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Α
ντιφασιστική συγ-
κέντρωση την Παρα-
σκευή 11 Σεπτέμβρη

στις 6 το απόγευμα στην
πλατεία Κοραή καλούν η
ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Λιμενερ-
γατών ΟΛΠ, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Υπαλλήλων
Εμπορικής Ναυτιλίας, το
Σωματείο Εργαζομένων
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, η Αντιναζιστική Πρω-
τοβουλία Πειραιά, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Δημοτικές Κινή-
σεις, Κινήσεις Αλληλλε-
γύης και άλλες συλλογικό-
τητες, με στόχο τη ματαί-
ωση της ναζιστικής παρα-
σύναξης που καλεί η Χρυ-
σή Αυγή την ίδια μέρα με
ομιλητή τον φύρερ Μιχα-
λολιάκο.    

Το κάλεσμα αποφασίστηκε σε ανοι-
χτή σύσκεψη που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ
την Κυριακή 6/9 στο Δικηγορικό Σύλ-
λογο Πειραιά. Στη σύσκεψη τόλμησαν
να εμφανιστούν δύο αστυνομικοί με
πολιτικά, έχοντας όπως δήλωσαν “κα-
ταγγελία ότι κάτι κακό συμβαίνει εδώ”
και μετά τις διαμαρτυρίες των αντιφα-
σιστών που συμμετείχαν στη σύσκεψη
δηλώσαν ότι τους “απέστειλε η αστυ-
νομική διεύθυνση Πειραιά”.  

“Ο εργατικός και λαϊκός Πειραιάς
δεν πρέπει να επιτρέψει στην φασιστι-
κή συμμορία να πραγματοποιεί με
οποιοδήποτε νομιμοφανή τρόπο τα
φασιστικά της κηρύγματα, αυτά του
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του
αντικομμουνισμού στον Πειραιά, στις
λαϊκές και εργατικές συνοικίες του”,
αναφέρει ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ. “Οι
λακέδες του εφοπλιστικού και του με-
γάλου κεφαλαίου πρέπει να πάρουν
για άλλη μια φορά την απάντηση που
τους αξίζει στις φασιστικές συνάξεις
τους. Το εργατικό κίνημα της χώρας
μας και της πόλης μας θα δώσει και
αυτήν την φορά το αγωνιστικό αντιφα-
σιστικό παρόν του για να μην περάσει
η πρόκληση των φασιστοειδών της
Χρυσής Αυγής. Καμιά ανοχή στους κή-
ρυκες του μίσους, της ξενοφοβίας,
του ρατσισμού και της φασιστικής ιδε-
ολογίας. Καμιά ανοχή στους δολοφό-
νους του Παύλου Φύσσα. Όλοι στην
αντιφασιστική συγκέντρωση στον Πει-
ραιά 11/9/2015 στην πλατεία Κοραή”. 

“Στις μέρες που κλείνουν δύο χρό-
νια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, η σύναξη της εγκληματικής
οργάνωσης είναι ανοιχτή πρόκληση
που δεν πρέπει να περάσει. Η φασιστι-
κή σύναξη στη Πλατεία Κοραή πρέπει
να ματαιωθεί”, αναφέρει το κάλεσμα
που ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη. 

“Ο Πειραιάς είναι πόλη αντιφασιστι-
κή, είναι πόλη αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, που φτάνουν στο λιμάνι
από τα νησιά. Την ώρα, που πανευρω-
παϊκά το αντιρατσιστικό κίνημα αγκα-
λιάζει τους πρόσφυγες σε ένα πρωτο-
φανές κύμα αλληλεγγύης, ενάντια στις
κυβερνήσεις του, οι ναζί της Χρυσής
Αυγής προσπαθούν να επιβάλουν ξανά
με την αρωγή των ΜΜΕ τη ρατσιστική
τους ατζέντα, πυροδοτώντας πογ-
κρόμ, όπως αυτό στην Κω.

Συμφέροντα

Είναι η άλλη πλευρά της συμπόρευ-
σής τους με τα συμφέροντα των αφεν-
τικών και των βρόμικων διασυνδέσεών
τους με το εφοπλιστικό κεφάλαιο στον
Πειραιά. 

Καλούμε τα σωματεία των εργαζό-
μενων, τους φοιτητές και μαθητές,
όλες τις οργανώσεις της αριστεράς
και τις συλλογικότητες να δυναμώσου-
με τον αγώνα για να μη γυρίσουν ξανά

στους δρόμους τα τάγματα εφόδου,
που δολοφόνησαν το Παύλο Φύσσα,
επιτέθηκαν δολοφονικά στους συνδι-
καλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, μα-
χαίρωσαν μετανάστες και αριστερούς
αγωνιστές. 

Η επιτυχία της αντιφασιστικής συγ-
κέντρωσης στις 11/9 περνάει μέσα
από την αποφασιστικότητα των εργα-
ζόμενων και της νεολαίας, με το άπλω-
μα του καλέσματος σε σωματεία και
χώρους δουλειάς της πόλης, το σύνο-
λο της Αριστεράς και του αντιφασιστι-
κού κινήματος ευρύτερα ώστε την Πα-
ρασκευή η πλατεία Κοραή να βρίσκε-
ται στα χέρια των αντιφασιστών. 

Οι πρόσφυγες ειναι καλοδεχούμενοι
- η Χρυσή Αυγή ανεπιθύμητη στις γει-
τονιές του Παύλου Φύσσα”.

Κατερίνα Θωίδου
�
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Το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να συνεχίσει τη δράση του
μέσα στην προεκλογική περίοδο για να μην αφήσουμε να περά-

σει αναπάντητη η απόπειρα της εγκληματικής συμμορίας των νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής να εμφανιστούν ως δήθεν πολιτικό κόμμα. 

Παρά το γεγονός ότι ο φύρερ της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκος
αποκλείστηκε και σωστα από το ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών,
οι παροχές προς τη Χρυσή Αυγή των ίδιων διευκολύνσεων που
προβλέπονται για κάθε κόμμα που βάζει υποψηφιότητα στις
εκλογές, υποκρύπτει στην ουσία μια προσπάθεια νομιμοποίησής
τους, που τους διευκολύνει να κερδίσουν μια αθωωτική απόφαση
στη δίωξη που αντιμετωπίζουν με την κατηγορία της εγκληματι-
κής οργάνωσης. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί κάθε απόπειρα προ-
βολής της Χρυσής Αυγής μέσω του Τύπου, κάθε δευτερόλεπτο
τηλεοπτικού χρόνου που τους παρέχεται και μάλιστα με απόφα-
ση του ίδιου του υπουργού Μανιτάκη, η οποία υπογράφτηκε πριν
από μερικές μέρες, κάθε αδειοδότηση για στήσιμο περιπτέρων ή
πραγματοποίησης συγκεντρώσεων σε δημόσιους χώρους. 

Κάλεσμα προς τα συνδικάτα, τα δημοκρατικά και αριστερά
κόμματα να απομονώσουν τους ναζί από τα ΜΜΕ, καθώς και τα
δημοτικά συμβούλια να μην δώσουν ούτε σπιθαμή δημόσιου χώ-
ρου στο ναζιστικό μόρφωμα δήθεν για στήσιμο περιπτέρων, κυ-
κλοφόρησε η ΚΕΕΡΦΑ. “Τα κηρύγματα μίσους και οι εκκλήσεις
εξόντωσης των διαφορετικών από το πρότυπο του λευκού Άριου
δεν αποτελούν ελευθερία λόγου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε
στους ναζί να χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο για να υποβοηθή-
σουν νέες ρατσιστικές επιθέσεις και πογκρόμ”, αναφέρει η ανα-
κοίνωση. 

«Ούτε σπιθαμή χώρου στους ναζί της Χρυσής Αυγής», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας με την
οποία καταγγέλει την απόφαση της παράταξης Καμίνη να υπερ-
ψηφίσει στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας την Τρίτη 1/9/2015
την παραχώρηση χώρων για περίπτερα και για διαφήμιση στη να-
ζιστική Χρυσή Αυγή ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη.
«Είναι απαράδεκτο την ώρα που η ίδια η Βουλή έχει αποφασίσει
την παύση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, να χρηματοδοτείται έμμεσα είτε από το δήμο της Αθήνας εί-
τε από το Υπουργείο Εσωτερικών με αποφάσεις για παροχή τηλε-
οπτικού χρόνου στους ναζί της Χρυσής Αυγής”. 

Καταγγελία

Ανάλογη ανακοίνωση καταγγελίας της δημοτικής αρχής Μώρα-
λη στον Πειραιά που κάνει πλάτες στους νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής, αφού κάλεσε αντιπρόσωπο της Χρυσής Αυγής στη συνε-
δρίαση της διακομματικής, δημοσίευσε η Τ.Ε. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Α'
Πειραιά. “Επι της διαδικασίας διαμαρτυρόμενοι για την στάση
της δημοτικής αρχής να καλέσει επίσημα την Χρυσή Αυγή τοπο-
θετήθηκε το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, λέγοντας πως αυτοί που δικά-
ζονται με τη κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης αυτή τη
στιγμή, που στις γειτονιές μας επιτέθηκαν πολλές φορές με τα
τάγματα εφόδου σε αγωνιστές της αριστεράς, μετανάστες και
αντιφασίστες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σαν νόμιμο
πολιτικό κόμμα. Μετα απο την άρνηση της δημοτικής αρχής να
κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να αποχωρήσει η Χρυσή Αυγή απο
τη διαδικασία, σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν δεχτείκαμε να κάτσουμε στο
ίδιο τραπέζι με τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζατ Λουκμαν”. 

Και στο δήμο Ξάνθης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ανακοίνωσε καταγγελία για
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να δοθεί βήμα στη νεο-
ναζιστική Χρυσή Αυγή. ”Φαίνεται πως η δημοκρατική ευαισθησία
την οποία επικαλούνται οι τοπικές αρχές ενεργοποιείται μόνο για
τους νεοναζί και για τα τσιράκια του συστήματος και των αφεντι-
κών. Ο δημαρχος Χ. Δημαρχόπουλος δέχεται σα συνομιλητές αυ-
τούς που και στην πόλη της Ξάνθης, δρουν ως εγκληματική ορ-
γάνωση κάνοντας επιθέσεις σε μέλη της μειονότητας και σε αγω-
νιστές. Φυσικά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Είναι οι ίδιοι
που τον Ιούλιο προμόταραν τις συγκεντρώσεις υπέρ του ΝΑΙ προ-
σπαθώντας να κοντύνουν τη δυναμική του ΟΧΙ που εκφράστηκε
στο δημοψήφισμα. Εξυπηρετούν το ίδιο σχέδιο που θέλει τη δίκη
της Χ.Α. να γίνεται κρυφά, για να κρυφτούν κάτω απ’ το χαλί τα
εγκλήματα των ναζιστών”.

Όχι διευκολύνσεις 
στη Χρυσή Αυγή

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη, στις 7μμ στην
Ομόνοια και πορεία στη Βουλή, καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, συνδικάτα, κοινότητες με-
ταναστών, φορείς και συλλογικότητες, τιμώντας τον δολοφονημένο από τα
τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, Παύλο Φύσσα, το Σεπτέμβρη του 2013
στο Κερατσίνι. 

Το μήνυμα αυτής της κινητοποίησης είναι ότι το αντιφασιστικό κίνημα όχι
μόνο δεν ξεχνάει τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής αλλά συνεχίζει τη μάχη και
μέσα στην προεκλογική περίοδο και μετά για την καταδίκη της εγκληματικής
οργάνωσης, για να αποκαλυφθεί η εγκληματική δράση του Μιχαλολιάκου και
της παρέας του και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν, να τους πετάξουμε εξω από τη βουλή και τις γειτονιές μας.  

Μέσα σε μία περίοδο που το αντιφασιστικό - αντιρατσιστικό κίνημα δείχνει
πρωτοφανή αλληλεγγυη απέναντι στους χιλιάδες Σύριους πρόσφυγες που
φτάνουν στην Ευρώπη, η μάχη ενάντια στα κλειστά σύνορα και τους φασίστες
χρειάζεται να κλιμακωθεί πανευρωπαϊκά. Η Διεθνής Αντιφασιστική-Αντιρατσι-
στική Συνάντηση στις 10-11 Οκτώβρη 2015, στο Γήπεδο Ρουφ στην Αθήνα και
η Πανελλαδική Συνέλευση που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, θα είναι ένα  σημαντικό βήμα
κλιμάκωσης της δράσης κόντρα στο ρατσισμό και το φασισμό. 

Να ακυρώσουμε 
τη φασιστική σύναξη

Οι επόμενες μάχες

Αντιφασιστική διαδήλωση στον Πειραιά, τον Μάρτιο του 2012

• Ανταπόκριση από την δίκη της Χρυ-
σής Αυγής στις 8/9 μπορείτε να διαβά-
σετε στη σελίδα 16
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Μ
αζί με κάθε προσφυγόπουλο που ρα-
γίζει την καρδιά μας με τις τραγω-
δίες στα σύνορα της ΕΕ, ραγίζει και

το προσωπείο αυτής της βάρβαρης Ευρω-
παϊκής Ένωσης που υποκρίνεται ότι είναι το
σπίτι του Διαφωτισμού και στην πράξη είναι
οίκος βαρβαρότητας.

Τι πιο βάρβαρο από αυτόν τον συνδυασμό
πολεμοκαπηλείας και ρατσισμού που πρώτα
ξεριζώνει τους πρόσφυγες με τις βόμβες του
και ύστερα τους πνίγει στα νερά της Μεσο-
γείου με τις ναυτικές επιχειρήσεις της FRON-
TEX;

Ψυχρά, υπολογισμένα, χωρίς ηθικούς εν-
δοιασμούς, τα πολιτικά και οικονομικά διευ-
θυντήρια των Βρυξελλών και της Φρανκ-
φούρτης καταδικάζουν σε θάνατο χιλιάδες
ανθρώπους: αρχικά μέσα στις ίδιες τις πό-
λεις και τα χωριά τους με τις στρατιωτικές
επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη
Λιβύη, στη Συρία και στη συνέχεια με τους
φράχτες και τα συρματοπλέγματα σε κάθε
πέρασμα προς την Ευρώπη.

Πρόκειται για τα ίδια επιτελεία οικονομικών
δολοφόνων που σπέρνουν την ανεργία, τη λι-
τότητα και τη φτώχεια μέσα στις χώρες της
Ευρώπης. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο ψέμα από
το μύθο ότι το κλείσιμο των συνόρων προ-
στατεύει τους απλούς ανθρώπους. Τα Μνη-
μόνια ανάγκασαν χιλιάδες άστεγους και
άνεργους να κοιμούνται στα πεζοδρόμια της
Αθήνας δίπλα στους πρόσφυγες που βρί-
σκονται εγκαταλειμένοι στην Ομόνοια.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία
έχουμε κάθε λόγο να εξοργιζόμαστε με τα
αίσχη της ΕΕ. Και βαδίζοντας προς τις κάλ-
πες στις 20 Σεπτέμβρη, έχουμε κάθε λόγο να

κρίνουμε τις πολιτικές δυνάμεις  από τη στά-
ση τους απέναντι στην ΕΕ των μνημονίων,
του ρατσισμού και του πολέμου.

Περιφρόνηση

Τα κόμματα που πρωτοστάτησαν στη συμ-
μετοχή των ελληνικών κυβερνήσεων σε όλα
αυτά αξίζουν την απόλυτη περιφρόνησή μας.
Είναι θράσος αυτές τις μέρες να βγαίνει ο
Προκόπης Παυλόπουλος στη ΔΕΘ και να
υμνεί τον Κωνσταντίνο Καραμανλή γιατί έβα-
λε την Ελλάδα σε αυτή τη σιχαμένη Ευρω-
παϊκή Ένωση. Είναι κατάντια για τον Αλέξη
Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει ακόμα ότι
εκεί βρίσκεται το μέλλον μας.

Τα κόμματα της Αριστεράς πρέπει να
έχουν ξεκάθαρη θέση: το μέλλον της εργατι-
κής τάξης περνάει μέσα από την κατεδάφιση
αυτού του αντιδραστικού οικοδομήματος. Οι
αγώνες για να μην κοπούν ξανά μισθοί, συν-
τάξεις και κοινωνικές δαπάνες, οι αγώνες για
να ξηλώσουμε παλιά και νέα μνημόνια, πάνε
χέρι-χέρι με την πάλη ενάντια στην Ευρώπη-
φρούριο. Η απαίτηση να σπάσουμε τα δεσμά
του Ευρώ πάει μαζί με τη διεκδίκηση να δια-
λυθεί η FROΝΤΕΧ. Η αντίσταση στις ιδιωτικο-
ποιήσεις και στο ξεπούλημα των λιμανιών,
της ΔΕΗ κλπ δυναμώνει όταν συνδυάζεται με
την απαίτηση να κλείσουν οι βάσεις.

Δεν φοβόμαστε ότι «θα μείνουμε μόνοι»,
όπως λέει η φιλοΕΕ κινδυνολογία. Όπως στο
δημοψήφισμα ψηφίσαμε μαζικά ΟΧΙ αγνοών-
τας τους εκβιασμούς με τις κλειστές τράπε-
ζες, έτσι και τώρα προχωράμε αποφασιστικά.
Οι μαζικές διαδηλώσεις συμπαράστασης για
τους πρόσφυγες σε όλες τις χώρες της Ευ-
ρώπης δείχνουν ότι η εργατική αντίσταση εί-
ναι και θα είναι διεθνής. Η διακήρυξη της
Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης στην
οποία ανήκει το ΣΕΚ επιβεβαιώνει αυτή την
εικόνα.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι το κομμάτι εκείνο της
Αριστεράς που ανάδειξε με το αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμά της από την αρχή τη σημα-
σία της διεθνιστικής ρήξης με την ΕΕ. Αυτές
τις μέρες που γίνεται πλατιά ξεκάθαρο ότι
έχουμε περισσότερα κοινά με τους πρόσφυ-
γες της Συρίας παρά με τους τραπεζίτες της
Φρανκφούρτης, πρέπει να δυναμώσουμε την
αντικαπιταλιστική αριστερά και με την ψήφο
και με τη δράση μας.

1.Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυ-
τό που ονομάστηκε "η μεγαλύτερη προ-

σφυγική κρίση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο". Οι εκτοπίσεις, λόγω πολέμου και διώξε-
ων, έχουν φτάσει παγκόσμια σε φρικιαστικές
διαστάσεις. Μόνο μέσα στο 2014 περίπου
13.9 εκατομμύρια άνθρωποι εκδιώχθηκαν
από τα σπίτια τους. Ο αριθμός των προσφύ-
γων που εισήλθαν στην Ευρώπη τον φετινό
Ιούλη ήταν τριπλάσιος από ότι την προηγού-
μενη χρονιά.

Η κυριότερη αφετηρία των προσφύγων
που προσπαθούν απεγνωσμένα να φτάσουν
στην Ευρώπη είναι η Συρία. Εκεί ο εμφύλιος
πόλεμος που ξεκίνησε από την απόπειρα του
καθεστώτος του Άσαντ να συντρίψει την εξέ-
γερση που ξέσπασε το 2011 επιδεινώθηκε
από την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους. Πα-
ρόλα αυτά, όμως, αυτό μπορεί να να κατα-
νοηθεί μόνο στο πλαίσιο της καταστροφικής
εισβολής και κατοχής του Ιράκ κάτω από την
ηγεσία των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Η επέμ-
βαση της Δύσης, η καταστροφή που προκά-
λεσε και η προσπάθεια των κατοχικών δυνά-
μεων να χρησιμοποιήσουν σεχταριστικές δυ-
νάμεις για να σταθεροποιήσουν τη χώρα
άνοιξε το δρόμο για την όξυνση των συγ-
κρούσεων στην περιοχή.

Το Αφγανιστάν, ένα ακόμα πρόσφατο θύ-
μα εισβολής και κατοχής από τις Δυτικές δυ-
νάμεις, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα
προέλευσης των προσφύγων. Και εδώ, αντί
να φέρει την απελευθέρωση, η επέμβαση
της Δύσης έφερε την ανθρωπιστική κατα-
στροφή και ολοένα και περισσότερες διώ-
ξεις. Άλλοι πρόσφυγες έρχονται από την
Ανατολική Αφρική, όπου οι δυτικές επεμβά-
σεις στις συγκρούσεις της περιοχής βοήθη-
σαν στην εγκαθίδρυση κάποιων από τις πιο
στρατιωτικοποιημένες κοινωνίες του πλανή-
τη.

Το 80% περίπου των εκτοπισμένων από
τον πόλεμο, τις διώξεις και τη φτώχεια παρα-
μένουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όποτε
μια μειοψηφία από αυτούς προσπαθεί να
αποδράσει στην Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη
με την αστυνομική βία - τα στρατόπεδα
"ζούγκλα" στο Καλέ της Γαλλίας, τον μήκους
175 χιλιομέτρων φράχτη που ορθώνει η Ουγ-
γαρία στα σύνορά της ή τις ναυτικές επιχει-
ρήσεις που οργανώνει η Frontex στο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο που έχουν καταλήξει σε τό-
σες τραγωδίες με εκατοντάδες πνιγμένους.

Και όταν κάποιοι καταφέρνουν να ξεπερά-
σουν όλα αυτά τα φράγματα βρίσκονται αντι-
μέτωποι με τις επιχειρήσεις της αστυνομίας
που τους συλλαμβάνουν και τους κλείνουν
σε στρατόπεδα όπου μόνο με εξεγέρσεις κα-
ταφέρνουν να ξεφύγουν από τις απάνθρω-
πες συνθήκες. Αυτό έχει συμβεί, για παρά-
δειγμα, επανειλημμένα στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης της Αμυγδαλέζας στην Ελλάδα
όπου οι πρόσφυγες κατέβηκαν πρόσφατα σε
απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθούν για
τις συνθήκες κράτησής τους.

Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες

ΕΞΩ Η ΕΕ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διακήρυξη 
της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Τάσης 
για τους πρόσφυγες 

21 Μάρτη 2015
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2.Η κρίση έχει αναδείξει την
υποκρισία της υποτιθέμενης

δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στην αρχή της "ελεύθερης
διακίνησης". Η άλλη όψη της δη-
μιουργίας μιας ενιαίας αγοράς
εργασίας εντός των συνόρων της
είναι η δημιουργία της "Ευρώπης-
Φρούριο" -που αστυνομεύεται
από την Frontex και νομιμοποιεί-
ται από μια ρατσιστική ρητορική,
ούτε ένα χιλιοστό καλύτερη από
τον παραδοσιακό ευρωπαϊκό εθνι-
κισμό. Ο καπιταλισμός ρουφάει
εργάτες από ολόκληρο τον κόσμο
για να τροφοδοτήσει τα κέρδη
του αλλά χρησιμοποιεί τον ρατσι-
σμό και τους μεταναστευτικούς
ελέγχους για να διαιρεί τους ερ-
γάτες και να υπονομεύει την ορ-
γάνωση και τους αγώνες τους.

Τα αποτελέσματα στην Ευρώπη
ήταν θανατηφόρα. Μόνο την περα-
σμένη εβδομάδα 300 πρόσφυγες
χάθηκαν σε ένα πλοίο στα ανοιχτά
της Λιβύης. 71 μετανάστες, ανάμε-
σά τους τέσσερα παιδιά, βρέθηκαν
νεκροί σε ένα φορτηγό στην Αυ-
στρία. Πιο πρόσφατα, 12 Σύριοι
πνίγηκαν στα ανοιχτά της Τουρ-
κίας, ανάμεσά τους δυο μικρά παι-
διά και η μητέρα τους.

Το κλίμα του ρατσισμού και της
Ισλαμοφοβίας, που καλλιεργείται
συστηματικά από τους επίσημους
πολιτικούς τα τελευταία χρόνια,
έχει δώσει την δυνατότητα στις
ακροδεξιές δυνάμεις να αξιοποι-
ούν την προσφυγική κρίση. Στη
Βρετανία ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο
ηγέτης του UKIP, "προειδοποίησε"
ότι αυτοί που φεύγουν από τις
χώρες τους μπορεί να είναι "εξ-
τρεμιστές του Ισλαμικού Κράτους
ή άλλων τζιχαντιστικών οργανώ-
σεων". Η Μαρίν Λεπέν του γαλλι-
κού φασιστικού Εθνικού Μετώπου
ζήτησε να κλείσουν τα σύνορα
της χώρας ολοκληρωτικά. Ο Βί-
κτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας θε-
ωρεί ότι η χώρα του έχει "κατα-
κλυστεί" από πρόσφυγες οι οποί-
οι, διαμαρτυρήθηκε, είναι Μου-
σουλμάνοι και όχι Χριστιανοί.

3.Η αντίδραση ενός μεγάλου
αριθμού της εργατικής τάξης

ήταν, σε ολόκληρη την Ευρώπη,
αντιδιαμετρικά αντίθετη από τη
στάση των ηγετών τους. 20.000
περίπου συγκεντρώθηκαν στη
Βιέννη για να υποδεχτούν τους
πρόσφυγες. Χιλιάδες διαδήλωσαν
ενάντια στον ρατσισμό στη Γερ-
μανία. Μεγάλες ποσότητες βοή-
θειας συγκεντρώθηκαν στους χώ-
ρους δουλειάς και τις κοινότητες
στη Βρετανία για να μεταφερθούν
στα στρατόπεδα στη Γαλλία. Χω-
ρίς τη συμπαράσταση των τοπι-

κών πληθυσμών στην Ελλάδα, τη
Μακεδονία, τη Σερβία οι πρόσφυ-
γες από τη Συρία δεν θα είχαν
φτάσει ποτέ στη Βουδαπέστη,
συγκρουόμενοι με την αστυνομία
στα σύνορα και τους σιδηροδρο-
μικούς σταθμούς.

Η αντίδραση αυτή δείχνει και τα
περιθώρια που υπάρχουν για την
απόκρουση της ρατσιστικής επί-
θεσης σε όλη την Ευρώπη. Τα δί-
κτυα που χτίστηκαν μέσα από τις
συντονισμένες παγκόσμιες αντι-
ρατσιστικές διαμαρτυρίες τον
Μάρτη του 2014 και τον Μάρτη
του 2015 έπαιξαν ρόλο στις κινη-
τοποιήσεις υποστήριξης των προ-
σφύγων.

4.Απορρίπτουμε τον ρατσισμό
ενάντια σε αυτούς που προ-

σπαθούν να εισέλθουν στην Ευ-
ρώπη. Ζητάμε να ανοίξουν τα σύ-
νορα, για να μπορούν να καλυ-
φθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες
των προσφύγων και να εξασφαλι-
στεί μια ασφαλής διέλευση για
αυτούς προς τον επιλεγμένο τόπο
προορισμού τους. Καταγγέλλου-
με τις πολιτικές της "Ευρώπης-
Φρούριο" και απαιτούμε τη διάλυ-
ση της Frontex.

Απαιτούμε να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα προσφύγων. Είμαστε αλλη-
λέγγυοι με τους αγώνες που οργα-
νώνονται από τους πρόσφυγες,
που διαμαρτύρονται ενάντια στην
καταστολή στον σιδηροδρομικό
σταθμό της Βουδαπέστης, στα
στρατόπεδα του Καλέ και της Ελ-
λάδας ή τα σύνορα της Ουγγα-
ρίας. Υποστηρίζουμε τις πολλές
και διαφορετικές αντιρατσιστικές
διαμαρτυρίες και άλλες πρωτοβου-
λίες αλληλεγγύης που οργανώνον-
ται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

5.Σαν σοσιαλιστές απορρί-
πτουμε την ιδέα ότι οι πρό-

σφυγες και οι μετανάστες αποτε-
λούν απειλή για το επίπεδο ζωής
των εργαζομένων ή -όπως εκφρά-
ζεται συχνά- με την ιδέα ότι "θα
πρέπει να κοιτάμε πρώτα τους δι-
κούς μας". Αντίθετα, αυτοί που εί-
ναι υπεύθυνοι για τη λιτότητα, τις
περικοπές, την ανεργία και τους
άστεγους είναι οι ίδιοι που είναι
υπεύθυνοι και για την προσφυγική
κρίση. Υποστηρίζουμε ότι είναι
προς το συμφέρον των εργατών
παντού να αντιστέκονται σε κάθε
προσπάθεια των αφεντικών μας
να μας "διαιρούν και να βασι-
λεύουν". Καλωσορίζουμε τους
πρόσφυγες και παλεύουμε μαζί,
πλάι-πλάι για μια καλύτερη ζωή
για όλους μας.

Το συντονιστικό 
της ΔΣΤ 5/09/2015
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Διακήρυξη της Διεθνιστικής 
Σοσιαλιστικής Τάσης για τους πρόσφυγες 

Ποιος ευθύνεται για τον θάνατο
του μικρού Αϊλάν; 

Η ιστορία της οικογένειάς του εί-
ναι αποκαλυπτική. Ο πατέρας του
Αϊλάν, ο Αμπτουλάχ Σενού (“Κουρν-
τί”, ο Κούρδος δηλαδή) φυλακίστη-
κε για πέντε μήνες από το καθεστώς
του Άσαντ. Στη διάρκεια της φυλάκι-
σής του βασανίστηκε άγρια (του
έβγαλαν τα δόντια). Απελευθερώθη-
κε μόνο αφού “λάδωσε” τους υπεύ-
θυνους -και αφού πούλησε πρώτα
το μαγαζί του στη  Δαμασκό (όπου
ζούσε) για να βρει τα λεφτά. Ο Μου-
σταφά Εμπτί, ένας δημοσιογράφος
από το Κομπάνι, την ιδιαίτερη πατρί-
δα του Αμπτουλάχ, λέει ότι η οικογέ-
νεια αναγκάστηκε να μετακομίσει
πολλές φορές:

“Έφυγαν από τη Δαμασκό το 2012
με κατεύθυνση το Χαλέπι αλλά όταν
ξέσπασαν ταραχές και εκεί μετακό-

μισαν στο Κομπάνι. Και ύστερα,
όταν άρχισαν οι συγκρούσεις με το
Ισλαμικό Κράτος και εκεί πέρασαν
στην Τουρκία”.

Στην Τουρκία (που φιλοξενεί εκα-
τοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από
τη Συρία) μπορεί να μην κινδύνευαν
πια από τη βία και τις διώξεις, κινδύ-
νευαν όμως από την πείνα. Η αδελ-
φή του Αμπτουλάχ ζει εδώ και πολ-
λά χρόνια στην Καναδά. Με τη βοή-
θειά της η οικογένεια Σενού έκανε
αίτηση ασύλου στον Καναδά. Ο Κα-

ναδάς την απέρριψε. Μετά από αυτό
δεν τους έμεινε άλλη λύση: έναντι
6.000 δολαρίων αγόρασαν τέσσερα
“εισιτήρια” σε ένα φουσκωτό με
προορισμό την Κω. Στην πραγματι-
κότητα τέσσερα εισιτήρια για το θά-
νατο.

Μετά τη δημοσίευση των φωτο-
γραφιών του νεκρού Αϊλάν οι Κανα-
δικές αρχές δήλωσαν έτοιμες να
δώσουν άσυλο στον Αμπτουλάχ. Η
υποκρισία δεν έχει, όπως φαίνεται,
όρια. Ο ίδιος το απέρριψε.

“Φ
ιλόδοξο” ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώ-
πιση της εισροής των προσφύγων ετοιμάζε-
ται, σύμφωνα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης, να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ο Ζαν-Κλοντ Γι-
ούνκερ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην πραγματικότητα η μόνη φιλοδοξία που έχει το
σχέδιο Γιούνκερ είναι να κρατήσει άθικτο το ρατσιστικό
φρούριο που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι πρόσφυγες, με την επιμονή τους και με αμέτρητες
θυσίες, έσπασαν μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες
τις πύλες αυτού του φρουρίου. Η Frontex αποδείχτηκε
ανίκανη να τους σταματήσει τα φτάσουν στα ελληνικά
νησιά. Οι ελληνικές αρχές ανίκανες να τους κρατήσουν
φυλακισμένους στα “κέντρα φιλοξενίας”. Τα δακρυγόνα
της αστυνομίας της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ανίκα-
να να τους σταματήσουν να διαβούν τα σύνορα. 

Με τα πόδια

Στην Ουγγαρία η αστυνομία προσπάθησε να τους εξα-
πατήσει, επιβιβάζοντάς τους σε τρένα που υποτίθεται
ότι είχαν προορισμό τα αυστριακά σύνορα ενώ στην
πραγματικότητα κατευθύνονταν σε κέντρα κράτησης.
Χωρίς αποτέλεσμα. Οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να επιβι-
βαστούν. Γυναίκες με μικρά παιδιά στην αγκαλιά έπεσαν
στις ράγες. Και ύστερα ξεκίνησαν να φτάσουν στα σύνο-
ρα με τα πόδια. Την ίδια στιγμή, στην άλλη μεριά των συ-
νόρων ο κόσμος όχι μόνο τους υποδεχόταν με λουλού-
δια αλλά οργάνωνε και αυτοκινητοπομπές μέσα στην
Ουγγαρία για να τους μεταφέρει στα σύνορα.

Η Ευρώπη αναγκάστηκε σε αναδίπλωση: αλλά η ανα-
δίπλωση αυτή και λίγη είναι και υποκριτική. Το νέο σχέ-
διο του Γιούνκερ προβλέπει η Ευρώπη να αποδεχθεί χι-
λιάδες νέους πρόσφυγες. Πόσους; 120 ως 160 χιλιάδες.

Πρόκειται για σταγόνα στον ωκεανό: η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει πάνω από 500 εκατομμύρια κατοίκους. Το “φιλό-
δοξο” σχέδιο του Γιούνκερ προβλέπει, με άλλα λόγια,
έναν παραπάνω πρόσφυγα σε Ευρωπαϊκό έδαφος για
κάθε 3.000 “Ευρωπαίους πολίτες”. 

Καταργείται

Ακόμα χειρότερα, αυτοί οι πρόσφυγες δεν θα είναι
ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν: θα ισχύουν αυστηρές
ποσοστώσεις με κριτήριο όχι μόνο το μέγεθος και τον
πληθυσμό της κάθε χώρας αλλά και τις οικονομικές της
“δυνατότητες”. Με το νέο σχέδιο Γιούνκερ η ελεύθερη
μετακίνηση μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(μια από τις θεμελιώδεις αρχές της υποτίθεται) ουσια-
στικά καταργείται.

“Η Κυρία Μέρκελ”, γράφει η εφημερίδα FT, “ήταν πάν-
τα ένας από τους θερμούς υποστηρικτές ενός τέτοιου
συστήματος. Κάποιες άλλες χώρες, όμως, παρέμεναν
αρνητικές. Η μεταρρύθμιση του “συστήματος του Δου-
βλίνου” (μια από τις βασικές συμφωνίες της Ευρώπης-
Φρούριο) βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στην ατζέντα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η αλλαγή του έχει αποδε-
χτεί σχεδόν αδύνατη...”. Τώρα το σχέδιο του Γιούνκερ
δεν έχει την υποστήριξη μόνο της Γερμανίας αλλά από
ότι φαίνεται και της Γαλλίας. 

Οι αλλαγές που προωθεί τώρα η Μέρκελ, σε συμμαχία
με τον Ολάντ και την Κομισιόν για το μεταναστευτικό δεν
έχουν τίποτα το προοδευτικό. Αυτό που θέλουν είναι να
επεκτείνουν το σύστημα των συρματοπλεγμάτων που
περιβάλλουν τώρα την Ευρώπη και στο εσωτερικό της.
Η παράδοση του “this is a coup” συνεχίζεται.

Σ.Κ.

Οι διώκτες 
της οικογένειας 
του μικρού 
Αϊλάν

Υποκρισίες Μέρκελ - Γιούνκερ



Ο
ι εικόνες από μόνες τους είναι
αποκαλυπτικές: στο σιδηρο-
δρομικό σταθμό της Βιέννης

χιλιάδες απλοί άνθρωποι υποδέχονται
τους πρόσφυγες που καταφθάνουν
με λουλούδια, μπαλόνια και παιχνίδια
για τα παιδιά, τρόφιμα και αναψυκτι-
κά και πακέτα με ρούχα και είδη πρώ-
της ανάγκης. Οι ίδιες σκηνές επανα-
λαμβάνονται στον σιδηροδρομικό
σταθμό του Μονάχου, της Φρανκ-
φούρτης και των άλλων γερμανικών
πόλεων. Την ίδια ώρα ο πλανήτης
ολόκληρος συγκλονίζεται από αντιρα-
τσιστικές διαδηλώσεις. “Οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι” γράφουν,
σε δεκάδες γλώσσες τα πανό. 

Ο ρατσισμός υπέστη ένα συντρι-
πτικό πλήγμα την περασμένη εβδο-
μάδα. Το παρανοϊκό και απάνθρωπο
οικοδόμημα της Ευρώπης-Φρούριο -
με τη Frontex, τα συρματοπλέγματα,
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης - τρί-
ζει. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει για τα
παραπροϊόντα τους - τα κόμματα
της άκρας δεξιάς, τις νεοναζιστικές
συμμορίες και τις ισλαμοφοβικές
οργανώσεις, σαν το διαβόητο PEGI-
DA (“Πατριώτες Ευρωπαίοι Ενάντια
Στον Εξισλαμισμό της Δύσης”) της
Γερμανίας. Πάνε οι διαδηλώσεις μί-
σους. Πάνε οι εμπρηστικοί λόγοι. Οι
πρόσφυγες δεν είναι “λαθρομετανά-
στες”. Είναι άνθρωποι, κατατρεγμέ-
νοι από τον πόλεμο, τις διώξεις, τις
κακουχίες και τη φτώχεια. Και είναι
καλοδεχούμενοι.

Το αντιρατσιστικό κίνημα κέρδισε
την περασμένη εβδομάδα μια ση-
μαντική μάχη. Τον πόλεμο, όμως,
δεν τον έχουμε κερδίσει ακόμα. Οι
ρατσιστές - με πρώτους και κύριους
τους ηγέτες και τις άρχουσες τάξεις
της Ευρώπης - δεν πρόκειται να πα-
ραδεχτούν τόσο εύκολα την ήττα
τους. Ο ρατσισμός είναι ένα από τα
βασικά όπλα της πολιτικής τους, του
“διαίρει και βασίλευε”. Η κυβέρνηση
της Αυστρίας ανακοίνωσε ήδη την
πρόθεσή της να επιστρέψει σύντομα
στην “ομαλότητα” - στα κλειστά σύ-
νορα, τους αυστηρούς ελέγχους, τις
επαναπροωθήσεις και τα συρματο-
πλέγματα. Η απόκρουση αυτής της
αντεπίθεσης είναι μια μεγάλη πρό-
κληση για το αντιρατσιστικό κίνημα,
στην Αυστρία, την Ευρώπη και τον
κόσμο ολόκληρο.

Πώς φτάσαμε εδώ; Δυο βασικοί
παράγοντες καθόρισαν τις εξελίξεις.
Ο πρώτος ήταν η αποφασιστικότητα
και η μαχητικότητα των ίδιων των
προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει κάνει ότι μπορεί για να αποτρέ-
ψει την είσοδό τους στην “επικρά-
τειά” της. Παρά τους τεράστιους
κινδύνους, τις επιθέσεις της Frontex,
του λιμενικού και του ελληνικού πο-
λεμικού ναυτικού, τον φράχτη στον
Έβρο και τις τρομαχτικές απώλειες
που φέρνουν αυτοί οι κίνδυνοι, τις
Λαμπεντούζες και τα Φαρμακονήσια,
οι πρόσφυγες συνεχίζουν, κατά χι-
λιάδες, να προσπαθούν να φτάσουν
σε κάποια από τις ακτές της Ευρώ-

πης. Ούτε η σκληρότητα με την
οποία τους αντιμετωπίζουν αν κατα-
φέρουν να φτάσουν τους έχει πτοή-
σει. Στην Κω και στη Λέσβο οι πρό-
σφυγες έχουν εξεγερθεί πολλές φο-
ρές ενάντια στις απάνθρωπες συν-
θήκες “φιλοξενίας”. Το ίδιο και στην
Αμυγδαλέζα. Η πολιτική της στρα-
τιωτικής και αστυνομικής “αποτρο-
πής” της εισόδου, για να το πούμε
με άλλα λόγια, έχει αποτύχει.

Αλληλεγγύη

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν το κύ-
μα αλληλεγγύης στις ίδιες τις Ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες. Οι εικόνες του
νεκρού σώματος του μικρού Αϊλάν, ξε-
βρασμένου στην παραλία της Αλικαρ-
νασσού έδειξε ξαφνικά γυμνό το πραγ-
ματικό πρόσωπο της Ευρώπης-Φρού-
ριο: το πρόσωπο του δολοφόνου. 

Λίγες μόνο μέρες είχαν περάσει
από την φρικιαστική ανακάλυψη του
φορτηγού - ψυγείου με τους 71 νε-
κρούς πρόσφυγες στην Αυστρία.
Στις 31 Αυγούστου, μόλις τέσσερις
μέρες μετά, πάνω από 20.000 διαδη-
λωτές πλημμύρισαν το κέντρο της
Βιέννης για να φωνάξουν “μέχρι
εδώ”, “οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι”, “προστατέψτε τους αν-
θρώπους από τα σύνορα”. 

Οι ρατσιστικές υστερίες για την
Ευρώπη που “κατακλύζεται” από
επικίνδυνους “τζιχαντιστές” ή τις
(υποτιθέμενες) “ευρωπαϊκές αξίες”
που απειλούνται από τον “σκοταδι-
σμό” έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά σκό-
νη. Ποιοι είναι οι “τζιχαντιστές”; Ο
Αμπτουλάχ Σενού - ο πατέρας του
Αϊλάν και η οικογένειά του; Ποιοι εί-
ναι οι σκοταδιστές; Οι γυναίκες που
πέθαναν, μαζί με τα παιδιά τους,
από ασφυξία “κρυμμένες” μέσα στο
φορτηγό στην Αυστρία; 

Η θλίψη έγινε οργή και η οργή ξε-
χείλισε στους δρόμους. Στον Κανα-
δά, που όπως προέκυψε είχε αρνη-
θεί να δώσει άσυλο στην οικογένεια

του Αϊλάν ξέσπασαν διαδηλώσεις
στο Τορόντο και το Μόντρεαλ. Στη
Βρετανία το συνέδριο της Unison
(ένα από ταν μεγαλύτερα εργατικά
συνδικάτα) διέκοψε τις εργασίες του
για να οργανώσει πικετοφορία αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. Η Βρε-
τανία δεν έχει υπογράψει ούτε τη
συνθήκη του Σένγκεν, ούτε την συν-
θήκη του Δουβλίνου (που καθορί-
ζουν τη μεταναστευτική πολιτική της
ΕΕ) αλλά η πολιτική της είναι (του-
λάχιστον) εξίσου ρατσιστική με της
υπόλοιπης Ευρώπης. 

Χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία
και τις άλλες εμπόλεμες ζώνες βρί-
σκονται σήμερα αποκλεισμένοι (φυ-
λακισμένοι ουσιαστικά) στο Καλέ,
στις γαλλικές ακτές απέναντι από τη
Βρετανία προσπαθώντας να βρουν
κάποιο τρόπο να περάσουν απέναν-
τι. Η καμπάνια συμπαράστασης στις
οικογένειες αυτές -με τη συλλογή
ανάμεσα στα άλλα χρημάτων, τροφί-
μων, ρούχων, φαρμάκων κλπ- έχει
πάρει μαζικές διαστάσεις τις τελευ-

ταίες εβδομάδες. 

Ευρώπη - Φρούριο
Οι πιέσεις αυτές “λύγισαν” την Ευ-

ρώπη-Φρούριο. Η Άνγκελα Μέρκελ,
η καγκελάριος της Γερμανίας είχε
πρωτοστατήσει τα προηγούμενα
χρόνια στη σκληρή γραμμή αντιμε-
τώπισης των μεταναστών και των
προσφύγων. “Η πολυπολιτισμικότη-
τα”, είχε πει σε μια από τις διαβόη-
τες δηλώσεις της, “έχει αποτύχει”. 

Η Ευρώπη, με άλλα λόγια, θα
έπρεπε να προφυλάξει τις θρησκευ-
τικές, εθνικές και πολιτιστικές της
παραδόσεις από τους κινδύνους “αλ-
λοίωσης” που φέρνουν οι μετανά-
στες. Τώρα ξαφνικά η Γερμανία άνοι-
ξε τα σύνορά της και αποφάσισε να
δεχτεί τους πρόσφυγες που έφταναν
στο Μόναχο ή τη Φρανκφούρτη.

Αυτή η μεταστροφή δεν είναι ειλι-
κρινής -για αυτό κανένας δεν πρέπει
να τρέφει την παραμικρή αμφιβολία.
Η Μέρκελ (και οι άλλοι ηγέτες της
Ευρώπης) άνοιξαν τα σύνορα, ακρι-

βώς όπως ο θερμαστής ανοίγει τη
βαλβίδα ασφαλείας για να αφήσει
τον ατμό να εκτονωθεί πριν σκάσει
το καζάνι από την υπερπίεση: ο στό-
χος τους είναι να προστατέψουν το
οικοδόμημα τους, την Ευρώπη-
Φρούριο, από την κατάρρευση, όχι
να το καταργήσουν μόνοι τους.  Πε-
ριμένουν να ξεχαστεί ο Αϊλάν, να κο-
πάσουν οι διαμαρτυρίες, να σταμα-
τήσουν οι διαδηλώσεις για να επι-
στρέψουν στην “ομαλότητα” -στις
θανατηφόρες περιπολίες της Fron-
tex, στους φράχτες, τις επιχειρήσεις
σκούπα και τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Αν τους αφήσουμε, φυσικά.

Δεκάδες αντιρατσιστικές οργανώ-
σεις και πρωτοβουλίες από πολλές
χώρες, κύρια αλλά όχι μόνο, της Ευ-
ρώπης έχουν καλέσει σε μια μέρα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες το
Σάββατο 12 Σεπτέμβρη. Διαδηλώ-
σεις, πικετοφορίες και συγκεντρώ-
σεις έχουν προγραμματιστεί μέχρι
τώρα σε δεκάδες πόλεις της Βρετα-
νίας, της Σκωτίας, της Ιρλανδίας
(Βόρειας και Νότιας), της Γερμα-
νίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας,
του Βελγίου, της Δανίας, της Σουη-
δίας, της Τσεχίας, της Ελβετίας, της
Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Ιτα-
λίας, της Ισπανίας, της Πορτογα-
λίας, της Βοσνίας, της Κύπρου, της
Τουρκίας, της Αυστραλίας και των
ΗΠΑ. 

Στην Ελλάδα θα γίνει συγκέντρω-
ση στις 7μμ στην Πλατεία Συντάγμα-
τος και πορεία προς τα γραφεία της
ΕΕ. Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί μπροστά στη
Μεγάλη Βρετάνια. Θα είναι μια πρώ-
τη, άμεση απάντηση. Αλλά θα χρει-
αστεί να κάνουμε πολύ περισσότερα
για να γκρεμίσουμε το τέρας που
ονομάζεται Ευρώπη-Φρούριο.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Κύμα συμπαράστασης

Οι δηλώσεις ευαισθησίας του Γιάννη Μουζάλα, του
αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής της
υπηρεσιακής κυβέρνησης δεν μπορούν να κρύψουν την
αναλγησία του ελληνικού κράτους απέναντι στους πρό-
σφυγες που φτάνουν στα ελληνικά σύνορα. Ούτε μπο-
ρούν μερικά καλά λόγια να εξωραϊσουν την άθλια κατά-
σταση που κυριαρχεί στα “κέντρα υποδοχής”.

Ο ρατσισμός και η σκληρή, απάνθρωπη, αντιμετώπι-
ση των προσφύγων είναι εδώ και δεκαετίες πάγια πολι-
τική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ άφησε, παρά τις υποσχέσεις της Τασίας
Χριστοδουλοπούλου τον Γενάρη στην τελετή ορκωμο-
σίας της, το σύστημα άθικτο. Οι έλεγχοι στα σύνορα
με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι αλήθεια, χα-

λάρωσαν και οι πρόσφυγες άρχισαν να φεύγουν μαζι-
κά προς τις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Αλλά αυτό
δεν έγινε με κάποια πρωτοβουλία του υπουργείου. Δεν
έγινε με κάποια νομοθετική ρύθμιση. “Οι πρόσφυγες
εξαφανίζονται”, είπε σε μια διαβόητη ομιλία της η Χρι-
στοδουλοπούλου. “Δεν ξέρουμε που πάνε..”.

Στην πραγματικότητα, το ελληνικό “Δουβλίνο” ήταν
το πρώτο που “τσάκισε” κάτω από την πίεση των προ-
σφύγων. Τα σύνορα δεν τα άνοιξε η κυβέρνηση του
Τσίπρα. Τα έσπασαν οι πρόσφυγες. Και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκανε ότι ακριβώς και οι υπόλοιπες κυ-
βερνήσεις της Ευρώπης: τα στραβά μάτια. Και “υπο-
μονή” μέχρι να έρθει η στιγμή που θα μπορούν να
επιστρέψ ουν στην “ομαλότητα”. 

Κυβέρνηση “υπηρεσιακής” αναλγησίας
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M
ε μαζικές εξορμήσεις σε εκατοντάδες
χώρους εργασίας, πλατείες και λαϊ-
κές αγορές. 

Με συζήτηση πόρτα-πόρτα,  στα περίπτερα αλ-
λά και σε ανοιχτές εκδηλώσεις.  Xωρίς κρατι-
κές επιχορηγήσεις και χρόνο στα κανάλια, αλ-
λά με αφισοκολλήσεις- πανό σε συνοικίες και
πόλεις σε όλη την Ελλάδα και κουπόνια για την
αναγκαία οικονομική ενίσχυση, έχει ξεκινήσει

η καμπάνια υποστήριξης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη. 
Χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φοιτητές ρί-
χνονται στη μάχη των εκλογών γιατί το δυνάμω-
μα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς θα σημάνει
δυνάμωμα των αγώνων την επόμενη μέρα, δυνά-
μωμα της ελπίδας για μια καλύτερη κοινωνία. Σε
αυτό και στο επόμενο δισέλιδο μεταφέρουμε την
εικόνα από αυτήν την πανελλαδική καμπάνια.

Α
ΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΕΚ και ανένταχτoι-
ες αγωνίστριες-ές προχωράνε
σε εκλογική συνεργασία ενόψει

των εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη. Το
όνομα του ψηφοδελτίου είναι
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, με υπότιτλο Εκλογική
Συνεργασία με ΕΕΚ (Εργατικό Επα-
ναστατικό Κόμμα) και Ανένταχτους/ες
Αγωνιστές/τριες της Αριστεράς. 

Oπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλ-
λα σε κοινή δήλωσή τους ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και ΕΕΚ: «Συναντήθηκαν αντιπροσω-
πείες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΕΕΚ, οι
οποίες συζήτησαν τις πολιτικές εξε-
λίξεις και την δυνατότητα πολιτικής
και εκλογικής συνεργασίας εν όψει
των εκλογών της 20.09.2015. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ παρουσίασε το ανοιχτό κά-
λεσμα πολιτικής συνεργασίας και
στα προγραμματικά του σημεία δια-
πιστώθηκε συμφωνία. Κοινός τόπος
είναι ότι το πρώτο καθήκον της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς είναι η
συμβολή στην ανάπτυξη ενός πλατι-
ού κοινωνικού και πολιτικού μετώ-
που ρήξης και ανατροπής για να μην
περάσει το τρίτο μνημόνιο, για να
σαρωθούν τα παλιότερα μνημόνια
και όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι… 

Συμφωνήθηκε ότι η κατάρρευση
του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε σε πλατιά λαϊ-
κά στρώματα ότι δεν μπορεί να
υπάρξει άλλος δρόμος για την εργα-
ζόμενη πλειοψηφία χωρίς σύγκρου-
ση και ρήξη με το κεφάλαιο, τη
στρατηγική του για το ξεπέρασμα
της κρίσης σε βάρος των εργαζομέ-
νων. Ότι υπάρχει εναλλακτική απέ-
ναντι στον καπιταλιστικό μονόδρομο,
με μέτρα όπως εθνικοποίηση των
τραπεζών και των μεγάλων επιχειρή-
σεων χωρίς αποζημίωση με εργατικό
και λαϊκό έλεγχο, μη αναγνώριση
παύση πληρωμών και διαγραφή του
χρέους, άμεση ‘μονομερής’ ικανο-
ποίηση των λαϊκών αιτημάτων αναγ-
κών, άμεση ρήξη και έξοδος από ευ-
ρωζώνη και ΕΕ…». (Ολόκληρη η δή-
λωση στο σάιτ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (
http://antarsya.gr/node/3277)

• Tην δημόσια υποστήριξή τους στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές της 20ης Σε-
πτέμβρη δήλωσαν σε συλλογικό  κείμε-
νο, υπό τον τίτλο «με το βλέμμα στην
επόμενη μέρα»  53 μέλη της Αριστερής
Ανασύνθεσης,(ΑΡΑΝ). «Το αναγκαίο κοι-
νωνικοπολιτικό μέτωπο, για να υπάρξει
και να είναι νικηφόρο, χρειάζεται δυνα-
τή αντικαπιταλιστική αριστερά, χρειάζε-
ται όλη την εμπειρία και τον πλούτο του
δυναμικού της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χρειάζεται
να μπολιαστεί από την ανυποχώρητη
στάση του δυναμικού που τη συγκροτεί.
Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα για
την Αριστερά και τον εργαζόμενο λαό,
στηρίζουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ» καταλήγει
το κείμενο, που ολόκληρο μπορείτε να
διαβάσετε στο σάιτ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(http://antarsya.gr/node/3298).

Συνεργασία
με το ΕΕΚ Με παλμό συνεχίζεται η εκλογική

καμπάνια τις γειτονιές του Πειραιά
μπαίνοντας στην τελική ευθεία. Οι πε-
ριοδείες που γίνονται στους εργατι-
κούς χώρους έχουν πολλαπλασιαστεί
και η συζήτηση  είναι ιδιαίτερα ανα-
βαθμισμένη. 

Χαρακτηριστική ήταν η εξόρμηση
στους διοικητικούς του ΟΛΠ όπου η
συζήτηση για τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ κα-
τέληγε σε παλαιότερα παραδείγματα
όπως η Χιλή του Αλιέντε. Εκεί η Εργα-
τική Αλληλεγγύη αλλά και το νέο τεύ-
χος του Σοσιαλισμός από τα Κάτω, με
το άρθρο για τη κρίση του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν πολύ βοηθητικά. Σε αυτή τη
εξόρμηση δόθηκαν 7 φύλλα της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης και 1 περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. 

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα από
την εξόρμηση στη Λαϊκή της Καλλίπο-
λης. Κόσμος με ενθουσιασμό δήλωνε
οτι είναι με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, έπαιρνε
υλικά να μοιράσει και συζητούσε για το
πως μπορούμε να οργανώσουμε τη μά-
χη από την επόμενη των εκλογών ενάν-
τια στα μνημόνια. Πολλοί άφησαν το
τηλέφωνο τους και ανανεώσαμε το
ραντεβού για την κεντρική προεκλογι-
κή εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Μιχάλης Πέππας, φοιτητής 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• Στηρίζουμε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον

αγώνα που κάνει για την κατάργηση
των μνημονίων,  για καλύτερες συνθή-
κες ζωής και εργασίας για όλους τους
εργαζόμενους.

Γιώργος Φιλιππάκης,
δημοσιογράφος, 

μέλος Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ

• Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αξίζει τη υποστή-

ριξη γιατί μιλάει καθαρά για την ανάγ-
κη να φύγουμε έξω από την Ευρωπαϊ-
κή Ενωση, που ο ρόλος της έχει απο-
δειχθεί στην πράξη, είναι ένα όργανο
πλειοδοσίας των καπιταλιστικών ορ-
γανώσεων.

Νίκος Κούτσιας, εργαζόμενος ΔΕΗ

Το 2013 όταν η κυβέρνηση Σαμα-
ρά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
αποφάσισαν να βγάλουν σε διαθεσι-
μότητα και κατ’ επέκταση να στεί-
λουν στα σπίτια τους καθηγητές, κα-
θαρίστριες, δημοτική αστυνομία και
σχολικούς φύλακες (μέσα στους
οποίους ήμουν κι εγώ) έχασα τη γη
κάτω από τα πόδια μου.

Μετά από 8 μήνες τρέξιμο, αγώ-
νες, πορείες, αγωνία για το μέλλον
μας, οι 1700 σχολικοί φύλακες απο-
λύθηκαν και 526 (μέσα σε αυτούς
και εγώ) τρίτεκνοι και από μονογο-
νεϊκές βαφτιστήκαμε βοηθοί υγει-
ονομικού προσωπικού και μεταφερ-
θήκαμε στα νοσοκομεία. 

Πίστεψα στις προεκλογικές εξαγ-
γελίες του Αλέξη Τσίπρα για έξοδο

από τα Μνημόνια, κατάργηση δυ-
σβάσταχτων φόρων, αύξηση βασι-
κού μισθού και πολλά άλλα. Δυστυ-
χώς και αυτός με απογοήτευσε. Κά-
ναμε δημοψήφισμα για το αν θέ-
λουμε να συνεχιστούν οι διαπραγ-
ματεύσεις για τη συνέχιση των αντι-
λαϊκών μέτρων. Μετά το τρανταχτό
ΟΧΙ που ψήφισε η πλειοψηφία του
ελληνικού λαού με την ελπίδα ότι
κάτι θα αλλάξει, δυστυχώς και αυτό
αποδείχθηκε ανώφελο. 

Εν οψει των διεργασιών που γί-
νονται στο πολιτικό σκηνικό μετά

τις αναταράξεις στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ, τη διάσπαση και τη δημι-
ουργία της Λαϊκής Ενότητας, η ηγε-
σία του ήρθε σε σύγκρουση τόσο
με το 61 τοις εκατό του συγκλονι-
στικού ΟΧΙ του δημοψηφίσματος
όσο και με το μαζικό ρεύμα προς
τα αριστερά που την έφερε στην
εξουσία και που αρνείται τον συμβι-
βασμό με τους εκβιαστές εταίρους
μας. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι
πια κυρίαρχη του «παιχνιδιού», αλ-
λά σπρώχνει σε έξοδο από το κόμ-
μα και την επιρροή του χιλιάδες

αγωνιστές της Αριστεράς. 
Ο στόχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ , κατά

τη γνώμη μου, στις εκλογές της
20ης Σεπτεμβρίου 2015 είναι να
βγει αποδυναμωμένο το στρατόπε-
δο της διαχείρισης του νέου Μνη-
μονίου και να ενισχυθεί αποφασιστι-
κά η Αριστερά που παλεύει εδώ και
τώρα για ρήξη και ανατροπή και ενί-
σχυση της λαϊκής τάξης. Θα δείξει.

Ελπίδα Παπανικολοπούλου
τραυματιοφορέας 
Γ.Ν.Α Γεννηματάς

“Να βγει αποδυναμωμένο το 
στρατόπεδο διαχείρισης του μνημονίου”

Η καμπάνια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στο Βόλο είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη. Συνεργεία έχουν επισκεφθεί

δημόσιες υπηρεσίες και το τοπικό νοσοκομείο όπου
η συζήτηση έχει ανάψει σχετικά με τις ελλείψεις. 

Περίπτερο έχει στηθεί στη κεντρική πλατεία του
Βόλου με καθημερινές εξορμήσεις ενώ το Σάββατο
θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο η προεκλο-
γική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Οι εξορμήσεις με την Εργατική Αλληλεγγύη που
ξεκίνησαν την προηγούμενη βδομάδα έχουν προ-
σφέρει μια πολύ πλούσια εμπειρία σχετικά με το
ποια είναι η συζήτηση στους εργατικούς χώρους και
τις γειτονιές. 

Η υπογραφή του τρίτου μνημονίου έχει στρέψει
τη συζήτηση στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ σε πολλά
επίπεδα. Γιατί υπέγραψε μνημόνιο, τί έφταιξε αλλά
κυρίως ποιά είναι η εναλλακτική. 

Αυτό είναι μία εξέλιξη που δεν την ήθελαν τα μνημο-
νιακά κόμματα. Η προσπάθεια να στήσουν ρεύμα προς
τα δεξιά τους γύρισε μπούμεραγκ, γεγονός που δεί-
χνει τη ριζοσπαστικοποίηση που συνεχίζεται. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται με αιχμή το αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα αλλά και ενωτικά στο κίνημα να παρέμβει για
να εξασφαλίσει ότι το ρεύμα προς τα αριστερά δεν θα
μείνει στα μισά του δρόμου. 

Δημήτρης Στεφανάκης
φοιτητής

ΑΝΤΑΡΣΥΑ-δύναμη για τους αγώνες μας

ΒΟΛΟΣ

Περίπτερο ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα Γιάννενα
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ-δύναμη για τους αγώνες μας Tα σχολεία θα ανοίξουν και θα
λειτουργήσουν με τους αγώνες μας

Η
επέλαση των ρυθμίσεων του πρόσφατα ψηφισμένου από τη Βουλή των Ελ-
λήνων(με τις ψήφους των βουλευτών της κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ),
3ου μνημονίου και στη Δημόσια Εκπαίδευση και η πλήρης μετάλλαξη της

πολιτικής της κυβέρνησης στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης επιχειρείται αυ-
τή τη στιγμή να καλυφθεί πίσω από την εξαγγελία των βουλευτικών εκλογών, τις
δικαστικές προσφυγές συλλόγων αναπληρωτών (που εξαιτίας τους καθυστερεί
δήθεν η έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις των αναπληρωτών) άλλα και με
την παροιμιώδη ανικανότητα (η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία) των παραγόντων
και υπηρεσιών που βρίσκονται γύρω από την απερχόμενη πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας (Μπαλτάς – Κουράκης)  και υλοποιούν τις πολιτικές αυτές.  

Είναι προφανές ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα συνεκτικό και υπολογι-
σμένο σχέδιο οριστικής διάλυσης και μετάλλαξης της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαί-
δευσης στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών δεσμεύσεων που επιβλή-
θηκαν από τους «εταίρους» - δανειστές και την Ε. Ε. 

Έτσι η «ανάσα» παιδαγωγικής ελευθερίας που βίωσαν οι εκπαιδευτικοί, με την
προσωρινή αναστολή των διαδικασιών της «αξιολόγησης» - χειραγώγησης από
τις 25 Ιανουαρίου 2015 έως τώρα, φαίνεται να μετατρέπεται σε εφιάλτη επανα-
φοράς της αξιολόγησης με τον πιο στυγνό και εξοντωτικό τρόπο για τους εκπαι-
δευτικούς, στη βάση των επιταγών και δεσμεύσεων του 3ου μνημονίου. Οι πολυ-
πόθητοι μαζικοί διορισμοί των προεκλογικών υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για 7.000
εκπαιδευτικούς (σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση) έχουν ήδη πέσει
στις 2.500 (κι αυτό σύμφωνα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας) με αδιευκρίνιστο το σύστημα διορισμού για τους μόνιμους εκπαιδευτι-
κούς. Κι όλα αυτά όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 27.000 κενά σε εκ-
παιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση γεγονός που
οδηγεί ευθέως στη διάλυση του Δημόσιου Σχολείου και στην απαξίωση της λει-
τουργίας του, αφού επιχειρείται να ανοίξουν τα σχολεία με κάθε είδους «εκπτώ-
σεις» (συγχωνεύσεις – καταργήσεις τμημάτων, μη κάλυψη των κενών σε δομές
ειδικής αγωγής και ολοήμερα σχολεία κλπ.) αλλά και καταστρατήγηση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.  

Επιβάρυνση ωραρίου
Στο ίδιο πνεύμα και πλαίσιο για λόγους προετοιμασίας της εκπαιδευτικής

κοινότητας κινήθηκαν και οι πρόσφατες δηλώσεις του (πρώην) υπουργού Παι-
δείας Α. Μπαλτά περί επιβάρυνσης του υποχρεωτικού ωραρίου των μόνιμων
εκπαιδευτικών με μία – δύο ώρες παραπάνω προκειμένου να καλυφθούν τα
τεράστια κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό που υπάρχουν στα σχολεία προ-
διαγράφοντας ουσιαστικά, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Υπουρ-
γείου Παιδείας, τον τρόπο που θα λειτουργήσουν τα σχολεία τη φετινή σχολι-
κή χρονιά. 

Το χειρότερό όλων είναι ότι με τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στην εκπαίδευση φαίνεται να ολοκληρώνεται ο στρατηγικού
χαρακτήρας σχεδιασμός των επιτελείων της Ε. Ε. για απογείωση και μονιμο-
ποίηση του φαινόμενου της ελαστικής εργασίας στο χώρο του Δημόσιου Σχο-
λείου, αφού αυτή τη στιγμή το ένα τέταρτο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών
στη Δημόσια Εκπαίδευση είναι συμβασιούχοι (αναπληρωτές) με επισφαλείς
σχέσεις εργασίας, απόλυτα απαραίτητοι για τη λειτουργία των Δημόσιων Σχο-
λείων της χώρας.  

Όλα δείχνουν ότι η επικείμενη έναρξη του σχολικού έτους 2015 – 2016 θα
αποκαλύψει για άλλη μια φορά την ένδεια και τα αδιέξοδα της πολιτικής της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  και στο χώρο της Δημόσιας Εκπ/σης, αφού για
να λειτουργήσει στοιχειωδώς χωρίς προβλήματα το Δημόσιο Σχολείο σήμερα
έχει ανάγκη από μια σειρά μονομερών ενεργειών που έχουν συγκεκριμένο οι-
κονομικό κόστος και απαγορεύονται ρητά από τα εφαρμοζόμενα μνημόνια
νέα και παλιά, την υλοποίηση και εφαρμογή των οποίων έχει αναλάβει και εγ-
γυάται πλέον ο νεομνημονιακός ΣΥΡΙΖΑ του Αλ. Τσίπρα. 

Σ’ αυτή τη βάση διεκδικήσεων και πιέσεων, παράλληλα με τη συνεχή και
αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση της κατάργησης των μνημονίων και της μονομε-
ρούς διαγραφής του Δημοσίου χρέους σε ρήξη με τις πολιτικές της Ε. Ε.,
οφείλει να κινηθεί άμεσα το εκπαιδευτικό – λαϊκό κίνημα και το συντεταγμένο
συνδικαλιστικό κίνημα των εκπ/κών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπ/σης.   

Ο μόνος δρόμος για το εκπαιδευτικό λαϊκό κίνημα είναι ο δρόμος των αγώ-
νων για την ανατροπή των μνημονίων νέων και παλιών και όσων τα εφαρμό-
ζουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάταξη των εργατικών λαϊκών αγώ-
νων αποτελεί και η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις επικείμε-
νες βουλευτικές εκλογές. 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δάσκαλος – ενεργός συνδικαλιστής της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στα πλαίσια της προεκλογικής καμπάνιας
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πραγματοποιήσαμε εξόρμηση
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονί-
κης, στο ΙΚΑ της Τούμπας (ΠΕΔΥ) και στο κτί-
ριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Την Τρίτη
8/9 στο ΙΚΑ Τούμπας πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση - συζήτηση με συμμετοχή πάνω από 10
εργαζομένων. 

Συνολικά δόθηκαν 15 φύλλα της Εργατικής
Αλληλεγγύης κι εκατοντάδες προκηρύξεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η εικόνα από τις συζητήσεις με
τους εργαζόμενους είναι ότι υπάρχει τεράστια
αναζήτηση για μια εναλλακτική πρόταση, ανοί-
γοντας από τη δικιά μας πλευρά την πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για διαγραφή του χρέους, ρήξη
με ΕΕ κι Ευρώ, κρατικοποίηση των τραπεζών με
εργατικό έλεγχο κλπ.

Υπήρχε κόσμος που ήξερε  και ρώταγε για
την ενιαιομετωπική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
προς τη Λαϊκή Ενότητα, που δεν καρποφόρη-
σε. Κόσμος που το Γενάρη είχε εμπιστευτεί και
είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα δήλωνε
την πρόθεσή του να ψηφίσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της εικόνας εί-
ναι ότι στο Ιπποκράτειο, η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
που ουσιαστικά συγκροτήθηκε μόλις τον τε-
λευταίο χρόνο, διαλύθηκε μετά την αποχώρη-
ση σχεδόν του συνόλου των μελών της, πράγ-
μα που σημαίνει ένα τεράστιο ακροατήριο που
κινείται στα αριστερά, ανοιχτό στις αντικαπιτα-
λιστικές προτάσεις.

Γιάννης Κούτρας, γιατρός 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Πέμπτη σύντροφοι και συντρόφισσες από την Κυ-
ψέλη κάναμε εξόρμηση στους εργαζόμενους των δικα-
στηρίων στην Ευελπίδων.

Όπως είναι λογικό η συζήτηση με αφορμή την υπο-
γραφή του τρίτου μνημονίου και την προκύρηξη των
εκλογών ήταν πλούσια, όπως πλούσια ήταν και τα ερω-
τήματα για το ποιά μπορεί να είναι η εναλλακτική. Άνοι-
ξε κουβέντα για το μεταβατικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, αν είναι ρεαλιστικό και πως μπορεί να εφαρμοστεί. 

Ένα ακόμα ζήτημα που άνοιγε στις συζητήσεις ήταν
σχετικά με τους πρόσφυγες. Συνυπήρχαν η διάθεση για
αλληλεγγύη και βοήθεια στον κόσμο που έρχεται, πα-
ράλληλα με τα ερωτήματα που προκύπτουν από την κυ-
ρίαρχη προπαγάνδα, “αν χωράνε, κλπ.”. Από τη δική μας
μεριά απαντάγαμε στους μύθους που γεννούν αυτά τα
ερωτήματα, προβάλλαμε την άνευ όρων στήριξη των
προσφύγων με άνοιγμα των συνόρων, ώστε να μπορούν
να περνάνε ελεύθερα και να μην πνίγονται στα νερά της
Μεσογείου, ταυτόχρονα με την διεκδίκηση για σταμάτη-
μα των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
στη Μέση Ανατολή.   

Τις επόμενες ημέρες στα δικαστήρια πρόκειται να
πραγματοποιηθεί κι εκδήλωση για τις θέσεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ με τη βοήθεια εργαζομένων που διατηρούμε
πολιτική σχέση ήδη από το προηγούμενο διάστημα (στο
συγκεκριμένο χώρο γίνεται εδώ και καιρό, σταθερή
εβδομαδιαία παρέμβαση από την Εργατική Αλληλεγ-
γύη), αλλά κι άλλων που γνωρίσαμε προεκλογικά.

Διοτίμα Χριστοπούλου, φοιτήτρια

Oλοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Καμιά ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, συμβιβασμός» αφιέρωσε ο Ριζο-
σπάστης , την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η επιχειρηματολογία του άρθρου είναι
ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει την ίδια «γραμμή εν-
σωμάτωσης» με τη Λαϊκή Ενότητα, αναπα-
ράγοντας επιπλέον παραπολιτικά σχόλια
για «χρεοκοπία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Όπως και παλιότερα (όταν ο Ριζοσπά-
στης σκοπίμως ταύτιζε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
το ΣΥΡΙΖΑ) αυτή  η επιχειρηματολογία
σκοντάφτει στην πραγματικότητα. Η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ουδέποτε απεμπόλησε το αντικα-
πιταλιστικό της πρόγραμμα και γι’ αυτό και
τρία χρόνια τώρα δεν έχει υποκύψει σε ευ-
καιριακές συνεργασίες, ούτε όταν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν στις δόξες του, ούτε σήμερα με τη
ΛΑΕ. 

Οσο για την εικόνα “διάλυσης” της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ό,τι και να γράφει ο Ριζοσπάστης,
τα μέλη και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ σε ερ-
γατικούς χώρους και γειτονιές γνωρίζουν
πολύ καλά ότι οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
βρίσκονται ενωτικά και ενεργά παρούσες
σε όλες τις μάχες της εργατικής τάξης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Εξόρμηση 
στα δικαστήρια

Κανένας 
συμβιβασμός,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ!

Ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία στη Μεσσηνία με
τη συνέντευξη Τύπου και την παρουσίαση των υποψη-
φίων καθώς και του προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
Σάββατο 5/9. Απο τη Δευτέρα 7/9 άρχισε η λειτουργία
του Περιπτέρου στην Κεντρική πλατεία της πόλης και
αφισοκόλλήθηκε το κέντρο της πόλης.

Την Τρίτη 8/9, κλιμάκιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκε στο
ΙΚΑ και την Εφορία της Καλαμάτας για να συζητήσει με
τους εργαζόμενους για τις εκλογές , αλλά και για την
απάντηση του εργατικού κινήματος απέναντι στο 3o
μνημόνιο. 

Θα ακολουθήσουν περιοδείες σε όλους τους χώρους
δουλειάς κ γειτονιές της πόλης αλλά και εξορμήσεις στα
χωριά. Προσπάθεια γίνεται σε μεγάλα χωριά της Μεσση-
νίας να στηθούν συζητήσεις στα καφενεία. Μια μεγάλη
καμπάνια όπως ακριβώς είχε οργανωθεί η μάχη του δη-
μοψηφίσματος.

Χριστίνα Λαδά, δασκάλα 
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ANTAΡΣΥΑ 
στα 
λιμάνια

• Σε αυτές τις εκλο-

γές στηρίζουμε ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ γιατί είναι η μόνη
πολιτική δύναμη που δε
διστάζει να έρθει σε συ-
νολική ρήξη με την ΕΕ
και το ευρώ και παράλλη-
λα παλεύει για εργατικό
έλεγχο στις τράπεζες και
σε όλη την κοινωνία. Αυ-
τός είναι ο δρόμος για να
συγκρουστούμε με τους
τραπεζίτες και τους κε-
φαλαιοκράτες. 

Εμείς οι Λιμενεργάτες
που παλεύουμε τόσα
χρόνια ενάντια στο ξε-
πούλημα και την ιδιωτικο-
ποίηση του Λιμανιού γνω-
ρίζουμε πολύ καλά ποιοι
στάθηκαν δίπλα μας σε
αυτόν τον αγώνα με συ-
νέπεια και όχι για προσω-
πικές φιλοδοξίες. 

Θέλουμε λοιπόν ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ δυνατή για να
συνεχίσουμε τον αγώνα
όχι μόνο για να μη γίνει
πράξη η ιδιωτικοποίησή
του ΟΛΠ αλλά και για να
διώξουμε την Cosco, για
να τα πάρουμε όλα πίσω
διεκδικώντας κρατικοποί-
ηση του λιμανιού με τον
έλεγχο των εργατών. 

Γιάννης Τσαλίμογλου, 
λιμενεργάτης ΟΛΠ

• Oπως σε όλα τα νοσοκομεία,  έτσι

και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης, αυτό το καλοκαίρι ήταν μαρτυρικό.
Δραματική η έλλειψη προσωπικού. Δραμα-
τικές και οι συνθήκες για τους ασθενείς.
Τις μέρες των κάπιταλ κοντρόλς, έτρωγαν
τρεις φορές τη βδομάδα φασόλια. Μέσα
στο κατακαλόκαιρο δεν υπήρχαν καθόλου
χυμοί, σε ανθρώπους που είτε λόγω ηλι-
κίας δεν πίνουν, είτε λόγω θεραπείας δεν
κάνει να πίνουν  πολύ νερό.

Το προσωπικό έχει ματώσει, κοντεύει
να «καεί» από την υπερπροσπάθεια.
Δουλεύουμε τόσα νυχτερινά και απογευ-
ματινά το μήνα που δεν αντέχονται. Οι
επιπτώσεις στην ασφάλεια των κλινικών,
των εργαζομένων και των ασθενών τε-
ράστιες, όπως φάνηκε και από την πυρ-
καγιά που κόστισε σε ανθρώπινες ζωές
στο ΨΝΑ την περασμένη βδομάδα. 

Αυτή είναι η δραματική επίπτωση των
μνημονίων στον τομέα της ψυχικής Υγεί-
ας. Αυτό είναι το δραματικό αποτέλεσμα
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της πληρωμής των τόκων στους τρα-
πεζίτες. Μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχει
πολύς κόσμος που αναγνωρίζει την δική

μας παρουσία, αλλά στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ
στις προηγούμενες εκλογές, είναι απο-
γοητευμένος από την πορεία του και
αναζητεί απαντήσεις.

Δηλώσεις, όπως της Δέσποινας Χα-
ραλαμπίδου από τη ΛΑΕ, (ότι δε θα
απέκλειε «το ενδεχόμενο να στηριχτεί
μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά  μόνο αν ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει τη λογική της απεμπλοκής
από τα μνημόνια” ή ότι «η ΕΕ δεν είναι
τελειωμένη υπόθεση, αλλά η εμμονή
στη λογική ευρώ πάση θυσία είναι κα-
ταστροφική») δυστυχώς πάνε μέχρι τη
μέση της διαδρομής.

Για να πάμε το ΟΧΙ μέχρι το τέλος, η
μόνη απάντηση είναι η διαγραφή του
χρέους, η έξοδος από το ευρώ και την
ΕΕ, η αντικαπιταλιστική ρήξη, απαντή-
σεις που πάνε τον κόσμο ένα βήμα
μπροστά. Και βέβαια ένα ενιαίο μέτωπο
όλης της εργατικής τάξης για να απο-
τρέψει με τους αγώνες της τη διάλυση
που φέρνουν τα μνημόνια. 

Στο νοσοκομείο πάμε για συνέλευση
αυτήν την Τετάρτη για να πάρουμε αγωνι-
στικές αποφάσεις, ενώ τη Δευτέρα 14 Σε-
πτεμβρίου θα πραγματοποιήσουμε εκδή-
λωση για την ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κατερίνα Αβραμίδου, 
σωματείο εργαζομένων ΨΝΘ 

• H κατάρρευση  της κυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑ ήρθε γιατί μια κυβέρ-
νηση της Αριστεράς, που με το
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
έκανε τον κόσμο της εργασίας να
πιστεύει σε καλύτερες μέρες, τελι-
κά με τους προκλητικούς συμβιβα-
σμούς της, ήρθε σε σύγκρουση με
το μαζικό ρεύμα από τα αριστερά
που την έφερε στην εξουσία.

Είναι τα όρια της ρεφορμιστικής
αριστεράς που δεν κάνει το επόμενο
βήμα, και από την άλλη η δύναμη
του εργατικού κινήματος και των
από τα κάτω, που όπως έριξαν τους
σαμαροβενιζέλους, έριξαν και την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναγκάζον-
τας την Αριστερή Πλατφόρμα και 25
βουλευτές να φύγουν και να φτιά-
ξουν την Λαϊκή Ενότητα.

Η ρήξη με το ευρώ, την ΕΕ και
την ΕΚΤ, το τσάκισμα της διαπλο-
κής του τραπεζικού συστήματος,
η φορολόγηση των εφοπλιστών
και η επιβολή εργατικού ελέγχου
είναι τα επόμενα βήματα προς
όφελος της εργατικής τάξης. Είναι
το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα σε
κάθε κινητοποίηση, είναι η δύναμη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να μπορεί να πάρει
πάνω της τους εργατικούς αγώ-
νες, να οργανώνει απεργίες και
καταλήψεις σε χώρους δουλειάς.

Στις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη, η
εργατική τάξη έχει μια επιλογή, να
στηρίξει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμά της.

Χρήστος Βαρβέρης, 
εργαζόμενος 

στις ταχυμεταφορές

Με εξορμήσεις σε χώρους
δουλειάς και γειτονιές του κέν-
τρου ξεκίνησε αυτή την βδο-
μάδα η προεκλογική καμπάνια
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ηράκλειο
της Κρήτης, συζητώντας τόσο
πάνω στην πρόωρη προκήρυ-
ξη των εκλογών όσο και για
την τεράστια κρίση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και συνολικότερα του ρε-
φορμισμού. 

Είναι οι μεγάλες νίκες του
εργατικού κινήματος, που ανέ-
τρεψαν όλες τις μνημονιακές κυβερνή-
σεις, ριζοσπαστικοποίησαν την εργατική
τάξη και εξασφάλισαν ότι μετά την πτώ-
ση της κυβέρνησης της αριστεράς, η συ-
νέχεια θα είναι ακόμα πιο ανατρεπτική. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ, έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στην εξέλιξη όλων αυτών
των αγώνων και αυτό φαίνεται τόσο από
την στήριξη που απολαμβάνουν απ’ τον
κόσμο της δουλειάς, όσο και απ’ την γεί-
ωση που έχει στην εργατική τάξη το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα. Είναι χρέος
της επαναστατικής αριστεράς να μην
αφήσει την εργατική τάξη να πιστέψει την
επιχειρηματολογία των ρεφορμιστών περί

μονόδρομου της πολιτικής της λιτότητας. 
Χαρακτηριστικό της απήχησης της

ανάλυσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάνω στην πε-
ρίοδο, ήταν οι πλούσιες συζητήσεις που
άνοιξαν το Σάββατο στα εγκαίνια του πε-
ριπτέρου όπου πληθώρα κόσμου ήρθε
για να συζητήσει, να ενισχύσει οικονομι-
κά αλλά και να δοκιμάσει τα φαγητά από
την συλλογική κουζίνα που είχε στηθεί.
Με βλέψη στην προεκλογική εκδήλωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Παρασκευή 11/9, ορ-
γανώνουμε τις παρεμβάσεις μας, προ-
κειμένου να βαθύνει ακόμη περισσότερο
η πολιτική κουβέντα και παλεύοντας για
να γίνει η ανατροπή αντικαπιταλιστική. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, φοιτητής

ΟΧΙ μέχρι το τέλος

Η
καμπάνια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Ξάνθη έχει ξεκινήσει δυναμικά. Την
Πέμπτη κάναμε εξόρμηση στο νοσοκομείο και τη νομαρχία και το
βράδυ έγινε αφισοκόλληση στην Παλιά Πόλη. Το Σάββατο ακο-

λούθησαν εξορμήσεις στην πόλη πρωί και βράδυ, ενώ τη Δευτέρα επι-
σκεφτήκαμε τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ και την Εφορία της Ξάνθης. 

Η ανταπόκριση ήταν πολύ καλή, ειδικά στους εργατικούς χώρους της
πόλης. Παντού η συζήτηση που κυριαρχούσε είχε να κάνει με την ήττα
της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ κι αρκετοί ήταν αυτοί που δήλωναν ότι θα
στηρίξουν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πολύς κόσμος καταλαβαίνει ότι η στρατηγική
της διαπραγμάτευσης και των συμβιβασμών ήταν αυτή που οδήγησε στο
τρίτο μνημόνιο. Όταν η κουβέντα πάει στο δημοψήφισμα, όλοι καταλαβαί-
νουν ότι το μαζικό ΟΧΙ άνοιξε ένα ρήγμα το οποίο πρέπει να εκφραστεί
και στις εκλογές. 

Αυτή ήταν η συζήτηση και με κόσμο που απογοητεύεται από την κατά-
ληξη του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγαν πως δεν θα πάνε στην κάλπη στις 20/9. Συζη-
τώντας όμως μαζί τους την ανάγκη για αποτύπωση του ΟΧΙ και στις εκλο-
γές, ενός ΟΧΙ μέχρι τέλους για το οποίο πάλεψαν και οι ίδιοι και θα πρέπει
να μεταφραστεί σε αγώνες ενάντια στο τρίτο μνημόνιο, άλλαζαν γνώμη σε
σχέση με την αποχή.

Παντελής Αποστολίδης   

Στηρίζουμε 

Μια επιλογή

ΞΑΝΘΗ Δυναμικό ξεκίνημα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πηγαίνοντας προς τις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη υπάρχει μία κατευθυνόμενη προσπάθεια να
καλλιεργηθεί ένα κλίμα αδιαφορίας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτές οι εκλογές είναι μία σημαντική
μάχη και αυτή τη φορά η ψήφος στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν είναι μόνο μία ψήφος διαμαρτυρίας, δεν είναι
μόνο μία ψήφος που θα καταγράψει μεγαλύτερο ποσοστό στην αντικαπιταλιστική αριστερά, αλλά
είναι μία ψήφος που μπορεί να παίξει ρόλο στο να συνενώσει όλα τα κινήματα που αναπτύχθηκαν το
προηγούμενο διάστημα και να τους δώσει  κυρίαρχο ρόλο. 

Να δώσει συνέχεια στο Όχι μέχρι το τέλος, να δώσει συνέχεια στο αντιφασιστικό κίνημα ενάντια στη
Χρυσή Αυγή, να φράξει τα ρατσιστικά μέτρα της ΕΕ ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ δυνατή λοιπόν για να ξαναβγούν οι αγώνες και τα κινήματα ακόμα πιο δυνατά στο προσκήνιο. 

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης

Κορυδαλλός

ΞΑΝΘΗ

Το περίπτερο στο Ηράκλειο
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μαζικά ΑΝΤΑΡΣΥΑ
• Σε αυτές τις εκλογές θα είμαι υποψήφιος με

την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας την
οποία και ευχαριστώ για αυτήν την τιμητική θέ-
ση. 

Θα είμαστε ξανά στις επάλξεις ενάντια στα
μνημόνια, όπως το έχουμε δείξει τόσο καιρό, όχι
στα λόγια, αλλά στις πράξεις, πρωτοστατώντας
στις καταλήψεις, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις.  

Σε αντίθεση με αυτούς που πρόδωσαν τον κό-
σμο και εξακολουθούν να παίζουν αριστεροί,
εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με αυ-
τόν τον κόσμο, στα δύσκολα, δίνοντας τις μάχες.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι δύναμη για τους αγώνες.

Αντώνης Σταματόπουλος,
πρ.  Πρόεδρος σωματείου εργαζομένων 

ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ)

• Παρότι δεν είμαστε εκλογολάγνοι  και επεν-

δύουμε όλες μας τις δυνάμεις στο κίνημα, η ενί-
σχυση του αντικαπιταλιστικού προσανατολισμού,
είναι μονόδρομος στις εκλογές που έρχονται. 

Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι ένα ξεκά-
θαρο πολιτικό λόγο που να δίνει απαντήσεις πά-
νω στο ζήτημα της εναλλακτικής λύσης απέναντι
στο μονόδρομο των μνημονίων. 

Το πρόγραμμα της ΛΑΕ είναι ένα πρόγραμμα
που επικεντρώνει πάνω στην αλλαγή του νομίσμα-
τος, σαν διέξοδο και αυτή υπό όρους.  Όμως η
πολιτική των μνημονίων δεν αφορά απλά το νόμι-
σμα, έχει να κάνει με ένα βαθύτερο και συνολικό-
τερο διαχωρισμό, αφορά τη σύγκρουση με τα τα-
ξικά συμφέροντα που εκφράζονται πίσω από αυ-
τές τις πολιτικές προς όφελος των καπιταλιστών. 

Ιδιαίτερα μετά την εμπειρία των τελευταίων
μηνών το να μιλάει κανείς σήμερα για έξοδο από
την ευρωζώνη χωρίς να μιλά για ρήξη με την ΕΕ,
είναι ανεδαφικό, είναι μια ουτοπία. Χρειάζεται
ρήξη με την ΕΕ και με τις πολιτικές της είτε αφο-
ρούν τα μνημόνια, είτε τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες.  

Εχει μεγάλη σημασία να ανοίξουμε αυτό το ζή-
τημα. Μαζί με άλλους αγωνιστές από όλο το φά-
σμα της αριστεράς, στηρίξαμε την πρωτοβουλία
αλληλεγγύης μαζεύοντας για μια βδομάδα ρου-
χισμό, φάρμακα για τους Σύριους πρόσφυγες
στην κεντρική πλατεία της Θήβας, που είχε με-
γάλη ανταπόκριση.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της Χ.Α, δεν έχουμε
τελειώσει με την απειλή των φασιστών, χρειάζε-
ται σαν μέτωπο να δώσουμε τις δυνάμεις μας σε
αυτόν τον αγώνα, να αποφασίσουμε στη Συνδιά-
σκεψη και να στηρίξουμε ενεργά το εγχείρημα
της ΚΕΕΡΦΑ.

Και στην επαρχία, υπάρχει πολύς κόσμος που
βλέπει προς την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, παρά το ότι μπορεί
σε αυτές τις εκλογές να μπαίνει πληγωμένη από
κάποιες αποχωρήσεις, αλλά και ενισχυμένη από
τη συνεργασία με το ΕΕΚ. Χρειάζεται να κερδί-
σουμε αυτόν τον κόσμο για να μπορούμε να ορ-
γανώσουμε τις σκληρές μάχες που έρχονται, να
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον ξεκάθαρο
πολιτικό λόγο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην επόμενη Συν-
διάσκεψη.

Θανάσης Αποστολόπουλος, 
εργαζόμενος σε οινοποιείο 

Προεκλογική εκδήλωση – συζήτη-
ση έγινε την Κυριακή 6/9, στον πε-
ζόδρομο Γ. Ολυμπίου στο Κουκάκι. 

Πολύ καλές οι εισηγήσεις της
Αργυρής Ερωτοκρίτου και του Βα-
σίλη Μηνακάκη που ανέλυσαν με
πολύ κατανοητό τρόπο το πώς
έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην υπογραφή
του τρίτου μνημονίου και την κα-
τάρρευση και γιατί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι η μοναδική συγκροτημένη με-
τωπική δύναμη με ξεκάθαρες αντι-
καπιταλιστικές απαντήσεις.

Τη συζήτηση παρακολούθησαν
σχεδόν 40 άτομα. Χαρακτηριστικό
ήταν ότι αρκετοί περαστικοί στην
αρχή κοντοστέκονταν και μετά κά-
θονταν να παρακολουθήσουν και
να συμμετέχουν στην κουβέντα
που ακολούθησε μετά τις αρχικές
ομιλίες. 

Ήταν μια καλή δράση της τοπι-
κής ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πολύ χρήσιμη σε
μια περίοδο που ο κόσμος ψάχνει
απαντήσεις και νομίζω ότι ανάλο-
γες εκδηλώσεις πρέπει να γίνουν
σε κάθε πλατεία και γειτονιά.

Κοσμάς Ραυτόπουλος, 
συνταξιούχος

ΚΟΥΚΑΚΙ

Σ
τα πλαίσια της προεκλογικής καμπάνιας της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ επισκεφτήκαμε τους εργαζόμενους του ΚΑΤ, την
Πέμπτη 3/9 και το Ογκολογικό Νοσοκομείο της Κηφι-

σιάς “Αγ. Ανάργυροι”, την επόμενη μέρα. 

Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν πολύ θετική. Δεν
είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εξόρμηση σε αυτά τα νο-
σοκομεία, ούτε περιοριζόμαστε σε ευκαιριακές προεκλογι-
κές επισκέψεις. Οι εξορμήσεις μας πραγματοποιούνται σε
εβδομαδιαία βάση όλο το προηγούμενο διάστημα που οι ερ-
γαζόμενοι στα νοσοκομεία παλεύουν ενάντια στη διάλυση
της Δημόσιας Υγείας και αυτό μας το αναγνωρίζουν. 

Ιδιαίτερα τώρα όμως μετά τις ραγδαίες εξελίξεις του τε-
λευταίου διαστήματος η ανάγκη αυτού του κόσμου να ακού-
σει την άποψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι μεγάλη. Συνολικά δώσα-
με 15 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης και η συζήτηση σε
γενικές γραμμές περιστράφηκε γύρω από τα εξής: Από τη
μια το γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι τα όρια της ρε-
φορμιστικής στρατηγικής κι από την άλλη το αν η έξοδος
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη θα σημάνει
την καταστροφή για την οποία μιλάνε τα παπαγαλάκια των
μνημονίων. Η κουβέντα άνοιγε και για το τι ακολουθεί μετά
τις εκλογές, για το ποια πρέπει να είναι η συνέχεια για το
εργατικό κίνημα και τον κόσμο του ΟΧΙ, ενόψει του τρίτου
μνημονίου, όπως επίσης και για το ζήτημα των προσφύγων,
όπου όλοι όσοι μιλήσαμε εξέφραζαν αισθήματα αντιρατσι-
σμού κι αλληλεγγύης.

Δήμητρα Τζάκου

ΜΑΡΟΥΣΙ

Στον ραδιοφωνικό σταθμό
9,84 βρεθήκαμε και σύντροφοι/
συντρόφισσες του ΣΕΚ την
Πέμπτη 3/9. Η συζήτηση με
τους εργαζόμενους ήταν πλού-
σια και επικεντρωμένη στις μά-
χες που δόθηκαν και θα δο-
θούν απέναντι σε παλιά και νέα
μνημόνια. 

Η πλειοψηφία των εργαζόμε-
νων δήλωσαν οτι θα στηρίξουν
τις δυνάμεις τις αριστεράς,
έχοντας όμως στο μυαλό τους
οτι καμία κυβέρνηση δεν είναι
αρκετή και πως οι αγώνες συ-
νεχίζονται. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε
στο αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος, ένα αποτέλεσμα που
σε καμία περίπτωση δεν εκ-
φράστηκε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προχώρησε
στη ψήφιση του 3ου μνημονίου. 

Πολύτιμες παρατηρήσεις ανα-
δείχθηκαν, όπως το σπάσιμο της
ΛΑΕ από τα αριστερά της κυ-
βέρνησης καθώς και το ρόλο
που έπαιξε το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος προς αυτή την
κατεύθυνση. Δέκα εργαζόμενοι
και εργαζόμενες αγόρασαν την
Εργατική Αλληλεγγύη,   -   ενώ η
πλειοψηφία πήρε την προεκλογι-
κή προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ανοίγοντας την κουβέντα με πα-
ρατηρήσεις, απορίες ή και δια-
φωνίες. 

Αυτή την εβδομάδα θα βρε-
θούμε ξανά στον 9.84, θα συζη-
τήσουμε με τους εργαζόμε-
νους πάνω στο μεταβατικό
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα
τους ζητήσουμε να μας στηρί-
ξουν με την ψήφο τους και να
δυναμώσουν την αντικαπιταλι-
στική αριστερά για τους αγώ-
νες που έχουμε μπροστά μας. 

�Μαρία Μπολοβίνα, 
μέλος Δ.Σ. ΣΒΕΜΚΟ

Στον 9.84

Η κατάσταση στο νοσοκομείο παραμένει τρα-
γική, η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα
θυμίζει εργασιακό μεσαίωνα. Όλες οι υποσχέ-
σεις που μας δώσανε για μια φορά ακόμα μείνα-
νε στα χαρτιά. Η μόνη διέξοδος στο αδιέξοδο
που μας έχουν φέρει οι μνημονιακές πολιτικές
είναι το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑN-
TAΡΣΥΑ. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει
ξεκάθαρο πρόγραμμα και βρίσκεται πάντα στη
πρώτη γραμμή του αγώνα, γι’αυτό εγώ και σε
αυτές τις εκλογές στηρίζω ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Σάκης Σπυρόπουλος, διοικητικός 
υπάλληλος στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού

Ξεκάθαρο
πρόγραμμα

Εξόρμηση στα Πετράλωνα

Αφισοκόλληση στην Πάτρα
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Μ
πορεί η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ανα-
κοινώσει επίσημα το πρόγραμμα της μέχρι
τη στιγμή που γραφόταν αυτό το άρθρο,

αλλά δεν πρέπει να αναμένουμε και μεγάλες εκ-
πλήξεις. Μια πρώτη γεύση έδωσε στην ομιλία της
στην Αλεξανδρούπολη (6/7/2015) η Ντόρα Μπακο-
γιάννη όπου λίγο-πολύ είπε ότι το τρίτο μνημόνιο
θα εφαρμοστεί όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση.
Τα ακριβή της λόγια ήταν: «Αν είμαστε κυβέρνηση
πρέπει να το εφαρμόσουμε. Απλώς θα προσπαθή-
σουμε σε ακραίες περιπτώσεις, να κανούμε βελ-
τιώσεις όπως την περίπτωση φορολόγησης αγρο-
τών, τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση».

Όπως είναι γνωστό όμως οι «θεσμοί» δεν δέ-
χονται ακυρώσεις μέτρων εκτός αν αυτά αντικαθί-
στανται από κάποιο ισοδύναμο μέτρο. Μπορεί να
μην έχουν καταθέσει επίσημα τις προτάσεις τους
από τη ΝΔ αλλά ο Μεϊμαράκης σκιαγράφησε ένα
ισοδύναμο μέτρο όταν στην ομιλία του στο Ηρά-
κλειο Κρήτης αποκάλεσε «άχρηστους» τους εργα-
ζόμενους που επέστρεψαν στις δουλειές τους,
προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο νέες απο-
λύσεις. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήδη έχει εκδώσει σχετική
ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων γράφει
«Δεν περιμέναμε τις δηλώσεις του στην Κρήτη για
να μάθουμε ότι στο μυαλό του κ. Μεϊμαράκη χρή-
σιμοι είναι οι «Κένταυροι», η ομάδα κρούσης της
ΟΝΝΕΔ της οποίας υπήρξε μέλος … και άχρη-
στες οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομι-
κών. Χρήσιμοι είναι οι ΔΑΠίτες που κάνανε χρυ-
σές δουλειές στο ΑΠΘ με τις ΜΚΟ και άχρηστοι
οι εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.
Χρήσιμες, είναι οι αγίες οικογένειες εκδοτών, κα-
ναλαρχών, πολιτικών που το μεσαίο τους όνομα
είναι «διαπλοκή» και «siemens» και άχρηστοι οι
σχολικοί φύλακες. Χρήσιμοι είναι οι «κομιστές»
που διαπομπεύουν την ενημέρωση και τη δημο-
σιογραφία και άχρηστοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ».

Είναι σαφές ότι η ΝΔ και ο Μεϊμαράκης (δι-
καίως) διεκδικούν τον ρόλο του πιο συνεπούς
μνημονιακού κόμματος. Σε σειρά ομιλιών του ο
πρόεδρος της ΝΔ έχει κάνει κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ
ότι όταν θα βρεθεί εκ νέου μπροστά σε νέες ψη-
φοφορίες στη βουλή για νέα μέτρα, τότε πάλι η
κοινοβουλευτική ομάδα του δεν θα πειθαρχήσει
και θα έχει απώλειες, αντίθετα με τη ΝΔ όπου
«πρόθυμα και με χαρά θα σηκώσει το βάρος». Ο
λόγος για αυτό κατά τον ίδιο το Μεϊμαράκη είναι
ότι ο Τσίπρας δεν «πιστεύει αρκετά στη συμφω-
νία». Ίσως η Νέα Δημοκρατία και οι κατά καιρούς
πρόεδροι της να έχουν πει πολλά ψέματα, αυτή
τη φορά όμως είναι απόλυτα ειλικρινείς. Κανένα
άλλο κόμμα, πέρα από τη ΝΔ, και κανένας άλλος
πολιτικός χώρος, πέρα από τη δεξιά δεν έχει πι-
στέψει και αγαπήσει το μνημόνιο περισσότερο.

Αν η άγρια λιτότητα και το μνημόνιο είναι η μισή
πολιτική της ΝΔ τότε, το άνοιγμα στην ακροδεξιά
και τους φασίστες είναι η άλλη μισή. Μπορεί να
ισχυρίζονται διαρκώς ότι αντιτάσσονται στον δι-
χασμό και να θέλουν να καμώνονται ότι κάνουν
ανοίγματα στον χώρο του κέντρου και να διαρρέ-
ουν μεταγραφές στελεχών από το ΠΑΣΟΚ αλλά η
αλήθεια απέχει. Από την πίσω πόρτα αλλά αρκετά
συστηματικά η ΝΔ επιστρέφει στη γραμμή Μπαλ-
τάκου και στο «αγκαζάρισμα» της Χρυσής Αυγής. 

Σε σχετικό άρθρο του Δημήτρη Ψαρρά στην
Εφημερίδα των Συντακτών (7/9/2015) με τίτλο
«αγκαζέ με το ναζισμό» γίνεται μια τεκμηριωμένη

παρουσίαση της αλλαγής γραμμής προς την
ακροδεξιά και την ΧΑ που επιχειρεί η ΝΔ. 

Αγκαζέ με την Χ.Α.

Το απόλυτο «χάι-λάιτ» της πορείας αυτής είναι
το κυριολεκτικό αγκαζάρισμα της χρυσαυγίτισας
βουλευτίνας Δέσποινας Σβερώνη από την πρώην
βουλευτίνα της ΝΔ Μαρία Αντωνίου στις 30/8/2015,
στην «γιορτή μίσους» στο Βίτσι (που αλλού). Όπως
γράφει ο Δ. Ψαρράς, «Ο νέος αρχηγός της ΝΔ
(προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους παλιούς δε-
σμούς με τη ΧΑ), με ορατό στόχο σε πρώτη φάση
τα ακροδεξιά ερείσματα του κόμματος, αλλά και
να μείνει ανοιχτή η δίοδος της ενδεχόμενης μετε-
κλογικής σύμπραξης με μια σοβαρότερη ΧΑ».

Τέτοιου είδους κινήσεις δεν γίνονται «αυθόρμητα»
και χωρίς συνεννόηση από τα πάνω. Ενδεικτικό της
αλλαγής κλίματος είναι ότι πριν από δύο χρόνια, στην
ίδια εκδήλωση η ίδια δεξιά πολιτεύτρια  είχε πέσει θύ-
μα προπηλακισμού από τάγμα της ΧΑ του οποίου επι-
κεφαλής ήταν ο Παναγιώταρος. Και ο ίδιος ο πρό-

εδρος της ΝΔ, όμως κάνει ανοίγματα στους ψηφοφό-
ρους της ΧΑ κατηγορώντας τους ναζί ότι «δεν έκαναν
αρκετά για το μεταναστευτικό» και τους κάλεσε να
ψηφίσουν ΝΔ η οποία θα αντιμετωπίσει το θέμα έτσι
ώστε να «αναπνεύσει η Ελλάδα». Είναι πραγματικά
αξιοσημείωτο ότι κατάφερε να κάνει κριτική από τα
δεξιά στην ΧΑ ανεβάζοντας τον πήχη της ακροδεξιάς
ρητορείας. Ενώ, σχολιάζοντας κείμενα και δηλώσεις
που θυμίζουν την διαδρομή του στις δεξιές ομάδες
κρούσης είπε ότι χαίρεται όταν αυτό συμβαίνει γιατί
έτσι μπορεί να τον ψηφίσουν οι χρυσαυγίτες. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιο κόμμα και αν
είναι πρώτο στις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη θα
έχουμε να παλέψουμε τόσο ενάντια στα μνημόνια
και τη λιτότητα, όσο και ενάντια στον ρατσισμό
και τους φασίστες. Η ενίσχυση των αντικαπιταλι-
στικών ψηφοδελτίων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που στηρί-
ζονται από το ΕΕΚ και ανένταχτους-ες θα είναι
αποφασιστικό βήμα στην ενδυνάμωση της αντί-
στασης και του αγώνα για την ανατροπή. 

Μανώλης Σπαθής

Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ δεν εί-
χαν ανακοινωθεί ακόμα όταν η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, αλλά σύμφω-
να με δηλώσεις του Βαγγέλη
Μεϊμαράκη δεν αναμένονται ιδι-
αίτερες εκπλήξεις και αλλαγές
στα ψηφοδέλτια σε σχέση με αυ-
τά των εκλογών του Ιανουαρίου. 

Έτσι και αλλιώς ομάδα που
κερδίζει δεν την αλλάζεις… Ακό-
μα όμως και αν προσπαθούσε η
ΝΔ να φέρει «φρέσκα και άφθαρ-
τα» πρόσωπα και πάλι μια από τα
ίδια θα ήταν. Είναι εντυπωσιακό
το πώς ακόμα και οι ΟΝΝΕΔίτες,
οι νεολαίοι της ΝΔ, είναι φορείς
των ίδιων γερασμένων ιδεών, και
αντιλήψεων, άξιοι κληρονόμοι
της παράδοσης της ελληνικής
δεξιάς. Πίσω από κάθε «κεν-
τρώο» χαμόγελο του «Βαγγέλα»
αχνοφαίνεται το πραγματικό
πρόσωπο της δεξιάς. Έχει το
θράσος η ΝΔ να διεκδικεί ότι θα
επαναπατρίσει τους ψηφοφό-
ρους που την εγκατέλειψαν στις
προηγούμενες εκλογές για να
ψηφίσουν τότε το ΣΥΡΙΖΑ. Οι μό-
νες μεταγραφές που ίσως θα
έχει να επιδείξει στα ψηφοδέλτια
της η ΝΔ είναι αυτές του Καρα-
τζαφέρη ο οποίος ανακοίνωσε
ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές.
Αυτό και αν θα είναι επιτυχία!

Δεν ξεχνάμε

Δυστυχώς όμως για τη Νέα
Δημοκρατία αυτές οι εκλογές γί-
νονται πολύ γρήγορα, και έτσι
όσο και αν έχει απογοητευτεί ο
κόσμος από την υπογραφή του
μνημονίου από το ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει περάσει αρκετός καιρός για
να ξεχαστεί ο Σαμαράς με το σα-
ξές στόρι, ο Άδωνης και η Βούλ-
τεψη. Δίπλα σε αυτούς τους
αστέρες δεν μπορούμε, και δεν
πρέπει να ξεχάσουμε τον απαρά-
δεκτο Παπαγεωργόπουλο (που
αποφυλακίστηκε πρόσφατα λό-
γω αναπηρίας) και τον Βορίδη
που υπερασπίζεται ως δικηγό-
ρος τους απατεώνες του σκαν-
δάλου της Energa. Και ακόμα
πιο παλιές επιτυχίες, όπως τις
απαγωγές των Πακιστανών με-
ταναστών από τις μυστικές υπη-
ρεσίες χωρίς λόγο, τις υποκλο-
πές της Vodafone, τους «κουμ-
πάρους» και το καρτέλ των γα-
λακτοβιομηχανιών και τόσα πολ-
λά άλλα. Ήταν, είναι και θα είναι,
πέρα από ταξικοί εχθροί, ψεύ-
τες, κλέφτες και απατεώνες.  

Προσπάθειες 
ανασυγκόλλησης
της “δεξιάς
πολυκατοικίας”

Σπάζοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΝΔ

Ένα αξέχαστο σκίτσο του Ιωάννου για το τι σημαίνει η “σιγουριά” της Ν.Δ.
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Ο
ι υποχωρήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις μνημονιακές απαιτήσεις των
ΕΕ-ΔΝΤ ξεκίνησαν με το καλημέρα

της εκλογής της τον περασμένο Γενάρη. Με
το καλημέρα ξεκίνησαν και οι αντιστάσεις
του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος
για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων
τους κόντρα στους συμβιβασμούς. Όπως
και τα προηγούμενα χρόνια, σε κάθε μάχη
των τελευταίων επτά μηνών, οι δυνάμεις της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, βρεθήκαμε μαζί.με όλους τους αγωνι-
στές/ίστριες του κινήματος.

Στις 11 Φλεβάρη, λίγες μόνο μέρες μετά τις
εκλογές, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ προχωρούν
στην πρώτη τους μετεκλογική συγκέντρωση
έξω από το Ραδιομέγαρο απαιτώντας την άμε-
ση επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλε-
όρασης με όλες τις κατακτήσεις του δίχρονου
αγώνα τους. Αντίθετα με όσους τότε καλού-
σαν να δώσουμε χρόνο στην κυβέρνηση, οι
δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρίσκονται στο πλευ-
ρό των αγωνιζόμενων της ΕΡΤ. 

Παραμονές της συμφωνίας της 20ης Φλε-
βάρη, δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στο Σύν-
ταγμα και σε όλη τη χώρα με σύνθημα “ούτε
βήμα πίσω”. Η συμβολή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
ρεύμα που απαιτεί σύγκρουση με τους δανει-
στές, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί σε έξοδο από
το ευρώ και την ΕΕ, είναι αναμφισβήτητη. 

Η απάντηση στην ψυχρολουσία της συμ-
φωνίας της 20Φ είναι η συνέχιση των αγώνων.
Οι καθαρίστριες και οι υπόλοιποι διαθέσιμοι
παραμένουν στο κέντρο αγώνα έξω από το
υπουργείο Οικονομικών, ενώ οι συνάδελφοί
τους μαζί με τους απεργούς της Coca Cola
και της ΕΡΤ3, τους εργάτες της ΒΙΟΜΕ και
τους αγωνιστές των Σκουριών στη Θεσσαλο-
νίκη ξαναστήνουν το κέντρο αγώνα που τους
διαλύει ο Μπουτάρης. Όλα αυτά τα κομμάτια
συντονίζονται στο Καραβάνι Αγώνα και Αλλη-
λεγγύης που ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και
φτάνει πανηγυρικά στην Αθήνα στις 6 Απρίλη,
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάντα στο πλευρό τους.

Ένα κύμα διαδηλώσεων ενάντια στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών κορυφώ-
νεται στην παγκόσμια μέρα δράσης ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες στις 21
Μάρτη, με κέντρο τις δυνάμεις της ΚΕΕΡΦΑ.
Στις 20 Απρίλη, πρώτη μέρα της δίκης της
Χρυσής Αυγής, ύστερα από κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ προς την ΑΔΕΔΥ και όλα τα συνδι-
κάτα, μια μαζική αντιφασιστική απεργία και
διαδήλωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού
απαιτεί την καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων. 

Στην απεργιακή διαδήλωση της Πρωτομα-
γιάς εκφράζεται η πανεργατική διάσταση της
αντίστασης. Το κάλεσμα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς για συγκέντρωση στο Μου-
σείο κόντρα στην υποβάθμιση των ηγεσιών
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στην Κλαυθμώνος, συσπειρώ-
νει όλα τα κομμάτια που απαιτούν την άμεση
ικανοποίηση των αιτημάτων των εργατών και

της νεολαίας. Την ίδια μέρα, η μάχη ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού βρίσκεται
στο κέντρο της απεργιακής συγκέντρωσης
στον Πειραιά και κλιμακώνεται στην απεργία
λιμενεργατών και ναυτεργατών (ΠΕΝΕΝ)
στις 7 Μάη. Το έγκλημα στα ΕΛΠΕ με τους
τέσσερις νεκρούς εργάτες δείχνει που οδη-
γούν τα ξεπουλήματα.

Στις 20 Μάη, οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία, που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή
των αγώνων τα προηγούμενα χρόνια κόντρα
σε Λοβέρδους και Γεωργιάδηδες, δίνουν συ-
νέχεια στη μάχη ενάντια στις μνημονιακές πο-
λιτικές λιτότητας και περικοπών με 24ωρη πα-
νυγειονομική απεργία και πανελλαδικό συλ-
λαλητήριο στην Αθήνα. Τα σχήματα της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στον κλάδο πρωτο-
στατούν στην κήρυξη και οργάνωσή της.

Κίνημα

Μέχρι τις 3 Ιούνη, το κλίμα στο κίνημα
αποτυπώνεται με το πιο ξεκάθαρο τρόπο
στο πανό των διαδηλωτών από τις Σκουριές:
“Τσίπρα, Λαφαζάνη και Τσιρώνη, στη Χαλκι-
δική η υπομονή τελειώνει”. Αυτή η διάθεση
δίνει τον τόνο και στις 11 Ιούνη, όταν στο
επίσημο άνοιγμα της ΕΡΤ δύο χρόνια μετά
το “μαύρο”, εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι
ξεμπροστιάζουν την επίσημη φιέστα απαι-
τώντας όχι κυβερνητικούς Ταγματάρχες αλ-
λά αυτοδιαχείρηση και εργατικό έλεγχο.

Στις 16 Ιούνη, οι κοινότητες των μετανα-
στών μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ απαιτούν έξω από
τη Βουλή “ιθαγένεια για όλα τα παιδιά χωρίς
αποκλεισμούς” ενάντια στο νέο νόμο που,
αντίθετα με τις προεκλογικές υποσχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει την πλειοψηφία των παι-

διών δεύτερης γενιάς χωρίς χαρτιά. Η πρω-
τοβουλία τους φτάνει στα συνέδρια της ΔΟΕ
και της ΟΛΜΕ που υιοθετούν ψηφίσματα με
τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, η κυβέρνη-
ση στέκεται απέναντι από το κίνημα ενάντια
στον πόλεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις καθώς ο ίδιος ο Τσίπρας, μαζί με τον
Αναστασιάδη της Κύπρου, σφίγγει τα χέρια
του σφαγέα Νετανιάχου του Ισραήλ και του
Αιγύπτιου δικτάτορα Σίσι.

Η νέα μνημονιακή συμφωνία που ετοιμάζει
ο Τσίπρας γίνεται δεκτή με οργή. Η συγκέν-
τρωση στις 21 Ιούνη στο Σύνταγμα με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ξεσηκώνει τον κόσμο ανεβαί-
νοντας στα σκαλιά της Βουλής καθώς και η
απειλή της ΑΔΕΔΥ για απεργία, οδηγούν την
κυβέρνηση στην κήρυξη του δημοψηφίσμα-
τος. Η έκρηξη εκείνης της βδομάδας δεν
έχει προηγούμενο κόντρα στους πιο σκλη-
ρούς εκβιασμούς του μνημονιακού μπλοκ
που κορυφώνονται στο κλείσιμο των τραπε-
ζών. Στις 5 Ιούλη, το σαρωτικό 61,3% του
ΟΧΙ γιορτάζεται πανηγυρικά στο Σύνταγμα.
Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πρωτοστά-
τησαν για αυτή την ιστορική νίκη, γίνονται
δεκτές με ενθουσιασμό καθώς μπαίνουν
στην πλατεία. Στις 15 Ιούλη, η 24ωρη της
ΑΔΕΔΥ ανοίγει το δρόμο της απεργιακής
σύγκρουσης και με το τρίτο μνημόνιο.

Η ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις εκλογές της
20 Σεπτέμβρη και η ένταξη στις γραμμές της
στις μάχες της επόμενης μέρας είναι η καλύτερη
εγγύηση για να ανατρέψουμε παλιά και νέα μνη-
μόνια. Το φωτογραφικό δισέλιδο που ακολουθεί,
μας προτρέπει: Θυμηθείτε τις μάχες που δώσαμε
μαζί και ελάτε να τις συνεχίσουμε μαζί!

Λ.Β.

Με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
όπως σε κάθε μάχη που δώσαμε

Συνέχεια στη σελίδα 14

ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) 
του Χρίστου 

ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
του Αναστασίου 

ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
του Δημητρίου

ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του Νικολάου

ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Σπύρου 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του Αλέξανδρου

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
του Αριστείδη

ΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) 
του Ευαγγέλου

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
του Παναγιώτη

ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του Ευαγγέλου

ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
του Ηλία - Ιωάννη

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ 
του Γεωργίου 

Επικρατείας

Οι υποψήφιοι

15 Ιούλη, απεργία ΑΔΕΔΥ

Με αλφαβητική σειρά



Όχι στις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και τους εναγκα  -
λισμούς με τους σιωνιστές του 
Ισραήλ και τους δικτάτορες

της Αιγύπτου

16 Ιούνη, Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά των μεταναστών χωρίς αποκλεισμούςΑντίσταση στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών!11 Ιούνη, συγκέντρωση εργαζόμενων της ΕΡΤ και αλληλέγγυων στο Ραδιομέγαρο21 Μάρτη, παγκόσμια μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
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σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

15 Ιούλη, απεργία του δημοσίου ενάντια στο τρίτο μνημόνιο

5 Ιούλη, πανηγυρίζουμε 
το σαρωτικό 61,3% ΟΧΙ 
στο δημοψήφισμα

20/4, αντιφασιστική απεργιακή διαδήλωση στην έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής στις φυλακές Κορυδαλλού

3 Ιούνη, το μήνυμα των διαδηλωτών από τις Σκουριές εκφράζει τις διαθέσεις ολόκληρου του κινήματος20 Μάη, πανυγειονομική απεργία ενάντια στη συνέχιση των μνημονιακών περικοπών
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Α
πό τις υποσχέσεις για ακύρω-
ση των μνημονίων που έδωσε
πριν ένα χρόνο στη ΔΕΘ, με

το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης,
φέτος ο Αλέξης Τσίπρας στην αντί-
στοιχη ομιλία του υποσχέθηκε  τη
«βελτίωσή» τους, μαζί με μπόλικη
σάλτσα υποσχέσεων για ένα σχέδιο
διακυβέρνησης που θα δίνει έμφαση
σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. 

«Θέλουμε ανάπτυξη που να μην
στηρίζεται σε κοινωνικά ερείπια» εί-
πε και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. «θα εγγυάται την κοινωνική
ευημερία και την αναδιανομή του ει-
σοδήματος» και «θα στηρίζεται στην
καινοτομία, την τεχνολογία, την ποι-
ότητα της οικονομίας». Πώς θα γί-
νουν όλα αυτά; Με ένα «νέο αναπτυ-
ξιακό μοντέλο», απαντά ο Τσιπρας.
«Στις 20 Σεπτεμβρίου ξεμπερδεύου-
με με το παλιό», ώστε «να βγει η Ελ-
λάδα από το βαθύ χαντάκι της δια-
πλοκής και της διαφθοράς, στο
οποίο την έριξαν οι πολιτικοί του
χθες», είπε ο Τσίπρας, στην ομιλία
του στο Αιγάλεω, συμπληρώνοντας
ότι «δεν θα αφήσουμε το παλιό κα-
τεστημένο να επιστρέψει». 

Στην πραγματικότητα η πρόταση
Τσίπρα για το τι σημαίνει βελτίωση
του μνημονίου δε φέρνει τίποτα και-
νούργιο. Πρόκειται απλά για υπο-
σχέσεις που ούτε μπορεί ούτε και
θέλει να εφαρμόσει και για δεύτερη
φορά θα πάνε περίπατο, στο όνομα
μία κυβέρνησης συνεργασίας με
όλα τα κόμματα που ψήφισαν το
μνημόνιο. Συγκεκριμένα ο Τσίπρας
είπε στη συνέντευξή του τη Δευτέρα
7/9 στη ΔΕΘ ότι «έχει αποδειχτεί
πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεργα-
στεί ακόμα και με δυνάμεις που
έχουν αντίθετη ιδεολογία, όπως με
τους ΑΝΕΛ, που υπήρξε μια έντιμη
συνεργασία». Είναι τόσο χρεωκοπη-
μένος ο δρόμος που υπόσχεται ο

Τσίπρας που φτάνει σε σημείο ακό-
μα και δύο εβδομάδες πριν τις εκλο-
γές να αποδέχεται ότι μία συνεργα-
σία με τη ΝΔ είναι εφικτή (αντί για
τον άλλο κόσμο που είναι εφικτός -
όπως  έλεγε το γνωστό σύνθημα). 

Από την άλλη ακόμα και αν υποθέ-
σουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε αυτοδυ-
ναμία για να εφαρμόσει τα μνημόνια
με την απαραίτητη αριστερή ευαι-
σθησία, οι προτάσεις που έκανε στη
ΔΕΘ του 2015, οι οποίες θα βγά-
λουν την ελληνική οικονομία από την
κρίση είναι εντελώς για τα σκουπί-
δια. 

Υποσχέσεις

Ο Τσίπρας μίλησε για στήριξη που
«κατευθύνεται στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τις νεοφυείς και καινο-
τόμες επιχειρήσεις, στον αγροτικό
τομέα, στις ξένες επενδύσεις και τις
νέες κοινωνικές επιχειρήσεις και θα
χρηματοδοτηθεί από τις ανακεφα-
λαιοποιημένες συστημικές και συνε-
ταιριστικές τράπεζες, το νέο ΕΣΠΑ,
τη δημιουργία νέας αναπτυξιακής
τράπεζας, το πακέτο Γιούνκερ και
τις συνεργασίες με την Παγκόσμια
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων». 

Στην πραγματικότητα υπόσχεται
ξανά έναν αποτυχημένο και χρεωκο-
πημένο δρόμο ανάπτυξης των επι-
χειρήσεων που σε βάθος χρόνου θα
οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφο-

ρίας και από κει και πέρα το όποιο
περίσσευμα μερικών θρυμμάτων θα
κατευθυνθεί προς τις ανάγκες της
εργατικής τάξης. Μόνο που μέσα σε
συνθήκες οικονομικής κρίσης και
μνημονίου αυτές οι υποσχέσεις δεν
αξίζουν ούτε το μελάνι που γράφτη-
καν. Άλλωστε οι δηλώσεις Δραγασά-
κη ότι το μνημόνιο δαιμονοποιήθηκε,

αναδεικνύουν ότι στόχος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι να εφαρμόσει όσα ακριβώς
υπέγραψε. 

Όσο και αν προσπαθεί ο Τσίπρας
να πείσει τον κόσμο που τον ψήφισε
τον Γενάρη του 2015 ότι δεν έχει κα-
μία σχέση με το παλιό πολιτικό κό-
σμο της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που εί-
ναι ταυτισμένα με τη διαφθορά και

τις ψεύτικες υποσχέσεις, δεν μπορεί
να τα καταφέρει. Οι χιλιάδες αγωνι-
στές και αγωνίστριες της αριστεράς
που εγκαταλείπουν τον ΣΥΡΙΖΑ αγα-
νακτισμένοι από το πόσο πολύ μοι-
άζει με όλα τα χρεωκοπημένα κόμ-
ματα που κυβέρνησαν τα τελευταία
χρόνια ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο
με τους αγώνες τους μπορούν να
βάλουν τέρμα στη φτώχεια και την
ανεργία των μνημονίων. 

Εργατικός έλεγχος

Μόνο γιατί οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ αντιστάθηκαν με κατάληψη του
Ραδιομέγαρου, πήραν τον έλεγχο
και συνέχισαν δύο χρόνια να αγωνί-
ζονται όταν τα ΜΑΤ του Σαμαρά –
Βενιζέλου τους έδιωξαν από το Ρα-
διομέγαρο ξανακέρδισαν τη δουλειά
τους. 

Μόνο γιατί ντόπιοι και μετανάστες
παλέψαμε μαζί ενάντια στις δολοφο-
νικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής
πριν και μετά τη δολοφονία Φυσσα
καταφέραμε να τους αναγκάσουμε
να κάτσουν στο εδώλιο του κατηγο-
ρουμένου.  

Τις ίδιες μάχες θα συνεχίσουμε
και σήμερα κόντρα στα νέα και πα-
λιά μνημόνια, απαιτώντας αντί για
περικοπές συντάξεων διαγραφή του
χρέους και αντί για ιδιωτικοποιήσεις
και ξεπουλήματα κρατικοποιήσεις
και εργατικό έλεγχο, έξοδο από το
ευρώ και την ΕΕ. 

Ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το
Γενάρη και είδε τις υποσχέσεις του
να προδίδονται από την ίδια την ηγε-
σία που υποσχόταν τσάκισμα των
μνημονίων, δε χρειάζεται να περιμέ-
νει τις νέες ακόμα πιο ανεδαφικές
υποσχέσεις του Τσίπρα, αλλά να στη-
ρίξει την αντικαπιταλιστική αριστερά,
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για τη νίκη όλων των
μαχών που έχουμε μπροστά μας.

Κ.Θ 

Π
αρά το γεγονός ότι πλησιάζει η ημε-
ρομηνία των εκλογών, το πρόβλημα

του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αντί για συσπεί-

ρωση μελών, συνεχίζει να καταγράφει απο-

χωρήσεις. Καθημερινές συνεχίζονται να είναι

οι αποχωρήσεις μελών από οργανώσεις του

κόμματος, με αποκορύφωμα τη διάλυση της

νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που συνοδεύτηκε από

μια σκληρή ανακοίνωση. 

Την περασμένη εβδομάδα αποχώρησε η
πλειοψηφία των στελεχών της Νεολαίας ΣΥ-
ΡΙΖΑ, καθώς κοινή δήλωση υπέγραψαν 37
από τα 64 εναπομείναντα μέλη του Κεντρικού
Συμβουλίου της οργάνωσης, ενώ επτά στελέ-
χη που εντάσσονταν στην Αριστερή Πλατ-

φόρμα της Νεολαίας, είχαν ήδη αποχωρήσει
προς τη Λαϊκή Ενότητα. Στην πραγματικότη-
τα αυτό σημαίνει την ουσιαστική διάλυση της
Νεολαίας η οποία με ένα άκρως επικριτικό
προς την ηγεσία κείμενο που κάνει λόγο για

πλήρη χρεωκοπία του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν
ότι δεν είναι πια σε θέση «να στηρίξουμε, να
ενισχύσουμε και να συμμετέχουμε στο ΣΥΡΙ-
ΖΑ». Ταυτόχρονα προτείνουν “ψήφο σε αρι-
στερά, ριζοσπαστικά, αντικαπιταλιστικά ψη-
φοδέλτια, που αντιστοιχούνται στις παραπά-
νω προκείμενες της τελευταίας απόφασης
του ΚΣ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και σχηματίζον-
ται στο πλαίσιο της απόρριψης της ΤΙΝΑ (Th-
ereΙsNoAlternative) των μνημονίων, για να εκ-
φραστεί το «ΟΧΙ μέχρι τέλους», αλλά και με
ορίζοντα ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές
ανατροπές. Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, θα
δώσουμε τη μάχη στους νεολαιίστικους χώ-
ρους όπου ζούμε και παρεμβαίνουμε – στα
σχολεία, τα πανεπιστήμια, στις γειτονιές,
στους χώρους δουλειάς – ώστε η νεολαία,
μια νεολαία που με συντριπτική πλειοψηφία
στήριξε το «ΟΧΙ» στο δημοψήφισμα, να επιλέ-
ξει το δρόμο της αντίστασης και της ανατρο-
πής, ενάντια σε αντι-πολιτικές επιλογές ή

στην αποχή”. 
Παράλληλα 55 μέλη αποχώρησαν από την

Οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αμπελοκήπων. Η συγ-
κεκριμένη οργάνωση είναι αυτή από την
οποία προέρχεται ο Αλέξη Τσίπρας. Η ανα-
κοίνωση των μελών αναφέρει: «Δεν πρέπει
και δεν μπορούμε να δεχτούμε την μετάλλα-
ξη του ΣΥΡΙΖΑ,  σε κόμμα του 3ου μνημονίου,
της λιτότητας, της συναίνεσης με την ντόπια
και διεθνή κυρίαρχη τάξη», αναφέρουν χαρα-
κτηριστικά.

Συλλογική δήλωση

Με συλλογική τους δήλωση αποχώρησαν
από το ΣΥΡΙΖΑ όλα τα μέλη του Τμήματος Οι-
κολογίας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασμού, που αναφέρουν: “Συνεχίζουμε να
στηρίζουμε και να συμμετέχουμε, συμβάλλον-
τας με όλες μας τις δυνάμεις, σε όλα τα κινή-
ματα και τους αγώνες υπεράσπισης της δη-
μόσιας περιουσίας, αντίστασης στην υφαρπα-

γή γης, προστασίας του φυσικού πλούτου,

του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίω-

σης των τοπικών κοινωνιών, διαφύλαξης των

δημόσιων- κοινωνικών αγαθών και των «κοι-

νών». Αγώνες και κινήματα που βρίσκονται σε

σύγκρουση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές”. 

Μαζικές αποχωρήσεις εμφανίζονται και

στους διάφορους εργατικούς τομείς όπως οι

αποχωρήσεις 13 μελών (από τα 21) του Συν-

τονιστικού της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγεί-

ας του ΣΥΡΙΖΑ Αττικής, που προσχώρησαν

στη Λαϊκή Ενότητα. Επίσης αποχώρησαν 38

μέλη της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ αερομε-

ταφορών, σημειώνοντας στο τέλος της δήλω-

σης αποχώρησης τους “όσοι και όσες συνεχί-

ζουν να στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά εξα-

κολουθούν να σέβονται τις αξίες, τους αγώ-

νες και την ιστορία της αριστεράς, να μην

την αδικούνε υποστηρίζοντας τις μνημονια-

κές πολιτικές στο όνομα της”.

“Αναπτυξιακό Μνημόνιο”
- σαν να λέμε πρόγραμμα
... νεκροζώντανο

Το κύμα αποχωρήσεων συνεχίζεται
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ΔΑΦΝΙ

Έγκλημα στο
βωμό του xρέους

Κ
οινή ανακοίνωση-καταγγελία για τις
απαράδεκτες δηλώσεις Μεϊμαράκη
εξέδωσαν οι Παρεμβάσεις Πρωτοβάθ-

μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο
Μεϊμαράκης κατά τη διάρκεια της περιοδεί-
ας του στο Ηράκλειο δήλωσε ότι ««εμείς λέ-
γαμε όχι σε άχρηστους στο Δημόσιο, εκεί-
νοι τους επαναπροσέλαβαν» σχετικά με
τους διαθέσιμους που κέρδισαν με το σπαθί
τους τις θέσεις πίσω στις δουλειές τους. 

«Αυτή τη γνώμη έχει ο κ. Μεϊμαράκης
για τους χιλιάδες εργαζόμενους εκπαι-
δευτικούς, καθαρίστριες, σχολικούς φύ-
λακες, υπαλλήλους ΕΡΤ, διοικητικούς
στα ΑΕΙ,  που από τη μία στιγμή στην
άλλη βρέθηκαν στο δρόμο επί της συγ-
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα βέ-
βαια πάντα με τις επιταγές των μνημο-
νίων κι όχι τις κοινωνικές ανάγκες. (...)

Οι «άχρηστοι» που επαναπροσλή-
φθηκαν συνεχίζουν να αποτελούν «αγ-
κάθι» για τους δανειστές και τους ντόπι-
ους εκπροσώπους τους. Πρώτα και κύ-
ρια γιατί το επέβαλλαν με τους αποφα-
σιστικούς αγώνες τους κι όχι γιατί τους
χαρίστηκε από κάποια κυβέρνηση. Κι
αυτό δεν μπορεί να το χωνέψει ο κ. Μεϊ-
μαράκης… Τη χρησιμότητα ή μη του κά-
θε ανθρώπου την κρίνουν οι πράξεις και
τα λεγόμενά του! Αυτοί που περισ-
σεύουν σε αυτόν τον τόπο δεν είναι οι
εργαζόμενοι, αλλά όσοι ψηφίζουν μνη-
μόνια και στηρίζουν τις πολιτικές της
αφαίμαξης των εργαζομένων!», αναφέ-
ρουν οι εκπαιδευτικοί.

�

• Σε διαδήλωση στο υπουργείο Παι-
δείας την Πέμπτη 10/9 στις 12μες κα-
λούν οι Παρεμβάσεις ΠΕ και ΔΕ.

Άχρηστος είναι 
ο Μεϊμαράκης

Τ
ην επαναπρόσληψη της απολυμένης κα-
θηγήτριας από το φροντιστήριο «Επιλο-
γή» στο Ηράκλειο Κρήτης κατάφεραν το

Σωματείο Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευ-
σης και οι συμπαραστάτες από άλλα σωματεία
και οργανώσεις της αριστεράς.   

Την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη σε συνάντηση
στο Υπουργείο Εργασίας η εργοδοσία δεσμεύ-
τηκε να πάρει πίσω στη δουλειά την απολυμέ-
νη καθηγήτρια και μέλος του ΔΣ του Σωματεί-
ου της. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι
της εργοδοσίας, η απολυμένη καθηγήτρια, εκ-
πρόσωποι του Σωματείου Εκπαιδευτικών Ιδιωτι-
κής Εκπαίδευσης «Γαλάτεια Καζαντζάκη» Ηρα-
κλείου, του ΣΕΦΚ, της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ),
του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαί-
δευση Νομού Αττικής «Ο Βύρων» και του ΕΚΑ.

Την ώρα της συνάντησης έγινε παράσταση δια-
μαρτυρίας έξω από το υπουργείο. 

Το Σωματείο «Γαλάτεια Καζαντζάκη» σε ανα-
κοίνωσή του αναφέρει: «Η συνάντηση είχε θετι-
κή έκβαση, καθώς από την πλευρά της εργοδο-
σίας του φροντιστηρίου υπήρξε δέσμευση για
την επαναπρόσληψη της συναδέλφου και δια-
βεβαίωση για την τήρηση της εργατικής νομο-
θεσίας για το σύνολο των εργαζομένων της
επιχείρησης.

Σε μια περίοδο που χτυπιούνται τα εργατικά
δικαιώματα, ως αποτέλεσμα της αντεργατικής-
αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται τόσο
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις όσο και
από την πρόσφατη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, ο συλλογικός αγώνας, η οργάνωση στα
σωματεία μας και η ταξική αλληλεγγύη είναι η
δύναμή μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να
έχουμε κατακτήσεις».

Κ
άλεσμα για τη δημιουργία ανοιχτής επιτροπής ταξικής αλληλεγγύης στους απεργούς των
Πανεπιστημίων που διώκονται κυκλοφορεί από συναδέλφους τους. Η πρώτη συνάντηση της
επιτροπής θα γίνει την Πέμπτη 10/9 στις 6μμ στην αίθουσα 4 του Τμήματος Πολιτικής Επιστή-

μης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ στο Μοναστηράκι (2ος όροφος, Αιόλου 42�44 και Κολοκο-
τρώνη). Η δίκη των 14 εργαζόμενων που κατηγορούνται έχει οριστεί για τις 12 Οκτώβρη στις 9πμ. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση-κάλεσμα: «Έχουν περάσει ακριβώς 2 χρόνια από τότε που ξέσπα-
σε η απεργία των εργαζόμενων στις διοικητικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων ενάντια στις διαθε-
σιμότητες-απολύσεις πολλών εκατοντάδων συναδέλφων. Τόσο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
όσο και δευτερευόντως στο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) η απεργία πήρε πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά ως
προς τη διάρκεια και τη μαχητικότητα, ως προς τις μορφές και το περιεχόμενο του αγώνα». 

Παρενόχληση
Θυμίζει ακόμα ότι «Η παρενόχληση από τις διωκτικές αρχές ξεκίνησε ήδη κατά τη διάρκεια της

απεργίας στις 6/12/2013, όταν το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολι-
τεύματος της Ασφάλειας ζήτησε εγγράφως από το τέως Προεδρείο του Δ.Σ. του Συλλόγου Διοι-
κητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ (ΣΔΠ) τα στοιχεία των μελών της απεργιακής επιτροπής, ενώ ακο-
λούθησαν πολλά αντίστοιχα επεισόδια μέχρι την δίωξη των 14 εργαζόμενων που δικάζονται. Η
πρωτοβουλία για την επιτροπή στήριξης τονίζει ότι «στόχος των διωκτικών αρχών είναι το σύνολο
των απεργών και ο ίδιος ο απεργιακός αγώνας». 

Συνεχίζουμε απεργιακά

Η
ΑΔΕΔΥ έχει αναγκαστεί κάτω
από την πίεση της βάσης να
υποσχεθεί ότι θα κηρύξει απερ-

γία μέσα στον Οκτώβρη ενάντια στο τρί-
το Μνημόνιο, όποια κυβέρνηση και αν
προκύψει από τις εκλογές στις 20 Σε-
πτέμβρη. Είναι μια απόφαση που δεν
πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Με Γενικές
Συνελεύσεις, με μαζέματα σε χώρους
δουλειάς, με ενημέρωση όλων των ερ-
γαζόμενων μπορεί να βγει συγκεκριμένα
αυτή η απεργία και να απλωθεί και σε
όλο τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες μαζί με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ θα δώσουν και
αυτή τη μάχη. Άλλωστε, ο Συντονισμός
ετοιμάζει την Πανελλαδική του Συνέλευ-
ση (ημερομηνία θα ανακοινωθεί) για την
καλύτερη συνεργασία όλων των κλάδων
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Νεκ. Δ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Επαναπρόσληψη απολυμένης

Αλληλεγγύη στους διοικητικούς ΑΕΙ

ΔΕΘ 5/9/15

Τ
ρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυ-
ματίες είναι ο τραγικός απολογισμός
της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο-Δαφνί την Παρα-
σκευή 4/9. 

Αρκετά ΜΜΕ έτρεξαν να ρίξουν την ευ-
θύνη σε έναν «εξαιρετικά επικίνδυνο»
ασθενή που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο
προκαταλαμβάνοντας την ΕΔΕ που έχει
διαταχτεί και τα επίσημα πορίσματα. Αντί-
θετα όπως αναφέρει σε κείμενο της η Εφη-
μερίδα των Συντακτών, «το κυρίαρχο σενά-
ριο για τα αίτια της πυρκαγιάς είναι βραχυ-
κύκλωμα μηχανήματος σε αποθήκη στην
οποία ήταν στοιβαγμένα και στρώματα». Η
αιτία όμως των θανάτων είναι η έλλειψη
προσωπικού που υπάρχει στο νοσοκομείο
καθώς το νοσοκομείο λειτουργεί κάτω από
τα όρια ασφάλειας. 

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων σε
ανακοίνωσή του καταγγέλλει: «Το περι-
στατικό στο ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ έχει ξεσηκώσει
θύελλα αντιδράσεων για το που έχουν
οδηγήσει οι πολιτικές των μνημονίων,με
τις βαθιές περικοπές και τις τραγικές ελ-
λείψεις προσωπικού σε όλα τα δημόσια
νοσοκομεία.

Κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες
ήτανε ζήτημα χρόνου να θρηνήσουμε νε-
κρούς. Ανάλογα περιστατικά, λιγότερο ή
περισσότερο σοβαρά έχουν συμβεί και σε
άλλα νοσοκομεία στο παρελθόν και είναι
σίγουρο ότι θα έχουμε κλιμακούμενα αντί-
στοιχα τραγικά επεισόδια το επόμενο διά-
στημα.

Ελλείψεις
Τα πάντα θυσιάζονται στο βωμό της

αποπληρωμής του χρέους και της δημο-
σιονομικής πειθαρχίας, οι ζωές μας, οι
δουλειές, οι συντάξεις και μισθοί μας,οι
δομές πρόνοιας υγείας και οι νοσηλευόμε-
νοι των ψυχιατρικών νοσοκομείων.

Τα συνδικάτα στην Υγεία καταγγέλλανε
και προειδοποιούσανε εδώ και πολύ καιρό
για τις δραματικές ελλείψεις νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και ιατρικού προσωπικού στα
δημόσια νοσοκομεία. Αλλά και για το που
έχουν οδηγήσει οι βαθιές περικοπές και η
υποχρηματοδότηση. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
έχουν δώσει μάχες, ενάντια στην υποβάθμι-
ση και στην προοπτική να μπουν λουκέτα
στα ψυχιατρικά νοσοκομεία

Υπουργοί και λοιποί ανευθυνοϋπεύθυνοι
ακολούθησαν την πεπατημένη, εξέφρασαν
την θλίψη τους και προχώρησαν σε Ένορ-
κη Διοικητική Εξέταση. Μπορούν να ψά-
ξουν τους ενόχους και τα αίτια της τραγω-
δίας σε όλους τους μνημονιακούς υπουρ-
γούς που με κυνισμό πετσόκοψαν την χρη-
ματοδότηση και το αναγκαίο προσωπικό
για την αναγκαία και ασφαλή λειτουργία
των νοσοκομείων.

Φτάνει πια η κοροϊδία, για να σταματή-
σουμε να έχουμε νεκρούς χρειάζονται λε-
φτά και μαζικές προσλήψεις».

Νεκ. Δ.
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Χιλή ’73 – Η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 Στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Χιλή ’73 – Η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλητής: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 πλ. Μικρασιατών 7μμ
Εκλογές: η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και ο
ρόλος της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικό-
λαος) 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Χρώματα 8μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ.Αντώνιος) 7.30μμ
Ποιος μπορεί να ανατρέψει τη λιτότητα
στην Ευρώπη;

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
7.30μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Κώστας Μπαχούμης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Μαγαζί 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ποιος μπορεί να ανατρέψει τη λιτότητα
στην Ευρώπη;
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 Πνευματικό Κέντρο 7μμ
Γερμανία 1918-23: 
Η χαμένη επανάσταση
Ομιλητής: Διονύσης Νικολόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Gush 7μμ
Χιλή ’73 – Η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων στη στοά) 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες –
ενάντια στην Ευρώπη φρούριο
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Καλοδεχούμενοι όλοι οι πρόσφυγες –
ενάντια στην Ευρώπη φρούριο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Εκλογές: Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και ο
ρόλος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Οργανώνουμε τις εκλογές και το αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 κυλικείο δημαρχείου 
Κερατσινίου 7μμ
Οργανώνουμε τις εκλογές και το αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Οργανώνουμε τις εκλογές και το αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 πλ. Καρπάθου 7.30μμ
Οργανώνουμε τις εκλογές και το αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο
Ομιλητής: Μάριος Ζέκιο

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Δολίχη (Δημητρα-

κοπούλου 51) 7.30μμ
Χιλή ’73 – Η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 White Rabbit 7.30μμ
Γιατί απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 17/9 White Rabbit 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Quiz 7.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Δημήτρης Αξαμπανόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Goody’s 7.30μμ
Χιλή ’73 – Η τραγωδία του κοινοβου-
λευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Γερμανία 1918-23 – Η χαμένη επανά-
σταση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 πάρκο Λυσίου 
(Γαλατσίου και Βεϊκου) 7.30μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Σύλβια
Κοιλάκου

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 σταθμός ΗΣΑΠ 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 θεατράκι πλ. ΗΣΑΠ 8μμ
Ομιλητές: Γιώργος Ράγκος, Κώστας Παπα-
δάκης, Δέσποινα Κουτσούμπα, Μ. Κου-
τρουμάνος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 πλ. Κοραή 7μμ
Ομιλητές: Αντώνης Αλφιέρης, Θανάσης
Διαβολάκης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Περιβολάκι 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 Σπλάντζια 7.30 μμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, Γιάννης Πετρά-
κης

ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλ. Δημοκρατίας 7.30μμ
Ομιλητές: Κ. Παπαδάκης, Σ. Κοντομάρης,
Δ. Τζαμουράνης, Ν. Γεωργίου

ΛΑΥΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλατεία 8μμ
Ομιλητές: Κ. Τουλγαρίδης, Γ. Ράγκος

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/9 πλ. Ρήγα Φερραίου-Πανελλήνιο
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανίγος, Θένια Ασ-
λανίδη, Σάββας Μιχαήλ

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλατεία Κυψέλης 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Τάσος Κα-
τίντσαρος, Δημήτρης Μπλάνας

ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πάρκο Αγ. Μελετίου 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλ. Πανόρμου 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς, Ειρήνη
Γαϊτάνου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλατεία Δαβάκη 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 κεντρική πλατεία 7μμ
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλ. Εσταυρωμένου 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλατεία Γεωργίου 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πλ. Ελευθερίας 7.30μμ
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 Κεντρική Πλατεία 8μμ
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανίγος, Θένια Ασ-
λανίδη, Νίκος Πελεκούδας

ΑΡΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 ξενοδοχείο Κρόνος 8μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 αίθ. επιμελητηρίου 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΕΔΕΣΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 Πεζόδρομος Τημενιδών

(καφενείο Βυζάτη) 7.30 μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 πάρκο Χαριλάου 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 πλατεία Αγ.Βαρβάρας 7μμ
Ομιλητές: Θοδωρής Βουρεκάς, Λέανδρος
Μπόλαρης, Αναστασία Βεργάκη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 πλατεία Γαρδένια 7μμ
Ομιλητές: Έλλη Πανταζοπούλου, Γιάννης
Ελαφρός, Μάνος Σκούφογλου, Στέλιος
Βραδής

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 πλατεία Καισαριανής 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Γούσης, Γιάννης Σηφα-
κάκης

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 παραλία – Θόλος 7μμ
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανίγος, Θένια Ασ-
λανίδη

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 Εργατικό Κέντρο Γιαννι-
τσών 7.30μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Αντρέας
Πλουμής

ΚΑΒΑΛΑ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 πλ. παλιού γυμνασίου 8μμ
Ομιλητές: Τζεμαλί Μηλιαζήμ, Φώτης Τριάν-
τας

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9 πλατεία Μικρασιατών 7μμ

Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, Δέσποινα Κου-
τσούμπα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9 πλατεία Ηρώ 8μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Άγγελος
Χάγιος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9 πλ. Μερκούρη 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9 πλατεία Αγ. Παρασκευής
(θεατράκι) 8μμ
Ομιλητές: Γιώργος Ράγκος, Γιώργος Μα-
νουράς, Δέσποινα Κουτσούμπα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9 
θεατράκι - πλατεία Χαλανδρίου 8μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9 Λιμάνι 8μμ
Ομιλητές: Π. Μαυροειδής, Λ. Μπόλαρης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9 
δημαρχείο Αμπελοκήπων 11πμ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΞΑΝΘΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 πλατεία Ελευθερίας 8μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Κάργας, Διονυσία Πυ-
λαρινού

ΛΑΜΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 7.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΡΙΤΗ 15/9 πλατεία Σημηριώτη 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου, Μ. Ξιφαρά, Μ.
Καμπουρίδης

ΙΛΙΟΝ
ΤΡΙΤΗ 15/9 πλατεία Ιλίου 8μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Π.Παπα-
νικολάου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 15/9 πλατεία Βριλησσίων 8μμ
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 πλ. Λαού – Κερατσίνι 7.30μμ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/9 Πνευματικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος, Β. Τουμπέλης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία ΗΣΑΠ 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/9 κεντρική πλατεία 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΜΕΝΙΔΙ
ΠΕΜΠΤΗ 17/9 
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/9 πλατεία Όλγας 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 17/9 
πεζόδρομος Άγιας Σοφίας 7.30μμ
Ομιλήτρια: Φύλια Πολίτη

ΓΚΥΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 7πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9
ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗΣ 7πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ 
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Μουσείο 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ πικετοφορία
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ γύρα
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ.Αγγέλου-
Χαρ.Τρικούπη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9
ΝΙΚΑΙΑ πικετοφορία λαϊκή 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ λαϊκή 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ λαϊκή 11πμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 11πμ γύρα
ΓΑΛΑΤΣΙ Λαμπρινή 11πμ 
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11πμ 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λαϊκή Πατέλες 11πμ
Μαρινόπουλος (Πόρος) 2μμ
Λιοντάρια 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά Αγορά 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ λαϊκή 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ14/9
ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7πμ

ΤΡΙΤΗ 15/9
ΜΕΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 7πμ

Εξορμήσεις
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ΠΕΜΠΤΗ 10/9

Εστίες ΕΜΠ 6:30μμ
Εστίες ΦΕΠΑ 6:30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9

Ίλιον Καφετέριες 7μμ
Αιγάλεω Πλ. Λέλας Καραγιάννη 12μ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/9

Καλλιθέα, Οδός Ιφιγένειας 6:30μμ
Σεπόλια Οδός Αντιγόνης 6:30μμ
Κερατσίνι 11πμ
Κορυδαλλός 11πμ
Πειραιάς κέντρο 5μμ
Άνω Ιλίσια, Πλατεία Κύπρου 11πμ
Ιλίσια Οδός Ταξίλου 11πμ

Βύρωνας Οδός Φορμίωνος 6μμ
Ελληνικό Οδός Ιασωνίδου 6μμ
Παγκράτι, περιοχή Γούβα 6μμ
Ζωγράφου Πλατεία Γαρδένιας 6μμ
Φοιτητικές Εστίες Αγ. Λουκά 6μμ
Κάτω Πατήσια 11πμ
Πλατεία Κυψέλης 11πμ
Γαλάτσι 11πμ
Εξάρχεια 11πμ
Αμπελόκηποι 11πμ
Ίλιον Κοκκινόπουλος 11πμ

Πάτρα. Πλ Αγίας Σοφίας 10:30πμ
Βόλος 11πμ
Ηράκλειο Κρήτης, οδοί Κονδυλάκη, 
Πλαστήρα και Δημοκρατίας 10:30πμ
Θεσσαλονίκη: Δυτικά, Τούμπα, Χαριλάου 11πμ
Εστίες ΑΠΘ 6μμ

ΤΡΙΤΗ 15/9

Θησείο, Οδοί Νηλέως & Ηρακλειδών 6:30μμ
Πετράλωνα Οδοί Καλλισθένους & Τρώων 6:30μμ
Ταύρος, Εργατικές Κατοικίες 7μμ

Πόρτα-πόρτα στις γειτονιές



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 πά-
ρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου
του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει
να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ -
χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλ-
λα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για
να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας
τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα
συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους δου -

λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, 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 προ-
έρ χε ται. 

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

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

9 Σεπτεμβρίου 2015, Νο 1189Δραστηριότητες εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

ΤETAΡΤΗ 9/9

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αμαξοστάσιο Μετρό Σεπόλια 9πμ
Υπουργείο Παιδείας 1μμ
ΔΕΗ Ρουφ 7πμ
ΚΕΠΥΟ 7πμ
Δημαρχείο Καλλιθέας 8:30πμ
ΙΚΑ Ταύρου 8:30πμ
Δημοτικά Ιατρεία Καλλιθέας 10πμ
Παράρτημα Δήμου Αθηναίων Λ Λιοσίων 11πμ
Δημαρχείο Ζωγράφου 8:30πμ
ΓΝ Αγλαΐα Κυριακού 9πμ
ΓΝ Λαϊκό 9πμ
ΕΛΟΜΑΣ 7πμ
Δημαρχείο Αγίου Δημήτριου 9πμ
Ασκληπιείο 11πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ 10:30πμ
ΟΛΠ 6:30πμ
Υπηρεσία Πρασίνου Κερατσινίου 6:30πμ
Δημαρχείο Κερατσινίου 8πμ
Δημαρχείο Δραπετσώνας 10πμ
ΓΝ Τζάνειο 10πμ
Γενικό Κρατικό Νίκαιας 10πμ
ΕΑΝΠ Μεταξά 12:30πμ
ΟΑΕΔ Γαλατσίου 7πμ
ΕΛΤΑ Γαλατσίου 7:30πμ
ΕΥΔΑΠ Γαλατσίου 8πμ
ΙΚΑ Γαλατσίου 8:30πμ
ΕΛΠΕ 6:30πμ
ΟΑΕΔ Περιστερίου 8πμ
ΔΕΗ Περιστερίου 8:30πμ 
Θριάσιο Νοσοκομείο 8πμ
Δημαρχείο Αιγάλεω 11πμ
Πολιτιστικό Κέντρο – Κοινωνική Υπηρεσία
Πετρούπολης 10:30πμ
Δημαρχείο Πετρούπολης 9:00πμ
Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης 7:00πμ
ΙΚΑ Πετρούπολης 9:30πμ
ΙΚΑ Χαλανδρίου 
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Νοσοκομείο Αγία Όλγα
Εφορία Νέας Ιωνίας
Γκαράζ και Δήμος Νέου Ηρακλείου
Εφορία Νέου Ηρακλείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΨΝΘ 11πμ
Ιπποκράτειο 12μ

ΠΑΤΡΑ
Δήμος 9.30πμ
Εθνική Τράπεζα 11πμ

ΒΟΛΟΣ
ΔΟΥ 8:30πμ
Δημαρχείο 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βενιζέλειο Νοσοκομείο 10πμ
Νομαρχία 10πμ
Δήμος 10πμ

Ύδρευση – ΟΚΠΑ - Παιδικός Σταθμός Βρι-
λησσίων
Δήμος και Τεχνική Υπηρεσία Χαλανδρίου
Εφορία Χαλανδρίου 
Γεννηματάς 
Δήμος Χολαργού
ΚΑΤ
ΟΤΕ Αμαρουσίου
Δήμος Πεύκης
Cosco 6πμ
ΟΑΕΔ Κερατσίνι 9πμ
Δημαρχείο Περάματος 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΗ 8πμ
ΟΓΑ 9:30πμ
ΟΑΕΔ 9πμ 
ΔΟΥ
ΙΚΑ Μαρτίου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
ΟΣΕ 

ΠΑΤΡΑ
Νοσοκομείο Άγιος Αντρέας 10πμ

ΒΟΛΟΣ
ΔΕΥΑΒ 8:30πμ
Περιφέρεια 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΓΝΗ 10.30πμ
Τράπεζες 10πμ

ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΑΧ 8πμ

ΞΑΝΘΗ
Νοσοκομείο 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/9

ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Notos Galleries, Αιόλου 8:30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΟΥ Θησείου 9πμ
Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Αθηναίων
10:30πμ
ΟΑΕΔ Σταδίου 8:30πμ
ΙΚΑ Νέου Κόσμου 8:30πμ
Δημαρχείο Ταύρου 8πμ
ΙΚΑ Ταύρου 8:30πμ
ΕΛΤΑ Ταύρου 9πμ
Αμαξοστάσιο ΕΘΕΛ Ελληνικού 5:30πμ
ΔΟΛ 9πμ
ΚΕΠ Ιλίσιων 10πμ
Τράπεζες Ιλίσιων 10:30πμ
ΔΕΗ Παγκρατίου 9πμ
Τράπεζες Παγκρατίου 9πμ
ΔΕΗ Αγίου Δημήτριου 9πμ
ΟΑΕΔ Αλίμου 10πμ
ΔΕΗ Εξαρχείων 7πμ
ΔΟΥ Εξαρχείων 8πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ οδού Τρικάλων 10πμ
Σισμανόγλειο Νοσοκομείο
Γκαράζ και Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας
ΙΚΑ Νέας Φιλαδέλφειας
Δήμος Αμαρουσίου 
Εφορία και ΙΚΑ Αμαρουσίου
ΟΣΕ Πειραιά 8πμ

ΠΑΤΡΑ
Εφορία 10πμ

ΒΟΛΟΣ
ΙΚΑ 8:30πμ
ΔΕΗ 10πμ

ΧΑΝΙΑ
ΕΛΤΑ 7πμ
ΟΑΔΥΚ 11πμ

ΤΡΙΤΗ 15/9

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Βρεφοκομείο Δήμου Αθηναίων 8:30πμ
Εργοστάσιο Παυλίδη 1:30μμ
Υπουργείο Ναυτιλίας 9:30πμ
Δίκτυο Μετρό (Σταθμοί) 10πμ

ΒΟΛΟΣ
ΕΛΤΑ 8:30πμ
Τράπεζες 9:30πμ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΤΑ 
ΙΚΑ Αριστοτέλους
ΕΛΥΤ- ΕΦΕΤ 
Θεαγένειο
ΕΡΤ3 6:30μμ

ΒΟΛΟΣ
Νοσοκομείο 8:30πμ
ΕΡΑ 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΚΑ 8.30πμ
Διοικητικοί Πανεπιστημίου 10πμ
Βιομηχανική Περιοχή 10.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Δημαρχείο 11πμ
ΙΚΑ 1μμ

ΞΑΝΘΗ
Νομαρχία 11πμ
Εφορία 12μες
ΔΕΗ 12.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Περιφέρεια Αττικής, κτίριο Ομόνοιας
9πμ
Ασπροφώς Καλλιθέα 11πμ
Δημοτικό Ραδιόφωνο 9.84 12μμ
Δημαρχείο Μοσχάτου 9πμ
ΔΟΥ Καλλιθέας 10πμ
12ο & 34ο Λύκειο, Πετράλωνα 8πμ 
Αμαξοστάσιο Απορριμματοφόρων Δήμου
Αθηναίων 7πμ
ΓΝ Παμμακάριστος 9πμ
ΔΕΗ Μυλλέρου 8:30πμ
Παίδων Αγιά Σοφία 8:30πμ
Τράπεζες Ζωγράφου 9πμ
ΕΥΔΑΠ Ιλισίων 7πμ
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα 9πμ
ΠΕΔΥ Ζωγράφου 11πμ
ΙΖ Εφορία 9πμ
ΠΕΔΥ Παγκράτι
ΦΑΜΑΡ 7πμ
Δημαρχείο Γλυφάδας 9πμ
Αμαξοστάσιο Τραμ Ελληνικό 12μ
Δημαρχείο Καισαριανής 8:30πμ
Δημαρχείο Βύρωνα 8:30πμ
ΙΚΑ οδού Δροσόπουλου 10πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ 10:30πμ
Διοικητικοί ΕΚΠΑ 12:30μμ
ΙΚΑ Ιλίου 11:30πμ
40ο Γυμνάσιο, Γαλάτσι 11:30πμ
Ερυθρός Σταυρός 10πμ
Γκαράζ Δήμου Περιστερίου 5:45πμ
Δημαρχείο Ιλίου 9πμ
Γκαράζ και Δημαρχείο Βριλησσίων

ΧΑΝΙΑ
Μηχανολογικό & Δασική Υπηρεσία 11:30πμ
ΕΡΑ 12μ

ΞΑΝΘΗ
ΣΕΚΑΠ 1.30μμ
Ε-Value 2.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9

ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γκαράζ Δήμου Ζωγράφου 5:30πμ
ΚΕΠ Ζωγράφου 9πμ
Υπηρεσίες Δήμου Ζωγράφου 9:30πμ
ΔΟΥ Ζωγράφου 8:30πμ
Αγλαΐα Κυριακού 9πμ
Ιπποκράτειο 9πμ
Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός 9πμ
ΥΠΑ 11πμ
Δημαρχείο Αλίμου 9πμ
ΕΛΤΑ Βύρωνα 8πμ
ΔΟΥ Βύρωνα 9πμ
Δημαρχείο Νέας Σμύρνης 12μ 
ΥΠΑΝ 10πμ
ΙΚΑ οδού Κεφαλληνίας 9πμ
Eurobank & Alphabank Κυψέλης 10πμ
Δικαστήρια πρώην σχολής Ευέλπιδων 11πμ 
Δημαρχείο Πειραιά
Δημαρχείο Κορυδαλλού 10πμ
Δημαρχείο Νίκαιας 10πμ
ΟΑΕΔ Νίκαιας 10:30πμ
ΙΚΑ Νίκαιας 10:30πμ
ΕΛΤΑ Νίκαιας 11πμ
ΕΟΠΠΥ Νίκαιας 11:30πμ
Κοινωνική Υπηρεσία Κορυδαλλού 12μ
ΥΠΠΟ παράρτημα Κεραμεικού 7:30πμ
Βυζαντινό Μουσείο 8πμ
ΔΕΗ Ροσινιόλ 10πμ
ΔΕΗ Συγγρού 9πμ
ΔΟΥ Οδού Αναξαγόρα 9πμ
Δήμος Νέας Ιωνίας
Δημαρχείο Αγίων Αναργύρων 12μ
ΔΟΥ Ιλίου 11πμ
Γκαράζ Δήμου Ιλίου 7πμ
Ηλεκτρολόγοι Δήμου Αθηναίων 7πμ
Call Center OTE Αθηνάς 2:40μμ
ΔΕΗ Γαλατσίου 8πμ
Δημαρχείο Γαλατσίου 9πμ
ΓΝ Ελπίς 9πμ
Ξυλοτεχνία 9:30πμ
Δημαρχείο Περιστερίου 11:00πμ
ΓΝ Αττικό 8πμ
Παίδων Πεντέλης
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ
ΔΕΗ Νέου Ηρακλείου
ΦΑΓΕ
Ογκολογικό Νοσοκομείο

Περιοδείες στους εργατικούς χώρουςΕκδηλώσεις 
στους 
εργατικούς 
χώρους

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9
Γκαράζ Δήμου Ν. Ηρακλείου 6.30πμ
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 9.30πμ στο κυλικείο
Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυρια-
κού 12μες στο αμφιθέατρο
Δήμος Αγίας Παρασκευής 2μμ στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Υπουργείο Παιδείας 1μμ στο μεγάλο
αμφιθέατρο
Δήμος Αιγάλεω 1μμ 
Γκαράζ Δήμου Πετρούπολης 7πμ
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πετρού-
πολης 12μες
Νοσοκομείο Αγία Όλγα 1μμ 
ΕΛΤΑ Πάτρας 8πμ 
Δήμος Λιοσίων 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/9 

ΔΕΗ Ρουφ 8πμ
ΕΡΤ 1μμ στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ
Νοσοκομείο Ρίο 2μμ
Έκτακτοι ΥΠΠΟ 8πμ
Νοσοκομείο Συγγρός 1μμ στα γρα-
φεία του σωματείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 
Γκαράζ Δήμου Βριλησσίων 7πμ
Δημαρχείο Βριλησσίων 9πμ
Νοσοκομείο Γεννηματά 1μμ στο 2ο
κτίριο, ανατολικό αμφιθέατρο
1ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Βρι-
λησσίων 2μμ
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Καλλιθέα 12μες
ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ Πάτρα 2μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 10πμ
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας 1μμ
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-
νίκης 1μμ

ΤΡΙΤΗ 15/9
Στατιστική Υπηρεσία 12μες στο αμφι-
θέατρο
Υπουργείο Ανάπτυξης 1μμ

TETAΡΤΗ 16/9

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 1μμ
στο αμφιθέατρο
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Α' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΛΠΙΣ - ΕΛΠΙΔΑ του Βα-
σιλείου, ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του Ευαγγέ-
λου, ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ)
του Παύλου, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
του Αναστάσιου, ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕ-
ΝΗ του Χρήστου, ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΘΕΟ-
ΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου, ΓΑΪΤΑ-
ΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου, ΕΛΑ-
ΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, ΚΑ-
ΤΙΝΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικο-
λάου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του
Γεωργίου, ΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
του Χρήστου, ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑΙ
(ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) του Μπενάκη,
ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστα-
θίου, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥ-
ΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Σιδέρη, ΣΗΦΑΚΑ-
ΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ, ΣΗ-
ΦΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
Αριστείδη, ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΣΗ
του Σπυρίδωνος, ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
του Χρήστου

Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του
Αθανασίου, ΑΜΠΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
του Σταύρου, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Βασιλείου,
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου
ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη,
ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικο-
λάου, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μι-
χαήλ, ΒΡΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ του Πανα-
γιώτη, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
Ιωάννη, ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Στέργιου, ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του
Αναστασίου, ΔΑΡΔΑΒΙΛΑ ΜΑΡΙΑ –
ΜΥΡΤΩ του Νικολάου, ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπυρίδωνος, ΖΟΥΠΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Δημητρίου, ΖΟΥΡΜ-
ΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του Στυλιανού,
ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Τηλέ-
μαχου, ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του Κοσμά, ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΣ του Νικολάου, ΚΟΙΛΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη, ΚΟΝΤΟΜΑ-
ΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου, ΚΟ-
ΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ του Έκτορα, ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου, ΛΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, ΜΑ-
ΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ευάγ-
γελου, ΜΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
Ιωάννη, ΜΑΥΡΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ-
ΡΙΟΣ του Δημητρίου, ΜΕΝΟΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, ΜΟΣ – ΣΥ-
ΨΑ ΑΘΗΝΑ – ΜΙΡΙΕΛ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
του Τομ, ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΟΛΑ-
ΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου,
ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέ-
λου, ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανάσιου,
ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, ΠΑΝ-
ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του Διονυσίου,
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δη-
μητρίου, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
του Κωνσταντίνου, ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη, ΠΙΤΤΑΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ του Μάξιμου, ΠΛΑΚΙΩΤΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Μιχαήλ, ΠΥΡΟΥΝΑ-
ΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ, ΡΑΓ-
ΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσοστόμου,
ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων-
σταντίνου, ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Ελευθέριου, ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΣ του Παύλου, ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, ΧΑΓΙΟΣ ΑΓ-
ΓΕΛΟΣ του Φωτίου, ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΣΠΥ-
ΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη

Υπόλοιπο ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου,
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
του Ιωάννη, ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του Βασιλείου, ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
του Ευσταθίου, ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑ-
ΟΣ του Παναγιώτη, ΜΑΝΩΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεωνίδα, ΜΑΥΡΟ-
ΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου,
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δη-
μητρίου, ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
του Δημητρίου, ΜΠΑΛΑΛΕ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Ιωάννη, ΜΠΑΡΜΠΑ-
ΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ του Ιωάννη,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Σά-
κης) του Αντωνίου, ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου, ΡΟΥΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστάσιου, ΣΕΡΕ-
ΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, ΣΥ-
ΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου,
ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του Αθανασίου

Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευτυχίου,
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Ευστράτιου, ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΓΑ-
ΡΥΦΑΛΛΙΑ του Γεωργίου, ΔΙΑΒΟΛΑ-
ΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στυλιανού, ΕΥ-
ΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου,
ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ του
Σπύρου – Νεκτάριου, ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανάργυρου, ΤΑ-
ΒΟΥΛΑΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ – ΒΕΝΙΑΜΙΝ-
ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη

Β' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ του Στυλια-
νού, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αλεξάνδρου,
ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νι-
κολάου, ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
Γεωργίου, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑ του Γρηγορίου, ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Πέτρου, ΘΩΪΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη, ΚΑΒ-
ΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου,
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του
Σπυρίδωνος, ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
του Δημοσθένη, ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ του
Δημητρίου

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αβραμίδης Χρήστος του Ευσταθίου,
Αβραμίδου Αικατερίνη του Αβραάμ,
Γεωργάκη Κόλλια Ειρήνη του Ιωάν-
νη, Γιαννόπουλος Γεώργιος του Θω-
μά, Κατσιάβαλος Κωνσταντίνος του
Χρήστου, Κατσιόλα Αποστολίνα (Λί-
να) του Βασιλείου, Κολότσιος Αθα-
νάσιος του Γεωργίου, Κούτρας Ιωάν-
νης του Ζέρβα, Μαρκέτος Σπύρος
του Αλέξανδρου, Ξενόπουλος Κων-
σταντίνος του Ευαγγέλου, Πάλλας
Αριστείδης του Γεωργίου, Πολίτη
Τριανταφυλλιά (Φύλλια) του Αθανα-
σίου, Στεφούδης Μορφάκης (Μόρ-
φης) του Χριστόδουλου, Τζαμαδά-
νης Γεώργιος του Αρίσταρχου, Τζα-
χρήστας Βάιος του Βασιλείου, Τσιο-
μάλου Γέωργιος του Ορφέα, Φιλιπι-
δάκη Δέσποινα του Χρήστου, Χαλα-
κατεβάκη Χρυσή του Ιακώβου, Χαν-
τζή Μαρία του Βάιου, Χατζάρας Νι-
κόλαος του Εμμανουήλ

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βλαχομήτρος Δημήτριος του Πανα-
γιώτη, Γρηγοριάδου Ισμήνη του Φω-

τίου - Ευαγγέλου, Κλακάλας Παντε-
λής του Ηλία, Κορακιανίτη Αικατερί-
νη του Ιωάννη, Λαθήρα Ζωή του Βα-
σιλείου, Νέστορας Νικόλαος του
Ιωάννη, Παππά Χρυσάνθη του Ευαγ-
γέλου, Πλούμης Ανδρέας του Δημη-
τρίου, Ρηγόπουλος Γεώργιος του
Φραγκίσκου, Σαπουνά Μαρία του
Αποστόλου, Τουρνάς Νικόλαος του
Στεφάνου

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Βερδέ Ελένη του Παναγιώτη, Δαρα-
βέλιας Βασίλειος του Ιωάννη, Μανώ-
λη Αικατερίνη του Ευάγγελου, Ταρα-
βίρας Γεώργιος του Ιωάννη

ΑΧΑΪΑΣ
Αγγελόπουλος Ιωάννης του Κων-
σταντίνου, Ηλιόπουλος Ηλίας του
Δημητρίου, Κάνιστρα Άννα του Πα-
ναγιώτη, Καραμπέλη Μαρία του Γε-
ωργίου, Μεϊντανάς Κωνσταντίνος του
Γεωργίου, Μπελιάς Δημήτριος του
Νικολάου, Οικονόμου Ανδρέας του
Χαρίλαου, Πελεκούδας Γεώργιος του
Σπυρίδωνα, Πελεκούδας Νικόλαος
του Σπυρίδωνα, Στεργιοπούλου Αθη-
νά του Γεωργίου, Τζιρής Γεωργόπου-
λος Νικόλαος του Γεωργίου

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Γρυπάρης Σωτήριος του Ευάγγελου,
Διαμαντή Αλεξάνδρα του Σπυρίδω-
νος, Λαμπρόπουλος Νικόλαος του
Ιωάννη, Παπαδημητρίου Σωτήριος
του Στυλιανού, Φουντάς Δημοσθέ-
νης του Δημητρίου

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Βασιλόπουλος Χρήστος του Δημη-
τρίου, Ζεμπίλης Ιωάννης του Χρή-
στου, Μαρκόπουλος Νικόλαος του
Δημητρίου

ΕΥΒΟΙΑΣ
Βαρελά Τρισεύγενη, Δουλγεράκης
Χρήστος, Καλαθέρη Ειρήνη, Κάργας
Γεώργιος, Κωστής Ιπποκράτης,
Μπούσουλας Θεόδωρος

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Λουκάς Μέξης του Παναγιώτη

ΗΜΑΘΙΑΣ
Γιάννοβιτς Σεβαστή του Φρανσουά,
Κουβακάς Γεώργιος του Κοσμά, Μό-
χλας Θεοχάρης (Χάρης) του Ευάγ-
γελου, Παπαχρυσοστομίδης Λάζα-
ρος του Μιχαήλ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια) του Χρή-
στου, Βαλαής Ιωάννης του Νικολά-
ου, Βλαχάκης Κωνσταντίνος του
Ιωάννη, Γκούβας Χαράλαμπος του
Κωνσταντίνου, Κοζυράκη Ειρήνη του
Φραγκίσκου, Κτιστάκη Ευτέρπη
(Έφη) του Ιωάννη, Μονοτράκης Γε-
ώργιος του Ευθυμίου, Παυλίδη Λυ-
δία του Μιχαήλ, Πλεύρης Κωνσταντί-
νος του Εμμανουήλ, Φουκαράκης
Μιχαήλ του Εμμανουήλ, Χαιρέτη Ει-
ρήνη του Εμμανουήλ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αργυρός Δημήτριος, Ζήκος Νικόλα-
ος του Αποστόλου, Ηλίας Νίκος του
Κωσταντίνου, Καραγιαννάκου Στερ-
γιανή του Τριανταφύλλου, Μπακό-

λας Δημήτριος του Γεωργίου, Πασ-
σιάς Χρήστος του Παναγιώτη, Συν-
δρεβέλη Παρασκευή(Βούλα) του Γε-
ωργίου

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Βουλγαρούλη Βασιλική του Θεοδώ-
ρου, Μάνου-Γιολδάση Αγγελική του
Ζήση, Μάρκου Κώστας του Λεωνίδα

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑ Ιωάννα του Γεωργίου,
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Βασιλική του Χριστο-
δούλου, ΤΡΙΜΑΝΔΗΛΗ Μαρία του
Γεωργίου, ΤΡΥΦΩΝΑΣ Σωκράτης
του Κωνσταντίνου, ΤΣΑΜΗΣ Χρή-
στος του Σάββα

ΚΙΛΚΙΣ
Μαλγαρινού Βασιλική του Νικολάου,
Φουντουλάκη Αργυρώ του Γεωργίου

ΚΟΖΑΝΗΣ
Αγγελίδης Ιωάννης του Αλεξάνδρου,
Ασαλουμίδης Κων/νος του Νεόφυ-
του, Βαλανίκας Ευριπίδης του Ιωάν-
νη, Γεωργιάδης Γεώργιος του Γεωρ-
γίου, Κωνσταντινίδης Σπυρίδων του
Ηλία, Πράσσος Στέφανος του Αστε-
ρίου, Τσαμούρη Φωτεινή του Ιωάννη, 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δαμέλος Παναγιώτης του Νικολάου,
Κορδαλής Νικόλαος του Χρήστου,
Παπαδάς Αθανάσιος του Δημητρίου,
Παπαμήκου Παναγιώτα-Μαρία του
Κωνσταντίνου, Παπασταμοπούλου
Κωνσταντίνα του Ιωάννη 

ΛΑΡΙΣΑΣ
Αδάμου Αντώνιος του Γεωργίου, Κα-
λαντζή Δήμητρα του Κωνσταντίνου,
Καμπόζης Παράσχος του Θεοδώ-
ρου, Κωτσιόπουλος Νικόλαος του
Βλαδίμηρου, Παναγιωτίδης Πανα-
γιώτης του Ιορδάνη, Παραφέστα
Αναστασία (Σούλα) του Γεωργίου,
Σιούλας Παναγιώτης του Δημητρίου,
Ταλαχούπης Νικόλαος του Δημητρί-
ου

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΛΟΥΚΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΓ-
ΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου

ΛΕΣΒΟΥ
Βελούτσου Ειρήνη,
Ζωγραφιστού Χρι-
στίνα, Καράμαλης
Δημήτρης, Μιχαλέλη
Γιώτα, Μανάβης Νί-
κος

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Λάσκου Ελένη του Περι-
κλή, Μανώλης Σπυρίδων
του Γεωργίου, Νίτης Νι-
κόλαος του Αποστόλου,
Ντούρος Ευστάθιος του
Χρήστου, Σεβαστίδου Όλγα
του Δημητρίου, Σκούφογλου
Εμμανουήλ-Στυλιανός του
Παναγιώτη

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Γιακουμής Στάθης, Καπετανά-
κη Γαρυφαλιά,   Κάτσαρης Πα-
ναγιώτης, Νίκου Δονάτος,

Μπούτσης Γιώργος, Σαρδέλη Χριστί-
να, Σπυρόπουλος Βασίλης

ΞΑΝΘΗΣ
Αλεξοπούλου Βασιλική του Ευαγγέ-
λου, Μηλιαζήμ Τζεμαλή του Μεχμέτ,
Πιστόλα Μαρία του Γεωργίου, Σουν-
δουλουνάκη Στέλλα του Νικολάου,
Τζώτζης Βασίλειος του Μιχαήλ

ΠΕΛΛΑΣ
Ασκητής Γεώργιος του Παντελή, Δα-
σκάλου Ελένη του Δημητρίου, Κα-
ραμπατζάκης Ηλίας του Αντωνίου,
Κερατίδης Ιωάννης του Γεωργίου,
Λουσιώτης Νικόλαος του Πέτρου,
Μπακαλάκης Χρήστος του Γρηγορίου

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Θεοδωράκης Μιχάλης, Κατσιαβός
Ανέστης, Καυκαλάς Σήφης

ΡΟΔΟΠΗΣ
Λάμπρου Αναστασία, Πίττα Άννα(Τα-
τιάνα)

ΣΕΡΡΩΝ
Γραβάνης Δημήτριος του Κωνσταντί-
νου, Καρπουτσής Μιχαήλ του Χαρα-
λάμπους, Τζαχρήστας Αθανάσιος
του Βασιλείου

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Βασίλειος Ζούμπος του Κων/νου,
Δημήτριος Δάρας του Γεωργίου, Βα-
σιλική Καψάλη-Γεροκούδη του
Κων/νου, Ιωάννης Μέλλιος του Φωτί-
ου, Άγγελος Ντρίζος του Χρήστου,
Αθανάσιος Παπαδόπουλος του Γε-
ωργίου

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αντωνακάκη Σοφία του Γεωργίου,
Νάϊδος Νικόλαος του Λουκά

ΦΩΚΙΔΑΣ
Παντελής Μπρόφας του Κων/νου

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ρηγόπουλος Φραγκίσκος, Σαββο-
πούλου Μαριωρή (Μαρία), Τσελεπί-
δης Σάββας

ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΓΑΛΑΝΑ-
ΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑ-
ΡΙΑ, ΚΙΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΥΚΙΑΡ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ, 

ΠΕ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΕ,
ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΛΙΟΠΗ

Υποψήφιοι σε όλη την ΕλλάδαΜε αλφαβητική σειρά



Τ
η Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη συνε-
χίζεται η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής στις γυναικείες φυλακές

Κορυδαλλού, μετά την απόρριψη από
το δικαστήριο του αιτήματος των συ-
νηγόρων υπεράσπισης των κατηγο-
ρουμένων για αναβολή των διαδικα-
σιών για μετά τις εκλογές της 20ης
Σεπτέμβρη. Το αίτημα των συνηγό-
ρων των χρυσαυγιτών κατατέθηκε
στη δικάσιμο της 8ης Σεπτέμβρη με
δικαιολογία ότι έξι εξ αυτών -των συ-
νηγόρων- είναι υποψήφιοι βουλευτές
στις ερχόμενες εκλογές και χρειάζον-
ται χρόνο για να οργανώσουν την
προεκλογική τους εκστρατεία!

Η προσπάθεια των χρυσαυγιτών
να αποφύγουν, μέσα στην προεκλο-
γική περίοδο, τη δίκη ήταν προφα-
νής στο αίτημα της αναβολής. Αυτό
που θα ήθελαν είναι να μπορούν
ανενόχλητοι να οργανώνουν την
προεκλογική τους καμπάνια με την
προβιά του “νόμιμου πολιτικού κόμ-
ματος”, εξαφανίζοντας ό,τι θυμίζει
ότι είναι μια ναζιστική εγκληματική
οργάνωση που δικάζεται για τα εγ-
κλήματά της -ειδικά όταν πλησιάζει
η ώρα των καταθέσεων των μαρτύ-
ρων κατηγορίας.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτη-
μα, μετά και τις έντονες αντιδράσεις
της πολιτικής αγωγής που ανέδειξε
την πραγματική διάστασή του.
Ωστόσο, η έδρα ανακοίνωσε ότι η
επόμενη δικάσιμος θα είναι στις 14
Σεπτέμβρη και όχι στις 11/9 όπως
ήταν το αρχικό πρόγραμμα, λόγω
της έναρξης του σχολικού έτους και
των αγιασμών. Είναι άλλη μια παρα-
δοχή για το ακατάλληλο του χώρου
στον οποίο διεξάγεται η δίκη, καθώς
και για το δίκιο του αιτήματος των
γύρω δήμων, των τοπικών φορέων
και σωματείων, ολόκληρου του αντι-
φασιστικού κινήματος για μεταφορά
της από τις φυλακές στο Εφετείο
της Αθήνας.

Η δικάσιμος της 8ης Σεπτέμβρη
ήταν η δέκατη πέμπτη στη σειρά και
η πρώτη μετά το κλείσιμο των δικα-
στηρίων τον Αύγουστο. Κατά τη διάρ-
κειά της, ολοκληρώθηκε η διαδικασία
επί των ενστάσεων των χρυσαυγιτών

κατά της ποινικής τους δίωξης, μια
προσπάθεια των κατηγορούμενων,
με πρώτη την ηγετική ομάδα της
Χρυσής Αυγής, να παρουσιαστούν
ως θύματα πολιτικής σκευωρίας.

Πρόταση

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, η ει-
σαγγελέας πρότεινε την απόρριψη
της πλειοψηφίας των ενστάσεων και
των άλλων αιτημάτων των χρυσαυγι-
τών. Στη συνέχεια, οι δικηγόροι της
πολιτικής αγωγής συντάχτηκαν με
την απορριπτική πρόταση της εισαγ-
γελέως αναπτύσσοντας ενισχυτικά
σε αυτήν επιχειρήματα. Στην προ-
σπάθειά τους αυτή, δέχτηκαν προ-
κλητικές παρεμβάσεις και προσπά-
θειες φίμωσης από τους συνηγό-
ρους των χρυσαυγιτών. Για το λόγο
αυτό, οι δικηγόροι των συνδικαλι-

στών του ΠΑΜΕ κατέθεσαν και γρα-
πτή διαμαρτυρία.

Τελικά, για το θέμα των ενστάσε-
ων η έδρα επιφυλάχτηκε να αποφα-
σίσει στην επόμενη δικάσιμο. Αυτό
σημαίνει ότι στις 14 Σεπτέμβρη, με-
τά την ανακοίνωση της σχετικής
απόφασης, θα πρέπει να ξεκινήσει η
εξέταση των εγκληματικών δράσεων
της Χρυσής Αυγής με πρώτη τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα και
πρώτο μάρτυρα κατηγορίας τον πα-
τέρα του, Παναγιώτη Φύσσα. Το δι-
καστήριο πρέπει να απορρίψει οποι-
αδήποτε πιθανή νέα προσπάθεια
των χρυσαυγιτών και των συνηγό-
ρων τους να εμποδίσουν τη συνέχι-
ση της δίκης μέχρι τις εκλογές και
να μπει επιτέλους στην ουσία της
υπόθεσης.

Λένα Βερδέ
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Με αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού
έγινε η επανέναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής στις 8 Σεπτέμβρη.
Όπως και σε κάθε δικάσιμο, το αντιφασιστικό κίνημα έδωσε ξανά μαζικά
το παρών απαιτώντας την ισόβια καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων. Στη
συγκέντρωση καλούσαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΑΔΕΔΥ, ο δήμος
Κορυδαλλού, ενώ παρουσία είχαν κι άλλες αντιφασιστικές-αντιρατσιστι-
κές συλλογικότητες και αριστερές οργανώσεις.

“Ο Παύλος Ζει”

Από τις 8 το πρωί δεκάδες αντιφασίστες άρχισαν να συγκεντρώνονται
στον κεντρικό δρόμο μπροστά στις φυλακές Κορυδαλλού, άνοιξαν το
πανώ της ΚΕΕΡΦΑ “Ο Παύλος Ζει”, και της ΑΔΕΔΥ, ενώ εργαζόμενοι
του Δήμου Κορυδαλλού έστησαν μικροφωνική από όπου ακούγονταν
αντιφασιστικά τραγούδια και ανακοινώσεις. Μέσα σε λίγη ώρα άρχισαν
να ανοίγονται τα πανώ της Λαϊκής Ενότητας, της ΟΡΜΑ, του Αντιφασι-
στικού Συντονισμού και, λίγα μέτρα απέναντι, της Λαϊκής Επιτροπής Κο-
ρυδαλλού. Όλοι μαζί οι αντιφασίστες υποδέχτηκαν την οικογένεια του
Παύλου Φύσσα στέλνοντας το μήνυμα ότι το αντιφασιστικό κίνημα είναι
εδώ και μέσα στην προεκλογική περίοδο και στη συνέχεια μέχρι να ολο-
κληρωθεί η δίκη και καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους όχι μόνο έξω από τις
φυλακές Κορυδαλλού, στις επόμενες συνεδριάσεις του δικαστηρίου,
αλλά σε όλους τους σταθμούς του αντιφασιστικού κινήματος. Πρώτη
κρίσιμη μάχη είναι η αντιφασιστική συγκέντρωση στον Πειραιά την Πα-
ρασκευή 11 Σεπτέμβρη για να ματαιωθεί η ναζιστική σύναξη της Χρυ-
σής Αυγής στα πλαίσια της προεκλογικής περιόδου με ομιλητή τον φύ-
ρερ Μιχαλολιάκο. Ενώ ακολουθεί το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο στις 25 Σεπτέμβρη στο κέντρο της Αθήνας, τιμώντας την επέτειο
των δύο χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα (περισσότερα
στη σελ. 2).

Δεκάδες είναι οι καταδικαστικές αποφάσεις στελεχών, μελών και εμπλε-
κόμενων με τη ναζιστική οργάνωση “Χρυσή Αυγή” τα τελευταία δέκα-

δεκαπέντε χρόνια, για επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας, μαχαιρώματα, καταστροφές, παράνομες οπλοφορίες, εμπρησμούς
κ.α με θύματα μετανάστες, αριστερούς, αντιφασίστες. Σε συνέντευξη τύ-
που της ΚΕΕΡΦΑ την Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη, οι δικηγόροι της Πολιτικής
Αγωγής του Αντιφασιστικού Κινήματος, που υπερασπίζονται κάποια από
τα θύματα στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, έδωσαν στη δημοσιότητα
τις είκοσι πιο ενδεικτικές τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις, ξεκινώντας
από το 1996 μέχρι και σήμερα.

Μέσα στην προεκλογική περίοδο επιστρέφει η συζήτηση για το τι είναι η
Χρυσή Αυγή. Το ερώτημα αν είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα ή ναζιστική εγ-
κληματική οργάνωση με δολοφονικά τάγματα εφόδου -κι άρα αν έχει όλα
τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις των κομμάτων προεκλογικά ή όχι-
χρειάζεται απάντηση. Και δεν υπάρχει καλύτερη και πιο ξεκάθαρη απάντη-
ση από τις παραπάνω καταδικαστικές αποφάσεις που δημοσιοποίησε η
ΚΕΕΡΦΑ και η Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστικού Κινήματος, οι οποίες
καταγράφουν με ακρίβεια και με τη βούλα των δικαστηρίων τον τρόπο
δράσης και οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, τα ρατσιστικά και ναζιστικά
της κίνητρα, τις εγκληματικές της πράξεις. Αυτά θυμίζει και το δισέλιδο
αφιέρωμα της Εφημερίδας των Συντακτών, βασισμένο σε όσα δημοσιοποί-
ησε η ΚΕΕΡΦΑ, την Τρίτη 8 Σεπτέμβρη.

Στις 14 Σεπτέμβρη 
καταθέτουν οι γονείς 
του Παύλου Φύσσα

Αντιφασιστικό “παρών”

Η αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού 
στην επανέναρξη της δίκης της Χ.Α. στις 8 Σεπτεμβρίου



Α
υτό που δεν υπολόγιζε η κυβέρνηση ήταν το κύμα της οργής και
της αντίστασης που θα προκαλούσε το «σταθεροποιητικό πρό-
γραμμα». Η ανταρσία των εργατών, με κέντρο τα πιο οργανωμέ-

να και έμπειρα κομμάτια της εργατικής τάξης, προκάλεσε διάσπαση της
ΠΑΣΚΕ και διχοτόμηση της ΓΣΕΕ και μια πολιτική στροφή προς τα αρι-
στερά. Αυτή η τελευταία εκφράστηκε και με τις απόπειρες συγκρότη-
σης οργανώσεων και κομμάτων στ’ αριστερά του ΠΑΣΟΚ και στην εκλο-
γική ενίσχυση του ΚΚΕ και της Αριστεράς γενικά. 

Οι «αντιδράσεις» είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Σεπτέμβρη, με μια σειρά
απεργίες ενάντια στις αυξήσεις τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Τότε εί-
χαν εκφραστεί και οι πρώτες σκληρές διαφωνίες με τον νέο προσανατολι-
σμό της κυβέρνησης σε συσκέψεις των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ. 

Στις 16 Οκτώβρη συνεδρίασε η Διοίκηση της ΓΣΕΕ. Εκεί 7 μέλη της που
ανήκαν στην ΠΑΣΚΕ εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους και ψηφίζουν
μαζί με τους συνδικαλιστές της Αριστεράς (17 ΚΚΕ και 2 ΚΚΕ εσ). Η πλει-
οψηφία της Διοίκησης της ΓΣΕΕ δηλαδή τάχθηκε ενάντια στη «σταθεροποί-
ηση». Την επόμενη μέρα ανάλογη θέση παίρνει και το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας το οποίο κήρυξε παναθηναϊκή απεργία για τις 21 Οκτώβρη. Ταυτό-
χρονα μια σειρά Ομοσπονδίες (ΔΕΗ, ΟΤΕ-ΟΒΕΣ δηλαδή εργοστασιακά σω-
ματεία) που ελέγχονταν από τους «διαφωνούντες» της ΠΑΣΚΕ κήρυξαν κοι-
νή απεργία.

Στις 21 Οκτώβρη η απεργία δεν αγκάλιασε μόνο την Αθήνα. Συμμετείχαν
συνολικά 27 ακόμα Εργατικά Κέντρα και 19 Ομοσπονδίες. Δυο μέρες μετά, η
κοινή απεργία της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ΟΒΕΣ είχε πάλι την συμμετοχή δε-
κάδων εργατικών κέντρων. Στις 29 Οκτώβρη η πλειοψηφία της διοίκησης
της ΓΣΕΕ ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου της, του Γ. Ραυτό-
πουλου που έκφραζε το κομμάτι της ΠΑΣΚΕ που στήριζε τα μέτρα. Στην
ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται η πραγματοποίηση πανελλαδικής απεργίας
για τις 14 Νοέμβρη. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν μεθοδεύσεις για
την καθαίρεση της διοίκησης της ΓΣΕΕ που θα ολοκληρωθούν στις αρχές
του Δεκέμβρη με το διορισμό μιας νέας, δοτής διοίκησης.  

Γενική απεργία
Η Γενική Απεργία της 14 Νοέμβρη ήταν μια μεγάλη μάχη που την κέρ-

δισε ο κόσμος που βγήκε μπροστά στις διαδηλώσεις και τις απεργιακές
φρουρές που την συνόδευαν. 

Στα αμαξοστάσια της ΕΑΣ (τα μπλε λεωφορεία) οι απεργιακές φρου-
ρές συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ, σε Π. Ράλλη, Βοτανικό, Ελληνικό. Στο
αμαξοστάσιο των τρόλεϊ η αποφασιστική τους στάση κατέβασε και τους
λιγοστούς απεργοσπάστες από τα τρόλεϊ που είχε ορίσει η διοίκηση ως
«προσωπικό ασφαλείας». Απεργιακές φρουρές έκλεισαν τις χωματερές
και τα γκαράζ των δήμων χωματερές αλλά ακόμη και εργοστάσια όπως
η ΠΥΡΚΑΛ και η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

Το 1986 δεν έγιναν άλλες γενικές απεργίες –όχι γιατί ο κόσμος δεν
ήθελε, αλλά γιατί οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν ήθελαν να κλιμακώ-
σουν την σύγκρουση με την κυβέρνηση. Όμως, αυτό δεν σήμαινε ότι η
ανταρσία της βάσης είχε τελειώσει. Στα τέλη του 1986 και στις αρχές
του 1987 μια σειρά απεργίες σε δυνατούς κλάδους των εργαζομένων
κερδίζουν τις πρώτες νίκες απέναντι στο «σταθεροποιητικό πρόγραμμα». 

Τον Δεκέμβρη του 1986 η απεργία στους δήμους έκλεισε τις χωματε-
ρές, απέκλεισε τα απορριμματοφόρα στα γκαράζ με μαζικές απεργιακές
φρουρές που αψήφησαν τα ΜΑΤ. Ακόμα και τα φορτηγά του στρατού κι-
νητοποίησε η κυβέρνηση για να μαζέψουν τα σκουπίδια, όμως κανένας
απεργοσπαστικός μηχανισμός δεν μπορούσε να σταθεί. Η απεργία νίκη-

σε, με την μονιμοποίηση δεκάδων χιλιάδων συμ-
βασιούχων που είχε σκοπό να απολύσει η κυβέρ-
νηση. 

Το 1987 ξεκίνησε με γενικές απεργίες και στη
συνέχεια ήρθαν οι απεργίες διαρκείας σε τράπε-
ζες και ΔΕΗ που τέλειωσαν με νίκη. Και το 1988 η
μεγάλη απεργία διαρκείας των εκπαιδευτικών μέ-
σα στις πανελλαδικές εξετάσεις, που είχε αποφα-
σιστεί μέσα από γενικές συνελεύσεις, κράτησε
ενάμισι μήνα και τέλειωσε νικηφόρα. Αυτές τις
αναγκαστικές υποχωρήσεις προσπαθούσε ο Α.
Παπανδρέου να εμφανίσει σαν «απλοχεριά» του
Τσοβόλα που είχε αντικαταστήσει τον Σημίτη στη
θέση του υπουργού Οικονομικών.
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Τ
ριάντα χρόνια πριν, τον Ιούνη
του 1985, το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε
τις εκλογές με έναν εντυπω-

σιακό 45,8%. Το σύνθημα που κυ-
ριαρχούσε στις προεκλογικές γιγαν-
τοαφίσες του ήταν «Για ακόμα καλύ-
τερες μέρες». 

Σήμερα αυτά τα γεγονότα αντιμε-
τωπίζονται συχνά με ένα είδος ειρω-
νείας. Τα σχετικά αστεία πολλές φο-
ρές αντανακλούν μια περιφρονητική
αντίληψη για τον κόσμο που ψήφιζε
ΠΑΣΟΚ για «καλύτερες μέρες»: ήταν
πλήθη «πρασινοφρουρών» δέσμιων
της δημαγωγίας και του ρουσφετι-
ού. Είναι η αγαπημένη αφήγηση των
«διανοούμενων» του νεοφιλελευθε-
ρισμού που πολλές φορές βρίσκει
ανταπόκριση στην Αριστερά.

Στην πραγματικότητα, το 1985 ση-
ματοδοτεί την πρώτη μεγάλη και γε-
νικευμένη ρήξη της εργατικής βά-
σης του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του.
Οι «καλύτερες μέρες» έγιναν μέσα
σε λίγους μήνες επιθέσεις στο βιοτι-
κό επίπεδο των εργαζομένων και τα
συνδικάτα. Κι η απάντηση ήταν ένα
απεργιακό κύμα που τροφοδότησε
την στροφή προς τα αριστερά. 

«Αλλαγή»
Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του

1981 με 48% στηριγμένο στους αγώ-
νες των εργατών και της νεολαίας
από το 1974 και μετά. Ήδη, το ΠΑ-
ΣΟΚ του 1981 είχε γίνει πολύ πιο «ρε-
αλιστικό και ώριμο» δηλαδή πιο δεξιό
από το ΠΑΣΟΚ του 1974 που διακή-
ρυττε «στις 18 σοσιαλισμό». Τώρα η
υπόσχεση ήταν για την «αλλαγή». Αυ-
τή την αλλαγή θα την έφερνε η «κυ-
βέρνηση όλων των Ελλήνων» και των
εργατών και των καπιταλιστών. 

Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα νέο κόμμα,
αλλά στην ουσία του δεν διέφερε
από τα ρεφορμιστικά κόμματα που
περιέγραφε στην εποχή του ο Λένιν.
Κόμματα «αστικά-εργατικά» που
μπορούσαν να συνδυάζουν και την
στήριξη της οργανωμένης εργατικής
τάξης και ένα πρόγραμμα (και ηγε-
σία) αστικό, για τη διαχείριση του
καπιταλισμού. 

Στους πρώτους μήνες της η νέα
κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει
μια σειρά μέτρα που αύξησαν το
βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων
και κατοχύρωσαν μια σειρά δημο-
κρατικές ελευθερίες και δικαιώματα.
Έγιναν σημαντικές αυξήσεις μι-
σθών, συντάξεων και κοινωνικών δα-
πανών, καθιερώθηκε η ΑΤΑ (Αυτόμα-
τη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή),
που αυτόματα αύξανε το εργατικό
εισόδημα ανάλογα με τον πληθωρι-
σμό, αναγνωρίστηκε με νόμο η Αντί-
σταση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, η ουσιαστική
νομιμοποίηση του συνδικαλισμού με
το ν. 1264, το δικαίωμα ψήφου από

τα 18 χρόνια, η αναθεώρηση του οι-
κογενειακού δικαίου, η νομική εξί-
σωση των γυναικών με τους άντρες. 

Αυτά ήταν αιτήματα του κινήματος
των προηγούμενων χρόνων. Όμως,
η πραγματοποίησή τους για το ΠΑ-
ΣΟΚ ήταν κομμάτι μιας στρατηγικής
για την αναζωογόνηση του ελληνι-
κού καπιταλισμού. Όταν αυτή η
στρατηγική –που κωδικοποιείται συ-
νήθως ως «κεϊνσιανισμός»– έδειξε
ότι δεν φέρνει αποτελέσματα, τη
διαδέχτηκαν οι επιθέσεις στην εργα-
τική τάξη. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ δεν
ήταν εξαίρεση. Το 1983 η κυβέρνη-
ση του Μιτεράν στην Γαλλία (στην
οποία συμμετείχε και το Κομμουνι-
στικό Κόμμα) έκανε την περίφημη
«στροφή στη λιτότητα». Παντού η
σοσιαλδημοκρατία ανακάλυπτε τον
νεοφιλελευθερισμό («μονεταρισμός»
ήταν τότε πιο συνηθισμένος όρος). 

Οι επιθέσεις στις “ελλειμματικές”
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
ξεκίνησαν το 1982 με υπουργό τον
Αρσένη. Τότε ξεκίνησαν και τα κλεισί-
ματα των εργοστασίων ως μέθοδος
“αναθέρμανσης” της οικονομίας,
όπως και η λάσπη κατά των τεμπέλη-
δων εργαζόμενων. Η σύγκρουση με
τα οργανωμένα συνδικάτα ήρθε μό-
λις το 1983, όταν το ΠΑΣΟΚ προσπά-
θησε να περιορίσει τις δυνατότητες
απεργιών στις ΔΕΚΟ. Οι κινητοποι-
ήσεις ενάντια στο «Άρθρο 4» ήταν
μια πρόγευση του τι θα ακολουθήσει. 

«Σταθεροποιητικό
Πρόγραμμα»

Το καλοκαίρι του 1985, ο μέχρι τό-
τε υπουργός Οικονομίας Αρσένης (ο
επονομαζόμενος και «τσάρος της οι-
κονομίας») παρέδωσε το υπουργείο
του στον Σημίτη. Αυτή η αλλαγή κά-
θε άλλο παρά συμβολική ήταν. Ο τό-
τε διοικητής της Τράπεζας της Ελ-
λάδας Χαλικιάς, επισκεπτόταν τον
Αντρέα Παπανδρέου για να του εκ-
θέσει τη «δεινή θέση της οικονο-
μίας», π.χ τη μείωση των συναλλαγ-
ματικών αποθεμάτων, και για να ζη-

τήσει δραστικά μέτρα. 
Αυτά τα μέτρα ήρθαν στις 11

Οκτώβρη με την μορφή του «διε-
τούς σταθεροποιητικού προγράμμα-
τος» που πήγαινε χέρι-χέρι με την
αίτηση για δάνειο από την ΕΟΚ
(πρόδρομο της ΕΕ). «Σταθεροποί-
ηση» σήμαινε λιτότητα στους μι-
σθούς και τις συντάξεις και περικο-
πή των κοινωνικών δαπανών. Η
δραχμή υποτιμήθηκε 15%, η ΑΤΑ ου-
σιαστικά πάγωσε με Πράξεις Νομο-
θετικού Περιεχομένου για δυο χρό-
νια, ο προϋπολογισμός είχε πετσο-
κομμένα τα κονδύλια των κοινωνι-
κών δαπανών και δημοσίων επενδύ-
σεων, αυξήσεις σε τιμολόγια των τό-
τε ΔΕΚΟ και σε είδη πρώτης ανάγ-
κης (αυτές οι τελευταίες είχαν ανα-
κοινωθεί από τον Σεπτέμβρη). 

Είχε έρθει «η ώρα της στροφής»
όπως έγραφε η Μαμή το περιοδικό
της ΟΣΕ (της οργάνωσης από την
οποία προέρχεται το ΣΕΚ) στη «θε-
ραπεία-σοκ»: «Περικοπή στα πραγ-
ματικά μεροκάματα και μισθούς, μεί-
ωση των κρατικών ελλειμμάτων
ώστε να περιοριστεί το δημόσιο χρέ-
ος, υποτίμηση της δραχμής που μα-
ζί με τα παραπάνω ελπίζουν να βοη-
θήσει στο κλείσιμο της ψαλίδας ανά-
μεσα στις διεθνείς εισπράξεις και
πληρωμές. 

Στη διετία 1986 - 87 οι πραγματι-
κοί μισθοί και τα μεροκάματα μει-
ώθηκαν σε διψήφιο ποσοστό, δηλα-
δή πάνω από το 10%.

1985-89  Η πρώτη κρίση του ΠΑΣΟΚ
Από τη μεγάλη απεργία στους δήμους τον Δεκέμβρη του 1986

Τα πανό της ΟΣΕ σε πανεργατική κινητοποίηση το 1986-87
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Τ
ο κύμα των εργατικών αγώνων ενάντια
στο «σταθεροποιητικό πρόγραμμα» της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τροφοδότησε

μια πολιτική στροφή στ’ αριστερά, που με την
σειρά της έδωσε θάρρος στους εργαζόμενους
να συνεχίσουν τις μάχες τους. 

Τον Φλεβάρη του 1986 οι συνδικαλιστές της
ΠΑΣΚΕ που είχαν διαγραφτεί από το ΠΑΣΟΚ
και την παράταξη συγκρότησαν την δικιά τους
πολιτικο-συνδικαλιστική οργάνωση, την Σοσια-
λιστική Συνδικαλιστική Εργατοϋπαλληλική Κί-
νηση (ΣΣΕΚ).  Στην κίνηση αυτή συμμετείχαν
χιλιάδες εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές της
έλεγχαν ολόκληρες ομοσπονδίες. Μια άλλη
προσπάθεια να εκφράσει το κύμα της δυσαρέ-
σκειας προς τα αριστερά ήρθε από τον Αρσέ-
νη, τον πρώην «τσάρο της οικονομίας» το 1987
με την συγκρότηση του Ελληνικού Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος (ΕΣΚ).

Τον Οκτώβρη του 1986 έγιναν δημοτικές
εκλογές. Τα αποτελέσματά τους αντανακλού-
σαν τη μαζική στροφή προς τα αριστερά. Η
«Συμπαράταξη» η συνεργασία του ΚΚΕ με
τους «αντάρτες» του ΠΑΣΟΚ (σε κάποιες περι-
πτώσεις και του ΚΚΕ εσωτερικού) εκτόξευσε
τα ποσοστά της Αριστεράς. Κέρδισε τους πε-
ρισσότερους δήμους στις εργατογειτονιές των
μεγάλων πόλεων και πήρε μεγάλα ποσοστά
στους «κεντρικούς»: 18% στης Αθήνας, 23%
της Θεσσαλονίκης, 16% στου Πειραιά για πα-
ράδειγμα. 

Η βάση του ΠΑΣΟΚ στρεφόταν προς τα αρι-
στερά. Ποια ήταν η απάντηση των ηγεσιών της
Αριστεράς; Το ΚΚΕ ιδιαίτερα με την ισχυρή
παρουσία του στα συνδικάτα και στις γειτονιές
και το 9,8% των εκλογών του 1985 έπαιζε κρί-
σιμο ρόλο. Εκεί κοιτούσε ο κόσμος που συγ-
κρουόταν και έσπαγε από το ΠΑΣΟΚ.

Ανάμεσα στο 1981-85 είχε στριμωχτεί. Είχε
κατέβει στις εκλογές του 1981 με το σύνθημα
«Αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ» με την ελ-
πίδα ότι θα πάρει ένα ποσοστό που θα του
επέτρεπε να γίνει κυβερνητικός εταίρος όπως
το γαλλικό ΚΚ στην κυβέρνηση Μιτεράν. Δεν
τα κατάφερε, και η συνέχεια ήταν μια αντιπολί-
τευση που πελαγοδρομούσε ανάμεσα στην έμ-
μεση στήριξη της κυβέρνησης και στην γκρίνια
για το ΠΑΣΟΚ που λεηλατεί την Αριστερά.
Ανάμεσα σε δυο κόμματα που υπόσχονταν με
διαφορετικές διατυπώσεις το σοσιαλισμό μέ-
σα από την κάλπη, η πλειοψηφία των εργατών
διάλεγε το νεότερο και το μεγαλύτερο. 

«Νέες μήτρες»

Όταν βρέθηκε μπροστά στη νέα κατάσταση
η ηγεσία του ΚΚΕ, με γενικό γραμματέα τον Χ.
Φλωράκη, είχε ήδη ξεκινήσει μια στροφή επί
το ρεαλιστικότερον και το δεξιότερον. Σήμερα
ο Μ. Ανδρουλάκης είναι μια ξεφτιλισμένη φι-
γούρα, αλλά τότε ήταν το δεξί χέρι του Φλω-
ράκη και ένας από τους «θεωρητικούς» της
ηγεσίας. Σε ένα άρθρο του τον Σεπτέμβρη του
1985 στον Ριζοσπάστη εκτιμούσε ότι το κόμμα
που μέχρι τότε βασιζόταν στην αίγλη της Αντί-
στασης, πρέπει να απευθυνθεί στις «νέες μή-
τρες της Αριστεράς» που βρίσκονταν έξω από
την εργατική τάξη, στα μεσοστρώματα. Αυτές
οι γραμμές γραφόντουσαν ενώ το απεργιακό
κύμα είχε ήδη ξεκινήσει. 

Η συνέχεια ήταν από τη μια κάλυψη των
απεργιών, αλλά προσπάθεια για γραφειοκρα-
τικό έλεγχο και αποκλιμακωσή τους. Στις 1
Μάρτη του 1987, ο Ριζοσπάστης έγραφε:
«Απέναντι σε μια κυβέρνηση ελάχιστα διατε-
θειμένη να κάνει πίσω στην εισοδηματική της

πολιτική, θα ήταν αφελής όποιος βασιζόταν
μόνο στα γιουρούσια της πρωτοπορίας». Και
ένα χρόνο αργότερα, στην απεργία των εκπαι-
δευτικών το Μάη του 1988 επαναλάμβανε:
«Μερικά γιουρούσια την περίοδο των εξετάσε-
ων και μάλιστα με τη μορφή απεργίας διαρ-
κείας, θα οδηγούσαν τον αγώνα των εκπαιδευ-
τικών σε απομόνωση και πολύ πιθανά σε άμε-
σο αδιέξοδο».

Η υποτίμηση των εργατικών αγώνων ήταν η
επίσημη πολιτική του ΚΚΕ, όπως αποκρυσταλ-
λώθηκε στο 12ο Συνέδριό του το Μάη 1987. Η
τελική Απόφαση του συνεδρίου αφού τόνιζε
ότι «δεν πρέπει να είμαστε υπερασπιστές οποι-
ουδήποτε αιτήματος προβάλλεται από μη κε-
φαλαιοκρατικές δυνάμεις», προειδοποιούσε τα
μέλη το κόμματος να αποφύγουν «την ευκολία
στη λήψη αποφάσεων για απεργιακούς αγώ-
νες» και «την προκήρυξη βεβιασμένων κινητο-
ποιήσεων».

Από τον «κοινωνικο-πολιτικό
συνασπισμό της Αριστεράς»…

Την ίδια στιγμή που η ηγεσία καταδίκαζε τα
«γιουρούσια της πρωτοπορίας» δηλαδή τις
σκληρές απεργίες διαρκείας άνοιγε το δρόμο
για πιο δεξιές επιλογές. Το 12ο Συνέδριο του
ΚΚΕ το Μάη του 1987 διακήρυξε την νέα κα-
τεύθυνση: «Αλλαγή με κατεύθυνση τον Σοσια-
λισμό» -και έβαλε τα θεμέλια για ένα «κοινωνι-
κοπολιτικό συνασπισμό της Αριστεράς» που
θα κάνει πράξη αυτή την πορεία. Τότε η Εργα-
τική Αλληλεγγύη έγραφε ένα άρθρο με τον
προφητικό τίτλο: «Ένα ‘τολμηρό άλμα’ προς
τα δεξιά και στο κενό».

Πέρα από τα ωραία λόγια περί σοσιαλισμού,
το επιστέγασμα της στροφής του 12ου Συνέ-
δριου ήταν η πρόσκληση στην ΕΑΡ του Λεωνί-
δα Κύρκου για κοινή συνεργασία. Ο Κύρκος εί-
χε ήδη διασπάσει το ΚΚΕ εσωτερικού για να
συγκροτήσει το νέο κόμμα της Ελληνικής Αρι-
στεράς (ΕΑΡ) σε ακόμα πιο δεξιές βάσεις. Η
επιστολή-πρόσκληση του ΚΚΕ προς την ΕΑΡ
τόνιζε:

«Σχεδιασμός της ανάπτυξης με νέα κριτή-
ρια. Νέοι όροι λειτουργίας και περιεχομένου
της αγοράς με παρέμβαση στο ρόλο και τη
δράση των υποκειμένων της. Νέα πλαίσια επι-

χειρηματικής δράσης του ιδιωτικού κεφαλαίου
που να ευνοούν τη νέα αναπτυξιακή πολιτική.
Διαμόρφωση μιας νέας αμυντικής πολιτικής με
κριτήρια τη φύση και την έκταση του εθνικού
αμυντικού προβλήματος και την αποτροπή μο-
νόπλευρών εξαρτήσεων στην προμήθεια εξο-
πλισμού».

Λίγο αργότερα, στη δεύτερη συνάντηση
Φλωράκη - Κύρκου τον Οκτώβρη του 1988, ο
Φλωράκης απαντούσε στο ερώτημα τι σχέσεις
θα έχει η συνεργασία ΚΚΕ-ΕΑΡ με το ΠΑΣΟΚ:

«Με την πτέρυγα που κυριαρχεί σήμερα,
εμείς χωριό δεν κάνουμε. Τώρα, τι ανακατατά-
ξεις θα γίνουν και μάλιστα αν εφαρμοστεί η
απλή αναλογική, κανείς δεν μπορεί να προβλέ-
ψει. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα μας δεν θα
μείνει χωρίς κυβέρνηση. Κάποια κυβέρνηση
θάχει. Εκεί ανάλογα θα καθορίσουμε τη στάση
μας». Ήταν η πρώτη τοποθέτηση που άνοιγε
το δρόμο για τη συγκυβέρνηση του καλοκαιρι-
ού του 1989. 

…στην κυβέρνηση Τζανετάκη και την
«Οικουμενική»

Στις εκλογές του Ιούνη του 1989 ο ενιαίος
Συνασπισμός (της «Αριστεράς και της Προ-
όδου») πήρε το 13,1% και 28 έδρες στη βουλή.
Ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η ΝΔ μπορούσαν να σχη-
ματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και τελικά
μετά από κάμποσα παζάρια και με τον Παπαν-
δρέου και τον Μητσοτάκη, ο Φλωράκης και ο
Κύρκος αποφάσισαν να σχηματίσουν κυβέρνη-
ση με τη ΝΔ την περίφημη κυβέρνηση Τζανε-
τάκη. 

Η δικαιολογία ήταν ότι εκείνη η βουλή έπρε-
πε να πάρει μέτρα για την «κάθαρση» από τη
βρόμα των σκανδάλων που είχαν αγκαλιάσει
το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο
κέντρο τους ήταν ο Κοσκωτάς, ένας χαρακτη-
ριστικός εκπρόσωπος των αρπακτικών της
αγοράς που έχτισαν αυτοκρατορίες μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα στηριγμένη στην
«απελευθέρωση» του πιστωτικού τομέα στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Φυσικά, η «κάθαρση» περιορίστηκε στην πα-
ραπομπή υπουργών του ΠΑΣΟΚ στο Ειδικό Δι-
καστήριο και σε κάποιες άλλες διακοσμητικές
αλλαγές. Άλλωστε η συνέχεια διέψευσε κι αυ-

τές τις δικαιολογίες. 
Τον Νοέμβρη του 1989 έγιναν

ξανά εκλογές. Ο ενιαίος Συνασπι-
σμός πλήρωσε την συγκυβέρνηση
με τη Δεξιά, χάνοντας 120.000 ψή-
φους (11% ποσοστό). Κι η επιλογή
ήταν ο σχηματισμός της «Οικουμε-
νικής» με την ΝΔ του Μητσοτάκη
και το ΠΑΣΟΚ των σκανδάλων. Αυ-
τή η κυβέρνηση προχώρησε, ανά-
μεσα σε άλλα, και στην πολιτική
επιστράτευση των απεργών στους
δήμους. 

Στις επόμενες εκλογές, που κέρ-
δισε οριακά η ΝΔ, ο Συνασπισμός
έπεσε στο 10,2%, και μέσα στα
επόμενα δυο χρόνια, το άθροισμα
των ψήφων του ΚΚΕ και του Συνα-
σπισμού (είχε γίνει η διάσπαση
του 1992) έπεσε στο μισό του
1989. Το «τολμηρό βήμα» αντί να

φέρει την Αριστερά στον αφρό τη βύθισε στην
κρίση. Και μέσα από αυτές τις επιλογές έστει-
λε τον κόσμο που είχε κάνει τις ανταρσίες του
πίσω στο ΠΑΣΟΚ.

Ρεφορμισμός

Η ρίζα αυτών των επιλογών ήταν η στρατη-
γική που μοιράζονταν οι δυο πτέρυγες της
Αριστεράς που συγκρότησαν τον Συνασπισμό.
Παρά τις διαφορές τους στην φρασεολογία
και στις «ταχύτητες», αυτή η στρατηγική ήταν
ο ρεφορμισμός. Όπως εξηγούσε ένα άρθρο
για το «Ελληνικό 1989» στο περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω Νο 74:

«Για τα κόμματα αυτά η εργατική τάξη δεν
είναι το υποκείμενο της κοινωνικής αλλαγής,
είναι απλά μια συνιστώσα στην πολυσυλλεκτι-
κή πολιτική συμμαχιών του κόμματος. Είναι
απλά μια «μήτρα» ψήφων, ένα εφαλτήριο πολι-
τικής επιρροής με μεγαλύτερη ή μικρότερη
σημασία κατά περιόδους ανάλογα με τις ανάγ-
κες αυτών των συμμαχιών. 

Το κράτος δεν είναι θεσμός που πρέπει να
ανατραπεί για την απελευθέρωση της εργατι-
κής τάξης, είναι εργαλείο που μπορεί να κατα-
κτηθεί και να μεταρρυθμιστεί «σε φιλεργατική
κατεύθυνση». Και το πρόγραμμα των μεταρ-
ρυθμίσεων δεν απορρέει από τις ανάγκες της
εργατικής τάξης να απαλλαγεί από την εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση, αλλά από τις
ανάγκες διαχείρισης σύμφωνα με τα ‘κοινά
συμφέροντα’ της διαταξικής συμμαχίας».

Το 2015 δεν είναι 1985 ούτε 1989. Το κίνημα
που πυροδότησε την στροφή προς τα αριστε-
ρά τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δεν το
βάζει κάτω, αλλά κουβαλάει και τις εμπειρίες
όλων αυτών των παλιότερων μαχών. Η ίδια η
ύπαρξη και η δράση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι χει-
ροπιαστό παράδειγμα ότι αυτοί οι αγώνες
έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο χάρτη
της Αριστεράς. Σήμερα, η αντικαπιταλιστική
και επαναστατική Αριστερά μπορεί να παίξει
το ρόλο που δεν έπαιξε η ρεφορμιστική Αρι-
στερά τότε. Να δώσει πολιτική και οργανωτική
δύναμη στα «γιουρούσια» του κόσμου που μι-
σεί νέα και παλιά μνημόνια με την προοπτική
της ανατροπής του καπιταλισμού. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Ποιοί και πώς τις χαράμισαν

Οι αρχιτέκτονες της Κυβέρνησης Τζανετάκη: Κ. Μητσοτάκης, Χ. Φλωράκης και Λ. Κύρκος



Ή
ταν ένα δραματικό καλοκαίρι – η Ελ-
λάδα, η κρίση με τους πρόσφυγες
στην Ευρώπη, ο Κόρμπιν. Αλλά η με-

γάλη ιστορία για την παγκόσμια οικονομία
ήταν η κατάρρευση του κινέζικου χρηματιστη-
ρίου. Οι δείκτες του χρηματιστηρίου βρίσκον-
ταν στο ζενίθ τους τον περασμένο Ιούνιο,
έκτοτε η πτώση των τιμών των μετοχών έχει
εξαφανίσει αξίες ύψους 4,5 τρισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων. 

Κατά κάποιο τρόπο αυτό δεν αποτελεί και
μεγάλο θέμα. Το κινέζικο χρηματιστήριο δεν
είναι όπως αυτά στη Γουόλ Στριτ, στο Σίτι του
Λονδίνου ή ακόμα και στο Χονγκ-Κονγκ. Κυ-
ριαρχείται από συναλλαγές σε μετοχές των
μεγάλων κινέζικων εταιριών, οι περισσότερες
από τις οποίες είναι ακόμα κρατικές, και έτσι
είναι σχετικά προφυλαγμένες από τα πάνω
και τα κάτω των παγκόσμιων χρηματαγορών. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η πιο σημαντική λειτουργία του είναι πολιτι-
κή. Η ασυνήθιστη οικονομική ανάπτυξη της
Κίνας έχει επιτευχθεί χάρη στα πολύ υψηλά
επίπεδα επενδύσεων που σήμερα αποτελούν
το μισό ΑΕΠ. Τα συνηθισμένα κινέζικα νοικο-
κυριά έχουν βοηθήσει σε αυτή τη χρηματοδό-
τηση. Πρέπει να αποταμιεύουν για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους σε ιατρική περίθαλψη
και παιδεία, αλλά οι κρατικές τράπεζες προ-
σφέρουν πολύ χαμηλό επιτόκιο για αυτές τις
καταθέσεις. 

Η κινέζικη κυβέρνηση τους προσφέρει την
ευκαιρία να έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδό-
σεις στοιχηματίζοντας σε μετοχές που ανε-
βαίνουν. Πολύ ενεργό μέρος του κινέζικου
χρηματιστηρίου είναι άνθρωποι μεσαίων εισο-
δημάτων που αγοράζουν και πουλάνε μετο-
χές σε καθημερινή βάση.  

Τον περασμένο Απρίλιο, η «Καθημερινή του
Λαού» απέρριπτε τους φόβους ότι η χρηματι-
στηριακή φούσκα μεγάλωνε. «Οι κεφαλαιαγο-
ρές αποτελούν πραγματική αντανάκλαση του
κινέζικου ονείρου», ισχυριζόταν. 

Το «κινέζικο όνειρο» είναι ένα από τα βασι-
κά συνθήματα του προέδρου Ξι Γινπινγκ.
Έτσι, όταν οι μετοχές ξεκίνησαν να πέφτουν,
η κυβέρνηση παρενέβη ενεργά για να υπο-
στηρίξει την αγορά. Αυτό έχει προχωρήσει
τόσο έτσι ώστε όσοι κατηγορούνται ότι οι δη-
λώσεις τους προκαλούνε πτώση των τιμών
αντιμετωπίζουν κατασταλτικά μέτρα. Την πε-
ρασμένη βδομάδα ένας βασικός οικονομικός
αναλυτής εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόρα-
ση παραδεχόμενος ότι προκάλεσε «πανικό
και χάος» στο χρηματιστήριο.  

H κυβερνητική απάντηση δείχνει τη μεγάλη
αντίφαση στις πολιτικές της παρούσας κινέζι-
κης ηγεσίας. Από τη μία πλευρά, από τότε
που έγινε πρόεδρος και γενικός γραμματέας
του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2013, ο Ξι
έχει προσπαθήσει να συγκεντρώσει την εξου-
σία στα χέρια του με ένα τρόπο που δεν έχει
εμφανιστεί από τις ημέρες του Ντενγκ Ξιάο-
πινγκ στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Έχει

για παράδειγμα εξαπολύσει μια καμπάνια
ενάντια στη διαφθορά τόσο για να αυξήσει
την δημοτικότητα του όσο και για να εξοντώ-
σει τους κομματικούς του αντιπάλους.  

Από την άλλη μεριά, ο Ξι έχει συνεχίσει να
εγκρίνει την στρατηγική του Ντενγκ, να στη-
ρίζεται περισσότερο στους μηχανισμούς της
αγοράς παρά στον κρατικό έλεγχο και να
ενσωματώνει την Κίνα στην παγκόσμια οικο-
νομία.

Στην ίδια γραμμή, στις 11 Αυγούστου οι κι-
νέζικες αρχές ανακοίνωσαν ότι θα επέτρεπαν
στο ρενμίνμπι (κινέζικο νόμισμα) να διακυμαί-
νεται με λιγότερους περιορισμούς έναντι του
δολαρίου. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος πίσω από αυτή
την κίνηση ήταν να αφήσει το ρενμίνμπι να
μετατραπεί σε διεθνές νόμισμα αποταμίευσης
που θα ανταγωνίζεται το δολάριο και το ευ-
ρώ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πει
ότι μπορεί να αποδόσει αυτή τη δυνατότητα
στο ρενμίνμπι, μόνο όμως αν περιοριστεί ο
κυβερνητικός έλεγχος στο νόμισμα.

Το Πεκίνο έλπιζε ότι το ρενμίμπι θα υποτι-
μηθεί ελαφρά έναντι του δολαρίου, δίνοντας
έτσι ώθηση στις εξαγωγές. Αντίθετα,  μπρο-
στά στον πανικό του χρηματιστηρίου, έπεσε
σαν πέτρα, αναγκάζοντας τις αρχές να ξοδέ-
ψουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να πε-
ριορίσουν την υποτίμηση. 

Πίσω από αυτές πολιτικές αμφιταλαντεύ-
σεις βρίσκεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Ο
Ξι, όπως και οι προκάτοχοι του, υποτίθεται ότι
είναι προσηλωμένος στο να απομακρύνει την
Κίνα από το μοντέλο που την έκανε τη δεύτε-
ρη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη και να
αλλάξει τον προσανατολισμό του από υψηλές
επενδύσεις – υψηλές εξαγωγές σε αύξηση
της εσωτερικής κατανάλωσης και βελτίωσης
του βιοτικού επιπέδου. 

Χρέος

Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Η ανά-
πτυξη της Κίνας μετά την Μεγάλη Ύφεση του
2008-09 έχει χρηματοδοτηθεί από το αυξανό-
μενο χρέος, το οποίο αυξήθηκε από το 130
στο 280% του ΑΕΠ σε αυτή την περίοδο. Στο
χρηματιστήριο και στα ακίνητα έχουν δημι-
ουργηθεί φούσκες. 

Η κινέζικη ηγεσία προσπαθεί να απεξαρτή-
σει την οικονομία από τις επενδύσεις και τον
δανεισμό χωρίς να βυθιστεί στην ύφεση. Το
αποτέλεσμα είναι επιβράδυνση της ανάπτυ-
ξης. Αυτό έχει επηρεάσει ιδιαίτερα άλλες
«αναδυόμενες αγορές» του παγκόσμιου Νό-
του που τα προηγούμενα χρόνια είχαν βασί-
σει την ανάπτυξη τους στις εξαγωγές τροφί-
μων και πρώτων υλών στην Κίνα. 

Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου δεν αν-
τιπροσωπεύει καθ’ αυτή μια οικονομική κρίση.
Αλλά δείχνει πως μπορεί μια κατάσταση να
ξεφύγει από τον έλεγχο ακόμα και από ένα
αυταρχικό καθεστώς όπως αυτό του Ξι. Και
αρχίζει να εμπεδώνεται σε κυβερνήσεις και
επιχειρήσεις παντού ότι τα προβλήματα της
Κίνας σηματοδοτούν την συνέχιση της στασι-
μότητας στην παγκόσμια οικονομία.
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Tο δραματικό 
καλοκαίρι της Κίνας 
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ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Κ
υκλοφόρησε το νέο τεύχος
του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω (Νο 112) που θα

κυκλοφορεί για τους δύο επόμενους
μήνες. Μετά την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ,
“Γιατί η αντικαπιταλιστική προοπτι-
κή”, είναι ο κύριος τίτλος του πρω-
τοσέλιδου που διακοσμείται από μια
φωτογραφία με τις μαχητικές Καθα-
ρίστριες του υπ. Οικονομικών. 

Τα δύο πρώτα άρθρα του περιοδι-
κού ασχολούνται με τις τελευταίες
εξελίξεις στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και την μάχη απέναντι στα νέα μέ-
τρα λιτότητας που έρχονται. Η Μα-
ρία Στύλλου στο άρθρο της “Η μάχη
ενάντια στο νέο μνημόνιο” τονίζει ότι
αυτός ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει,
ενώ κομμάτι της μάχης είναι το δυ-
νάμωμα της αριστερής αντιπολίτευ-
σης στις εκλογές που είναι μπροστά
μας. Θυμίζει ότι η κυβέρνηση δεν
παραιτήθηκε, αλλά έπεσε επειδή
συγκρούστηκε με τον ίδιο τον κόσμο
που την είχε στηρίξει. Τονίζει ότι
όποια κυβέρνηση ξέχασε τη δύναμη
της εργατικής τάξης, αναγκάστηκε
να τη θυμηθεί στη σύγκρουση που
ακολούθησε, όπως στα Ιουλιανά ή
στην Μεταπολίτευση. Κλείνει το άρ-
θρο της επιχειρηματολογώντας πως
οι δυνατότητες να τσακίσουμε παλιά
και νέα Μνημόνια είναι μεγαλύτερες
αφού η πλειοψηφία των εργαζόμε-
νων ψήφισε ΟΧΙ στο δημοψήφισμα-
καμπή, ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε προς
τα αριστερά και έχει προχωρήσει η
συζήτηση για αντικαπιταλιστικές λύ-
σεις.  

Στη συνέχεια ο Πάνος Γκαργκά-
νας απαντάει στο ερώτημα που βα-
σανίζει χιλιάδες αγωνιστές “Γιατί
απέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ;”. Στο άρθρο του
ξεφεύγει τόσο από εύκολες όσο και
λάθος απαντήσεις, όπως ότι ο “ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν άλλαξε, αλλά διαχειρίζεται
μια δύσκολη συγκυρία” ή την άποψη
του ΚΚΕ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ακό-
μα αστικό κόμμα. Επιχειρηματολογεί
ακόμα ότι δεν υπήρξε “μετάλλαξη”
του κυβερνώντος κόμματος, αλλά
ότι αυτές οι εξελίξεις είναι καρπός
της αποτυχίας συνολικά της ρεφορ-
μιστικής στρατηγικής. Επισημαίνει
ότι αυτό το σημείο είναι κρίσιμο
αφού ούτε η Λαϊκή Ενότητα που σω-
στά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ δεν κα-
τορθώνει να το προσεγγίσει. Τέλος,
τονίζει ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται
να κινηθεί ενιαιομετωπικά με όλον
αυτόν τον κόσμο που απογοητεύτη-
κε ή εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι

ώστε να κερδηθεί στην επαναστατι-
κή προοπτική. 

Ενιαίο μέτωπο

Το άρθρο του Λέανδρου Μπόλαρη
“Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτω-
πο” δίνει τα καλύτερα ιστορικά πα-
ραδείγματα από την εφαρμογή του.
Το κείμενο θυμίζει τις ζυμώσεις μέ-
σα στους επαναστάτες που κατέλη-
ξαν μετά από διαφωνίες να στηρί-
ζουν αυτή την τακτική. Θυμίζει ότι το
ενιαίο μέτωπο “δεν ήταν ούτε μια γε-
νική συμφωνία αρχών ανάμεσα
στους ρεφορμιστές και τους επανα-
στάτες”, “ούτε απλά ένα κόλπο για
να ξεσκεπαστούν οι ρεφορμιστές
ηγέτες”, αλλά “βασίζεται στην οργα-
νική ανάγκη της εργατικής τάξης να
δίνει ενωμένη τις μάχες της”. Ο Λέ-
ανδρος εξηγεί την παραπάνω διαπί-
στωση θυμίζοντας τι έγινε στην Γερ-
μανία και την Ιταλία του '20, καθώς
και την πολύτιμη συμβολή του Τρό-
τσκι και της Γ' Διεθνούς στη συγκε-

κριμένη συζήτηση. 
Στο επόμενο άρθρο ο Θανάσης

Καμπαγιάννης γράφει για τα “2 χρό-
νια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα”. Πρώτα και κύρια, εξηγεί
γιατί αυτή η δολοφονία ήταν η κορύ-
φωση της δράσης των Ταγμάτων
Εφόδου των νεοναζί που αποτελούν
την “πεμπτουσία του πολιτικού τους
σχεδίου”. Αναφέρεται με παραδείγ-
ματα στις πλάτες που είχε η Χρυσή
Αυγή σε κράτος, κεφάλαιο και πολι-
τικό σύστημα, αλλά τονίζει ότι το
σχέδιο της να ξετυλίξει τη “δική της,
αυτόνομη πολιτική στρατηγική”
σκόνταψε πάνω σε προσωπικές και
συλλογικές αντιστάσεις. Η δίκη της
ΧΑ που συνεχίζεται μετά τη διακοπή
του καλοκαιριού είναι μια κρίσιμη
μάχη για να αποδοθεί δικαιοσύνη
για τα θύματα των νεοναζι, αλλά και
την πολιτική απομόνωσή τους. 

Στη συνέχεια ο Σωτήρης Κοντο-
γιάννης γράφει για το “Ποιος μπορεί
να σταματήσει τη λιτότητα στην Ευ-

ρώπη;”. Αρχικά τονίζει ότι το υποτι-
θέμενο όραμα της “Ευρώπης των
λαών” είναι νεκρό αφού η μόνη κοι-
νή “αξία” στην Ευρώπη είναι η πολι-
τική της διαρκούς λιτότητας. Στηρί-
ζει αυτή την επισήμανση φέρνοντας
παραδείγματα από τη Γερμανία και
τη Γαλλία μέχρι την Ιταλία και τη
Βρετανία. Κλείνει εξηγώντας ότι ού-
τε οι πολιτικές του κεϋνσιανισμού
μπορούν να δουλέψουν. Η μόνη ελ-
πίδα είναι το δυνάμωμα της εργατι-
κής αντίστασης και η αριστερή
στροφή με την οποία έχει συνοδευ-
τεί. 

Κρίση στην Τουρκία

Ο Κώστας Βλασσόπουλος στο δι-
κό του άρθρο καταπιάνεται με την
“Κρίση στην Τουρκία”. Αρχικά δίνει
την εικόνα του πώς είχε ανέβει ο
Ερντογάν, τις συνέπειες των πολιτι-
κών του και τα νέα κινήματα που
έχουν αναδειχτεί στην Τουρκία από
τις διαδηλώσεις για το πάρκο Γκεζί
μέχρι τη σημερινή είσοδο στη Βουλή
του αριστερού, φιλοκουρδικού HDP.
Στη συνέχεια εξηγεί πως έχει η κα-
τάσταση στην αποσταθεροποιημένη
Μέση Ανατολή, όπου ο Ερντογάν
χρειάζεται “νέα σύμπραξη με τον
αμερικάνικο ιμπεριαλισμό” για να
έχει καθοριστικό ρόλο. Κλείνει εξη-
γώντας ότι “το ξαναμοίρασμα της
τράπουλας στην περιοχή ανοίγει νέο

κύκλο συγκρούσεων και σφαγών”. 
Η Ελλάδα δεν είναι έξω από αυτές

τις ανησυχητικές εξελίξεις αφού
συμμετέχει στον “Άξονα ντροπής”
με το Ισραήλ, θέμα του άρθρου της
Δήμητρας Κυρίλλου. Αρχικά εξηγεί
ότι τα επιχειρήματα που προβάλ-
λουν οι χειροκροτητές αυτής της
συμμαχίας είναι σάπια καθώς ούτε η
κατοχύρωση/εκμετάλλευση των
ΑΟΖ ή η γεωπολιτική σταθερότητα
επιτυγχάνεται, ενώ αυτή η συνεργα-
σία είναι προσβολή στον κόσμο που
τόσα χρόνια παλεύει δίπλα στα θύ-
ματα του Ισραήλ, τους Παλαιστίνι-
ους. Τόσο το Ισραήλ όσο και ο ελλη-
νικός καπιταλισμός θέλουν αυτή τη
συμμαχία για να παραμείνουν στο
κέντρο των εξελίξεων στην ευρύτε-
ρη περιοχή αφού όπως επισημαίνει
και το προηγούμενο άρθρο υπάρχει
ένταση των ανταγωνισμών που δεν
φέρνει τίποτα καλό για τους λαούς
της περιοχής. 

Το περιοδικό κλείνει με τρεις βι-
βλιοκριτικές: για το νέο βιβλίο του
Μιχάλη Λυμπεράτου “Μετά τον Εμ-
φύλιο-Πολιτικές διαδικασίες και κοι-
νωνική πόλωση στις απαρχές της
προδικτατορικής περιόδου”, το βι-
βλίο του Κωστή Χατζημιχάλη “Κρίση
χρέους και υφαρπαγή γης” και το βι-
βλίο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου
“Αριστερά, Κυβέρνηση και Κράτος”. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Γραφτείτε συνδρομητές

• http://socialismfrombelow.gr/
• www.ergatiki.gr

Πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
για την αντικαπιταλιστική προοπτική



To μήνυμα της ΔΕΘ εργατικη αλληλεγγυη 

Στους δρόμους ενάντια σε νέα 
και παλιά ΜνημόνιαΧ

ιλιάδες διαδήλωσαν στην Θεσσαλονίκη την
ημέρα της έναρξης της ΔΕΘ 2015 στέλνοντας
το μήνυμα πως το κίνημα που ανέτρεψε όλες

τις μνημονιακές κυβερνήσεις είναι σε θέσεις μάχης.

Παρά τις προσπάθειες τόσο των ΜΜΕ όσο και της
συνδικαλιστικής ηγεσίας να υποτιμήσουν την φετινή
διαδήλωση στη ΔΕΘ και παρά την αδιανόητα μεγάλη
κινητοποίηση της αστυνομίας που προσπάθησε με
κάθε τρόπο να τρομοκρατήσει και να αποτρέψει τις
μεγάλη παρουσία του κόσμου, οι δρόμοι της Θεσσα-
λονίκης κυριαρχήθηκαν και φέτος από αντιμνημονια-
κά συνθήματα με εκατοντάδες εργαζόμενους και νε-
ολαίους να πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης.

Την επιλογή να στηρίξει τον Μπόμπολα και τους
λίγους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός έκανε η
ΓΣΕΕ και το ΕΚΘ στο άγαλμα του Βενιζέλου, δίνον-
τας τη δυνατότητα στους τραμπούκους της El Dora-
do Gold με σημαιάκια που έγραφαν ΝΑΙ να καταλά-
βουν την κεντρική εξέδρα και να αποκλείσουν οποι-
ονδήποτε άλλον ήθελε να μιλήσει ή να διαδηλώσει. 

Φυσικά ο κόσμος του κινήματος τα συνδικάτα και
οι πολιτικές οργανώσεις γύρισαν την πλάτη στην
γραφειοκρατική ηγεσία της ΓΣΕΕ και αρνήθηκαν να
ακολουθήσουν τις επιλογές της. Διαχωρίζοντας τη
θέση τους έφυγαν από την συγκέντρωση και ενώθη-
καν με τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις όπως αυτή των
εκατοντάδων κατοίκων και των αλληλέγγυων από τις
Σκουριές και την Ιερισσό που για άλλη μια φορά
πλημμύρισαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αποχώρησαν
Ανάμεσα σε όσους αποχώρησαν από την εξέδρα

της ΓΣΕΕ ήταν το μπλοκ του Συντονισμού Ενάντια στις
Διαθεσιμότητες και τις Ιδιωτικοποιήσεις, μαζί με την
ΠΟΣΠΕΡΤ, το σωματείο των εργαζόμενων στο ΜΕ-
ΤΡΟ, τους εργαζόμενους της Coca Cola, εργαζόμε-
νους στη ΔΕΗ, την ΟΛΜΕ, την ΔΟΕ, την ΕΥΑΘ, εργα-
ζόμενους σε νοσοκομεία. Μαζί αποχώρησαν και η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη με κομμάτι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η
Λαϊκή Ενότητα καθώς και αντιρατσιστικές και αντιφα-
σιστικές οργανώσεις όπως η ΚΕΕΡΦΑ, ενώ και η ηγε-
σία της ΑΔΕΔΥ διαδήλωσε χώρια διαφωνώντας με την
κατρακύλα των Παναγόπουλων, που μετά την προσχώ-
ρηση στο στρατόπεδο του ΝΑΙ, τώρα κάνουν πλάτες
και στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα σε αντίθεση με
την θέληση της εργατικής τάξης και των κινημάτων.

Στη διαδήλωση που βάδισε μέχρι την είσοδο της
ΔΕΘ, το μεγαλύτερο μπλοκ, ομολογουμένως, το είχε
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αμέσως μετά ακολουθούσε το ΕΕΚ και
στη συνέχεια άλλες οργανώσεις της αριστεράς. Ση-
μαντική η παρουσία των εργαζόμενων του ΨΝΘ αλ-
λά και των εργαζόμενων στο λιμάνι της Θεσσαλονί-
κης (ΟΛΘ) με πανό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση.

“Η αριστερά που συγκρούεται και έχει τις απαντή-
σεις για την εναλλακτική απέναντι στα μνημόνια, είναι
αυτή που πρέπει να οργανώσει την αντίσταση απέ-
ναντι σε όποια κυβέρνηση και αν προκύψει την επό-
μενη μέρα μετά τις εκλογές στις 20 Σεπτέμβρη. Η
διαδήλωση στη ΔΕΘ έδειξε πως η αντικαπιταλιστική
αριστερά είναι η βασική συνιστώσα του κινήματος
ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις, αλλά και αυτή
που έχει τις πραγματικές απαντήσεις χωρίς μισόλο-
γα. Έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε κοινή
δράση με ολόκληρη την αριστερά και τον κόσμο που
σπάει από τον ΣΥΡΙΖΑ”, τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. ο
Τάσος Αναστασιάδης από τον Συντονισμό Ενάντια
στις Διαθεσιμότητες και τις Ιδιωτικοποιήσεις.  

Κυριάκος Μπάνος

• Σήμερα βρισκόμαστε στο δρόμο κομμάτια

της εργατικής τάξης που παλεύουμε να σπάσου-
με τις πολιτικές της λιτότητας για να διαγράψου-
με το χρέος να τελειώνουμε με τα μνημόνια. 

Σήμερα όμως διαπιστώσαμε και μια πρωτο-
φανή κατάσταση εδώ στο άγαλμα του Βενιζέ-
λου όπου μια ομάδα από ανθρώπους που κινεί η
εργοδοσία της El Dorado κατέλαβαν το χώρο
μπροστά και την εξέδρα της συγκέντρωσης της
ΓΣΕΕ. Μιας ΓΣΕΕ που στο θέμα της εξόρυξης
της El Dorado έχει κρατήσει μια απαράδεκτη
στάση, όπως και σε μια σειρά άλλα θέματα,
όπως στο πρόσφατο δημοψήφισμα. Ακόμα και
τα σημαιάκια που κράταγαν οι άνθρωποι της El
Dorado γράφανε ΝΑΙ. 

Είναι ναιναίκοι οι οποίοι βρήκανε την ευκαι-
ρία με τις πλάτες της γραφειοκρατίας της
ΓΣΕΕ να έρθουν και να κάνουν το δικό τους
πραξικόπημα προσπαθώντας με αυτό τον τρό-
πο να ανατρέψουν την θέληση και τους αγώ-
νες των εργαζόμενων στην Β. Ελλάδα. Αυτό
δεν θα το επιτρέψουμε. Η στάση η δική μας
από οργανώσεις και σωματεία ήταν να αποχω-
ρήσουμε από το χώρο της συγκέντρωσης και
να ενωθούμε με τους κατοίκους και τους αλλη-
λέγγυους από τις Σκουριές που διαδηλώνουν
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς και με
όλους τους υπόλοιπους που αποχώρησαν από
την συγκέντρωση της ΓΣΕΕ αφήνοντάς τους
απομονωμένους. 

Συνεχίζουμε με αγωνιστική μαχητική διαδή-
λωση για να μπορέσουμε ενωμένοι σε ένα πλα-
τύ, ταξικό μέτωπο να διεκδικήσουμε και να
κερδίσουμε τα δίκια μας. Και στις προσεχείς
εκλογές πρέπει αυτό το μήνυμα να γίνει ξεκά-
θαρο. Γι' αυτό πιστεύω πως η ενδυνάμωση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα είναι η καλύτερη απάντηση και
σιγουριά για τους αγώνες που πρέπει να δο-
θούν την επόμενη μέρα.

Βασίλης Συλλαϊδής, Δ.Σ. 
σωματείο εργαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΔΕΘ 2015 Στιγμιότυπα
από την διαδήλωση

• Διαδηλώνουμε ενάντια στο τρίτο μνημόνιο

αλλά και σε όλα όσα προηγήθηκαν και τα απέρ-
ριψε ο απλός εργαζόμενος κόσμος και στις εκλο-
γές και στο δημοψήφισμα. Κατά της λιτότητας,
κατά των εργασιακών σχέσεων λάστιχο κατά του
ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. 

Εμείς ως εργαζόμενοι της ΕΡΤ διαδηλώνουμε
με τα πανό μας, τα σύμβολα του αγώνα των τε-
λευταίων δύο ετών που μας έφεραν σε μια νίκη.
Καταφέραμε με τον αγώνα μας να ανοίξουμε την
ΕΡΤ και αυτό μας δίνει τη δύναμη να βγαίνουμε
στον κόσμο και να λέμε πως μόνο με τους αγώ-
νες του μπορεί να δικαιωθεί.

Ταυτόχρονα όμως έχουμε πολλές νίκες να
διεκδικήσουμε και να πάρουμε από δω και πέρα.
Παλεύουμε για μια ΕΡΤ που θα είναι η φωνή της
κοινωνίας, κάτι που δεν είναι η ΕΡΤ σήμερα. Από
τη μεριά μας δίνουμε καθημερινές μάχες για να
αποκτήσουν οι απλοί εργαζόμενοι, όπως ήταν
πριν ξανανοίξει η ΕΡΤ, τον έλεγχο του προγράμ-
ματος και της ενημέρωσης. 

Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμενη ΕΡΤ

• Σήμερα διαδηλώνουμε εδώ

ενάντια στην πολιτική των μνημό-
νιων που έχει οδηγήσει σε τερά-
στια φτώχεια, ανεργία, κλείσιμο
εργοστασίων και μισθούς πείνας.
Το νέο μνημόνιο είναι συνέχεια
των προηγούμενων και ακόμα χει-
ρότερο. 

Ξέρουμε πως αυτοί θα επιστρα-
τεύσουν όλες τους τις για να πε-
ράσουν το νέο μνημόνιο. 

Μπορούμε να το σταματήσουμε
με την συστράτευση όλων των
δυνάμεων της εργασίας προς
αγωνιστική κατεύθυνση με την
οργάνωση απεργιών και μεγάλων
ταξικών αγώνων στην κατεύθυνση
της λαϊκής εξουσίας.

Παπαδόπουλος Γρηγόρης, 
πρόεδρος σωματείου 

εργαζομένων της Coca-Cola


