεις όπως δια-
μορφώθηκαν κατά πλειοψηφία στο
τελευταίο Πανελλαδικό Συντονιστικό
στις 29/11, καθώς και τη δράση και
το ρόλο που έχει να παίξει η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μέσα στη νέα πολιτική περίοδο
που ανοίγει με την επίσπευση της
προεδρικής εκλογής, προκειμένου
να μπορέσει το εργατικό και νεολαι-
ίστικο κίνημα να βάλει τη δικιά του
σφραγίδα στις εξελίξεις.  

Την Παρασκευή 12/12 έγινε στο
δημαρχείο Μαρκοπούλου η συνέ-
λευση της Τ.Ε. Ανατολικής Αττικής.
“Συμμετείχαν 20 περίπου συναγωνι-
στές μέλη της τοπικής επιτροπής
και αφού έγινε μία σύντομη παρου-
σίαση της πολιτικής εισήγησης που
αποφασίστηκε στο ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, έγινε μία μικρή κουβέντα για το
οργανωτικό και για την τελευταία
απόφαση του Κεντρικού Συντονιστι-
κού που προτείνει κινηματική απάν-
τηση στις πολιτικές διεργασίες που
γίνονται το επόμενο 15νθήμερο στη
βουλή” μας μεταφέρει ο Βασίλης Σ.
“Έγιναν τοποθετήσεις τόσο πάνω
στις θέσεις αλλά όσο και πάνω στην
ανάγκη να παρθούν τοπικές πρωτο-
βουλίες με παρέμβαση στους εργα-
τικούς χώρους της περιοχής. Ετοι-
μάζουμε ήδη προκήρυξη της τοπι-
κής επιτροπής για να προχωρήσου-
με άμεσα σε παρεμβάσεις”. 

Την ίδια μέρα συνέλευση είχε η
Τ.Ε. Ρεθύμνου. “Συμμετείχαν 25 σύν-
τροφοι και συντρόφισσες κυρίως
φοιτητές και νεολαίοι αλλά και εργα-
ζόμενοι από την πόλη”, μας είπε η
Άλε Κ. “Εισηγητικά παρουσιάστηκε η
απόφαση του ΠΣΟ και στη συνέχεια
παρουσιάστηκε η εισήγηση της μει-
οψηφίας από την πλευρά της ΑΡΑΝ.
Έγινε πολύ πλούσια και εποικοδομη-
τική κουβέντα για το ρόλο που έχει
να παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την ενδυ-
νάμωση του κινήματος μέσα στην
προεκλογική περίοδο και το ρόλο
της ως εργατική αντιπολίτευση στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έγιναν τοπο-
θετήσεις για τις πρωτοβουλίες της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλα τα μέτωπα από
την πάλη ενάντια στο σεξισμό μέχρι
τον ιμπεριαλισμό. Γράφτηκαν νέα μέ-
λη και ορίστηκε η ημερομηνία διεξα-
γωγής εκλογών των αντιπροσώπων
προς την τρίτη συνδιάσκεψη”.  

35 περίπου σύντροφοι και συντρό-
φισσες συμμετείχαν στη συνέλευση
της Τ.Ε. του κέντρου Πειραιά την
Κυριακή 14/12 το πρωί. “Έγιναν το-
ποθετήσεις πάνω στην εισήγηση και
στο ρόλο που έχει παίξει το κίνημα
στο γκρέμισμα της κυβέρνησης Σα-
μαρά-Βενιζέλου, καθώς και για τις

δεξιές προσαρμογές του ΣΥΡΙΖΑ”,
μας είπε η Τιάνα Α. “Όπως τόνισε ο
Δημήτρης, εργαζόμενος στη Βιβλιο-
συνεργατική, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έχει
πρωτοστατήσει σε όλους τους αγώ-
νες, χρειάζεται το επόμενο διάστημα
να βγάλει ακόμα πιο δυναμικά το κί-
νημα στους δρόμους τόσο την προ-
εκλογική περίοδο όσο και μετά και
γι’ αυτό η συνδιάσκεψη χρειάζεται
να οριστεί νωρίτερα για να συσπει-
ρώσουμε τις δυνάμεις μας και να
δώσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ορ-
μή και τη μάχη των εκλογών και τη
μάχη της αριστερής αντιπολίτευσης
απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ”. 

Ρόλος

Την ίδια μέρα έγινε η Συνέλευση
της Τ.Ε. Αμπελοκήπων-Γκύζη. “Συμμε-
τείχαν περίπου 35 αγωνιστές” μας με-
ταφέρει ο Βασίλης Μαρ. “Όλες οι το-
ποθετήσεις που ακολούθησαν μετά
την εισήγηση συνομολογούσαν στον
ρόλο που έχει παίξει το εργατικό κίνη-
μα και το κίνημα της νεολαίας μέσα
σε μία περίοδο βαθέματος της οικο-
νομικής κρίσης και ανάγκασαν την
συγκυβέρνηση να προχωρήσει στην
επίσπευση των εκλογών. Επίσης στον
κρίσιμο ρόλο που έχει παίξει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο δυνάμωμα αυτού του κι-
νήματος αλλά και στην ανάγκη επιμο-
νής στο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
διεξόδου από την κρίση σαν την μόνη
πειστική εναλλακτική απάντηση”.  

“Με σημαντική συμμετοχή συνολι-
κά περίπου 50 αγωνιστών πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 14 Δεκέμ-
βρη η συνέλευση της τοπικής επι-
τροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Περιστέ-
ρι”, μας είπε ο Βασίλης Μυρ. “Η συ-
ζήτηση στη συνέλευση ήταν πλού-
σια. Πολλοί σύντροφοι αναδείξαμε
την αναγκαιότητα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
επιταχύνει την παρέμβασή της στο
κίνημα τις επόμενες δυο βδομάδες
με την οργάνωση των διαδηλώσεων
στις μέρες απόπειρας εκλογής προ-
έδρου της δημοκρατίας, αλλά και
τις διαδικασίες της συνδιάσκεψης
ώστε να παρέμβει και στις εκλογές
με υπεροπλία τόσο σε δυναμικό όσο
και σε πολιτικές θέσεις. Στη συνέ-
λευση οργανώθηκαν στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ 5 νέα μέλη και πλήρωσαν συν-
δρομές ή ανανέωσαν την ένταξή
τους αρκετές και αρκετοί ακόμη
συντρόφισσες και σύντροφοι. Το
ραντεβού μας τώρα είναι τους δρό-
μους και στη συσπείρωση κι άλλων
μελών τις επόμενες μέρες”. 

“Συνέλευση της Τ.Ε ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Χανίων με τη συμμετοχή περίπου 60
ατόμων πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 15/12 στο Εργατικό Κέντρο Χα-
νίων, όπου παρουσιάστηκαν από τον
σ. Φώτη Μπιχάκη οι Θέσεις του ΠΣΟ
στην πορεία για την 3η Συνδιάσκε-
ψη. Στη συζήτηση μπήκαν και αρκε-
τά παραδείγματα από την παρέμβα-
σή μας στους χώρους δουλειάς και

τα κινήματα” μας μεταφέρει ο Ειρη-
ναίος. “Ακολούθησε ψήφιση υπέρ
των Θέσεων και αποφασίστηκε η
διοργάνωση συγκέντρωσης για την
Τετάρτη 17/12 στις 6μμ στην Πλα-
τεία Αγοράς με κάλεσμα συμμετο-
χής σε κοινωνικούς φορείς και αγω-
νιστές. Επίσης, ξεκίνησε η εγγραφή
νέων μελών, η οποία θα συνεχιστεί
την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη 22
και 23/12 αντίστοιχα στις 6-9μμ στο
Εργατικό Κέντρο Χανίων”.

Στη συνέλευση της Τ.Ε. Ιωαννίνων
συμμετείχαν συνολικά 50 περίπου
σύντροφοι και συντρόφισσες”, μας
είπε η Λουίζα Γκ. “Από πολλούς τονί-
στηκε ότι χρειάζεται να οργανώσου-
με από τη δικιά μας μεριά την κινη-
ματική απάντηση όλο το διάστημα
όπου έχουν προγραμματιστεί οι ψη-
φοφορίες στη βουλή - ξεκινώντας με
την στάση εργασίας και τη συγκέν-
τρωση που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ την
Τετάρτη 17/12- αλλά και να οργανώ-
σουμε μία μεγάλη πολιτική εκδήλω-
ση στην πόλη για να συζητήσουμε
ανοιχτά την πολιτική πρόταση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στην ίδια τη συνέλευση
γράφτηκαν 8 νέα μέλη στην τοπική
επιτροπή”. 

Συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν
επίσης στον Άγιο Στέφανο, στο Ν.
Ηράκλειο, στην Πάτρα και ακόμα πε-
ρισσότερες προγραμματίζονται για
αυτό το Σαββατοκύριακο.

Κ. Θ.
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Μεγάλη συμμετοχή, πλούσια συζήτηση

Τ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12
Ουζερί Προκόπη – Σπηλιά 7μμ

Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/12 
Εργατικό Κέντρο 6.30μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 18/12 γραφεία 
Κινήματος στην Πόλη 6μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18/12 
Εργατικό Κέντρο 6μμ

Τ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 Ναύπλιο 

Τ.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ -
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 Στέκι 7μμ

Τ.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 ΕΔΟΘ 6μμ

Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 ΕΡΤ-3 6μμ

Τ.Ε. ΚΥΨΕΛΗΣ – 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
γραφεία Αριστερής 
Παρέμβασης 3.30μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12 ΚΑΠΗ Γλυφάδας
(Αγ. Τρύφωνας - Τερψιθέα) 5μμ

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 Πολυτεχνείο 3μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων 
(Ν. Πλαστήρα) 7μμ

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
γραφεία Συλλόγου Δασκάλων
(Ρήγα Φερραίου) 6μμ

Τ.Ε. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                                                              
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 δημαρχείο Νί-
καιας 6μμ

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 γραφεία Εκτός
των Τειχών 7μμ

Τ.Ε. ΚΟΛΩΝΟΥ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 γραφεία 
4ου κοινοτικού διαμερίσματος
(Λένορμαν) 5.30μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12 7μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ –
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12 Πνευματικό Κέν-
τρο Χαλκηδόνας 7μμ

Συνελεύσεις
τοπικών
επιτροπών

Κάλεσμα προς τους “εργαζόμενους, τους άνερ-
γους, τη νεολαία, όλο τον λαό, να κλιμακώσει τον
αγώνα του  με πολιτική απεργία για να φύγει η άθλια
συγκυβέρνηση με μαζικές διαδηλώσεις και κινητοποι-
ήσεις την επόμενη περίοδο των ψηφοφοριών για την
εκλογή Προέδρου, από τώρα και μέχρι τις 29 του Δε-
κέμβρη”, απευθύνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Συμπληρώνοντας
ότι “μόνο η καυτή ανάσα του λαού, μπορεί να ανοίξει
δρόμους ανατροπής της κυβέρνησης, το άνοιγμα
ενός άλλου δρόμου αντικαπιταλιστικής ανατροπής

χωρίς χρέος και μνημόνια, ευρώ – ΕΕ, με τους εργα-
ζόμενους στο τιμόνι, ένα μέλλον σοσιαλιστικό”.

“Δεν θα δώσουμε στην κυβέρνηση την δυνατότητα
να συνεχίσει για 1,5 χρόνο ακόμα τη βάρβαρη πολιτι-
κή της, αναβαπτισμένη μέσα από τη διαδικασία εκλο-
γής προέδρου της δημοκρατίας.Η δική μας κινητοποί-
ηση, η δύναμη του λαϊκού ξεσηκωμού  θα κρίνει, αν
θα συγκεντρωθούν ή όχι οι 180 βουλευτές κι όχι η  εν-
τιμότητα των «εθνοπατέρων»…” 

Κάλεσμα απεργιακής κλιμάκωσης

Από την πανεργατική 27 Νοέμβρη στην Ηγουμενίτσα
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Ο
ι βασικοί άξονες του αντικαπιταλιστι-
κού προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ -
η διαγραφή του χρέους, η έξοδος

από το ευρώ και την ΕΕ, η απαγόρευση των
απολύσεων και η κρατικοποίηση των τραπε-
ζών– αποτελούν μια ρεαλιστική διέξοδο από
την κρίση, τους εκβιασμούς των “αγορών”
και τις επιταγές της τρόικας και των Σαμα-
ροβενιζέλων προς όφελος εργαζομένων και
του λαού.

Διαγραφή του χρέους. 

Διαγραφή του χρέους για τρεις βασικούς
λόγους: Πρώτον, γιατί δεν το δημιουργήσα-
με εμείς. Σε αντίθεση με τους μύθους της
άρχουσας τάξης το χρέος ούτε δημιουργή-
θηκε από το «σπάταλο» κράτος, ούτε το δη-
μιουργήσαμε «όλοι μαζί». 

Το χρέος δημιουργήθηκε με τα περίφημα
«θαλασσοδάνεια» που έπαιρναν την δεκαε-
τία του ’70 εφοπλιστές και βιομήχανοι κάνο-
ντας όνειρα ότι η Μέση Ανατολή μπορούσε
να γίνει το Ελντοράντο του ελληνικού καπι-
ταλισμού. Η αύξηση της τιμής του δολαρίου
την δεκαετία του ’80, με τα επιτόκια να εκτο-
ξεύονται το 1985 στο 9% (από μόλις 1% έξι
χρόνια νωρίτερα), σήμανε ότι οι τράπεζες και
οι επιχειρήσεις που ξανοίχτηκαν κατέληξαν
«προβληματικές». Και η διάσωσή τους από το
κράτος προκάλεσε την πρώτη κρίση χρέους
στο δημόσιο. 

Έτσι, οι τόκοι που πλήρωνε το ελληνικό κρά-
τος εκτινάχθηκαν από 163,6 δις δραχμές το
1984 σε 548 δις το 1988, και στο ύψος των
3.010-3.280 δις δραχμών (ανά έτος) το δεύτε-
ρο μισό της δεκαετίας του 1990. Όσο για τους
επιχειρηματίες είχαν ήδη φυγαδεύσει τερά-
στια κεφάλαια στις ελβετικές τράπεζες. 

Σε αυτά τα ύψη παρέμειναν (9 δις το χρόνο
σε ευρώ) οι τόκοι και την δεκαετία του 2000,
μέχρι το ξέσπασμα της νέας παγκόσμιας κρί-
σης το 2008 που τίναξε το κόστος εξυπηρέτη-
σης του χρέους στα ουράνια.

Δεύτερο, γιατί το χρέος το έχουμε ήδη πλη-
ρώσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπο-
λογισμού του 2015 που κατατέθηκε στη Βου-
λή, το σύνολο των χρημάτων (σε ευρώ) που
έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο την τελευ-
ταία εικοσαετία είναι 334 δις ευρώ σε χρεολύ-
σια και 210 δις ευρώ σε τόκους. 

Δηλαδή το χρέος, που υπολογίζεται λίγο κά-
τω από τα 350 δις, έχει πληρωθεί και με το πα-
ραπάνω.

Τρίτο, γιατί χρειαζόμαστε όλα αυτά τα αμύ-
θητα χρήματα που καταλήγουν στους τοκο-
γλύφους για τις πραγματικές ανάγκες των
απλών ανθρώπων: για μισθούς, συντάξεις,
φάρμακα, δημιουργία θέσεων εργασίας, πα-
ραγωγή. Μόνο στη μνημονιακή πενταετία
2010-2014 τα λεφτά που πήγαν σε τοκοχρεο-
λύσια φτάνουν τα 174 δις ευρώ, σχεδόν όσο
είναι το σημερινό ΑΕΠ! Μόνο για τόκους στην
ίδια περίοδο το ποσό φτάνει τα 54 δις ευρώ,
σχεδόν όσο ένας ολόκληρος προϋπολογισμός. 

Σε όσους ρωτάνε «που θα τα βρείτε τα λε-
φτά» η απάντηση είναι απλή και πεντακάθαρη:
Πρώτο, θα διαγράψουμε το χρέος, δεν θα τα
δώσουμε στους τοκογλύφους. Δεύτερο, θα
φορολογήσουμε τους πλούσιους. Η Ελλάδα
της μεγαλύτερης ανεργίας στην Ευρώπη είχε
το 2013 τον δεύτερο ταχύτερα αυξανόμενο
πληθυσμό «Ultra High Net Worth”, (στα ελληνι-
κά βαθύπλουτων): Από 405 άτομα το 2012 αυ-
ξήθηκαν σε 505 το 2013 και το ίδιο διάστημα ο
πλούτος τους ανέβηκε από τα 50 στα 60 δις
δολάρια! 

Κρατικοποίηση των τραπεζών

Από το 2008 μέχρι σήμερα, οι ελληνικές τρά-
πεζες έχουν λάβει πακέτα διάσωσης με εκατον-
τάδες δις ευρώ. Στην πορεία αυτών των ενισχύ-
σεων η μεγάλη πλειοψηφία των λεγόμενων συ-
στημικών τραπεζών έχει βρεθεί στα χέρια του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και
όμως στις διοικήσεις αυτών των τραπεζών εξα-
κολουθούν να παραμένουν οι Σάλλες, οι Κω-
στόπουλοι (και οι νέες «φίρμες» όπως ο Δαυίδ)
- εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. 

Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι
τα λεφτά δεν θα «πετάξουν» (και μόνο στο
άκουσμα της «στάσης πληρωμών για το χρέ-
ος») και οι τράπεζες δεν θα πτωχεύσουν είναι
η κρατικοποίησή τους χωρίς καμιά απολύτως
αποζημίωση των τραπεζιτών, κάτω από εργατι-
κό έλεγχο. 

Έτσι μπορούμε να πετύχουμε και το χρήμα
και οι κινήσεις των λογαριασμών να βρίσκονται
σε συλλογική γνώση και σε συλλογικό έλεγχο
από τους εργαζόμενους και τα λεφτά να κα-
τευθύνονται για να καλύψουν επενδύσεις που
αφορούν τις ανάγκες του κόσμου.

Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει το πα-
ραμικρό βήμα, όσο την κάνουλα των επενδύ-
σεων την κρατάνε στα χέρια τους οι ίδιοι τρα-
πεζίτες και όσο τα αφεντικά έχουν την ελευθε-

ρία να μεταφέρουν τα λεφτά τους από τον ένα
λογαριασμό στον άλλο, από την Ελβετία στο
Λονδίνο και στα νησιά Καϊμάν. Την πρακτική
δυνατότητα να ελέγξουν τις κινήσεις των λο-
γαριασμών, να σταματήσουν τη φυγή κεφαλαί-
ων την έχουν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες.
Ξέρουν καλύτερα από όλους ποια κόκκινα δά-
νεια ανήκουν σε μεροκαματιάρηδες και ποια
είναι τα δανεικά και αγύριστα σε λαμόγια και
κομπίνες. 

Έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ

Η διαγραφή του χρέους αναγκαστικά σημαί-
νει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το
ευρώ.

Από το 1951, οπότε ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Χάλυβα και Άνθρακα μέχρι την ΕΕ
των 28 σήμερα, αυτή η συμμαχία έκφραζε τα
κοινά συμφέροντα των πιο δυνατών καπιταλι-
σμών της Ευρώπης και ταυτόχρονα ήταν και
είναι η αρένα στην οποία λύνουν τις διαφορές
τους.

Η ΕΕ ποτέ δεν ήταν των λαών ήταν πάντα
του κεφαλαίου. Είτε τις δεκαετίες του ’50-‘60
όταν ακολουθούσε κεϋνσιανές πολιτικές είτε
από την δεκαετία του�’90 και μετά ακολουθών-
τας τις επιταγές του νεοφιλελευθερισμού. 

Η ΕΕ ήταν πάντα η Ευρώπη του ιμπεριαλι-
σμού. Όταν συγκροτήθηκε η ΕΟΚ οι χώρες
αυτές είχαν ακόμα τον μισό πλανήτη σε αποι-
κίες. Αλλά και όταν το 1999 βομβάρδιζαν στη
Σερβία ή σήμερα στη Μέση Ανατολή, τον ίδιο
ρόλο παίζουν.

Και βέβαια ήταν πάντα του ρατσισμού είτε
όταν χρησιμοποιούσε τους μετανάστες σαν
πολίτες β’ κατηγορίας για φθηνό εργατικό δυ-
ναμικό την δεκαετία του ‘50 και του ’60, είτε
αργότερα κλείνοντας τα σύνορα και χτίζοντας
ξανά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην «Ευρώ-
πη-Φρούριο» του 21ου αιώνα. 

Όσο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

μόνο μηχανισμός εκβιασμών είναι, για να
αναγκάζει κυβερνήσεις να υποτάσσονται
στις απαιτήσεις των τραπεζιτών. 

Γι’ αυτό η έξοδος από την ΕΕ και το ευ-
ρώ είναι μονόδρομος. Έχουμε την πεποί-
θηση ότι ενάντια στους καπιταλιστές της
ΕΕ, που χωρίς αμφιβολία θα χρησιμοποι-
ήσουν όλη τους την πολιτική, οικονομική
και διπλωματική δύναμη εναντίον μας, θα
έχουμε πολύτιμο σύμμαχο την εργατική
τάξη όλων αυτών των χωρών που ασφυκτι-
ούν, από την Ιταλία και την Ισπανία μέχρι
την Ιρλανδία και την ίδια τη Γερμανία,
όπου κι εκεί οι εργάτες μισούν τους τρα-
πεζίτες. Η ιστορία διδάσκει ότι το μικρόβιο
της ρήξης και της ανατροπής λειτουργεί
μεταδοτικά.

Εργατικός έλεγχος

Ο εργατικός έλεγχος δεν αφορά μόνο
τις τράπεζες, είναι η άμεση απάντηση στα
προβλήματα που γεννάει η κρίση, στα
κλεισίματα των εργοστασίων και των επι-
χειρήσεων. 

Εργατικός έλεγχος σημαίνει ότι μπορούμε
να βάλουμε μπρος εμείς τις μηχανές για να
παράγουμε αδιαφορώντας για το ύψος της
κερδοφορίας, με διπλό όφελος: Αφενός οι
δουλειές δεν θα χαθούν, αφετέρου παράγον-
ται χρήσιμα πράγματα που έχει ανάγκη η κοι-
νωνία. Στα ναυπηγεία αυτό μπορεί να σημαίνει
ένα πρόγραμμα για κατασκευή τραίνων που να
ξαναζωντανέψουν το σιδηρόδρομο και ασφα-
λών πλοίων που θα ενώνουν σταθερά και τα-
κτικά όλα τα νησιά με την ηπειρωτική χώρα.
Στη φαρμακοβιομηχανία θα σήμαινε τεράστια
ελάφρυνση για το ΕΣΥ με την στροφή στην
παραγωγή φαρμάκων που έχουν ανάγκη τα
νοσοκομεία και οι ασφαλισμένοι -αντί όπως
συμβαίνει σήμερα, να παράγουν άχρηστα
φάρμακα που εξάγονται στο εξωτερικό γιατί
έτσι εξασφαλίζει περισσότερα κέρδη ο κάθε
Λαυρεντιάδης. 

Στην εμφιάλωση, στην Κόκα Κόλα-3Ε θα σή-
μαινε μια μεγάλη κρατική βιομηχανία που να
παράγει αναψυκτικά, χυμούς, εμφιαλωμένο νε-
ρό σε φθηνές τιμές. Στην Χαλυβουργία και στα
Τσιμέντα θα σήμαινε να γυρίσουν πίσω όλοι οι
εργαζόμενοι και να δώσουν τσιμέντο και χάλυ-
βα προκειμένου να φτιαχτούν καινούργιες αν-
θρώπινες κατοικίες, λιμάνια στα νησιά, να
φτιαχτούν επιτέλους οι ξεχαρβαλωμένοι δρό-
μοι και τα πεζοδρόμια– να πιάσουν δουλειά οι
οικοδόμοι. Ο κατάλογος μπορεί να συνεχίσει,
βιομηχανία ζάχαρης, καπνού, ελαιόλαδου προ-
σθέστε όσα παραδείγματα θέλετε. 

Σε αντίθεση με την απατηλή κοινοτοπία της
«ψωροκώσταινας» ζούμε σε μια χώρα με ανα-
πτυγμένες παραγωγικές δυνάμεις και μια πε-
πειραμένη και εξειδικευμένη εργατική τάξη.
Φτάνει ο έλεγχος να περάσει από τα χέρια
μιας χούφτας άπληστων τραπεζιτών, βιομήχα-
νων και εφοπλιστών στα δικά της χέρια.

Γιώργος Πίττας

Αντικαπιταλιστικές απαντήσεις 
στους εκβιαστές των αγορών



Η
δημόσια υγεία ήταν από τα
πρώτα θύματα των μνημονια-
κών πολιτικών. Τα τελευταία

χρόνια, δημόσια νοσοκομεία έκλει-
σαν ή συγχωνεύτηκαν, κλινικές και
εργαστήρια καταργήθηκαν, μονά-
δες υγείας ξηλώθηκαν, προνοιακά
επιδόματα πετσοκόφτηκαν, ενώ η
χρηματοδότηση μειώθηκε κατά
πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ. Εκατομμύρια άνθρωποι είτε
βρέθηκαν υγιεινομικά ακάλυπτοι εί-
τε αναγκάστηκαν να βάλουν βαθιά
το χέρι στην τσέπη για την περίθαλ-
ψη, τα φάρμακα, τις εξετάσεις. Και
όλα αυτά για την εξυπηρέτηση του
χρέους.

Ανατροπή των μνημονίων σημαί-
νει πρώτα απ’ όλα άνοιγμα όλων
των δημόσιων νοσοκομείων που
έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν. Το Γενι-
κό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής
(Λοιμωδών), το Σπηλιοπούλειο, το
Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, η Πο-
λυκλινική, το Ινστιτούτο Έρευνας
Νοσημάτων Θώρακος Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας, το Αμαλία
Φλέμιγκ, ήταν κάποια από τα θύμα-
τα. Κάποια έκλεισαν οριστικά, κά-
ποια έγιναν πολυϊατρεία του ΕΟ-
ΠΥΥ, κάποια μετατράπηκαν σε Κέν-
τρα Υγείας ή κέντρα αποκατάστα-
σης, ανακουφιστικής φροντίδας και
έκδοσης πιστοποιητικών υγειονομι-
κής φύσεως.

Το πλήγμα για τον κόσμο ήταν με-
γάλο. Σήμαινε ότι ολόκληρες περιο-
χές -Πατήσια, Αγία Βαρβάρα, Γαλά-
τσι, Κυψέλη, Βικτώρια, Ομόνοια,
Μεταξουργείο κ.α.- έμειναν χωρίς
νοσοκομεία. Η Πολυκλινική για πα-
ράδειγμα εξυπηρετούσε εκατοντά-
δες κατοίκους και εργαζόμενους
του κέντρου, διερχόμενους, τουρί-
στες, μετανάστες, άνεργους, χρή-

στες, φοιτητές από τις διπλανές
εστίες. Οι εργαζόμενοι της Πολυκλι-
νικής και όλων των νοσοκομείων
πρέπει να ξαναμπούν στο χώρο
δουλειάς τους. Κι αν δε το αποφα-
σίσει η επόμενη Βουλή, μπορούν να
το επιβάλλουν με τη δύναμη τη δική
τους και των συνδικάτων τους. Αυτή
θα είναι η πραγματική ανακούφιση
για εργαζόμενους και ασθενείς και
αυτή είναι η προοπτική που ανοίγει.

Eπιστροφή του ΙΚΑ
της γειτονιάς

Το ίδιο ισχύει με την επαναλει-
τουργία των ιατρείων του ΙΚΑ πριν
μετατραπούν σε ΕΟΠΥΥ και μετά
ΠΕΔΥ χωρίς γιατρούς, εργαστήρια,
εξοπλισμό. Καμία ανατροπή των
μνημονίων δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς την επιστροφή του ΙΚΑ της
γειτονιάς που για εκατομμύρια
ασφαλισμένων και συνταξιούχων
πρόσφερε άμεση πρόσβαση σε δω-
ρεάν περίθαλψη, ιατρικές εξετά-
σεις, φάρμακα. Όλοι όσοι ακόμα
εργάζονται αλλά και όσοι απολύθη-
καν μετά τις αλλεπάλληλες επιθέ-
σεις στα ιατρεία του ΙΚΑ, μπορούν
να σταματήσουν τη διάλυση της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης που
στέρησε σε χιλιάδες ανθρώπους το
δικαίωμα στην υγεία και τη ζωή και
οδήγησε σε πριμοδότηση των ιδιω-
τικών νοσοκομείων, κλινικών και ερ-
γαστηρίων.

Ενώ νοσοκομεία και ΙΚΑ καταρ-
γούνταν, η κίνηση των ασθενών στα
δημόσια νοσοκομεία αυξανόταν πά-
νω από 30% τα χρόνια της κρίσης,
για να συναντήσουν εκεί τεράστιες
ουρές, ράντζα, ελλείψεις σε προσω-
πικό και εξοπλισμό. Οι μνημονιακές
κυβερνήσεις έφτασαν να εκμεταλ-
λευτούν ακόμα και αυτή την αυξη-

μένη ανάγκη του κόσμου στην περί-
θαλψη, επιβάλλοντας το υποχρεωτι-
κό 5ευρω εισιτήριο για εξετάσεις
στα εξωτερικά ιατρεία των δημό-
σιων νοσοκομείων. Είναι η στιγμή
αυτό το χαράτσι να ξηλωθεί οριστι-
κά. Αυτοί που μπορούν να το επιβά-
λουν είναι οι εργαζόμενοι στα νοσο-
κομεία που ουκ ολίγες φορές τα τε-
λευταία χρόνια μπλόκαραν τα τα-
μεία και διασφάλισαν την ελεύθερη
πρόσβαση των ασθενών. Ενώ ξεση-
κώθηκαν και όταν ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης θέλησε να το πολλαπλασιά-
σει σε 25 ευρώ, αναγκάζοντας την
κυβέρνηση να κάνει πίσω.

Ανατροπή των μνημονίων στην
υγεία σημαίνει ενίσχυση των ψυχια-
τρικών νοσοκομείων και όλων των
δομών που είτε έκλεισαν είτε βρέ-
θηκαν στο στόχαστρο των περικο-
πών. Σημαίνει επιστροφή όλων των
επιδομάτων που καταργήθηκαν στο
όνομα της καταπολέμησης της
“σπατάλης”, όπως το επίδομα τοκε-
τού που στέρησε από χιλιάδες γυ-
ναίκες μια βασική οικονομική βοή-
θεια. Σημαίνει προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού, ούτε μία λιγότερη από
όσες διεκδικούν τα συνδικάτα των
εργαζόμενων που ξέρουν τις ανάγ-
κες των νοσοκομείων καλύτερα από
τον κάθε διοικητή ή υπουργό.

Σημαίνει πάνω απ’ όλα αύξηση
της χρηματοδότησης για την υγεία
τουλάχιστον στα προ κρίσης επίπε-
δα. Οι δαπάνες του τακτικού προ-
ϋπολογισμού για το υπουργείο Υγεί-
ας ήταν γύρω στα 6,6 δις το 2009.
Το 2013 είχαν πέσει στα 5,3 δις (μεί-
ωση 1,3 δις). Στον προϋπολογισμό
του 2015 που ψηφίστηκε πρόσφατα
στην Βουλή, για το υπουργείο Υγεί-
ας προορίζονται μόλις 4,22 δισ. ευ-
ρώ, έναντι 4,74 δισ. το 2014. Η χρη-
ματοδότηση για τα δημόσια νοσο-
κομεία είναι μειωμένη κατά 22,9%,
ενώ στον ΕΟΠΥΥ κατά 17%!

Δεν υπάρχει υποκατάστατο σε
αυτή τη μάχη. Ούτε τα κοινωνικά ια-
τρεία, ούτε οι εκκλησιαστικές δομές
αλληλεγγύης, ούτε καμία άλλη φι-
λανθρωπική ή εθελοντική δράση
μπορεί να καλύψει την τεράστια κοι-
νωνική καταστροφή που έφεραν οι
μνημονιακές περικοπές στην υγεία.
Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που μπο-
ρούν να κερδίσουν δημόσια και δω-
ρεάν υγεία για όλους.

Λένα Βερδέ

Η
επίθεση στη δημόσια παι-
δεία ήταν σφοδρή τα μνημο-
νιακά χρόνια. Όλες οι βαθμί-

δες της εκπαίδευσης, από τον παι-
δικό σταθμό μέχρι το πανεπιστή-
μιο, βρέθηκαν στο στόχαστρο των
μνημονιακών κυβερνήσεων με μο-
ναδικό κριτήριο κι εδώ την εξοικο-
νόμηση πόρων για την αποπληρω-
μή του χρέους. Στη συζήτηση για
τον προϋπολογισμό του 2015, ανα-
φέρθηκε ότι στην εξαετία 2009-
2015 η μείωση των δαπανών για
την εκπαίδευση υπολογίζεται ότι εί-
ναι της τάξεως του 35,6%! Είναι
ένα εξωφρενικό νούμερο, ενδεικτι-
κό του μεγέθους της διάλυσης με
μόνα θύματα εκπαιδευτικούς, μα-
θητές και φοιτητές, γονείς.

Τα βήματα για ν’ αντιστραφεί αυ-
τή η κατάσταση είναι πολύ συγκε-
κριμένα. Το πρώτο είναι η κατάργη-
ση των νόμων και των αποφάσεων
για τις συγχωνεύσεις των σχολείων
με άμεσο άνοιγμα όλων όσων
έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν. “Το με-
γαλύτερο κύμα συγχωνεύσεων -
που ισοδυναμούσε με εκπαιδευτικό
«Καλλικράτη» - είχε γίνει το 2011
επί υπουργίας της Άννας Διαμαντο-
πούλου, όταν ο Σεπτέμβριος ξεκί-
νησε με 1.056 σχολεία λιγότερα. Ο
αριθμός των συγχωνεύσεων - κα-
ταργήσεων ήταν ιλιγγιώδης, καθώς
συγχωνεύτηκαν συνολικά 1.933
σχολεία και προέκυψαν 877 νέα.
Στην Πρωτοβάθμια είχαν συνενω-
θεί 1.523 σχολεία, από τα οποία
δημιουργήθηκαν 672 νέα, ενώ στη
Δευτεροβάθμια από 410 συνενώ-
σεις προέκυψαν 205 νέα συγκροτή-
ματα”, είχαν γράψει ΤΑ ΝΕΑ στις
αρχές του 2013.

Ο τότε υπουργός Παιδείας Αρ-
βανιτόπουλος είχε μόλις ανακοινώ-
σει το καινούργιο κύμα συγχωνεύ-
σεων-καταργήσεων σχολείων: Στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση συγχω-
νεύτηκαν 128 δημοτικά και 74 νη-
πιαγωγεία, ενώ καταργήθηκαν 15
δημοτικά και 30 νηπιαγωγεία. Στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση συγχω-
νεύτηκαν 16 γυμνάσια και λύκεια,
και 12 ΕΠΑΛ ενώ καταργήθηκαν
ένα γυμνάσιο και τρία ΕΠΑΛ. Ο αν-
τιεκπαιδευτικός αυτός κατήφορος -
που σήμανε παιδιά εκτός σχολείου,
τριαντάρια τμήματα με στοιβαγμέ-
νους μαθητές,
χαμένες διδα-
κτικές ώρες.
Ανατροπή των
μνημονίων ση-
μαίνει ότι 2000
σχολεία θα
π ρ ο σ τ ε θ ο ύ ν
ξανά στο εκπαι-
δευτικό σύστη-
μα.

Η επαναλει-
τουργία όλων
των ειδικοτή-
των που καταρ-

γήθηκαν σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ είναι ένα
ακόμα κρίσιμο μέτωπο. Μόνο έτσι
οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που τέθη-
καν σε διαθεσιμότητα θα ξαναγυρί-
σουν στις δουλειές τους. Όχι “μό-
νο” γι’ αυτό όμως. Υπολογίζεται ότι
συνολικά είκοσι χιλιάδες μαθητές
βρέθηκαν στο αέρα αφού είχαν ξε-
κινήσει σε τάξεις που άνηκαν
στους τομείς της Τεχνικής Εκπαί-
δευσης που καταργήθηκαν (Υγείας
κ.ά). Την ίδια στιγμή, οι ιδιοκτήτες
των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων έτρι-
βαν και συνεχίζουν να τρίβουν τα
χέρια τους, αφού χιλιάδες και χι-
λιάδες μαθητές ωθούνται προς την
ιδιωτική Παιδεία

Χαριεντιζόταν

Ποιος μπορεί να ξεχάσει, άλλω-
στε, ότι τις μέρες που είχε ανακοι-
νωθεί η διαθεσιμότητα στους εκ-
παιδευτικούς των ΕΠΑΛ και των
ΕΠΑΣ, ο Αρβανιτόπουλος χαριεντι-
ζόταν με τους ιδιοκτήτες των ΙΕΚ
ΑΚΜΗ και του Μητροπολιτικού Κο-
λεγίου Πειραιά σε εκδήλωση-πα-
ρουσίαση των νέων τομέων Υγείας
που άνοιξαν τα ιδιωτικά εκπαιδευ-
τήρια; Εκπαιδευτικοί και μαθητές
μπορούν να επιβάλλουν την επι-
στροφή τους στα σχολεία στην
πράξη και μαζί την κατάργηση
όλων των αντιεκπαιδευτικών νό-
μων, όπως για παράδειγμα τις εξε-
τάσεις κόσκινο μέσα από την τρά-
πεζα θεμάτων.

Το ίδιο ισχύει για τα ΑΕΙ και τα
ΤΕΙ. Καμία από τις μνημονιακές
αποφάσεις δεν μπορεί πλέον να
θεωρείται σε ισχύ. Ούτε οι απολύ-
σεις των διοικητικών, ούτε οι δια-
γραφές των φοιτητών, ούτε τα σε-
κιούριτι, ούτε οι συγχωνεύσεις και
τα κλεισίματα των τμημάτων του
σχεδίου “Αθηνά”. Διοικητικοί και
φοιτητές επιστρέφουν στις σχολές
τους, πιάνουν θέση στα γραφεία
και τα αμφιθέατρα αντίστοιχα,

απαιτώντας από κοινού την ανα-
τροπή όλων των επιθέσεων.

Σε όλα τα σημεία η ανατροπή
των μνημονίων έχει περιεχόμενο.
Το να ανοίξουν ξανά όλοι οι παιδι-
κοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που
έκλεισαν τα τελευταία χρόνια, είτε
λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε
λόγω έλλειψης κονδυλίων, ώστε να
μην υπάρχουν υπεράριθμα -και
άρα επικίνδυνα για τα παιδιά- τμή-
ματα, είναι βασική επιλογή. Το να
αρθούν όλα τα οικονομικοκοινωνι-
κά κριτήρια που τίθενται στην επι-
λογή των αιτήσεων για εγγραφή,
που σε πολλούς δήμους αποκλεί-
ουν τις άνεργες μητέρες, τις ανα-
σφάλιστες, τις μετανάστριες με
“μαύρη” εργασία που δεν έχουν έν-
σημα και δεν μπορούν να κάνουν
ούτε αίτηση, το ίδιο.

Όλα αυτά είναι ζητήματα που
πρέπει ν’ ανοίξουν άμεσα από τους
εργαζόμενους και τη νεολαία για
να μην αφήσουμε τη σφαγή που
έχουν ψηφίσει οι μνημονιακοί στην
παρούσα Βουλή να περάσει ως δε-
δομένη στην επόμενη. Ένα ακόμα
παράδειγμα, που έρχεται ξανά από
τη συζήτηση για τον προϋπολογι-
σμό του 2015, είναι τα στοιχεία για
τις μειωμένες δαπάνες της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την εκπαίδευση.
Θυμίζουμε ότι η μεταφορά μιας
σειράς υπηρεσιών που αφορούν
στα σχολεία στους δήμους, είναι
αποτέλεσμα ενός ακόμα μνημονια-
κού νόμου, του “Καλλικράτη”.
Όπως αναφέρθηκε, οι δαπάνες της
Νομαρχίας Αθήνας για την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση από 443.000
ευρώ το 2014, πέφτουν στις 78.000
ευρώ το 2015, ενώ οι δαπάνες για
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από
2,3 εκατομμύρια το 2014, κατακρη-
μνίζονται στις 371.000 ευρώ το
2015. Ανατροπή των μνημονίων ση-
μαίνει ότι δε θα αφήσουμε τίποτα
απ’ όλα αυτά να εφαρμοστεί.
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Nα πάρουμε πίσω όσα μας λεηλάτησαν

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το Αντι-Μνημόνιο

Ο
ι δυνάμεις της -καταρρέουσας πια- συγκυβέρνησης

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που απειλούν με “θεούς και δαίμονες”

για να καταφέρουν να παραμείνουν στην εξουσία,

έχουν κάθε λόγο να φοβούνται για όσα θα ακολουθήσουν την

πτώση τους. Ανατροπή του μνημονιακού μπλοκ σημαίνει ότι

καμία από τις επιθέσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια

δεν θα είναι πλέον σε ισχύ. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον για τα

εκατομμύρια των εργατών και της νεολαίας που πάλεψαν

μία προς μία τις μνημονιακές πολιτικές: ότι κανένα από τα

μέτρα (απολύσεις, διαθεσιμότητες, μειώσεις μισθών και συν-

τάξεων, ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές σε παιδεία, υγεία και

κοινωνικές υπηρεσίες, αντι-ασφαλιστικοί νόμοι κλπ) δεν εί-

ναι πια “τετελεσμένο”, “δέσμευση της χώρας” και “μη ανα-

τρέψιμο”. Το αντίθετο, αυτό που θα ισχύει μετά την κατάρ-

ρευση των μνημονιακών, είναι ότι τώρα “θα τα πάρουμε όλα

πίσω”. Σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε σχολείο και πανεπιστή-

μιο είναι ήδη διαμορφωμένο ένα αντι-μνημονιακό πρόγραμ-

μα. Η προοπτική που ανοίγει είναι να το επιβάλλουμε.

Η
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας το
“έργο” των προκατόχων της, είχε στα σκαριά
ένα μεγάλο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Επιστρατεύοντας όλα τα κλασικά ψέματα που χρησι-
μοποιούνται υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, όπως ότι
φέρνουν “επενδύσεις”, “ανάπτυξη” και “δουλειές”,
ετοιμαζόταν να ξεπουλήσει δημόσια ακίνητα και επι-
χειρήσεις, λιμάνια, αεροδρόμια, ελεύθερους χώ-
ρους και παραλίες.

Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι καμία από τις
σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις, για τις οποίες τόσο
πολύ επέμεινε -ή γκρίνιαζε ότι έχουν μείνει πίσω- η
τρόικα, δε θα προχωρήσει. Ούτε για τη ΔΕΗ, ούτε
για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, ούτε για τα ΕΛΤΑ. Αν-
τίθετα θα πρέπει να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που
προχωρούν τις ιδιωτικοποιήσεις όπως για το ξεπού-
λημα του ΑΔΜΗΕ (τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας) ή για τους αιγιαλούς και τις παραλίες. Το
ΤΑΙΠΕΔ, το “Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δημοσίου” πρέπει να καταργηθεί. Είναι ένα
ταμείο που ανέλαβε να ξεπουλήσει τα πάντα, όντας
το ίδιο βουτηγμένο στα σκάνδαλα με σειρά εμπειρο-
γνωμόνων και διοικήσεών του να έχουν εξαναγκα-
στεί σε παραίτηση λόγω εμπλοκής τους σε υποθέ-
σεις διαφθοράς.

Η πάλη για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτι-
κών επεκτείνεται στο αίτημα ότι θα επανέλθουν στον
κρατικό έλεγχο όλα όσα ξεπουλήθηκαν στους ιδιώ-
τες τα τελευταία χρόνια. Το καλοκαίρι, οι εργάτες
της COSCO ανέδειξαν με την απεργία τους τι σημαί-
νει η “ανάπτυξη” των Σαμαροβενιζέλων και των ιδιω-
τών επενδυτών -χαμηλά μεροκάματα, ελαστικά ωρά-
ρια, ατομικές συμβάσεις, αδήλωτα εργατικά ατυχή-
ματα, απειλές και εκβιασμούς. Να ξαναγυρίσει στο
δημόσιο το λιμάνι του Πειραιά, αυτή είναι η προοπτι-
κή που ανοίγει και χρειάζεται να διεκδικήσουν οι ερ-
γαζόμενοι.

Παλεύουμε για να ακυρωθούν όλες οι συμφωνίες
που υπέγραψαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις, όπως
η τελευταία που χαρίζει στην Lamda Development
του Λάτση για 99 χρόνια την εκμετάλλευση των πε-
ρίπου 6.200 στρεμμάτων του παλαιού αεροδρομίου
αλλά και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά

στο Ελληνικό. Να επιστρέψει ο χώρος στο δημόσιο
και να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο όπως απαιτούν
χρόνια τώρα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
Απαιτούμε όχι μόνο να μην παραδοθεί το Άλσος της
Φιλαδέλφειας στο Μελισσανίδη για να φτιάξει γήπε-
δο της ΑΕΚ, αλλά και να επανακρατικοποιηθεί ο
ΟΠΑΠ (που για το τρίμηνο του 2014 ανακοίνωσε αύ-
ξηση 27,6% στα καθαρά κέρδη σε σχέση με το πρώ-
το τρίμηνο του 2013) που ξεπουλήθηκε πριν λίγους
μήνες σε εταιρία με μέτοχο τον ίδιο.

Το ίδιο ισχύει για όλες τις παλιότερες ιδιωτικοποι-
ήσεις που υποτίθεται ήταν προς το συμφέρον του ελ-
ληνικού λαού. Το 2008, ο τότε υπουργός της ΝΔ Χα-
τζηδάκης ξεπούλησε την Ολυμπιακή στην εξευτελι-
στική τιμή των 177 εκατομμυρίων ευρώ στον Βγενό-
πουλο καταργώντας 5.500 θέσεις εργασίας. Λίγα
χρόνια μετά, ο Βγενόπουλος έδωσε την Οlympic Air
στην Aegean για 72 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σήμερα
πιο προσιτές, φθηνότερες ή ασφαλέστερες οι αερο-
μεταφορές; Την ίδια στιγμή, ο ΟΣΕ υπολειτουργεί και
οδηγείται στην πλήρη ιδιωτικοποίηση ενώ τα τερά-
στια κέρδη από τις θαλάσσιες συγκοινωνίες πάνε
στους εφοπλιστές. Ποιος μπορεί να υποστηρίξει σή-
μερα ότι οι μεταφορές είναι ποιοτικότερες και πιο
αναβαθμισμένες;

Η ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε
μια σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις με προτελευ-
ταία την Thyssen και τελευταία την Abu Dhabi Mar
έφερε τέτοια “ανάπτυξη” ώστε ο τελευταίος ιδιοκτή-
της στην ουσία το έκλεισε με απειλές ότι του “οφεί-
λει” το Δημόσιο –ακόμα και το υπουργείο Άμυνας
αναγκάστηκε να τον καταγγείλει ότι είχε πάρει εκα-
τομμύρια για έργο που δεν παραδόθηκε ποτέ. Πάνω
από 1000 εργαζόμενοι βρέθηκαν στην ανεργία.

Σκάνδαλα

Την ίδια πρακτική χρησιμοποιεί συνέχεια ο Ταβου-
λάρης ο ιδιοκτήτης των Ναυπηγείων Ελευσίνας,
αφήνοντας απλήρωτους τους εργαζόμενους για μή-
νες. Τα σκάνδαλα με τα υποβρύχια και τις μίζες από
τις παραγγελίες κάνουν ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι αυ-
τές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κρατικές και να
παράγουν όχι πολεμικά πλοία και μηχανές θανάτου

αλλά χρήσιμα πράγματα για την κοινωνία, τρένα και
καράβια.

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ήταν άλλο ένα μεγάλο
σκάνδαλο. Το 2012 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου
ανήλθαν σε 476,4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 σε 287,8
εκατ. ευρώ. Όλα αυτά τα λεφτά τα τσεπώνει η Deu-
tsche Telekom. Το τελευταίο 10% του ΟΤΕ είχε που-
ληθεί για περίπου 400 εκατ. ευρώ, λιγότερα δηλαδή
από τα κέρδη της το 2012, από τον Παπακωνσταντί-
νου που σήμερα παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστή-
ριο για το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρντ. Μήπως
έγιναν καλύτερες ή πιο φτηνές οι τηλεπικοινωνίες;
Το μόνο που έγινε είναι ότι η DT στρογγυλοκάθεται
πάνω στις υποδομές που χτίστηκαν εδώ και μισό αι-
ώνα από τους εργαζόμενους του ΟΤΕ, έχοντας πλη-
ρώσει στην ουσία ψίχουλα.

Οι τράπεζες είναι μια ακόμα κραυγαλέα περίπτω-
ση. Το 2012 πουλήθηκε ή μάλλον χαρίστηκε στον
Σάλλα της Πειραιώς η Αγροτική Τράπεζα. Το 2010 ο
Σάλλας είχε κάνει προσφορά 701 εκατομμύρια ευρώ
για το 77% της ΑΤΕ και το 34% του ΤΤ. Τελικά, πήρε
την ΑΤΕ, μία τράπεζα που το ενεργητικό της σε κα-
ταθέσεις, ακίνητα και υγιή δάνεια εκτιμώνταν τότε
σε 750 εκατομμύρια ευρώ, με μόλις 95 εκατομμύ-
ρια...

Λίγους μήνες αργότερα το Ταχυδρομικό Ταμιευ-
τήριο, με χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ
και καταθέσεις ύψους 11 δισ. ευρώ, πέρασε στα χέ-
ρια της Eurobank με τίμημα 681 εκ. ευρώ. Φυσικά
ούτε ένας εργαζόμενος ή φτωχός δεν επωφελήθηκε
από όλα αυτά. Ούτε έφεραν οποιαδήποτε “ανάπτυ-
ξη” στην οικονομία. Τις ίδιες τράπεζες “διασώζουν”
κάθε τρεις και λίγο, πρώτα ο ΓΑΠ και τώρα ο Σαμα-
ράς, χαρίζοντάς τους δισεκατομμύρια ευρώ τα
οποία καλούν στη συνέχεια να πληρώσει ο λαός.

Η κρατικοποίηση όλων των τραπεζών με εργατικό
έλεγχο δεν απαντά “μόνο” στους εκβιασμούς των
από πάνω που θα βρεθούν τα λεφτά, αλλά σχετίζε-
ται άμεσα με τη ζωή όλης της εργατικής τάξης. Το
ίδιο ισχύει για την ενέργεια, το νερό, τις μεταφορές,
τις επικοινωνίες, τους ελεύθερους χώρους, ολόκλη-
ρο τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
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Γ
ια άλλη μια φορά τα κόμματα
του μνημονίου σπέρνουν τον
τρόμο για τους λοιμούς και

τους καταποντισμούς που έρχονται
στη χώρα ενόψει του δικού τους κα-
ταποντισμού στις κάλπες. 

Είναι για γέλια και για κλάματα. 
Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοι-

χεία της Εurostat (Σεπτέμβρης
2014) έρχεται πρώτη στην ανεργία
ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Είναι επίσης πρώτη
ανάμεσα στις 33 χώρες που συμμε-
τέχουν στον ΟΟΣΑ. Για όσους πι-
στεύουν ότι «δεν πειράζει, καλύτερα
να βρίσκεσαι στον πάτο της ΕΕ ή
των αναπτυγμένων χωρών παρά
έξω από αυτές», η έκθεση της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)
για την ανεργία σε όλες τις χώρες
του κόσμου το 2013 είναι αποστο-
μωτική: 

Η Ελλάδα κατατάσσεται στον πά-
το ολόκληρου του πλανήτη με το 5ο
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
(27,6%), ενώ στην πρώτη θέση βρί-
σκεται η Μαυριτανία (30,9%), στη
δεύτερη η Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, στην τρίτη η Reunion, αποικία
της Γαλλίας και στην Τέταρτη η
Βοσνία με 28,6%. Σύμφωνα, με την
αισιόδοξη πρόβλεψη της ILO το πο-
σοστό της ανεργίας στην Ελλάδα
θα αρχίσει να μειώνεται σταδιακά
από το 2015 και τελικά θα φτάσει
το… 24% το 2018.

Μπορεί να βρει κανείς πιο εύκολα
δουλειά στην Ουγκάντα (με ανεργία
3,5%) ή στην Αλβανία (16,7%) – για
να αναφερθούμε σε δύο χώρες που
το όνομά τους συνηθίζεται να χρη-
σιμοποιείται υποτιμητικά. Και όσοι
θεωρούν τριτοκοσμικές τις στατιστι-
κές αυτών των κρατών, δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάνε πώς στην επίσημα
καταγεγραμμένη ανεργία στην Ελ-
λάδα δεν περιλαμβάνονται οι νέοι
άνεργοι, οι κατά καιρούς υποαπα-
σχολούμενοι σε προγράμματα, όσοι
χάνουν την τρίμηνη προθεσμία να
ανανεώσουν την κάρτα ανεργίας -
και βέβαια οι 800.000 περίπου χιλιά-
δες εργαζόμενοι που δουλεύουν
χωρίς να αμείβονται.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας ο αριθ-
μός των «απασχολούμενων» τον Σε-
πτέμβριο του 2014 ήταν 3.589.280.
Των ανέργων 1.241.114. Ενώ ο οικο-
νομικά μη ενεργός πληθυσμός
έφτασε τα 3.293.357 άτομα. Ταυτό-
χρονα, η Ελλάδα έχει το δεύτερο
μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας
στους νέους μετά την Ισπανία στην
ΕΕ, ενώ κατέχει ένα από τα υψηλό-
τερα ποσοστά μακροχρόνιας ανερ-
γίας, 75% το τρίτο τρίμηνο του
2014. Δηλαδή, σχεδόν 1 εκατομμύ-
ριο άνθρωποι βρίσκονται μόνιμα χω-
ρίς εργασία.

Από το 1,2 εκατομμύριο των
ανέργων το πενιχρό επίδομα ανερ-
γίας λαμβάνουν 79.621 άνεργοι. Η
χρηματοδότηση των ταμείων και
του ΟΑΕΔ από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό μειώθηκε κατά 10,2% από
το 2014 στο 2013. Το 2015 ο προ-
ϋπολογισμός του υπουργείου Εργα-
σίας θα είναι μειωμένος κατά ακόμα
110 εκατ. ευρώ σε σχέση με το
2014. Τα ξεκινημένα από πέρσι προ-
γράμματα του ΟΑΕΔ («επαγγελματι-
κής κατάρτισης, μαθητείας σε επι-
χειρήσεις, κοινωφελούς εργασίας,
επιδότησης καινοτόμου επιχειρημα-
τικότητας, επιδότησης εταιριών για
προσλήψεις, δημιουργίας ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ») υπόσχονται για το 2015 μια
ολιγόμηνη κακοπληρωμένη απασχό-
ληση για μόλις 150.000 ανέργους.

Παρανοϊκά μέτρα

Ο Σαμαράς έχει το θράσος ακόμα
να μιλάει για την επερχόμενη «μα-
κρόχρονη ανάπτυξη που θα δημι-
ουργήσει θέσεις εργασίας». Όμως
ακόμα και ένα μαθητής της 1ης γυ-
μνασίου –και γι’ αυτό κάνει καταλή-
ψεις- μπορεί να καταλάβει ότι το
μέλλον του καταστρέφεται συστη-
ματικά από τα παρανοϊκά μέτρα των
τροϊκανών κυβερνήσεων:

Πώς να παραχθεί πλούτος όταν 1
στους 4 ενεργούς οικονομικά αν-
θρώπους κάθεται; Όταν σχεδόν δύο
στους τρεις νέους που τώρα βγαί-
νουν στη ζωή είναι αποκλεισμένοι
από την δουλειά; Από ποιον απει-
λούνται οι συντάξεις αν όχι από το
γεγονός ότι ο ανενεργός οικονομικά
πληθυσμός τείνει να ξεπεράσει τον
ενεργό; 

Η κατάργηση των μνημονίων είναι

η μόνη διέξοδος σε αυτή τη λαίλα-
πα. Και κατάργηση των μνημονίων
σημαίνει πριν απ’ όλα τα άλλα το
περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι
που έμειναν άνεργοι μέσα στην τε-
λευταία πενταετία να γυρίσουν στις
δουλειές τους – και στον δημόσιο
και στον ιδιωτικό τομέα. 

Αυτή η επιτακτική ανάγκη δεν
πρέπει -και δεν μπορεί να περιμένει
την έγκριση ούτε «των αγορών», ού-
τε της τρόικας ούτε της Κομισιόν -
ούτε καν της όποιας επόμενης κυ-
βέρνησης προκύψει μετά τις εκλο-
γές. 

Tην επιστροφή στην εργασία θα
την επιβάλλουν οι άμεσα θιγόμενοι,
αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο,
η εργατική τάξη -απολυμένη και μη-
αυτής της χώρας. Θα την επιβάλ-
λουν με την πράξη τους, πηγαίνον-
τας για δουλειά στο σχολείο από το
οποίο απολύθηκαν, ξανανοίγοντας
το νοσοκομείο που έκλεισε, πετών-
τας έξω τις βδέλλες τους εργολά-
βους από την καθαριότητα, απλώ-
νοντας αυτό το παράδειγμα σε κάθε
μεγάλο και μικρό χώρο εργασίας 

Θα την επιβάλλουν οι μπροστάρη-
δες των αγώνων, οι χιλιάδες απολυ-
μένοι που δεν το βάζουν κάτω - ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ, καθαρίστριες
του υπουργείου Οικονομικών, «δια-
θέσιμοι» εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύ-
λακες, υπάλληλοι υπουργείων, ερ-
γαζόμενοι στους παιδικούς σταθ-
μούς και τόσοι άλλοι. Συλλογικά και
οργανωμένα με την δύναμη των
συνδικάτων και των επιτροπών βά-
σης μπορούν να επιστρέψουν νικη-
φόροι στους χώρους εργασίας
τους. 

Στον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα,

είναι οι εργάτες των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά και όλων των ναυπη-
γείων που δεκαπέντε χρόνια τώρα
τα έχουν ρημάξει τα αρπακτικά της
αγοράς. Οι απολυμένοι ή ημιαπολυ-
μένοι ή απλήρωτοι επί χρόνια εργα-
ζόμενοι στα Τσιμέντα Χαλκίδας,
στην Κόκα Κόλα, στην Χαλυβουρ-
γία, στην Ελευθεροτυπία, στην φαρ-
μακοβιομηχανία, στον τουρισμό, να
μπούνε στα κλειστά εργοστάσια,
στα κουφάρια των άδειων ξενοδο-
χείων, να τα ανοίξουν και να δουλέ-
ψουν.

Επαναπρόσληψη

Ο κάθε Μάνεσης, Λαυρεντιάδης,
Δαυίδ, Τεγοπούλου να αναγκαστεί
να επαναπροσλάβει όλους τους
απολυμένους εργαζόμενους που
μήνα τον μήνα έχασαν τη δουλειά
τους μέσα από την απελευθέρωση
των μαζικών απολύσεων και τα υπό-
λοιπα αντεργατικά μέτρα που επέ-
βαλλαν οι τροϊκανές κυβερνήσεις με
την βία των ΜΑΤ και με τις πράξεις
νομοθετικού περιεχομένου.

Όσες επιχειρήσεις είτε δεν θέ-
λουν είτε δεν μπορούν, να κρατικο-
ποιούνται χωρίς αποζημίωση στους
καπιταλιστές και με κατάσχεση της
προσωπικής περιουσίας τους. Και
επιπροσθέτως να ψηφιστεί νόμος
που να ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ άπαξ και δια
παντός τις απολύσεις.

Αυτή είναι η μόνη απάντηση σε
εκείνους που πέντε χρόνια τώρα
ψηφίζουν ασταμάτητα νόμους που
απελευθερώνουν τις απολύσεις,
έχουν ρημάξει εκατοντάδες χιλιά-
δες οικογένειες, έχουν οδηγήσει δε-
κάδες χιλιάδες στην κατάθλιψη και
χιλιάδες στην αυτοκτονία. 

Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα που
πρέπει να πάρει η όποια Βουλή προ-
κύψει μετά τις επερχόμενες εκλο-
γές - και αν δεν τα πάρει, θα φροντί-
σουν ξανά οι εργαζόμενοι. Αν οι
«επενδυτές» στο City του Λονδίνου
επιμένουν να ονομάζουν το δικαίω-
μα στην εργασία και εν τέλει σε μια
αξιοπρεπή ζωή κομμουνισμό, ε, τό-
τε ας είναι.

Γ. Π.

Είμαστε από τον Ιούλιο του
2013 στους δρόμους. Δηλαδή 17
μήνες. Δεν θα υποχωρήσουμε με
τίποτα αν δεν κερδίσουμε, αν δεν
γυρίσουμε πίσω στις δουλειές
μας. Το θεωρώ υποχρέωση για
μένα και για το μέλλον του παιδι-
ού μου, και όλων μας να βγούμε
στους δρόμους. Και του καθενός
από εμάς να τραβήξουμε έναν
ακόμα. Μόνο στον δρόμο βρίσκε-
ται η λύση.

Τα κέντρα αγώνα που έχουμε
στήσει στην Αθήνα (Καραγιώργη
Σερβίας) και Θεσσαλονίκη (Αρι-
στοτέλους και Τσιμισκή) έχουν
στόχο να ενωθούμε με άλλους
κλάδους. Βασική αρχή δεν είναι
‘ένας κλάδος μόνος του θα κερδί-
σει’. Αυτό θα πρέπει το χωνέψου-
με.όλοι. Πρέπει να πιαστούμε χέ-
ρι-χέρι με την καθαρίστρια, τον
εργαζόμενο στην Κόκα Κόλα,
ιδιωτικός και δημόσιος τομέας μα-
ζί – αυτοί μας βάζουν να μαλλιο-
τραβηχτούμε γιατί έχουν τα δικά
τους συμφέροντα.

Θα είναι μεγάλο λάθος να περι-
μένουμε σπίτια μας ότι θα έρθει
κάποιο κόμμα ή ο ΣΥΡΙΖΑ και θα
μας φέρει πίσω στη δουλειά, δεν
πρέπει να μπούμε σε αυτό το τρι-
πάκι. Ναι μεν ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθη-
κε ότι θα φέρει κάποιους κλάδους
πίσω στη δουλειά, αλλά αυτό δεν
σημαίνει τίποτα. Αν δεν βγεις, αν
δεν αγωνιστείς δεν πρόκειται να
κερδίσεις τίποτα. 

Και εντάξει σε έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ
πίσω. Όλα τα υπόλοιπα πώς θα τα
παλέψεις; Εδώ έχουν καταστρα-
τηγήσει τους μισθούς, τα 8ωρα,
την ασφάλιση, βασικά πράγματα,
τα έχουν κλέψει όλα. Πώς θα τα
κερδίσεις αν δεν μάθεις να πα-
λεύεις στο δρόμο, και αν δεν το
μάθεις τώρα, πότε;

Αμαλία Οικονόμου
σχολικός φύλακας

στο Δήμο Π. Φαλήρου

Απόλυση σημαίνει δεν ζω δεν
επιβιώνω. Στο ΥΠΠΟ είμαστε 187
διαθέσιμοι από πολλές καίριες ει-
δικότητες, σχεδιαστές, βιβλιοθη-
κονόμοι, κάποια από τα μνημεία
έχουν σταματήσει να λειτουρ-
γούν.

Είμαστε αποφασισμένοι να μην
αφήσουμε τον πολιτισμό να τελει-
ώσει. Να μην αφήσουμε τα μνη-
μεία να πεθάνουνε. Είμαστε απο-
φασισμένοι να μείνουμε στις δου-
λειές μας και με τις ικανότητες, τις
δεξιότητες, τα πτυχία, να τραβή-
ξουμε τον πολιτισμό εκεί που
εμείς θέλουμε και όχι εκεί που θέ-
λουν αυτοί. 

Γιώργος Ασλάνης
Διαθέσιμος ΥΠ.ΠΟ

Κίνημα επιστροφής στις δουλειές μας
Γενική Απεργία 27/11

Γενική Απεργία 27/11



17 Δεκέμβρη 2014, Νο 1152Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Σοκ, αποτροπιασμό και οργή προ-
καλούν οι αποκαλύψεις για τις φρι-
κιαστικές μεθόδους “ανάκρισης” της
CIA που έφερε την περασμένη βδο-
μάδα στην επιφάνεια η έκθεση της
αμερικανικής Γερουσίας. Εικονικοί
πνιγμοί, στέρηση ύπνου, ξυλοδαρ-
μοί, εγκλεισμός για μέρες μέσα σε
μικροσκοπικά κιβώτια που συνο-
δεύονται από εξευτελισμούς και
απειλές για τα μέλη των οικογενειών
τους. Τα βασανιστήρια αυτά είχαν
“σχεδιαστεί” από μια ιδιωτική εται-
ρεία με τη βοήθεια “εξειδικευμένων
ψυχολόγων” έναντι 80 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων. Οι Ιεροεξεταστές
του Μεσαίωνα μοιάζουν με ερασιτέ-
χνες μπροστά σε αυτά τα “επιστημο-
νικά” τέρατα.

Πιέσεις

Η Γερουσία είχε “παραγγείλει”
εδώ και πολύ καιρό την έρευνα,
όμως οι πιέσεις για να μην δοθεί στη
δημοσιότητα ήταν τεράστιες. Τελικά
από τις 7.000 περίπου σελίδες δημο-
σιοποιήθηκαν όλες κι όλες 480. Οι
τότε υπεύθυνοι της CIA επιμένουν
ακόμα και τώρα να αρνούνται ότι οι
“ειδικές αυτές ανακριτικές μέθοδοι”
ήταν βασανιστήρια. Οι σελίδες τις
έκθεσης, όμως, είναι απλά ανατρι-
χιαστικές:

“Ο Γκιούλ Ραχμάν, ύποπτος για
συμμετοχή στην Αλ Κάιντα”, γράφει
η Καθημερινή, “ανακρίθηκε εντατικά
το 2002 σε μυστική φυλακή του Αφ-
γανιστάν. Οι Αμερικανοί δεσμοφύλα-
κές του τον έδεσαν στον τοίχο με
αλυσίδες και τον υποχρέωσαν να
παραμείνει εκεί μέσα γυμνός. Το
επόμενο πρωινό, ο Ραχμάν βρέθηκε
νεκρός στο κελί του. Έρευνα της
CIA ανέφερε ότι η ιατροδικαστική
εξέταση έδειξε ότι ο Ραχμάν είχε πε-
θάνει από υποθερμία”. Τραγική “λε-
πτομέρεια”: σε μια υποσημείωση η
έκθεση της Γερουσίας σημειώνει ότι
το θύμα δεν ήταν ο Γκιούλ Ραχμάν
που αναζητούσε η CIA. Απλή συνω-
νυμία...

Η CIA διατηρούσε μυστικές φυλα-
κές σε διάφορες χώρες του πλανήτη
-σε συνεργασία, φυσικά, με τις κυ-
βερνήσεις τους. Στον κατάλογο των
χωρών αυτών, σύμφωνα με τα στοι-
χεία του ΟΗΕ, περιλαμβάνονται όχι
μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ αλ-
λά και η Ρουμανία, η Πολωνία, η Λι-
θουανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη -
τέσσερις χώρες της “πολιτισμένης”
Ευρώπης. Στον μακρύ κατάλογο των
54 χωρών που συνεργάζονταν με τη
CIA “προσφέροντας υπηρεσίες
όπως κράτηση υπόπτων και διευκό-
λυνση μεταφοράς τους” συμπερι-
λαμβάνονται και η Ελλάδα και η Κύ-
προς και οι όλες σχεδόν οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρά τη βαναυσότητα και τις “επι-
στημονικές” μεθόδους η CIA δεν κα-
τάφερε να αποσπάσει καμιά χρήσι-
μη πληροφορία από τα θύματά της.
“Στον επίλογο της έκθεσης”, αντι-
γράφουμε και πάλι από την Καθημε-
ρινή, “υπογραμμίζεται ότι μεταξύ
των 6 εκατ. εγγράφων της CIA που
μελέτησαν, δεν ανακάλυψαν ούτε
μία περίπτωση άντλησης χρήσιμων
πληροφοριών ως αποτέλεσμα βασα-
νισμού κρατουμένου. Χαρακτηριστι-
κό είναι το παράδειγμα του φερόμε-
νου ως εγκεφάλου της 11ης Σεπτεμ-
βρίου, Χαλέντ Σεΐχ Μοχάμεντ, που
μετά 183 εικονικούς πνιγμούς ομο-
λόγησε πως στρατολογούσε Αφροα-
μερικανούς μουσουλμάνους για λο-
γαριασμό της Αλ Κάιντα. Αυτή η
ομολογία του αποδείχθηκε εξ ολο-
κλήρου κατασκευασμένη”.

Στα τέλη του 2003, λίγους μήνες
μετά την υποτιθέμενη (σύμφωνα με
τα λόγια του τότε προέδρου Μπους)
νίκη των ΗΠΑ στο Ιράκ η Διεθνής
Αμνηστία έδωσε στη δημοσιότητα
μια συλλογή από φωτογραφίες άγρι-
ου βασανισμού κρατουμένων στις
φυλακές του Αμπου Γκράιμπ της Βα-
γδάτης από Αμερικανούς στρατιώ-
τες. 

Οι φωτογραφίες δημιούργησαν
μια τόσο μεγάλη κατακραυγή που
ανάγκασε την αμερικανική κυβέρνη-
ση να συλλάβει και να περάσει από
δίκη τους “υπευθύνους”. Η διευθύν-
τρια της φυλακής, η στρατηγός
Καρπίνσκι υποβιβάστηκε σε λοχαγό
ενώ ένας υπαξιωματικός, ο Τσαρλς
Γκρέινερ καταδικάστηκε σε δέκα
χρόνια φυλακή. Τώρα είναι πλέον
σαφές ότι το Άμπου Γκράιμπ δεν
ήταν η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Η
Καρπίνσκι, ο Γκρέινερ και οι άλλοι
11 που καταδικάστηκαν τελικά προ-
φανώς δεν ενεργούσαν από μόνοι
τους. Εκτελούσαν εντολές. Φυσικά
κανένας από τους πραγματικούς
υπεύθυνους στην κορυφή του Πεν-
ταγώνου και της Αμερικανικής κυ-
βέρνησης δεν έπαθε το παραμικρό. 

Αυτή η βάρβαρη συμπεριφορά
αντί να αποδυναμώνει, τρέφει την
“τρομοκρατία”: όπως αποκαλύπτει η
Guardian “οι 17 από τους 25 σημαν-
τικότερους ηγέτες του Ισλαμικού
Κράτους είχαν περάσει από τις αμε-
ρικανικές φυλακές την περίοδο
2003-2011. Ο ίδιος ο Αμπού Μπακρ
αλ-Μπαγκντάντι, ο χαλίφης του Ισ-
λαμικού Κράτος ήταν το 2004 φυλα-
κισμένος στο διαβόητο Καμπ Μπού-
κα, μια από τις αμερικανικές φυλα-
κές για αντιστασιακούς, του νότιου
Ιράκ.

Σωτήρης Κοντογιάννης

“Α
ν τα συνδικάτα θέλουν
να διαπραγματεύονται
ας εκλεγούν στη Βουλή”

δήλωσε πριν από λίγες μέρες ο
Ματέο Ρέντζι, ο “κεντροαριστερός”
πρωθυπουργός της Ιταλίας. Η
απάντηση στην προκλητική αυτή
περιφρόνηση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων ήρθε την περασμένη
Παρασκευή με μια τεράστια απερ-
γία που πάγωσε δημόσιες υπηρε-
σίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και
ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο
της χώρας. 

Οι συντηρητικές και οι φιλοκυ-
βερνητικές εφημερίδες της Ιταλίας
προσπάθησαν να υποβαθμίσουν
την επιτυχία της: οι απεργιακές
διαδηλώσεις, γράφουν, ήταν πολύ
μικρότερες από τις αντίστοιχες του
περασμένου Οκτώβρη. Όπερ έδει
δείξαι: το κίνημα είναι αδύναμο, οι

μεταρρυθμίσεις θα περάσουν.
Η απεργία, όμως, είχε τεράστια

επιτυχία: παρόλο που η μια από τις
τρεις μεγάλες εργατικές συνομο-
σπονδίες (στην Ιταλία δεν υπάρχει
μια ενιαία ΓΣΕΕ όπως εδώ αλλά η
κάθε παράταξη έχει και τη δική
της) όχι μόνο δεν συμμετείχε αλλά
και είχε καταγγείλει την απεργία η
συμμετοχή ξεπέρασε το 70%.

Η απεργία είχε στο στόχαστρό
της το νέο νόμο για την απασχόλη-
ση του Ρέντζι που καταργεί την
απαγόρευση των αυθαίρετων απο-
λύσεων. Για να αποφύγει την πίεση
των διαδηλωτών ο Ρέντζι πέρασε
το νόμο με τη διαδικασία του κατε-
πείγοντος μια μέρα πριν την απερ-
γία. Αλλά το μόνο που κατάφερε να
δείξει με αυτόν τον τρόπο είναι πό-
σο πολύ φοβάται μια μετωπική
αναμέτρηση με το εργατικό κίνημα.

Η εργατική τάξη στην Ιταλία είναι
και μεγάλη και δυνατή. Το πρόβλη-
μα είναι η αριστερά. Μέχρι το 2006
η Ιταλία ήταν το υπόδειγμα για τη
ριζοσπαστική αριστερά σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο: η Rifondazione Com-
munista ήταν μια μαζική οργάνωση
με χιλιάδες μέλη και εκατοντάδες
χιλιάδες ψηφοφόρους. Δυστυχώς
όμως η ηγεσία της χαράμισε το
2006 αυτή τη δυναμική στηρίζον-
τας την κεντροαριστερή κυβέρνη-
ση του Πρόντι -μια κυβέρνηση με
μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα που
ελάχιστα μόνο διέφερε από το
πρόγραμμα της δεξιάς. Το αποτέ-
λεσμα ήταν η απογοήτευση και η
διάλυση. Η άνθηση του κινήματος
που βλέπουμε τους τελευταίους
μήνες στην Ιταλία είναι μια ευκαι-
ρία για την αριστερά να ανασυγ-
κροτηθεί. 

Τ
η μεγαλύτερη απεργία εδώ και τριάντα χρόνια
έζησε το Βέλγιο τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη. Η
απεργία απλώθηκε σε όλους τους κλάδους, νο-

σοκόμες, σιδηροδρομικοί, μεταλλεργάτες και εκπαι-
δευτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους. Οι δρόμοι ήταν

έρημοι, κανένας δεν κυκλοφορούσε, εκτός από τους
απεργούς διαδηλωτές. Τα συνδικάτα υπόσχονται νέα
απεργία, αν η κυβέρνηση δεν αποσύρει το πακέτο μέ-
τρων που διαλύει κοινωνικές υπηρεσίες και ανεβάζει
την ηλικία συνταξιοδότησης στα 67.

Τα ανατριχιαστικά
βασανιστήρια της C.I.A.

Γενική απεργία στο Βέλγιο...

...και στην Ιταλία



Μ
ε μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε το μο-
νοήμερο αφιερωμένο στο

Μαρξισμό που οργάνωσε το Σοσια-
λιστικό Εργατικό Κόμμα στο Εργα-
τικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης το
Σάββατο 13/12.

Από την πρώτη συζήτηση ακόμα,
“Γιατί ο Μαρξισμός;”, άνοιξε η κου-
βέντα για τις μαρξιστικές ιδέες και
το πώς αλλάζουν οι κοινωνίες. Ο
κόσμος που παρακολούθησε την
πρώτη συζήτηση, νεώτεροι σε ηλι-
κία σύντροφοι, άνοιξαν από την αρ-
χή τα ερωτήματα για το πώς αλλά-
ζουν οι ιδέες. Πρέπει μήπως να επι-
κεντρωθούμε στο να αλλάξουμε τις
ιδέες των ανθρώπων και έτσι θα έρ-
θει η αλλαγή ή αυτές αλλάζουν με
τις ίδιες τις εμπειρίες του κόσμου
μέσα στους αγώνες; Παρουσιάστη-
καν μια σειρά από ιστορικά στοι-
χεία για το πώς εξελίχθηκαν οι κοι-
νωνίες, πώς φτάσαμε από τις αταξι-
κές κοινωνίες στις ταξικές. Τί δυνα-
τότητες ανοίγονται μέσα στον καπι-
ταλισμό, σήμερα που υπάρχει για
πρώτη φορά μια τάξη στην κοινω-
νία που μπορεί να κάνει επανάστα-
ση και να πάρει και την εξουσία; 

Η συζήτηση για τον Ιμπεριαλισμό
είχε πάρα πολύ κουβέντα. Από την
αρχή μπήκαμε στα βαθιά με το ζή-
τημα της Ουκρανίας και τι πραγμα-
τικά γίνεται εκεί. Πρόκειται για ένα
πεδίο ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών που δεν μπορούμε να το πα-
ραβλέπουμε. Σε σχέση με τη Μ.
Ανατολή η κουβέντα κινήθηκε γύρω
από το ISIS και τι ρόλο παίζει. Ότι
δεν είναι μια δύναμη αντίστασης
αλλά ένα μόρφωμα που είναι δημι-
ούργημα των ίδιων αντιδραστικών
δυνάμεων που ανταγωνίζονται στην
περιοχή. Επίσης άνοιξε η συζήτηση
για την ισλαμοφοβία, ενώ έγινε
κουβέντα σε σχέση με το ρόλο της
δικής μας κυβέρνησης και της εμ-

πλοκής της σε όλα αυτά τα ιμπερια-
λιστικά παιχνίδια.

Σε αυτή τη συζήτηση έγινε και η
σημαντική τοποθέτηση του δασκά-
λου Τζεμαλί Μηλιαζίμ από την μει-
ονότητα στη Θράκη. Ο Τζεμαλί
αναφέρθηκε στις δηλώσεις του
Γλέζου για τις “διάφορες μειονότη-
τες που υπάρχουν στη Θράκη”,
εξηγώντας πως στην ουσία αυτό εί-
ναι υποχώρηση της αριστεράς απέ-
ναντι στις πολιτικές πιέσεις.

Μειονότητα
“Η αριστερά θα πρέπει να μπει

μπροστά και να εκφράσει την μει-
ονότητα, να δώσει την αίσθηση πως
δεν είναι μία από τα ίδια, ανοίγον-
τας όλα τα θέματα που απασχο-
λούν την μειονότητα και προσπα-
θώντας να δώσει λύσεις”. Από την
δική μας πλευρά ξεκαθαρίσαμε
πως δίνουμε αυτές τις μάχες με
διεθνιστική σκοπιά.

Η συζήτηση με θέμα “Τι αλλαγές
θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;” είχε τον περισ-
σότερο κόσμο και ήταν μια συζήτη-
ση γύρω από τις ανησυχίες της
επόμενης μέρας. Αυτή τη συζήτηση
την παρακολούθησαν κυρίως εργα-

ζόμενοι και μεγαλύτερος κόσμος
σε ηλικία, μεταξύ αυτών και μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ, που άκουσαν με ενδια-
φέρον σχολιάζοντας θετικά το ότι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ δεν αντιμε-
τωπίζουν το ΣΥΡΙΖΑ καταγγελτικά,
όπως κάνει το ΚΚΕ. 

Η συζήτηση για το επαναστατικό
κόμμα ήταν στην ουσία συνέχεια
της προηγούμενης. Μπορεί να χαι-
ρετίζουμε την άνοδο της αριστεράς
αλλά καταλαβαίνουμε περισσότερο
από ποτέ την σημασία της επανα-
στατικής αριστεράς και πώς την
ενισχύουμε. Αναφερθήκαμε στο ρό-
λο που έπαιξε στις εξελίξεις όλα τα
τελευταία χρόνια και τον ακόμα με-
γαλύτερο ρόλο που έχει να παίξει
την επόμενη περίοδο. Σημαντικές
ήταν οι τοποθετήσεις που έγιναν
σχετικά με την ανάγκη οργάνωσης
στο επαναστατικό κόμμα, αφού δεν
είναι αρκετό απλά να συμμετέχου-
με στο κίνημα, αλλά να το οργανώ-
νουμε και να δίνουμε πολιτική κα-
τεύθυνση. Αυτό κάνει το ΣΕΚ και γι'
αυτό καλέσαμε όλο τον κόσμο να
οργανωθεί. 

Φύλλια Πολίτη
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Στις 12/12, διοργανώθηκε από το ΣΕΚ Φιλοσοφικής, εκδήλωση με θέμα το
Δεκέμβριο του 1944, με ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη, ο οποίος ξεκίνησε
την εισήγησή του με τη μεγάλη διαδήλωση που καλέστηκε από το Ε.Α.Μ.
στις 3 Δεκεμβρίου του '44 και η οποία πνίγηκε στο αίμα από την αστυνομία. 

Παρά την τεράστια απήχηση του Ε.Α.Μ. στον κόσμο και τις δομές δυαδι-
κής εξουσίας που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται, η ηγεσία του Κ.Κ.Ε.
επέλεξε να συνεργαστεί με τους αστούς σε μια κυβέρνηση "Εθνικής Ενότη-
τας", ακολουθώντας ουσιαστικά πιστά τις εντολές της Σοβιετικής Ένωσης,
αλλά και κάνοντας το λάθος να θεωρήσει μια ιμπεριαλιστική δύναμη όπως η
Αγγλία σύμμαχο σε ένα "αντιφασιστικό πόλεμο". 

Το ερώτημα τέθηκε ξεκάθαρα τόσο στην ομιλία όσο και στις τοποθετή-
σεις που έγιναν αργότερα: Ποια στάση πρέπει να κρατάει η αριστερά; Αυτή
της προσαρμογής και του εύκολου δρόμου ή αυτή της ανατροπής και του
ασυμβίβαστου; Η ιστορία δεν αφήνει χώρο για παρεξηγήσεις και είναι αμεί-
λικτη.

Ένα άλλο ερώτημα ήταν αυτό σχετικά με την αντιμετώπιση των δοσίλο-
γων, δηλαδή των Ελλήνων συνεργατών των Ναζί. Η απάντηση του ομιλητή
ήταν ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν η απαλλοτρίωση των
περιουσιών τους για να τραφεί ο πεινασμένος λαός. Αντίθετα με αυτό, όχι
μόνο δεν έγινε καμία απαλλοτρίωση, αλλά οι άνθρωποι αυτοί κατέληξαν να
στελεχώνουν την μετέπειτα μηχανή του κράτους και να συνεργάζονται με
τους Άγγλους για να καταπνίξουν την αντίσταση. 

Σύλβια Κατρινάκη

Στις κουβέντες που άνοιγαν γύρω και μέσα στο μονοήμερο Μαρξι-
σμός στη Θεσσαλονίκη, ήταν φανερά τα πολιτικά προχωρήματα μέσα
από τα ίδια τα ερωτήματα που βάζει ο κόσμος γύρω μας. 

Είναι κατανοητός ο ρόλος της θεωρίας, για την ανάλυση που οδη-
γεί τελικά στη σωστή πρόταση δράσης για να αλλάξουν τα πράγματα
σε όλες τις μάχες π.χ. για το Ρωμανό, για το Πολυτεχνείο, για την ση-
μασία μιας πανεργατικής αλλά και κρίσιμες επιλογές, πχ τι σημαίνει
αριστερή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, - μια συζήτηση που έγινε με με-
γάλη συμμετοχή κόσμου. 

Τονίστηκε ότι η μέχρι τώρα δουλειά της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς έχει κερδίσει δεκάδες χιλιάδες κόσμου στην μεριά του αγώνα.
Κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ της ανατροπής είναι η
πραγματική εναλλακτική στις δεξιές στροφές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει
να περιμένουμε, μπορούμε άμεσα να κερδίσουμε αυτόν τον κόσμο
στο επαναστατικό κόμμα.

Ζανέττα Λυσικάτου, Αλεξανδρούπολη

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφετέρια
Ακροβάτισσα, Αμφιάλη 
(Διον. Αρεοπαγίτου 3, 
απέναντι από το τριγωνάκι) 7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, Ανταρ-
σία στο Λιμάνι, Σταύρος Καλλώνης,
Σύλλογος Δασκάλων Κερατσινίου, Μα-
ρία Στύλλου, «Σοσιαλισμός από τα Κά-
τω»

ΚΥΨΕΛΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 ΑΣΟΕΕ 6.30μμ
Ομιλητής: Προκόπης Παπαστράτης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 Συνεδριάκο
Κέντρο Νέας Ιωνίας (ΚΕΠ)
(Πατριάρχου Ιωακείμ 4 – 
πλησίον ΗΣΑΠ) 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 Στέκι Αριστερής
Κίνησης (Ακροπόλεως και
Ιάσωνος, πλησίον Μετρό) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Μονοήμερο “Μαρξισμος” στη Θεσσαλονίκη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

Μπορούσε να νικήσει;

Διαβάστε 

για τον

Δεκέμβρη

του ‘44 στο

τεύχος του

περιοδικού

“Σοσιαλισμός

από τα κάτω”

που

κυκλοφορεί

Θεσσαλονίκη, 13/12
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Δ
ιαβάζοντας την έκδοση της Σύγ-
χρονης Εποχής «Δεκέμβρης του
’44: Κρίσιμη ταξική σύγκρουση» και

ιδιαίτερα την «Εισαγωγή», ένα κείμενο του
Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, σκέ-
φτεται κανείς ότι ο εναλλακτικός τίτλος
θα μπορούσε να είναι «δικαίωση του Λ.
Τρότσκι και του Π. Πουλιόπουλου». Η εν-
τύπωση γίνεται ακόμα πιο έντονη με το
διάβασμα των ομιλιών της Αλ. Παπαρήγα
και του Μ. Μαϊλη στην εκδήλωση της ΚΕ
του ΚΚΕ για τα εβδομηντάχρονα του Δε-
κέμβρη 1944.

Το κίνημα έχασε τη μάχη, γιατί η ηγεσία
του ΚΚΕ είχε λάθος στρατηγική, ήδη από
τη δεκαετία του ’30. Την στρατηγική της
«ολοκλήρωσης» της «αστικοδημοκρατικής
επανάστασης» που εγκαινίασε η 6η Ολο-
μέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ τον Γενάρη του
1934 και των «αντιφασιστικών μετώπων»
του 7ου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής
Διεθνούς. Δίπλα σε αυτή τη λάθος στρα-
τηγική προστέθηκε και η λάθος εκτίμηση
για το χαρακτήρα του Δεύτερου Παγκο-
σμίου Πολέμου: ήταν ιμπεριαλιστικός,
υποστηρίζει σήμερα η ηγεσία του ΚΚΕ όχι
«μόνο αντιφασιστικός». Γράφει η Εισαγω-
γή»:

«Μπορούσαν, άραγε, το ΕΑΜ – ΚΚΕ να
καταλάβουν την εξουσία τις μέρες της
απελευθέρωσης της Αθήνας (12 Οκτώβρη
1944); Παρότι η Ιστορία δε γράφεται με
υποθετικά σχήματα, η κατάκτηση της ερ-
γατικής εξουσίας προϋπέθετε σε βάθος
διαχωρισμό των ΕΑΜικών δυνάμεων από
τους πολιτικούς και στρατιωτικούς στό-
χους των «συμμάχων» και της κυβέρνη-
σης Παπανδρέου, γεγονός που θα όξυνε
πολύ περισσότερο την ταξική πάλη. Προ-
ϋπέθετε ακόμα αναδιάταξη των συμμα-
χιών μέσα στο ΕΑΜ – ΕΛΑΣ σε βάση επα-
ναστατική και μετατροπή των φύτρων
εξουσίας (λαϊκός στρατός, λαϊκή δικαιο-
σύνη) σε όργανα της επαναστατικής δρά-
σης. Το Κόμμα μας ήταν ιδεολογικά – πο-
λιτικά ανέτοιμο για να διαμορφώσει τέτοι-
ες εξελίξεις… Το βαθύτερο αντιφατικό γε-
γονός ήταν ότι το ΚΚΕ, όντας καθοδηγη-
τής της ένοπλης λαϊκής πάλης, συμμετεί-
χε σε μια αστική κυβέρνηση με πολιτικό
στόχο την ομαλή δημοκρατική εξέλιξη ως
μεταβατική στην πάλη για το σοσιαλισμό.
Τέτοια εξέλιξη ήταν ανεδαφική».

Ο Μαϊλης ασκεί κριτική στη: «μη αντικει-
μενική εκτίμηση ότι η αστική τάξη πρόδω-
σε την ιστορική αποστολή της, γιατί ήταν
υποτελής και ξενόδουλη και επειδή συμβι-
βάστηκε με τις μισοφεουδαρχικές δυνά-
μεις. Επομένως, ότι το έργο της που το
εγκατέλειψε, αναλάμβανε να φέρει σε πέ-
ρας η εργατική τάξη, ολοκληρώνοντας
αυτή και το κόμμα της τον αστικοδημο-
κρατικό μετασχηματισμό. Και ότι στις συν-
θήκες της Κατοχής αυτό το καθήκον
μπλεκόταν με το καθήκον της αντιφασιστι-
κής εθνικοαπελευθερωτικής πάλης. Με
αυτό τον τρόπο γινόταν επίκαιρο το 1821
και το "αθάνατο κρασί του" και ανεπίκαιρη
η Παρισινή Κομμούνα και κυρίως η Οχτω-
βριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση».

Τα παραπάνω είναι σωστά συμπερά-

σματα και καλοδεχούμενα σήμερα έστω
και με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών.
Από εκείνη την εποχή οι επαναστάτες επέ-
μεναν ότι τα ξεπουλήματα και οι συμβιβα-
σμοί της ηγεσίας του κινήματος στην Αντί-
σταση δεν ήταν «λάθη», αλλά απόρροια
μιας στρατηγικής που από τα μέσα της
δεκαετίας του ’30 είχε βγάλει από την
ατζέντα τη δυνατότητα της εργατικής τά-
ξης να πάρει την εξουσία.

Όμως, αυτές οι παραδοχές δεν σημαί-
νουν ότι η ηγεσία του ΚΚΕ πιάνει το νήμα
με τη γνήσια επαναστατική παράδοση και
στρατηγική.

Σκοπιά

Η κριτική στη στρατηγική των «λαϊκών
μετώπων» και της συνεργασίας με τα «αν-
τιφασιστικά» τμήματα της αστικής τάξης
γίνεται από την σκοπιά της επιστροφής
στην πολιτική της «Τρίτης Περιόδου» που
προηγήθηκε. Στην περίπτωση της Γερμα-
νίας αυτή η πολιτική σήμαινε ότι το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα αρκέστηκε να καταγ-
γέλλει τους «σοσιαλφασίστες» και να κα-
λεί τους εργάτες να το ψηφίσουν και να
ενταχτούν στις γραμμές του ενώ την ίδια
ώρα οι ναζί πορεύονταν προς την εξου-
σία. 

Το κόκκινο νήμα που ένωνε την «Τρίτη
περίοδο» με τα «λαϊκά μέτωπα» ήταν η υπο-
τίμηση της εργατικής τάξης και των αγώ-
νων της. Στην πρώτη περίπτωση τα σταλινι-
κά Κομμουνιστικά Κόμματα θεωρούσαν ότι
η εργατική τάξη ήταν «ανώριμη» να κάνει
την επανάσταση γιατί ψήφιζε «λάθος» ή
ήταν στα «λάθος» συνδικάτα. Στη δεύτερη
περίπτωση γιατί υπήρχαν άλλα «στάδια»
που έπρεπε να περάσει πριν της «επιτρα-
πεί» να παλέψει για την εξουσία. 

Στη διάρκεια της Αντίστασης το εργατι-
κό κίνημα με τη δράση του έδειξε πόσο
τεχνητοί ήταν αυτοί οι διαχωρισμοί. Οι
απεργιακοί αγώνες με κορυφαία στιγμή
την Γενική Απεργία του Μάρτη του 1943,
οι εργατικοί συνεταιρισμοί και επιτροπές
που γεννήθηκαν στην πάλη ενάντια στην
κερδοσκοπία και την πείνα, έβαζαν τις βά-
σεις για το χτίσιμο του εργατικού ελέγχου
στην οικονομία και την κοινωνία ολόκλη-
ρη. Κι όμως, αυτοί οι αγώνες λείπουν εν-
τελώς και από τη νέα ερμηνεία που δίνει η
ηγεσία του ΚΚΕ στην Αντίσταση και τον
Δεκέμβρη του 1944. 

Δεν πρόκειται για παράλειψη αλλά για
προβολή στο παρελθόν των σημερινών
επιλογών της ηγεσίας του ΚΚΕ. Διακηρύσ-
σει σε όλους τους τόνους την επαναστατι-
κότητά της, αλλά την ίδια στιγμή κρατάει
την πιο ηττοπαθή στάση στους αγώνες
που ξεδιπλώνονται. Μας λέει ότι «η επα-
νάσταση θα είναι σοσιαλιστική ή δεν θα
γίνει καθόλου», αλλά εδώ και τώρα το μό-
νο που μπορούν να κάνουν οι εργάτες και
οι εργάτριες είναι να ψηφίσουν ΚΚΕ και
να παλέψουν για μέτρα ανακούφισης. 

Όμως, η αυτοκριτική για το παρελθόν
έχει νόημα όταν οδηγεί σε επαναστατική
πολιτική σήμερα.

Λέανδρος Μπόλαρης

Πάνω από 45 άτομα παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση-συζήτηση για τον Δεκέμβρη του 1944,
που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Δεκέμ-
βρη, στο καφενείο Άνω Πουρναρούσα, στο Παγ-
κράτι.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προοπτική νί-
κης της εξέγερσης και τους τρόπους με τους
οποίους θα μπορούσε να στεφθεί νικηφόρα,
όπως για παράδειγμα το άπλωμα των μαχών σε
όλη την Ελλάδα, αντί να περιοριστούν σε Αθήνα
και Πειραιά όπως και έγινε.

Παράλληλα συζητήθηκε η στάση των συμμά-
χων αλλά και ο ρόλος που έπαιξε η Ρωσία.

Από τοποθετήσεις επίσης τονίστηκε ο ρόλος
της ηγεσίας του ΚΚΕ, η συμμετοχή στην κυβέρ-
νηση ταξικής συνεργασίας και η στρατηγική που
ακολούθησε αλλά και το γεγονός πως σήμερα,
70 χρόνια μετά, παραδέχεται το λάθος που έκα-

νε, ένα λάθος που έφτασε να αποπροσανατολίσει
τους εργατικούς αγώνες και να φτάσει στην κα-
τάληξη που όλοι γνωρίζουμε, ελλείψει οργάνω-
σης. 

Σημειώθηκε επίσης η επικαιρότητα του κόκκι-
νου Δεκέμβρη, σήμερα, που η κυβέρνηση των
μνημονίων και του ρατσισμού καταρρέει και με
όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Από τις μεγάλες διαδη-
λώσεις του Πολυτεχνείου και της πανεργατικής
απεργίας στις 27 Νοέμβρη, μέχρι την δίκη της
Χρυσής Αυγής και τις εκλογές που έρχονται,
ανοίγεται μπροστά μας μία μεγάλη προοπτική,
που θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η εργατική τά-
ξη έχει την δυναμική να νικήσει αλλά και με ποια
αριστερά μπορεί να φτάσει προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

Μελίνα Παπαγεωργίου

KKE Επιτέλους αυτοκριτική

Πάνω από 40 άτομα συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση για τον
Δεκέμβρη του ‘44 που οργάνω-
σε το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα στα Πετράλωνα την Πα-
ρασκευή 12 Δεκέμβρη με ομι-
λητή τον Μιχάλη Λυμπεράτο,
ιστορικό. 

Εργαζόμενοι και νεολαίοι μέ-
λη του ΣΕΚ, ανένταχτοι, αλλά
και κόσμος από τον ΣΥΡΙΖΑ
άκουσαν την εισήγηση του Μ.
Λυμπεράτου, την οποία μπορεί-
τε να την ακούσετε στο sekonli-
ne.gr.

O εισηγητής ξεκίνησε λέγον-
τας ότι γύρω από τον Δεκέμβρη
η άρχουσα τάξη και δεξιοί ιστο-
ρικοί έχουν φτιάξει ένα «μύθο
για πραξικόπημα» για να ενι-
σχύσουν την αντικομμουνιστική
προπαγάνδα. 

Τόνισε ότι η συζήτηση για τα
γεγονότα του Δεκέμβρη έχει
ξανανοίξει αφού ακόμα και η
εφημερίδα Guardian είχε πρό-
σφατα άρθρο με το οποίο τόνι-

ζε την παρέμβαση του βρετανι-
κού παράγοντα.

Εξήγησε ότι οι Βρετανοί ήθε-
λαν να κάνουν επέμβαση ήδη
από τον Σεπτέμβρη, αλλά δεν
είχαν τη δυνατότητα λόγω της
δύναμης του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Η κα-
τάσταση μέχρι τον Δεκέμβρη
πολώθηκε σε σημείο που το
ΕΑΜ να αποσύρει τη συμμετο-
χή του στην κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητας, να καλέσει Γενική
Πολιτική Απεργία για τις 4/12
και να ακολουθήσουν τα Δεκεμ-
βριανά. Αφιέρωσε μεγάλο κομ-
μάτι από την εισήγηση για να
εξηγήσει ότι η ηγεσία του ΕΑΜ,
το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν
είχε ούτε σωστή γραμμή, αλλά
ούτε και αποφασιστικότητα με
αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε μια
καταστροφική ήττα που έφερε
νέες επιθέσεις και αντίστοιχες
υποχωρήσεις (Βάρκιζα κτλ). 

Στη συζήτηση που ακολούθη-
σε έγιναν πολλές ερωτήσεις και
παρεμβάσεις. Για την στρατηγι-
κή του ΚΚΕ τότε και σήμερα,

για τα όρια του κοινοβουλευτι-
κού δρόμου, για το ρόλο των
φασιστικών οργανώσεων, για
τις μάχες που έδωσαν οι από
τα κάτω ενάντια στις αντίξοες
συνθήκες πείνας και κατοχής,
για το αν θα μπορούσε να απο-
φευχθεί ο εμφύλιος, για τη φύ-
ση του Δημοκρατικού Στρατού,
για το ρόλο των μεγάλων δυνά-
μεων και πολλά άλλα. 

Η συμμετοχή και η πλούσια
συζήτηση απέδειξαν την ανάγ-
κη για πολλές περισσότερες εκ-
δηλώσεις που θα ξεκαθαρίζουν
πολιτικά για το χτες και το σή-
μερα. 

ΠΕΤΡAΛΩΝΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Εκδηλώσεις 
για το Δεκέμβρη ‘44
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ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική ή αντικαπι-
ταλιστική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και
πώς οργανώνουμε τη συνέχεια
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και 
πώς οργανώνουμε τη συνέχεια
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Δεκέμβρης ‘44 -
Μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 
Στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7.30μμ
Σεξισμός, ρατσισμός και ομοφοβία –
Πώς ο μαρξισμός εξηγεί 
την καταπίεση;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ Τσίου
(Λαθένους – περιοχή Καμαράκι) 6μμ
Δεκέμβρης ‘44 -
Μπορούσε να νικήσει;
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ Τσίου 8μμ
Εθνικισμός και ιστορία 
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δρόμο 
προς την 3η Συνδιάσκεψη

Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12
Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δρόμο 
προς την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ El Viaje 6.30μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δρόμο 
προς την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ Quiz 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δρόμο 
προς την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δρόμο 
προς την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12
καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ

Μετριοπαθής, ριζοσπαστική 
ή αντικαπιταλιστική πρόταση 
από την αριστερά;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ουκρανία - Σταυροδρόμι 
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ Ανάδυση 
(Σφακτηρίας και Πλαταιών) 7.30μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και 
πώς οργανώνουμε τη συνέχεια
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η μάχη για να μείνουν 
οι νεοναζί στη φυλακή

Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Δεκέμβρης ‘44 -
Μπορούσε να νικήσει;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Δεκέμβρης ‘44 -
Μπορούσε να νικήσει;
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 Θόλος 4μμ
Τα όρια της ρεφορμιστικής πολιτικής –
τι αλλαγή θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

Στις σχολές

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 εντευκτήριο 10πμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12
ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 7πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11.30πμ Πλατεία Κύπρου
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πάνω πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 12μ
ΒΟΛΟΣ άγιος Νικόλαος 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 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 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 6.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. δημαρχείου 12μ
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ΠΕΜΠΤΗ 18/12
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο, 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Καλλιδρομίου-Λαϊκή, 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος, 10πμ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου, 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Ακαδημία Πλάτωνος, 11πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ, 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία, 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου, 11πμ
ΠΑΤΡΑ Πλ. Γεωργίου 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ Χαλανδρίου, 11πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Άνω Λιοσίων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη, 11πμ

στις σχολές
ΠΕΜΠΤΗ 18/12
ΠΑΝΤΕΙΟ, 11πμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 12μες

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

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 τέ-
τοια 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 ερ-
γα 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 τελει-
ω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό -
τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο
Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω -

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας 

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ -
θε ρώ σει τον εαυ τό της και όλους
τους κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη
δι κή της δρά ση. Για να κερ δη θούν
όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ τή
την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα -
νω θούν τα πιο 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 παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -
κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της
τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Oνο μα ...............................................................

Διεύ θυν ση .........................................................

Πό λη ..................................................................

Tη λέ φω νο .........................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος .....................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 
T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να
ή στείλτε email στο ergatiki@otenet.gr

στις γειτονιές
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Μ
ε αφορμή την συμπλήρωση των 100
χρόνων από τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο πολλοί έχουν θυμηθεί τα γε-

γονότα, τις μάχες και την καταστροφή που
έφερε ο «Μεγάλος Πόλεμος», όπως έχει μείνει
στην ιστορία. Πλησιάζοντας προς τα Χριστού-
γεννα κάποιοι θα θυμηθούν ότι υπάρχει ένα
γεγονός που μοιάζει με χριστουγεννιάτικο πα-
ραμύθι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν η
πρώτη μαζική αντίδραση στην λαίλαπα του πο-
λέμου, η «Ανακωχή των Χριστουγέννων» του
1914.

Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Αύγουστο εκείνης
της χρονιάς, εκατό χρόνια πριν, με αντιπάλους
από τη μια μεριά τις δυνάμεις της Αντάντ
(Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και άλλες μικρότε-
ρες χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα) και
από την άλλη τις χώρες της Τριπλής Συμμα-
χίας (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική
Αυτοκρατορία, Βουλγαρία).

Από τις αρχές του αιώνα οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί βρίσκονταν σε έξαρση, ενώ το
1912-13 έγιναν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. Η σπίθα
που άναψε τη φωτιά του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου ήταν η δολοφονία του διαδόχου της
Αυστρίας Φερδινάνδου στο Σεράγεβο της
Βοσνίας (τότε επαρχία της Αυστροουγγαρίας)
από ένα εθνικιστή Σέρβο φοιτητή, τον Γκαβρί-
λο Πρίντσιπ στις 28 Ιούνη του 1914.

Μέσα σε ένα μήνα κάθε ευρωπαϊκή δύναμη
τάχτηκε με το ένα στρατόπεδο ή το άλλο και η
σύγκρουση ξεκίνησε. Όλοι πίστευαν ότι ο πό-
λεμος θα είναι σύντομος, ενώ στις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες επικρατούσε ντελίριο πατριωτι-
σμού. "Ο πόλεμος", γράφει ο Μαρκ Φερό, "θα
γίνει αποδεκτός με ενθουσιασμό από την πλει-
οψηφία των ανδρών σε μάχιμη ηλικία. Αρκεί να
δει κανείς τη συμπεριφορά των στρατευμένων
που φεύγουν για τον πόλεμο: όλοι βρίσκονται
σε εγρήγορση, Γάλλοι, Γερμανοί, Άγγλοι...". 

Στην Βρετανία η κατάταξη αρχικά δεν ήταν
υποχρεωτική, όμως χιλιάδες έτρεξαν να δηλώ-
σουν συμμετοχή ως εθελοντές! Η προπαγάν-
δα για τα αίτια του πολέμου είχε δουλέψει. Για
όλα τα έθνη που συμμετείχαν ο πόλεμος ήταν
δίκαιος και αμυντικός. Η Γερμανία ήθελε να
αποκρούσει των ρώσικο απολυταρχισμό, η
Βρετανία για να προστατέψει το αδύναμο Βέλ-
γιο, οι Γάλλοι για να αντιμετωπίσουν τον γερ-
μανικό μιλιταρισμό.

“Προς το συμφέρον των φτωχών”

Ο εθνικισμός ανέβαινε αφού όπως περιγρά-
φει ο Χομπσμπάουμ “Όλοι έμαθαν να παρου-
σιάζουν τους πολεμικούς σκοπούς (κάπως
αβάσιμα) όχι μόνο σαν κάτι που θα εξάλειφε
τέτοιες απειλές, αλλά κατά κάποιο τρόπο, ως
την κοινωνική μεταμόρφωση της χώρας, προς
το συμφέρον των φτωχότερων πολιτών της". 

Όμως, η πραγματικότητα του πολέμου θα
άλλαζε τα πάντα για τους στρατιώτες μέσα σε
λίγους μήνες. Κανένας άλλος πόλεμος μέχρι
τότε δεν είχε φέρει τόσες χιλιάδες νεκρούς μέ-

σα σε μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγ-
μα, ο βρετανικός στρατός έχασε 13 χιλιάδες
άνδρες στην μάχη της βελγικής πόλης Υπρ για
να…προελάσει λιγότερο από 100 μέτρα. 

Ενώ τα σχέδια των στρατηγείων εκατέρωθεν
μιλούσαν για γρήγορες προελάσεις, η κατά-
σταση στο Δυτικό Μέτωπο (το κύριο μέτωπο
του πολέμου) βάλτωσε. Η λέξη είναι κυριολε-
κτική. Καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορού-
σε να προχωρήσει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει
ένας πόλεμος φθοράς. Άρχισαν να οργανώ-
νουν τις δυνάμεις τους με συνεχείς γραμμές
χαρακωμάτων, συρματοπλέγματα και ναρκο-
πέδια με την υποστήριξη του πυροβολικού. 

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες ήταν κολ-
λημένοι μέσα στις λάσπες των χαρακωμάτων
χωρίς να μπορούν να κουνηθούν ούτε εκατο-
στό. Οι αξιωματικοί διέταζαν επιθέσεις που
δεν είχαν κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά τον
θάνατο στρατιωτών στην προσπάθειά τους να
προχωρήσουν λίγα μέτρα μπροστά και στη συ-
νέχεια να ξαναμπούν στις τρύπες των χαρακω-
μάτων. Ανθρώπινο κρέας για τα πυροβόλα και
τα πολυβόλα. 

Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν, αλλά κανένας
δεν περίμενε ότι θα υπήρχε σταμάτημα των
εχθροπραξιών. Οι στρατιώτες όμως είχαν δια-
φορετική γνώμη. Υπάρχουν μαρτυρίες πως λί-
γες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα η ανταλ-

λαγή πυρών σταματούσε την ώρα του τσαγι-
ού(!) ή ότι οι δύο πλευρές αντάλλασσαν εφη-
μερίδες πετώντας τενεκεδένια κουτιά από την
μια πλευρά των χαρακωμάτων στην άλλη. 

Στις 24 Δεκεμβρίου 1914, ο υποδεκανέας
Κούλσον του βρετανικού στρατού, είχε γράψει
στο ημερολόγιό του: "Τις πρώτες πρωινές
ώρες βρισκόμουν στο χαράκωμα. Ήταν νύχτα
όταν ξαφνικά οι Γερμανοί στρατιώτες άρχισαν
να τοποθετούν στολισμένα χριστουγεννιάτικα
δέντρα και ένας εξ αυτών να τραγουδά την
Άγια Νύχτα. Βγήκαν αυθόρμητα από το ανά-
χωμα και άρχισαν να περπατούν. Αρχίσαμε να
τραγουδάμε τα κάλαντα και μία μεγάλη μάζα
από εμάς βγήκε να τους συναντήσει στη νεκρή
ζώνη”. 

Ήταν μόνο η αρχή. Χωρίς καμιά διαταγή
ανωτέρου, κηρύχτηκε ανεπίσημη «ανακωχή»
αφού τα νέα μαθαίνονταν από το ένα χαράκω-
μα στο άλλο. Η «ανακωχή» απλώθηκε σε μή-
κος πάνω από 800 χιλιόμετρα και συμμετείχαν
πάνω από ένα εκατομμύριο στρατιώτες. 

Άρχισαν να ανταλλάσσουν τσιγάρα, εφημερί-
δες, μαρμελάδες, ουίσκι, σοκολάτες, αλλά και
εργαλεία για να κόβουν τα αντίπαλα συρματο-
πλέγματα, κουμπιά και τζόκεϊ. Οι αντιμαχόμε-
νες πλευρές περισυνέλεξαν τους νεκρούς τους
και σε πολλά σημεία έγιναν κοινές κηδείες.

Υπάρχουν κείμενα που αναφέρουν ότι Άγ-

γλος κουρέας κούρεψε και Γερμανούς στρα-
τιώτες, ενώ τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια
ακούγονταν στα αγγλικά, στα γερμανικά και
στα γαλλικά. Παρόλο που οι φωτογραφικές
μηχανές ήταν απαγορευμένες, υπάρχουν ανα-
μνηστικές φωτογραφίες με τους φαντάρους
να είναι ανακατεμένοι και αγκαλιασμένοι.

Ποδόσφαιρο

Αυτό που δεν θα μπορούσε να λείπει ήταν τα
παιχνίδια και μάλιστα το ποδόσφαιρο. Σε ένα
συγκεκριμένο σημείο κρατήθηκε και το σκορ
του αγώνα. Οι Γερμανοί κέρδισαν με 3-2 και
μάλλον η παράδοσή τους απέναντι στους Άγ-
γλους είναι πιο παλιά από ό, τι νομίζει κανείς.

Μια πρόσφατη έρευνα αναφέρει ότι από
τους Βρετανούς στρατιώτες που είχαν κατατα-
χτεί δύο χιλιάδες διέθεταν ποδοσφαιρικό δελ-
τίο. Ποδόσφαιρο παίχτηκε σε πολλά ακόμα
σημεία, όχι απαραίτητα με μπάλα, αλλά με
κουτάκια ή πανιά ανάμεσα σε ομάδες 50 ή 60
παιχτών. 

Σε ορισμένα σημεία η «Ανακωχή των Χρι-
στουγέννων» κράτησε πάνω από μία μέρα, ενώ
σε πολλά σημεία τις επόμενες βδομάδες μπο-
ρεί να μην υπήρχαν παρόμοιες συναντήσεις
στην «νεκρή ζώνη» ανάμεσα στα χαρακώματα,
αλλά η ανταλλαγή πυροβολισμών είχε μειωθεί. 

Τα νέα έφτασαν στις στρατιωτικές διοική-
σεις στις αρχές του 1915 μέσα από τα γράμ-
ματα των φαντάρων και τις φωτογραφίες που
δημοσίευσαν εφημερίδες της εποχής και
πραγματικά τους θορύβησαν. Ο αρχιστράτη-
γος τους βρετανικού στρατού Σερ Τζον
Φρεντς, έγραψε στους στρατιώτες του: "Είδα
με μεγάλη δυσαρέσκεια τις αναφορές για τα
πρόσφατα γεγονότα και τις επαφές με τον εχ-
θρό, χωρίς διαταγή ανωτέρου. Είναι υπεύθυ-
νος για τις πράξεις του όποιος διατηρήσει
επαφές με τον εχθρό με δική του πρωτοβου-
λία ή με πρωτοβουλία του εχθρού".

Όλα τα επόμενα Χριστούγεννα δεν σημει-
ώθηκε κάτι αντίστοιχο στο βαθμό που έγινε τα
Χριστούγεννα του 1914 αφού υπήρξαν αυστη-
ρές συστάσεις και απειλή τιμωριών, ενώ ο πό-
λεμος κλιμακωνόταν με εκατοντάδες χιλιάδες
νέους νεκρούς. 

Παρόλα αυτά σε κάποια σημεία υπήρξε επα-
νάληψη. "Είχα καλά Χριστούγεννα. Οι Γερμα-
νοί ήταν φιλικοί μαζί μας. Ήρθαν και μας είδαν
και ανταλλάξαμε ουίσκι, μαρμελάδες, τσιγάρα
και σοκολάτες", έγραψε στο ημερολόγιό του ο
στρατιώτης Ρόναλντ Μακίνον για το 1915.

Η «Ανακωχή των Χριστουγέννων» ήταν η
πρώτη μαζική ανταρσία απέναντι στην φρικα-
λεότητα του πολέμου. Ακολούθησαν κι άλλες
μέχρι το τέλος του πολέμου όχι μόνο στο μέ-
τωπο, αλλά και στα μετόπισθεν, ενώ ο πόλε-
μος έληξε με την Ρώσικη Επανάσταση του
1917 που οδήγησε στις επαναστάσεις στην
Γερμανία, στην Αυστροουγγαρία, στην «Κόκκι-
νη Διετία» στην Ιταλία.

Νεκτάριος Δαργάκης

H «Ανακωχή των Χριστουγέννων»
και το μήνυμά της έχει εμπνεύσει
από ταινίες και θεατρικές παραστά-
σεις μέχρι τραγούδια και μιούζικαλ.
Δείτε την ταινία του Κριστιάν Καριόν
«Καλά Χριστούγεννα» (Joyeux
Noël), γαλλικής παραγωγής 2005,
με τους Ντάνιελ Μπρούελ, Γκιγιόμ
Καρνέ και Νταϊάν Κρούγκερ.

Πολύ ενδιαφέρον είναι το δραμα-
τοποιημένο ντοκιμαντέρ του History
Channel «Η ανακωχή των Χριστου-
γέννων», διάρκειας μίας ώρας, που
περιγράφει τα γεγονότα με σχετικά
ακριβή τρόπο. Στα ελληνικά μπορεί-
τε να το δείτε στον σύνδεσμο

http://ntokimanter.gr/videos/i-anako-
xi-ton-xristougennon.

Δείτε στο youtube το βίντεο του
τραγουδιού του Πόλ Μακάρτνεϊ «Pi-
pes of Peace», ενώ στην «Ανακωχή»
αναφέρονται επίσης τα παρακάτω
κομμάτια:

• «Snoopy's Christmas» - The

Royal Guardsmen (1967), • «Chri-

stmas 1914» - Mike Harding (1977),

• «Christmas in the Trenches» -

John McCutcheon (1984), • «All To-

gether Now» - The Farm (1990), •

«Belleau Woods» - Garth Brooks
(1997)

Ακόμα, υπάρχει το μιούζικαλ «Oh,
What a Lovely War» του Ρίτσαρντ
Ατένμπορο, παραγωγής 1969. Τέ-
λος, στα αγγλικά κυκλοφορεί το βι-
βλίο «Silent Night: The Story of the
World War I Christmas Truce» (2001)
του Στάνλει Γουίντρομπ. 

Τα αντιπολεμικά
Χριστούγεννα του 1914

Στη Μουσική και στο Σινεμά

Βρετανοί και Γερμανοί φαντάροι άφησαν
τα όπλα και έπαιξαν ποδόσφαιρο.
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Βιβλία για να διαβάσουμε στις γιορτές

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Τ
ο καλύτερο δώρο για τα φετινά Χριστούγεννα
δημιουργήθηκε συλλογικά, μέσα από τους
αγώνες μας, και δεν είναι άλλο από την ανα-

τροπή της κυβέρνησης Σαμαροβενιζέλων που έρχε-
ται. Παρ’ όλα αυτά οι μάχες δεν τελειώνουν εδώ. Γι’
αυτό στις λίγες μέρες της ξεκούρασης, έχουμε την
ευκαιρία να εξοπλιστούμε με εμπειρίες και ιδέες
αξιοποιώντας ένα από τα καλύτερα όπλα, τα βιβλία!

Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μπορείτε να βρείτε και
να προμηθευτείτε εκατοντάδες τίτλους  γύρω από
το εργατικό κίνημα, τις πολιτικές μάχες, τις επανα-
στατικές ιδέες. Ανάμεσά τους και όλες τις εκδόσεις
της χρονιάς που ξεχώρισαν.

Ξεκινώντας από την οικονομία και την κατάσταση
της παγκόσμιας κρίσης του καπιταλισμού, η Λένα
Βερδέ και ο Λέανδρος Μπόλαρης μέσα από τις σελί-
δες του βιβλίου τους “Η εργατική εναλλακτική”, εξη-
γούν το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλης και το
πώς οι εργάτες μπορούν να ανατρέψουν τα μνημό-
νια και να φέρουν τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική
για την έξοδο από την κρίση. Ένα πολύ χρήσιμο βι-
βλίο που απαντά στα ψέματα των από πάνω σε σχέ-
ση με την οικονομία και τις δυνατότητες του εργατι-
κού κινήματος. 

Το βιβλίο “Πολιτικές ζωής και θανάτου” των Στάκλερ
και Μπασού είναι μια συλλογή δημοσιευμένων άρ-
θρων που μέσα από επιστημονικά στοιχεία και δεκά-
δες παραδείγματα δείχνουν τους τρόπους με τους
οποίους η κρίση και η λιτότητα διαλύουν την υγεία.
Είτε λόγω έξαρσης επιδημιών είτε μέσω του απο-
κλεισμού εκατομμυρίων ανθρώπων από τις δομές
υγείας. Ο Κώστας Λαπαβίτσας στο βιβλίο του “Ένα
ριζοσπαστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα και την πε-
ριφέρεια της Ευρωζώνης” κάνει πολεμική στις απο-
τυχημένες προσπάθειες διαχείρισης του χρέους
προειδοποιώντας πως χωρίς τη διαγραφή του χρέ-
ους και τη σύγκρουση με το ευρώ και την ΕΕ δεν
μπορεί να εφαρμοστεί ούτε καν ένα βραχυπρόθεσμο
πρόγραμμα ανακούφισης για την οικονομία. 

Δίπλα σε αυτά, δυο παλιότερες εκδόσεις που παρα-
μένουν εξαιρετικά επίκαιρες. Πρόκειται για το βιβλίο
του Κρις Χάρμαν, “Καπιταλισμός Ζόμπι” που κυκλο-
φόρησε το 2011 και μέσα από την ιστορία του καπι-
ταλισμού αποδεικνύει πως η τωρινή κρίση δεν είναι
η εξαίρεση αλλά κομμάτι της ίδιας της φύσης του
συστήματος. Μια επιστροφή
στις βασικές ιδέες του Μαρξι-
σμού που καταλήγει στην ανα-
γκαιότητα ανατροπής του καπι-
ταλισμού μέσα από τη δράση
της ίδιας της εργατικής τάξης.
Η συλλογή κειμένων με τίτλο “Ο
ελληνικός καπιταλισμός, η παγ-
κόσμια οικονομία και η κρίση”
κυκλοφόρησε το 2010, ενώ το
γεγονός πως κάποια από τα άρ-
θρα του δημοσιεύτηκαν πρώτη
φορά το 1984 και είναι ακόμα
επίκαιρα, απαντά στις συκοφαν-
τίες των αστών πως η μαρξιστι-
κή θεωρία είναι ξεπερασμένη
και δεν μπορεί να δώσει απαντή-
σεις στο σήμερα. 

Μαζί με την κατάσταση της οικονομίας, που οδήγει
σε αδιέξοδο την κυβέρνηση, ανοίγει αυτή την περίο-
δο και η συζήτηση για το τί θα διαδεχτεί το Σαμαρά.
Το ζήτημα της κυβέρνησης και της εξουσίας ανοίγει
στο βιβλίο “Κυβέρνηση της Αριστεράς, δρόμος για
το μέλλον ή παρένθεση”, μέσα από τα κείμενα δέκα
στελεχών της αριστεράς και του κινήματος και κλεί-
νει με το κείμενο του Θανάση Καμπαγιάννη που τονί-
ζει πως πρόκειται για ζήτημα στρατηγικής και γυρνά
προς τα πίσω στα διδάγματα των επαναστάσεων του
περασμένου αιώνα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
παραδείγματα για τα όρια του ρεφορμισμού, της
προσπάθειας διαχείρισης δηλαδή του υπάρχοντος
συστήματος από την αριστερά, είνα η Χιλή του
Αλιέντε. Στο “1972-1973 Χιλή, η τραγωδία του κοινο-
βουλευτικού δρόμου”, οι Μάικ Γκονζάλες, Λέανδρος
Μπόλαρης και Λουίς Άνχελ Φερνάντεζ Χερμάνα μέ-
σα από το κείμενά τους γυρνάνε στο πραξικόπημα
της Χούντας του Πινοσέτ και βγάζουν χρήσιμα συμ-
περάσματα. 

Ρεφορμισμός ή επανάσταση

Στο βιβλίο του “Αριστερά και εξουσία” ο Δημήτρης
Μπελαντής συμβάλλει στη συζήτηση για το ρόλο του
κράτους και της κυβέρνησης, κάνοντας ένα σημαντι-
κό βήμα, μένει όμως στα μισά στο ζήτημα της εξου-
σίας. Για να κατανοήσουμε τη διάκριση ανάμεσα στο
ρεφορμισμό και την επανάσταση, και να μπορέσουμε
να οργανώσουμε αντίστοιχα τους αγώνες μας για να
νικήσουν οι εργαζόμενοι και όχι μόνο η αριστερά,
χρειάζεται να γυρίσουμε στα βασικά. Στο “Κράτος
και Επανάσταση” του Λένιν, ένα από τα απαραίτητα
εργαλεία για όλο τον κόσμο που παλεύει. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το βιβλίο του
Βασίλη Λιόση, “Τα κοινωνικοπολιτικά μέτωπα στην
Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή” όπου παρουσιάζει τις
αντιπαραθέσεις στα θέματα του ενιαίου μετώπου,
του πολέμου, της εργατικής κυβέρνησης. Ο Λιόσης
όμως, επιλέγει συνειδητά να αφήσει τα ιστορικά γε-
γονότα και τη δράση των επαναστατών και της τάξης
απ’ έξω. Ένα εγχείρημα που είναι πάντοτε κακός
οδηγός για το που καταλήγουν τα συμπεράσματά
σου. Η ιστορία δεν είναι απλώς άλλο ένα κομμάτι
μιας αφήγησης. Μέσα από τα ιστορικά γεγονότα εί-
ναι που επαληθεύονται ή όχι οι θεωρίες. Γι’ αυτό δε
μπορεί να μη διαβάσει κάποιος που αναζητά το τί γι-

νόταν στους κύκλους των επαναστα-
τών εκείνης της περιόδου, το βιβλίο
“Κομιντέρν, η Τρίτη Διεθνής” του
Ντάνκαν Χάλας που παρουσιάζει όλη
την ιστορία της από το 1919 μέχρι τη
διάλυσή της από τον Στάλιν το1943.
Ή το “Πως νίκησε η Ρώσικη επανά-
σταση” των Νίκου Λούντου και Λέαν-
δρου Μπόλαρη, που περιγράφουν τα
κρίσιμα γεγονότα και τις κρίσιμες
καμπές ανάμεσα στο Φλεβάρη και τον
Οκτώβρη του 1917 στη Ρωσία και “Τα
διδάγματα του Οκτώβρη” του Τρό-
τσκι που καθόρισε με τη δράση του
εκείνη την περίοδο. 

Η θεωρία είναι αδιαμφισβήτητα απα-
ραίτητη στην προσπάθεια να κατα-



νοήσουμε πως λειτουργεί ο κόσμος γύρω
μας. Γιατί υπάρχουν κρίσεις; Γιατί υπάρχει
ο πόλεμος, ο ρατσισμός, η καταπίεση, η
φτώχια; Ο Μαρξισμός είναι το σύνολο των
απαντήσεων σε μια σειρά από ερωτήματα
όπως τα παραπάνω, και ταυτόχρονα ένας
οδηγός για δράση ενάντια στις αιτίες των
δεινών της ανθρωπότητας.

Το βιβλίο του Ντανιέλ Μπενσαϊντ, “Ο
Μαρξ της εποχής μας”, γραμμένο το
1996, προσπαθεί να αποκαταστήσει τη θε-
ωρία του Μαρξισμού πετώντας από πάνω
της τη συκοφάντιση που προέρχεται από
τους εχθρούς του σοσιαλισμού. Χρίσιμο
ανάγνωσμα είναι και το βιβλίο του Αλέξαν-
δρου Χρύση, “Ο Μαρξ της δημοκρατίας”
που παρουσιάζει τις αναζητήσεις του
Μαρξ κατά τη διάρκεια της ζωής του γύρω
από το ζήτημα της πραγματικής δημοκρα-
τίας. Δίπλα σε αυτό, το βιβλίο του Άλεξ
Καλλίνικος, “Οι Επαναστατικές ιδέες του
Καρλ Μαρξ” δίνει την εικόνα του πως ο
ίδιος διαμόρφωσε τις ιδέες του, άρρηκτα
συνδεδεμένες με τους αγώνες και τις εμ-
πειρίες της εργατικής τάξης την περίοδο
που έζησε και έδρασε. “Οι φιλόσοφοι προ-
σπαθούν μόνο να εξηγήσουν τον κόσμο.
Το ζήτημα είναι να τον αλλάξουμε”, έλεγε
ο Μαρξ καταδεικνύοντας τη σχέση ανάμε-
σα στη θεωρία και την πράξη. Ο Κρις Χάρ-
μαν έγραψε το “Μαρξισμός - θεωρία και
πράξη” προσπαθώντας να παρουσιάσει με
απλό τρόπο αυτή τη σχέση, εξηγώντας το
πώς οι εργάτες μπορούν να γίνουν επανα-
στάτες. 

Αρκετές εκδόσεις της χρονιάς είναι αφιε-
ρωμένες σε αυτή τη δράση των εργατών
και των εργατριών και στις επετείους από
σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Ανάμεσά
τους ξεχωρίζουν το “Η ελεύθερη Ελλάδα,
η εξουσία του ΕΑΜ στα χρόνια της κατο-
χής” του Γιάννη Σκαλιδάκη και το “Έλα να
πούμε ψέματα” της Μάρως Δούκα που εκ-
δόθηκαν φέτος, 70 χρόνια από την απε-
λευθέρωση από τους Ναζί. Λίγο παλιότερο
αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτικό είναι και το
βιβλίο του Ιάσονα Χαν-
δρινού, “Το τιμωρό χέρι
του λαού” για τη δράση
του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ
στην κατεχόμενη Αθήνα
την περίοδο 1942-1944.

Στη συμπλήρωση ενός
αιώνα από τον Α’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, η επανέκ-
δοση του βιβλίου του
Καρλ Λίμπκνεχτ “Μιλιτα-
ρισμός και αντιμιλιταρι-
σμός” από το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο, συμ-
βάλλει στη συζήτηση γύ-
ρω από τον ιμπεριαλισμό
και το ρόλο του στην

ανάπτυξη του καπιταλισμού, αλλά και το
αντιμιλιταριστικό-αντιπολεμικό κίνημα.

Ζωντανή ιστορία

Η επανακυκλοφορία του τεύχους Νο 7
του περιοδικού “Επανάσταση”, που εξέ-
δωσαν οι Επαναστατικές Σοσιαλιστικές
Ομάδες το χειμώνα του ’70-’71 αποτελούν
κομμάτι της ζωντανής ιστορίας του εργα-
τικού κινήματος και της αριστεράς στην
περίοδο της δικτατορίας, πολύ χρήσιμη
στο σήμερα, 40 χρόνια μετά τη Μεταπολί-
τευση. 

Τρία ακόμα βιβλία που αξίζει να διαβα-
στούν και περιγράφουν κινήματα και συγ-
κρούσεις με τις επιθέσεις των κρατών είτε
εντός συνόρων είτε μέσα από ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις είναι τα: “Η μαύρη ήπει-
ρος”, του Δημήτρη Λιβιεράτου, που επα-
νεκδόθηκε φέτος και είναι ένας φόρος τι-
μής στο εργατικό κίνημα και τους ανθρώ-
πους της Αφρικής. Ο Λι-
βιεράτος βρέθηκε στην
Αφρική και πολέμησε
στον αγώνα της Αλγε-
ρίας για την ανεξαρτησία
της από την αγγλική
αποικιοκρατία. “Ο κό-
σμος σε εξέγερση”, του
Πολ Μέισον περιγράφει
τη σύγχρονη αντίσταση
του κόσμου. Από τις επα-
ναστάσεις του αραβικού
κόσμου το 2011 μέχρι τις
πλατείες της αντίστασης
σε Ισπανία και Ελλάδα,
και τον ξεσηκωμό των
φοιτητών στη Βρετανία.
Αν και παρουσιάζει αδυ-
ναμίες, η εμπειρία που
μεταφέρει είναι εξαιρετι-
κά χρήσιμη. Κυρίως γιατί
δίνει μια πανοραμική εικόνα που ανατρέπει
τα ψέματα που θέλουν τον κόσμο στον κα-
ναπέ του να μη νοιάζεται και να μην πα-
λεύει για τίποτα. 

Γύρω από το καυτό θέμα
του ιμπεριαλισμού γρά-
φει ο Λέανδρος Μπόλα-
ρης στη νέα έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου “Ουκρανία, σταυρο-
δρόμι ιμπεριαλιστικών αν-
ταγωνισμών” μέσα από
τη ζωντανή ιστορία και
τις συγκρούσεις στο έδα-
φός της, όλο τον τελευ-
ταίο αιώνα. 

Από τις νέες εκδόσεις και
από τις προτάσεις για
διάβασμα δεν θα μπορού-
σαν προφανώς να λεί-
πουν τα βιβλία που αφο-

ρούν στο φασισμό και την
πάλη για να τον τσακίσου-
με. Μέσα σε μια περίοδο
αστάθειας, που η κυβέρ-
νηση προσπαθεί με νύχια
και με δόντια να καθυστε-
ρήσει τη δίκη των δολοφό-
νων της Χρυσής Αυγής
χρησιμοποιώντας την σαν
ανάχωμα στην άνοδο της
αριστεράς, το αντιφασι-
στικό κίνημα έχει να παίξει
τεράστιο ρόλο και στο να
ξεκινήσει η δίκη αλλά και
στο να καταδικαστούν σε
ισόβια οι νεοναζί. Η Κατε-
ρίνα Θωίδου και ο Γιώρ-
γος Πίττας έγραψαν το βι-
βλίο “Φάκελος Χρυσή Αυ-
γή, τα εγκλήματα των νεοναζί και πώς να
τους σταματήσουμε”, που εκδόθηκε φέτος
από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Θυμίζουν
τα εγκλήματα, καταγράφουν τις σχέσεις

κυβέρνησης- νεοναζί, το
ρόλο του ρατσισμού στην
άνοδο της Χ.Α. και επικεν-
τρώνουν στο ρόλο που
έπαιξε το αντιφασιστικό
κίνημα στο να της μπλο-
κάρει το δρόμο. 

Ο Δημήτρης Ψαρράς με
το βιβλίο του “Τα «πρω-
τόκολλα των σοφών της
Σιών» στην Ελλάδα,
1920-2013” καταγράφει
και αποκαλύπτει την ιστο-
ρία του ακροδεξιού αντι-
σημιτισμού στην Ελλάδα
που λίγο ως πολύ κατα-
λήγει πως πίσω από κάθε
κακό.. βρίσκονται οι
Εβραίοι.Αυτές οι θεωρίες
μεταφράζονται σήμερα

στις θεωρίες συνομωσίας γύρω από κά-
ποια παγκόσμια διακυβέρνηση κ.ο.κ.

Τη διείσδυση της φασιστικής ιδεολογίας

στους κρατικούς μηχα-
νισμούς και τη σύνδεση
μέσω δεκάδων παρα-
δειγμάτων κράτους,
αστυνομίας και φασι-
στών παρουσιάζει ο Δη-
μήτρης Χριστόπουλος,
που έχει κάνει την επι-
μέλεια, στο βιβλίο “Το
«βαθύ κράτος» στη ση-
μερινή Ελλάδα και η
Ακροδεξιά” ανοίγοντας
τη συζήτηση για το ποια
πρέπει να είναι η στάση
της αριστεράς απέναντι
στους φασίστες αλλά
και το κράτος.

Στο επίπεδο της ιστο-
ρίας του φασισμού, η τριλογία του Ρί-
τσαρντ Έβανς με τα βιβλία “Η έλευση του
Γ’ Ράιχ”, “Το τρίτο Ράιχ στην εξουσία” και
“Το τρίτο Ράιχ στον πόλεμο” εξετάζουν
την περίοδο που ο ναζισμός επικράτησε
στη Γερμανία και αποτελούν μια καλή ει-
σαγωγή στην ιστορία εκείνης της περιό-
δου. Στην έκδοση του βιβλίου του Ανρί Λε-
φέβρ, “Ο Χίτλερ στην εξουσία, διδάγματα
από τα πέντε χρόνια του φασισμού στη
Γερμανία” που εξακολουθεί να γοητεύει
κομμάτια της αριστεράς, παρά τον έντονο
σταλινισμό του, τις διάφορες ιστορικές
ανακρίβειες και την τακτική του Λαϊκού
Μετώπου που υποστηρίζει και σε κάθε πε-
ρίπτωση αποδείχτηκε λανθασμένη για την
πάλη ενάντια στο φασισμό, έχουμε να «αν-
τιπαραθέσουμε» την τεράστια συμβολή
του Λέοντα Τρότσκι στην αντιφασιστική
πάλη με το βιβλίο του “Η πάλη ενάντια στο
φασισμό στη Γερμανία”. Η άνοδος του φα-
σισμού στην έξουσια δεν ήταν αναπόφευ-
κτη. Τα εργατικά κόμματα είχαν την υπο-
στήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων και το
ενιαίο μέτωπο των εργατών θα μπορούσε
να τσακίσει το φασισμό στη γέννησή του.

Έλλη Πανταζοπούλου

17 Δεκέμβρη 2014, Νο 1152Ιδέες

Βιβλία για να διαβάσουμε στις γιορτές

εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
τηλ. 2105247584
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Το μήνυμα της χρονιάς
που τελειώνει είναι πως

οι αγώνες μας παίζουν ρόλο,
αλλά χρειαζόμαστε ακόμα
μεγαλύτερους αγώνες, που θα τους είχαμε και το 2014 αν υπέρ της κυβέρνηση
δεν συνηγορούσαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.  

Έρχεται μια χρονιά που ευελπιστούμε όλοι μας, υποθέτω, να πέσει η κυβέρ-
νηση. Ωστόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι και στον καινούριο χρόνο, είτε παρα-
μείνει αυτή η κυβέρνηση, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση τολμήσει
να ακολουθήσει τις ίδιες πολιτικές, να μας βρουν μπροστά τους. Θα πρέπει να
συνεχιστεί ο αγώνας, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, από τη βάση, από τα πρω-
τοβάθμια σωματεία που υποκινούν και βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση έδωσε την εντολή στο ΤΑΙΠΕΔ να ανοίξει μέχρι
τέλος του χρόνου, δεσμευτικές προσφορές για το πλήρες ξεπούλημα του λιμανι-
ού. Αυτό σημαίνει πως προσπαθούν να δεσμεύσουν και τους επόμενους και πολ-
λοί θεωρούν ότι το λιμάνι έχει τελειώσει ακόμα και με πιθανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος, και δεν πρέπει να ακούσουμε τα πολιτικά
“Θα”, αλλά να παλέψουμε για να μην προχωρήσει κανένα από τα σχέδιά τους.
Θα πρέπει ο αγώνας να είναι συνεχιζόμενος και η πίεση να είναι αφόρητη. Πρέ-
πει να είμαστε μπροστάρηδες στα καλέσματα των σωματείων μας, και της ΓΣΕΕ
και ΑΔΕΔΥ όταν αυτοί πιέζονται να βγαίνουν μπροστά, και όποια και αν είναι η
συνέχεια, θα πρέπει ο κόσμος να έχει συνεχή και μαζική παρουσία.

Εύχομαι σε όλους τους αναγνώστες και τους αγωνιστές της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης καλή χρονιά και προτείνω σε όλους ανοιχτά να αγοράζουν και να ενι-
σχύουν την Εργατική Αλληλεγγύη γιατί είναι μια εφημερίδα που το αξίζει όχι μό-
νο σαν εφημερίδα αλλά γενικότερα, αφού όλοι οι σύντροφοι κάνουν μια πάρα
πολύ καλή δουλειά. Εύχομαι χρόνια πολλά, αλλά ακόμα περισσότερο εύχομαι
χρόνια καλύτερα από αυτά που μας καταδίκασαν με τα μνημόνιά τους. Καλύτε-
ρα χρόνια που θα τα κερδίσουμε με τους αγώνες μας.

Γιάννης Τσαλίμογλου, Λιμενεργάτης

ΓΙΟΡΤΗ εργατικη αλληλεγγυη 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 8µµ
ΡΟΜΑΝΤΣΟ στην οδό 

Αναξαγόρα 3-5

ΦΑΓΗΤΟ, ΠΟΤΟ, ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τιµή ενίσχυσης 10 ευρώ

Ελάτε να
γιορτάσουμε
μαζί!

Άλλα 7.200 ευρώ συγκεντρώθηκαν την πε-
ρασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη
της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης στα 92.550 ευρώ. Ευχαριστού-
με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους
που συγκέντρωσαν 160 ευρώ από εξορμή-
σεις σε πλατείες και εργατικούς χώρους, εν-
δεικτικά 25 ευρώ στο Παγκράτι, 20 ευρώ
στην εφορία Αναξαγόρα, 10 ευρώ στο δήμο
Βριλησίων, 200 ευρώ από τις εκδηλώσεις
για τον Δεκέμβρη ’44 σε Χανιά και Ηράκλειο
και 125 ευρώ πάρτυ στη Θεσσαλονίκη. Ευ-
χαριστούμε επιπλέον για τις προσωπικές

σας ενισχύσεις: Στέλλα Σ. 500 ευρώ, από
100 ευρώ Γιώργος Π., Αναστασία Χ. και
Γιώργος Τ., Χρύσα Κ. 80, Κατερίνα Κ. 70,
Βασίλης Β. 60, από 50 ευρώ Ελίνα Κ., Γιώρ-
γος Τ., Γιώργος Κ., Λεωνίδας Β. 40, από 25
ευρώ Λεωνίδας Κ. και Ράνια Δ., από 20 ευρώ
Μυρτώ Μ., Γιάννης Κ., Σπύρος Σ., Δώρα Κ.,
Μαρία Α., Πασχάλης Γ., από 10 ευρώ Έφη
Ζ., Πέτρος Μ., Ανθή, Στέλιος Γ., Πασχάλης
Γ., Ευκλείδης Μ., Γιάννης Σ., από 5 ευρώ
Άκης Π., Μαρία Δ. Κώστας Κ., Γιώργος Τ.

Ευχαριστούμε επιπλέον τα σωματεία που

ενίσχυσαν οικονομικά αγοράζοντας προ-

σκλήσεις για τη μεγάλη Γιορτή της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης, ενδεικτικά: ΑΔΕΔΥ, ΕΙ-

ΝΑΠ, ΠΟΕΥΠΠΟ, ΟΤΟΕ, ΠΟΣ, ΠΟΕΔΗΝ.

Σας περιμένουμε όλες και όλους αυτό το

Σάββατο στο «Ρομάντσο». Προμηθευτείτε

προσκλήσεις για εσάς, τους γνωστούς σας,

το σωματείο σας. Τιμή πρόσκλησης 10 ευ-

ρώ (συμπεριλαμβάνει φαγητό και ποτό).

Τ
ο Σάββατο 20 Δεκέμβρη θα είναι μια μέρα γιορτής για την Εργατική Αλλη-
λεγγύη. Να δώσουμε ηχηρό παρών για να ενισχύσουμε τον αγώνα που δίνει
αυτή η εφημερίδα μαζί με την εργατική τάξη. 

Είναι η εφημερίδα που έχει καταγράψει τους αγώνες των εργαζομένων, των
απολυμένων, των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά ενάντια στα μνημόνια. Θα
είμαστε όλοι εκεί γιατί η Εργατική Αλληλεγγύη είναι πάντα μαζί μας στον αγώνα
που δίνουμε όλους αυτούς τους μήνες, προβάλλοντας το δίκιο μας, ξεσκεπάζον-
τας τα ψέματα της κυβέρνησης, βοηθώντας στην αλληλεγγύη. Όχι μόνο για μας
αλλά και για κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται στο δρόμο. 

Δέσποινα Κωστοπούλου 
Αγωνιζόμενες καθαρίστριες υπ.Οικονομικών

Εύχομαι σε όλο τον κόσμο πάνω από όλα ειρήνη
και αγάπη. Να συνεχίσουμε το νέο έτος όπως τε-
λειώνει η φετινή χρονιά το 2014, με αλληλεγγύη.

Μέσα από το δικό μας αγώνα, την μεγάλη
απεργία της Κόκα Κόλα που σήμερα κλείνει 444
μέρες., είδα τελικά ότι η αλληλεγγύη είναι πραγ-
ματικά το μόνο όπλο του λαού. Μόνο μέσα από
την αλληλεγγύη μπορούμε να καταφέρουμε οτι-
δήποτε, σαν μια γροθιά, σαν ένα κοινό μέτωπο.
Και ανεξαρτήτως της πολιτικής κατάστασης ή
της αστάθειας στη χώρα μας, πιστεύω πως η νέα
χρονιά θα είναι εξίσου δύσκολη αλλά και εξίσου
σημαντική. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου
επιτυχία στην Εργατική Αλληλεγγύη. Είναι η εφη-
μερίδα που μας στήριξε από την πρώτη στιγμή.
Είμαστε σίγουροι πως όπως την είχαμε μέχρι τώ-
ρα θα την έχουμε δίπλα μας και μέχρι τη λήξη
του αγώνα μας, που αργά ή γρήγορα θα ρθει και
θα είναι νικηφόρα. Αυτό που θέλω να μεταφέρω
εκ μέρους όλων των απεργών της Κόκα Κόλα 3Ε
Θεσσαλονίκης είναι τους αγωνιστικούς μας χαι-
ρετισμούς και την αλληλεγγύη μας. Όλοι μαζί
μπορούμε να καταφέρουμε οτιδήποτε, τίποτα δεν
είναι αδύνατον. 

Στράτος Ναλμπαντίδης 
απεργός, Coca Cola Θεσσαλονίκης

Μαζί έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα και σημαντι-
κές μάχες όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πι-
στεύω ότι χρειάζεται να το γιορτάσουμε όλοι μαζί
με ένα πάρτυ σταθμό στις 20 Δεκέμβρη στο Ρο-
μάντζο. 

Χρυσάνθη Καθοπούλη, Φοιτήτρια, ΤΕΙ Αθήνας

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι η ταξική εφημερί-
δα των εργατών που πάντα στέκεται δίπλα σε κά-
θε αγώνα εργαζομένων. Πάντα αλληλέγγυα, ανα-
δεικνύοντας τα προβλήματα που ολοένα και με-
γαλώνουν. Μας χρειάζονται τέτοιες εφημερίδες
και μακάρι να κυκλοφορήσουν κι άλλες σαν κι αυ-
τή. Μια καθαρή αριστερή εφημερίδα, μια από τις
καλύτερες που κυκλοφορούν.

Ευαγγελία Αλεξάκη
Αγωνιζόμενες καθαρίστριες υπ. Οικονομικών

Κλείνει και αυτός ο χρόνος στο δρόμο αγωνιστικά. Συ-
νεχίζουμε τον αγώνα μας ακάθεκτοι για να πάρουμε

πίσω τις δουλιές μας και την αξιοπρέπειά μας. Μαζί με
όλους όσους πλήττονται προχωράμε στο δρόμο της ανα-
τροπής αυτών των πολιτικών που μας έχουν εξαθλιώσει
όλους μας και είναι αδιέξοδες και για τη χώρα και για
τους πολίτες της. 

Ζούμε σημαντικές στιγμές, την κυβέρνηση να παραπεί-
ει, και ότι και αν κάνει όσους μηχανισμούς και αν επιστρα-
τεύσει, δεν νομίζω ότι θα βρει αποκούμπι οπουδήποτε.
Αυτή την εξέλιξη την περιμέναμε πως και πως και την αν-
τιμετωπίζουμε με χαρά αλλά και με σύνεση για αυτά που
έρχονται, αφού τίποτα δεν πρόκειται να μας χαριστεί. 

Αυτό που νιώσαμε τη χρονιά που πέρασε, και όλον αυ-
τόν τον καιρό, νομίζω πως είναι ένα τεράστιο σχολείο. Εί-
μαστε τόσο πλήρεις από την αλληλεγγύη, πρώτα μεταξύ
μας και ύστερα από όλη αυτή που έχουμε δεχτεί από τον
κόσμο. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Θεωρούμε πως
στις μέρες μας είναι τεράστιο και αναγκαίο ζήτημα η αλ-
ληλεγγύη. Με αυτή την τεράστια ώθηση θα πορευτούμε
και μετά τη νίκη μας που δεν αργεί. Αλληλέγγυοι με
όλους. Όλο αυτό που έχουμε ζήσει δεν ξεχνιέται. Ευχαρι-
στούμε την Εργατική Αλληλεγγύη που έχει σταθεί στο
πλευρό μας όλο αυτό τον καιρό, θα βρεθούμε να χαιρετί-
σουμε και στην γιορτή και υποσχόμαστε πως θα συνεχί-
σουμε στο ίδιο μοτίβο μέχρι τέλους.

Σταματία Τσουμέα, Σχολική Φύλακας

Μ
ε μια μεγάλη γιορτή, εν μέσω
καταιγιστικών εξελίξεων,
κλείνει το 2014 για την  Ερ-

γατική Αλληλεγγύη και όλες οι συν-
τρόφισσες και οι σύντροφοι που
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των
αγώνων ετοιμάζονται για μια δυνατή
συναυλία με τους 

Penny Dreadfull (Γιάννης Καλιφατί-
δης:κιθάρα, φωνή -Πάνος Μπόμπο-
λας:μπάσο -Νίκος Παναγιώτου:τύμ-
πανα -Διονύσης Τελιόπουλος:κιθάρα)

Illegal Operation (Μανωλης Αγγε-
λάκης:κιθαρα, φωνή -Σταθης Ιωάν-
νου:κιθαρα -Κώστας
Καταληματίας:μπάσο -Μαριος Σαρα-
κηνός:τύμπανα-Γιώργος Τσαλκί-
δης:πλήκτρα, κιθαρα, τρομπόνι).  

Μαζί τους στη σκηνή θα ανέβει ο
Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K)

Ενώ θα έχουμε μαζί μας και τον
Adrew Banner, τον DJ που έχει ανοί-
ξει μουσικά όλα τα κεντρικά ραντε-
βού του αντιφασιστικού κινήματος
και στις 19 Γενάρη 2013 και στις 22
Μάρτη 2014. 

Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μμ, η τι-
μή εισόδου και ενίσχυσης είναι στα
10 ευρώ με φαγητό και ποτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€


