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“Πορίσματα” αυτοί, απεργίες εμείς

Τ
ο πόρισμα των «σοφών» έρχεται υποτί-
θεται να «λύσει» το ζήτημα της «βιωσι-
μότητας» του Ασφαλιστικού στην Ελλά-

δα, φορτώνοντας το κόστος στις πλάτες των
εργαζομένων και των συνταξιούχων. 

Ποιος όμως έκανε μη βιώσιμα τα ασφαλι-
στικά ταμεία; Mήπως είναι οι εργαζόμενοι,
που δεκαετίες τώρα πληρώνουν σχεδόν το
μισό τους μισθό για να έχουν ένα δικαίωμα
αξιοπρεπούς σύνταξης και περίθαλψης,
υπεύθυνοι για αυτήν την εξέλιξη; 

Όχι βέβαια. Είναι η κυβέρνηση Παπαδήμου
που κατ’ εντολή της τρόικας σε μια νύχτα λή-
στεψε τα αποθεματικά των ταμείων με το
κούρεμα του PSI του 2012. Είναι η εδώ και
δεκαετίες εισφοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων
ευρώ από το ελληνικό κεφάλαιο, των οποίων
κάθε ένα-δύο χρόνια τα χρέη τους διαγρά-
φονταν με χαριστικές ρυθμίσεις στη Βουλή.
Είναι η υποχρεωτική ανεργία και η μαύρη ερ-
γασία στην οποία έχει καταδικάσει την τελευ-
ταία εξαετία σχεδόν το μισό πληθυσμό η
άγρια λιτότητα της ΕΕ και των καπιταλιστών. 

Για να ξαναγίνουν βιώσιμα τα ταμεία φτά-
νει μια απλή απόφαση να γυρίσουν πίσω τα
κλεμμένα των τραπεζιτών και των αφεντικών
που τα έχουν ρημάξει τόσα χρόνια. Όμως, οι
«σοφοί» άλλα έχουν στο μυαλό τους.  

Μοντέλο ΗΠΑ

Το πόρισμά τους σκοπεύει από τη μια στην
άμεση μείωση των κοινωνικών δαπανών που
απαιτούν οι «δανειστές» (Όπως δήλωσε ο
Κατρούγκαλος, παραλαμβάνοντας το πόρι-
σμα, υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν
άμεσα 741,6 εκατ. ευρώ) ενώ από την άλλη
προωθεί τη συνολικότερη σταδιακή αντικατά-
σταση της Κοινωνικής Ασφάλισης με ένα
άγριο νεοφιλελεύθερο μοντέλο σαν και αυτό
που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ
έχοντας αφήσει πίσω του πολλά εκατομμύ-
ρια ανθρώπους χωρίς κανένα απολύτως δι-
καίωμα σύνταξης και κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, το κράτος
απαλλάσσεται από το κόστος της παροχής
ασφάλισης και περίθαλψης (εκτός από λιγο-
στά ψίχουλα για τους εντελώς απόρους,
άστεγους), οι εργοδότες αυξάνουν τα κέρδη
τους, καθώς απαλλάσσονται ή πληρώνουν
πολύ λιγότερα, και το ζήτημα της ασφάλισης
γίνεται ζήτημα «ατομικής ευθύνης» του εργα-
ζόμενου και της σχέσης του με την ασφαλι-
στική εταιρία, σχέση που υπόκειται στους νό-
μους της αγοράς. 

Πρόκειται για ένα μοντέλο που εδώ και
τριάντα χρόνια από την εποχή της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη, Μάνου και Ανδριανόπουλου
μεθοδεύουν να εφαρμόσουν κυρίαρχη τάξη
και κυβερνήσεις στην Ελλάδα, αλλά δεν τα
κατάφεραν, τουλάχιστον στο μέγεθος που
επιδίωκαν, χάρη στη δύναμη του εργατικού
κινήματος. 

Το να μπαίνει σαν «βάση συζήτησης» από
μια κυβέρνηση που κατατάσσει τον εαυτό
της στην ριζοσπαστική αριστερά είναι ένα αί-
σχος. Η απάντηση του εργατικού κινήματος
δεν μπορεί παρά να είναι μια: Οι «σοφοί» και
το υπουργικό συμβούλιο να βάλουν το πόρι-
σμά τους εκεί που ξέρουν. 

Τ
ο πόρισμα της λεγόμενης
«Επιτροπής Σοφών» για το
Ασφαλιστικό έχει στόχο να

προχωρήσει στην διάλυση της
Κοινωνικής Ασφάλισης όπως την
ξέραμε και όπως είχε κατοχυρω-
θεί με αγώνες δεκαετιών. 

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει
το υπουργικό συμβούλιο να συ-
ζητήσει το πόρισμα και ακολού-
θως να προχωρήσει σε «δημόσια
διαβούλευση» με στόχο το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο να έχει ψηφι-
στεί στη Βουλή μέχρι τα μέσα
του Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εργασίας Κα-
τρούγκαλος και η κυβέρνηση
προσπαθούν να κρατήσουν απο-
στάσεις από το πόρισμα της
«Επιτροπής Σοφών», ότι αποτελεί
απλά «βάση συζήτησης». Και μό-
νο, όμως να δει κανείς τι θεωρεί
«βάση συζήτησης» η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, φτάνει για να κα-
ταλάβουμε το μέγεθος της επίθε-
σης που απεργάζονται τρόικα και
κυβέρνηση. 

Το πόρισμα προβλέπει:
• Την τελική συγχώνευση όλων

των Ταμείων στο ΙΚΑ που θα ονο-
μάζεται πλέον Εθνικός Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης με εξίσω-
ση των συντάξεων και των παρο-
χών προς τα κάτω. Και μόνο να
κοιτάξει κανείς τις συγχωνεύσεις
που έγιναν τα προηγούμενα χρό-
νια καταλαβαίνει ότι το αποτέλε-
σμα θα είναι η δραστική μεγάλη
μείωση των συντάξεων. Στόχος
είναι στον Εθνικό Φορέα να εν-
ταχθούν όλοι οι φορείς κυρίας,
επικουρικής ασφάλισης και εφά-
παξ παροχών χωρίς καμία εξαί-
ρεση. 

Η «ρήτρα μηδενικού ελλείμμα-
τος» αλλάζει όνομα και λέγεται
«ρήτρα αποφυγής ελλειμμάτων».
Η επιβολή της θα σημάνει αυτό-
ματες περικοπές στις συντάξεις,
ώστε το ταμείο να μην εμφανίζε-
ται ελλειμματικό.
• Την καθιέρωση νέου συστή-

ματος για τον υπολογισμό των
συντάξεων. Συγκεκριμένα, η σύν-
ταξη που θα παίρνει κανείς θα
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:
Στην «εθνική κοινωνική σύνταξη»
και στην αναλογική σύνταξη.

Η κατώτερη «εθνική κοινωνική

σύνταξη» για «όλους», θα είναι
στην ουσία ένα επίδομα, τόσο χα-
μηλό ώστε σε καμία περίπτωση
δεν θα μπορεί να καλύπτει τις
ανάγκες επιβίωσης ενός συνταξι-
ούχου - γι’ αυτό το λόγο και το
πόρισμα προβλέπει και εργασία
των ηλικιωμένων μέσα από τη λε-
γόμενη «ελαστική συνταξιοδότη-
ση». 

Και βέβαια δεν θα είναι για
«όλους». Για να δοθούν ακόμα
και αυτά τα λίγα ευρώ, θα πρέπει
ο δικαιούχος να πληροί «εισοδη-
ματικά κριτήρια». Δηλαδή η «εθνι-
κή σύνταξη» θα μειώνεται ή ακό-
μα και δεν θα παρέχεται καθό-
λου, καθώς θα συνδέεται με τα
άλλα εισοδήματα που μπορεί να
έχει ο δικαιούχος -πχ από την
αναλογική σύνταξη που έχει κα-
τοχυρώσει ή από ενοίκια κλπ- και
με τη συνολικότερη οικονομική
του κατάσταση, καταθέσεις, πε-
ριουσία, κλπ.

Τρύπιος κουμπαράς

Η «ανταποδοτική» αναλογική
σύνταξη, τώρα, θα βασίζεται στις
εισφορές του ίδιου ασφαλισμέ-
νου σε όλη τη διάρκεια της εργα-
σίας του, που θα καταγράφονται
ας πούμε σε ένα «ατομικό κουμ-

παρά» υπό την επίβλεψη, υπο-
στηρίζουν οι σοφοί, του κράτους.
Μόνο που ο κουμπαράς είναι
τρύπιος, καθώς το ύψος της σύν-
ταξης που θα καταβάλλεται, θα
προσαρμόζεται ανάλογα με διά-
φορους κυμαινόμενους συντελε-
στές που θα οδηγούν σε χαμηλό-
τερες συντάξεις. Οι συντελεστές
θα αφορούν το προσδόκιμο ζωής
της γενεάς του ασφαλισμένου,
και τυχόν αρνητικές δημογραφι-
κές, οικονομικές και άλλες εξελί-
ξεις!  

Το πόρισμα προβλέπει το νέο
αυτό σύστημα να εφαρμοστεί για
τους πρωτοασφαλιζόμενους από
την 1/1/2016. Όπως αναφέρει χα-
ρακτηριστικά, (ακόμα και) η Κα-
θημερινή: «Το νέο σύστημα φαί-
νεται πως μεταβιβάζει ένα σημαν-
τικό βάρος από το κράτος στον
ίδιο τον πολίτη, χρησιμοποιώντας
μάλιστα οικονομικούς σταθερο-
ποιητές που θα οδηγούν σε αυτό-
ματες μειώσεις συντάξεων, για
ένα νέο, πλήρως εξατομικευμένο
σύστημα, όπου το τελικό ποσό
της σύνταξης θα είναι αβέβαιο».
• Προβλέπει επίσης την θέσπι-

ση κοινών κανόνων εισφορών και
παροχών για ΟΛΟΥΣ τους ασφα-
λισμένους, προ του 1993 και με-

τά το 1993, και τους ήδη συνταξι-
ούχους των οποίων θα επανακα-
θοριστούν εκ νέου οι συντάξεις. 

Η καθιέρωση ενιαίου τρόπου
υπολογισμού της σύνταξης, κύ-
ριας και επικουρικής και εφάπαξ
για παλιούς και νέους ασφαλι-
σμένους είναι μια αλλαγή που θα
επιφέρει ένα μειωμένο κοινό πο-
σοστό αναπλήρωσης για όλους
τους συνταξιούχους και μετα-
φράζεται σε πολύ χαμηλές συν-
τάξεις και ελάχιστες παροχές για
όλους τους ασφαλισμένους.

Μέσα από τη συγχώνευση των
πάντων, οι χαμηλές αυτές συντά-
ξεις και παροχές θα χρηματοδο-
τούνται από το πετσόκομμα εκεί-
νων που είχαν μέχρι τώρα κατο-
χυρώσει με τη δουλειά τους μια
στοιχειωδώς αξιοπρεπή σύνταξη
- αλλά και από τη θέσπιση νέων
εισφορών και φόρων που η Επι-
τροπή προτείνει να πληρώνουν οι
«υψηλά αμειβόμενοι» εργαζόμε-
νοι! 

Πρόκειται για μια άγρια «εξίσω-
ση» των φτωχών προς τα κάτω
σε μια κατεύθυνση που η κυβέρ-
νηση έχει το θράσος να εμφανίζει
σαν «κοινωνικά δίκαιη». 

Γιώργος Πίττας

ΣΟΦΙΕΣ
ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Mε 154 «ναι», πέρασε στην ψηφοφορία της περασμένης Παρασκευής το πολυνομοσχέδιο που κα-
τέβασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ -αφού πρώτα αναγκάστηκε να αποσύρει έστω προσωρινά κά-
ποιες διατάξεις, όπως αυτές για την φορολόγηση των ενοικίων και τα ανείσπρακτα ενοίκια. 

Το πολυνομοσχέδιο (που περιλάμβανε συνέχιση της φορομπηχτικής πολιτικής απέναντι στους
φτωχούς, τσάκισμα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιωτικοποί-
ηση στους σιδηρόδρομους) ψηφίστηκε και ήδη η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τα επόμενα μέτρα που
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες βδομάδες για να προχωρήσει η αξιολόγηση.

Ένα από αυτά είναι το Ασφαλιστικό που πρέπει να έχει ψηφιστεί μέσα στο Νοέμβρη. Όπως έχει
συμβεί ουκ ολίγες φορές τις τελευταίες δεκαετίες, μια «Επιτροπή Σοφών» σε ρόλο «λαγού», έδωσε
την προηγούμενη βδομάδα το «πόρισμά» της στη δημοσιότητα και στην κυβέρνηση, όπου ετοιμάζε-
ται το σχετικό νομοσχέδιο-σφαγείο.

Εκτός από την Τρόικα, 
η «σοφία» του Κατρούγκαλου

έχει τις ευλογίες 
και του Ιερώνυμου
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Έ
χει περάσει μόλις ένας μήνας από τις
εκλογές της 20 Σεπτέμβρη και η αντί-
φαση ανάμεσα στη μνημονιακή Βουλή

και την αντιμνημονιακή διάθεση του κόσμου
έρχεται με ραγδαίους ρυθμούς στο προσκήνιο.

Μάταια προσπαθεί η δεύτερη κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα να συνεχίσει το τροπάριο ότι η
μνημονιακή συμφωνία που ψήφισε μαζί με ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι μέσα στο καλοκαίρι ήταν ένας
αναγκαίος συμβιβασμός που τώρα θα αρχίσει
να βελτιώνεται. 

Στην πράξη, τα μέτρα που προωθεί η κυβέρ-
νηση και πάνω απ’ όλα η νέα επίθεση στο
Ασφαλιστικό, έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι
πρόκειται για το χειρότερο σφαγείο. Οι συντά-
ξεις που έχουν ήδη υποστεί περικοπές μέχρι
40% από τα μνημόνια του ΓΑΠ και του Σαμαρά,
τώρα πάνε για νέο γύρο περικοπών 25-40%,
ώστε να μην μείνει κανένας συνταξιούχος πά-
νω από 1000 ευρώ.

Σε μια χώρα όπου υπάρχει ρεκόρ ανεργίας
ιδιαίτερα των νέων, και στην οποία το επίδομα
ανεργίας δίνεται με το σταγονόμετρο, η σύντα-
ξη του παππού και της γιαγιάς είναι ο πραγμα-
τικός ΟΑΕΔ των πιο πολλών εργατικών οικογε-
νειών. Η νέα επίθεση στο Ασφαλιστικό απειλεί
να τσακίσει το τελευταίο στήριγμά τους.

Γι’ αυτό ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με την πρώτη πανεργατική απεργία
ενάντια στην κυβέρνηση της «πρώτη φορά αρι-

στεράς». Ακόμη και η ΓΣΕΕ που βρισκόταν σε
ύπνο βαθύ αναγκάστηκε να καλέσει για τις 12
Νοέμβρη μαζί με την ΑΔΕΔΥ. Πιο κάτω, στη βά-
ση των σωματείων και των ομοσπονδιών, ο ξε-
σηκωμός έχει ξεκινήσει πριν ακόμη ανακοινω-
θεί το τερατούργημα του Ασφαλιστικού.

Φθινόπώρο οργής

Οι εργαζόμενοι στα λιμάνια απεργούν ενάν-
τια στο ξεπούλημα αυτή τη βδομάδα, στα νο-
σοκομεία ο γύρος κινητοποιήσεων που ξεδι-
πλώνεται αναγκάζει την ΠΟΕΔΗΝ να υποσχε-
θεί κλαδική απεργία ως συνέχεια της πανεργα-
τικής, ο υπουργός Παιδείας εισπράττει την
αγανάκτηση των εκπαιδευτικών και των γονιών
για τα κενά στα σχολεία, οι εργαζόμενοι στους
Δήμους προχωρούν σε καταλήψεις στα δημαρ-
χεία. Ένα φθινόπωρο οργής υπόσχεται ότι το
Ασφαλιστικό του Τσίπρα θα έχει την τύχη του
Γιαννίτση.

Μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτή την προ-
οπτική. Πρώτα απ’ όλα, οργανώνοντας την
απεργιακή δράση από τα κάτω, από χώρο σε
χώρο και συντονίζοντας τα βήματα σε όλα τα
μέτωπα. Η Πανελλαδική Συνέλευση του Συντο-

νισμού την 1 Νοέμβρη βοηθάει σε αυτή την κα-
τεύθυνση.

Παράλληλα, όμως, αναδεικνύουμε και την
εναλλακτική λύση απέναντι στους μύθους της
κυβέρνησης ότι τάχα «σώζει» το ασφαλιστικό
σύστημα. Η στάση πληρωμών για τα τοκοχρεο-
λύσια μπορεί να εξασφαλίσει όλους τους πό-
ρους που χρειάζονται τα ασφαλιστικά ταμεία
και τώρα πάνε στους τραπεζίτες. Το αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που
προχωράει προς την 3η Συνδιάσκεψή της, δεί-
χνει το δρόμο και όχι οι φανφάρες της επίσκε-
ψης Ολάντ.

Οι υποσχέσεις των ηγετών της ΕΕ για «ανα-
διάρθρωση» του χρέους αφού περάσουν οι
«μεταρρυθμίσεις» είναι το ίδιο φονικές με τις
διακηρύξεις τους ότι θα «λύσουν το προσφυγι-
κό» … βομβαρδίζοντας τη Συρία και ενισχύον-
τας τους φράχτες από την Τουρκία μέχρι το
Καλαί.

Λέμε ΟΧΙ στα μνημόνιά τους όπως λέμε ΟΧΙ
και στους πνιγμούς των προσφύγων. Και οργα-
νώνουμε το απεργιακό κίνημα για να επιβάλου-
με το εργατικό ΟΧΙ και στην κυβέρνηση Τσίπρα
και στους φονικούς εταίρους της. 

Εδώ και πέντε χρόνια, o Συ-
ριακός λαός δοκιμάζεται από
το δικτατορικό καθεστώς του
Άσαντ. Παρά τις δυσκολίες και
τις κακουχίες που ο καθένας
βιώνει στην καθημερινότητά
του, σε διαφορετική κλίμακα
και με διαφορετικούς τρόπους,
οι απλοί άνθρωποι σε Ελλάδα
και Συρία στέκονται ενωμένοι
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις των ΗΠΑ και της
Ρωσίας, ενάντια στην δυστυχία
ενός πολέμου δίχως τέλος. 

Το κύμα προφύγων που φέ-
τος το καλοκαίρι πήρε τερά-
στιες διαστάσεις, το ακολούθη-
σε ενά εξίσου μεγάλο κύμα αλ-
ληλεγγύης, με εκατοντάδες κό-
σμου να φωνάζει “Πρόσφυγες
καλοδεχούμενοι”.

Η Εργατική Αλληλεγγύη στα-
θερά πάντα στο πλευρό μας,
χωρίς μισόλογα και χωρίς να
κρατάει ίσες αποστάσεις, είναι
η εφημερίδα που δεν σταμάτη-
σε ποτέ να υποστηρίζει τους
σκοπούς της Αραβικής Άνοι-
ξης, να παλεύει ενάντια στον
πόλεμο και για ανοιχτά σύνο-
ρα. Γι’ αυτούς τους λόγους
πρέπει να την ενισχύσουμε οι-
κονομικά. Ενισχύοντάς την,
ακουγόμαστε δυνατότερα,
πράττουμε περισσότερα.

Νάντερ Χαλμπούνι 
Σύλλογος Απόδημων 

Ελεύθερων Σύρων Ελλάδας

Οικονομική
εξόρμηση για 
την Εργατική
Αλληλεγγύη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Περισσότερα 
στη σελίδα 24

Αλέξη Τσίπρα, θυμίσου 
τον Γιανίτση

Προμηθευτείτε 
αυτό το τεύχος,
σύντομα κυκλοφορεί
το επόμενο
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Σ
υλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Παρασκευής 16/10 στο Σύν-
ταγμα, ταυτόχρονα με την ψήφιση του

πολυνομοσχέδιου με τα νέα “προαπαιτούμε-
να” μνημονιακά μέτρα, στη Βουλή.

Από νωρίς βρίσκονταν εκεί τα μέλη του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθε-
σιμότητες, συνδικαλιστές της ΑΔΕΔΥ, ενώ με
πορεία από τα Προπύλαια έφτασε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και μέλη φοιτητικών συλλόγων. Στη συγκέντρω-
ση που όσο πέρναγε η ώρα γινόταν όλο και πιο
μαζική, έδωσαν το παρών εργατικά σωματεία
όπως οι εργαζόμενοι του ΥΠΕΚΑ, της Ιντρακόμ,
του Σωματείο φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογι-
κών και συναφών επαγγελμάτων, ΕΛΜΕ, η Πα-
νελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών,
αλλά και η Εργατική Αλληλεγγύη, η Λαϊκή Ενό-
τητα, η Λαϊκή Αντίσταση, η ΟΚΔΕ, το ΕΕΚ, η
ΟΡ.ΜΑ κ.α. Μαζική ήταν και η παρουσία του ΠΑ-
ΜΕ που έφτασε με διαδήλωση από την Ομόνοια. 

“Το πολυνομοσχέδιο είναι θάνατος για τους
συνταξιούχους” μας είπε χαρακτηριστικά ο
Κοσμάς Ραπτόπουλος συνταξιούχος δημοτι-
κός υπάλληλος. “Ήδη είμαστε σε μια κατάστα-
ση συνεχόμενων περικοπών και τώρα άλλοι λέ-
νε ότι οι συντάξεις θα φτάσουν στα 340 άλλοι

στα 320 κι άλλοι στα 300 ευρώ. Θα έχουν λέει
την αναλογική σύνταξη και την εθνική σύντα-
ξη. Όπως διάβαζα σήμερα η αναλογική σύντα-
ξη θα είναι ένας κουμπαράς που οι εργαζόμε-
νοι θα ρίχνουν από μερικά φράγκα μέσα και
μόλις είναι να βγεις στη σύνταξη θα παίρνεις
αυτά τα λεφτά – ότι έχει μείνει – μαζί με τα ψι-
χουλάκια των 300 ευρώ με την ονομασία 'εθνι-

κή σύνταξη'. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν
ισχύσουν αυτά πολλοί συνταξιούχοι θα φουν-
τάρουν. Μόνο με συντονισμό κι ενότητα θα
μπορέσουμε να παλέψουμε αυτά τα μέτρα και
γι'αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλή η πρωτο-
βουλία του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες για πανελλαδική συ-
νέλευση την 1η Νοέμβρη”.

Όπως ήταν αναμενόμενο μεγάλο μέρος στις
συζητήσεις είχε να κάνει με την ανεπάρκεια
ενός απογευματινού συλλαλητηρίου στην αντι-
μετώπιση των νέων μέτρων και την ανάγκη για
απεργιακή απάντηση των συνδικάτων. Μια συ-
ζήτηση ανοιχτή ήδη από τις προηγούμενες ημέ-
ρες με τα μέλη των Παρεμβάσεων στις μεγάλες
ομοσπονδίες να προτείνουν “απεργιακή κινητο-
ποίηση στις 15/10 και πρωινό συλλαλητήριο ως
πρώτο βήμα για απεργιακή κλιμάκωση και απο-
γευματινό συλλαλητήριο την Παρασκευή 16/10,
ημέρα ψήφισης των μέτρων” και το Συντονισμό
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες
σε κοινό μήκος κύματος να καλεί σε “διήμερο
ξεσηκωμού για όλους τους εργαζόμενους και
τα σωματεία ... για να γενικεύσουμε απεργιακά
τη σύγκρουση με το Μνημόνιο, να κλιμακώσου-
με σε πανεργατική απεργία”. 

Κινητοποίηση έγινε και στα Γιάννενα όπου
200 αγωνιστές κι αγωνίστριες αψήφησαν τη
βροχή και διαδήλωσαν ενάντια στα νέα μέτρα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Δ
ιήμερο κινητοποιήσεων για τα
δύο κεντρικά ζητήματα που
έχουν να παλέψουν οι εργα-

ζόμενοι κι οι εργαζόμενες αυτή την
περίοδο, ήταν αυτό της Πέμπτης 15
και της Παρασκευής 16/10, από τη
μια το μεγάλο θέμα της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες κι από την
άλλη τη μεγάλη μάχη ενάντια στα
μέτρα του τρίτου μνημονίου. 

Μαζική ήταν η συμμετοχή την Πέμ-
πτη 15/10 στο συλλαλητήριο και την
πορεία που ακολούθησε στα γραφεία
της Ε.Ε. Η διαδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε την ίδια μέρα που λάμβανε χώ-
ρα η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε και
στην οποία αποφασιζόταν η σκλήρυν-
ση της ρατσιστικής της πολιτικής σε
συνεργασία με τον Ερντογάν. Στην
πορεία που ξεκίνησε από τα Προπύ-
λαια προπορεύονταν τα εργατικά σω-
ματεία όπως αυτά της Γ’ ΕΛΜΕ, της
ΕΛΜΕ Ζεφυρίου- Άνω Λιοσίων-Φυ-
λής, του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλί-
ου Χάρτου, των εργαζομένων στο
Βυζαντινό Μουσείο, ακολουθούσαν
φοιτητικοί σύλλογοι με πλήθος νεο-
λαίας στα μπλόκ τους, η Επιτροπή
Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Γα-
λατσίου, η ΚΕΕΡΦΑ, το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων κι ο Συντονισμός
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθε-
σιμότητες, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η
ΟΚΔΕ Σπάρτακος, η Λαϊκή Αντίστα-
ση, το ΕΕΚ, η Ροσινάντε κ.α. Στο συλ-
λαλητήριο καλούσε και η ΑΔΕΔΥ.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που η
πορεία πέρασε έξω από το –κατει-
λημμένο από τις δυνάμεις του ΠΑ-
ΜΕ- υπουργείο Εργασίας στη Σταδί-
ου, με τα συνθήματα “Εργάτες Ενω-

μένοι Ποτέ Νικημένοι” και “Χωρίς
εσένα γρανάζι δεν γυρνά – εργάτη
μπορείς χωρίς αφεντικά” να ακού-
γονται δυνατά.

Η πρωτοβουλία για το συλλαλητή-
ριο ανήκε στο “Συντονισμό σωματείων
και συλλογικοτήτων για το προσφυγι-
κό/μεταναστευτικό” που συγκροτήθη-
κε μετά από κάλεσμα του Συλλόγου
Δασκάλων “Αριστοτέλης”. “Η συμμε-
τοχή των σωματείων, των φοιτητικών
συλλόγων και των συλλογικοτήτων
στην πρώτη σύσκεψη που καλέσαμε
ήταν εντυπωσιακή” μας λέει η Ντίνα
Ρέππα, δασκάλα, μέλος του “Αριστο-
τέλη”. “Πάνω από 50 συλλογικότητες
και φορείς είχαν στείλει εκπροσώπους
τους ή παρατηρητές. Το σημερινό
συλλαλητήριο είναι η πρώτη μεγάλη
κίνηση του Συντονισμού και συμμετέ-
χουμε και στη διαδήλωση στο Παλαί
το Σάββατο. Παλεύουμε για σίτιση και

στέγαση όλων εδώ και τώρα, όπως και
για υγειονομική περίθαλψη, χαρτιά,
ελεύθερη διέλευση από τα σύνορα
κλπ. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ που καταστέ-
φουν τις χώρες αυτών των ανθρώπων
θα βρουν μπροστά τους ένα τεράστιο
κίνημα εργαζομένων και νεολαίας, για
να υψώσουμε το δικό μας ταξικό φρά-
χτη στα σχέδια των ιμπεριαλιστών”. 

Θύματα

Η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος της Γ'ΕΛ-
ΜΕ που επίσης συμμετέχει στο Συν-
τονισμό συμπληρώνει: “είμαστε αντί-
θετοι με όλες τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις που γίνονται στη Μέση
Ανατολή. Οι πρόσφυγες είναι θύμα-
τα αυτών των επεμβάσεων κι αυτή
τη στιγμή που ψάχνουν για την επι-
βίωσή τους, έρχονται οι ίδιοι υπεύ-
θυνοι, η ρατσιστική ΕΕ, να τους
φράξει τα σύνορα και να οδήγησει

στο θάνατο πολλούς από αυτούς
τους ανθρώπους”. 

“Η σύσκεψη ήταν μια πάρα πολύ
καλή προσπάθεια με καλή συμμετοχή
και αντίστοιχη είναι και η επιτυχία της
διαδήλωσης” μας είπε ο Χρήστος
Κουρνιώτης, πρόεδρος της ΕΛΜΕ
Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής. “Η
σημερινή κινητοποίηση θα πρέπει να
έχει συνέχεια και να γίνουν κι άλλες
κινητοποιήσεις ειδικά για το ζήτημα
του φράχτη και γιατί όχι και σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο. Ο συντονισμός
μας έχει δώσει μεγαλύτερη ώθηση
και στη γειτονιά γιατί ο κόσμος βλέ-
πει ότι πέρα από τους αλληλέγγυους
εμφανίζονται και κομμάτια που κινη-
τοποιούνται με συγκροτημένο τρόπο.
Έτσι στα σχολεία στο Ζεφύρι, στα
Λιόσια και στη Φυλή συγκεντρώνον-
ται πλέον όλα τα είδη πρώτης ανάγ-
κης και τα οποία θα προωθηθούν στα

σημεία που πάνε οι πρόσφυγες. Μά-
λιστα, μετά από πρότασή τους, η πα-
ράδοση των πραγμάτων θα γίνει με
παρουσία των ίδιων των μαθητών και
των γονιών τους. Μας απασχολεί το
ζήτημα πού φιλοξενούνται οι πρό-
σφυγες, είτε αυτό είναι στον Ελαιώνα
είτε στο Παλαί κλπ, γιατί δεν θέλουμε
να πηγαίνουν σε σημεία που τους
απομονώνουν και τους περιθωριοποι-
ούν. Τα σωματεία θέλουμε να παίξου-
με το συνδετικό κρίκο των προσφύ-
γων με την υπόλοιπη κοινωνία. Στη
γειτονιά μας στα Άνω Λιόσια άνοιξε
το ζήτημα με ένα στρατόπεδο σε
άθλια κατάσταση, που το προόριζαν
για τους πρόσφυγες και ταυτόχρονα
βρήκαν ευκαιρία διάφορα φασιστοει-
δή της περιοχής να βγαίνουν και να
ρίχνουν ρατσιστικές κραυγές”.

Κινητοποιήσεις με ανάλογο περιε-
χόμενο πραγματοποιήθηκαν και σε
άλλα σημεία της χώρας, όπως το Ρέ-
θυμνο και την Πάτρα. Από την Πάτρα
η Βερονίκη Αμτζοπούλου μας μετα-
φέρει: “με συμμετοχή περισσότερων
από 500 ατόμων πραγματοποιήθηκε
πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες. Η πορεία έγινε με πρωτοβουλία
αντιρατσιστικών οργανώσεων, της
ΚΕΕΡΦΑ και της Κίνησης υπεράσπι-
σης δικαιωμάτων προσφύγων και με-
ταναστών. Στο συλλαλητήριο καλού-
σαν 13 εργατικά σωματεία και το δη-
μοτικό συμβούλιο Πατρών. Δυναμική
παρουσία είχαν οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι αλλά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενώ με πα-
νό συμμετείχαν και οι κοινωνικοί λει-
τουργοί. Κυριάρχησαν τα συνθήματα
ενάντια στον φράχτη του Έβρου και
τη Χρυσή Αυγή”.

Συλλαλητήρια υπέρ των προσφύγων...

... και ενάντια στα μνημόνια

Σταδίου, 15/10. Φωτό: Ηλέκτρα Πετρουλάκη

Σύνταγμα, 16/10
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Γ
ενική πανεργατική απεργία
θα πραγματοποιηθεί στις 12
Νοέμβρη. Στην προσπάθειά

της να περάσει τα βάρβαρα μέτρα
του τρίτου μνημονίου η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα βρει μπρο-
στά της, για πρώτη φορά, τον
εφιάλτη που είδαν για πάνω από
30 φορές οι Παπανδρέου, Σαμα-
ράς, Βενιζέλος, Παπαδήμος κλπ.

Η απόφαση της απεργίας πάρ-
θηκε ταυτόχρονα από τις δύο
συνομοσπονδίες καθώς το πρωί
της Δευτέρας 19/10 συνεδρία-
σαν η Ολομέλεια της ΓΣΕΕ και
το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.
Η πίεση των εργαζόμενων από
τα κάτω, με τις επιμέρους εργα-
τικές κινητοποιήσεις που δεν
έχουν κοπάσει, ανάγκασαν τις
ηγεσίες των Ομοσπονδιών να
συγκεκριμενοποιήσουν την ημε-
ρομηνία της απεργίας παρά
όλες τις τελευταίες καθυστερή-
σεις και αναβολές.  

Επίσης, συλλαλητήριο έξω
από το υπουργείο Εργασίας στη
1μμ και στάση εργασίας από τις
12.30 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη
του ωραρίου θα πραγματοποι-
ήσει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 21
Οκτωβρίου για το Μετοχικό Τα-
μείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

«Στις 12.10.2015 το ΔΣ του
ΜΤΠΥ αποφάσισε να περικόψει
κατά 50% το μέρισμα στους δι-
καιούχους του Ταμείου. Η από-
φαση αυτή έρχεται μετά την κα-
τάργηση της κράτησης 3% επί των προμηθειών του
Δημοσίου υπέρ του Ταμείου από τη συγκυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (από 1.1.2015) και την κατάργηση της
διάταξης του ν.4325/2015 από την παρούσα κυβέρ-
νηση, διάταξη που έδινε τη δυνατότητα χρηματοδό-
τησης του Ταμείου από το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κε-
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών). Είναι φανερό ότι η
κυβέρνηση αφήνει το Ταμείο να καταρρεύσει και θα
χρησιμοποιήσει την ‘αδυναμία’ του Ταμείου να αν-
ταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, για να το κλείσει»
τονίζει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της. 

Και προσθέτει: “Η Υπεράσπιση του Ταμείου μας
αφορά όλους. Οι εργαζόμενοι στηρίζουν με τις ει-
σφορές που δίνουν το Ταμείο και οι συνταξιούχοι
παίρνουν μέρισμα. Αν αλλάξει ο χαρακτήρας του
αναδιανεμητικού συστήματος και επικρατήσει η λο-
γική των επαγγελματικών ταμείων που προωθεί η
Τρόικα, ο χαρακτήρας της Κοινωνικής Ασφάλισης
παύει να υπάρχει”. 

Το συλλαλητήριο διοργανώνεται σε συνεργασία
με την Επιτροπή Σωτηρίας του ΜΤΠΥ, την Πανελλή-
νια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, τον
Σύλλογο Εργαζομένων στο ΜΤΠΥ και την Ομοσπον-
δία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας. 

Ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες μπαίνει μπροστά στην οργάνωση
της Γενικής Απεργίας με έκδοση αφίσας, προκήρυ-
ξης και ένα ολόκληρο πρόγραμμα εξορμήσεων που
μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 15. 

Σε αυτές τις συνθήκες ιδιαίτερη σημασία αποκτά
η Πανελλαδική Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης
που είχε ήδη προγραμματίσει ο Συντονισμός για την
1η Νοέμβρη στην ΕΣΗΕΑ. Στις διπλανές στήλες
μπορείτε να διαβάσετε το πλούσιο πρόγραμμα των
συζητήσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο της Συνέ-
λευσης με ομιλητές αγωνιστές από τους εργατικούς
χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Συντονιζόμαστε 
για Πανεργατική 
σεισμό

10.00πμ-10.30πμ Προσέλευση

10.30πμ-12.30μμ Σχολεία-Δήμοι-Νοσοκομεία, 
η μάχη ενάντια στις περικοπές
Ομιλητές:

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος συλλ. Εργαζόμενων νοσοκομείου Αγ. Σάββας

Σεραφείμ Ρίζος, μέλος ΔΣ συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων

Γιώργος Ορταντζόγλου, πρόεδρος συλλόγου εργαζ. Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

Ράνια Νενεδάκη, δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : Στέλλα Τζανίνη, πρόεδρος συλλόγου εργαζόμ. Δήμου Αγ.
Παρασκευής, Σπύρος Ανδριώτης, διοικητικοί ΕΚΠΑ, Κατερίνα Αβραμίδου,
συνδικαλίστρια ΨΝΘ, Μαρία Μαλέσκου, εργαζόμενη σε πεντάμηνα Δήμου
Καλλιθέας

12.45μμ-2.30μμ 
Αντίσταση στις Ιδιωτικοποιήσεις
Ομιλητές:

Τάκης Τερζόγλου, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

Ζωή Πεντότη, πρόεδρος Ομοσπονδίας εργαζόμενων Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Κυριάκος Λυμπέρης, μέλος ΔΣ της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ εκπρόσωπος της ΟΣΥΠΑ

Ρόνης Μαθιουδάκης, γραμματέας ΟΣΥΠΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : Νίκος Εμεξίζοβ, ταμίας συλλόγου εργαζόμενων στην Co-
sco (EN.E.Δ.Ε.Π.), Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛ-
ΜΑ), Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ, Σταματία Τσουμέα,
σχολική φύλακας, πρόεδρος συλλόγου εργαζ. Δήμου Ζωγράφου

2.30μμ-3.30μμ Διάλειμμα

3.30μμ-5.00μμ Τα συνδικάτα και 
η αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες
Ομιλητές:

Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Βάντα Τσέλιου, μέλος ΔΣ Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Μαρία Ντάσιου, συνδικαλίστρια ΕΟΠΥΥ

Ρούλα Σουντουλίδου, συνδικαλίστρια Δήμου Βριλησσίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : Μαρία Αλφιέρη, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσο-
κομείου Αγλ. Κυριακού, Μαργαρίτα Παπαμηνά, νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ
Χανίων, Πέτρος Πομόνης, εργαζόμενος ΕΡΑ Ζακύνθου, Τζεμαλί Μηλιαζήμ,
συνδικαλιστής δάσκαλος Ξάνθη 

5.00μμ-7.00μμ Αντίσταση σε μνημόνια νέα 
και παλιά - Απεργία 12 Νοέμβρη
Ομιλητές:

Χρίστος Αργύρης, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζ. Νοσοκομείου Γεννηματάς

Βασίλης Συλαϊδής, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ

Γεωργία Κόφφα, συνδικαλίστρια εκπαιδευτικός Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : Νίκος Χατζάρας, ΔΣ συλλόγου εργαζ. Δήμου Αμπελοκή-
πων – Μενεμένης, Κώστας Πολύδωρος, συνδικαλιστής στην Ιδιωτική Υγεία,
Γιώργος Κρητικός, εκπρόσωπος τεχνικών ΜΕΓΚΑ, Κώστας Πίττας, γραμμα-
τέας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων υπ.Ανάπτυξης, Βασίλης Παπασημακόπου-
λος, πρόεδρος εργαζ. Πράκτικερ Πάτρας, Γιάννης Κούτρας, επικουρικός
γιατρός ΠΕΔΥ Τούμπας, Παναγιώτης Πολύδωρος, τραπεζοϋπάλληλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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Σ
ε Γενικές Συνελεύσεις προχωρούν οι
ΕΛΜΕ πανελλαδικά, τις πρώτες μετά
το άνοιγμα των σχολείων, ενώ η Συ-

νέλευση Προέδρων θα γίνει το Σάββατο
24/10 στις 10πμ (ξενοδοχείο Stanley Οδυσ-
σέως 1, πλατ. Καραϊσκάκη, στάση Μετρό
Μεταξουργείο). 

H εισήγηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας προς
τις Γενικές Συνελεύσεις αναδεικνύει τα προ-
βλήματα λειτουργίας των σχολείων, τις επι-
θέσεις σε συνταξιοδοτικό και κοινωνική
ασφάλιση και τα νέα μέτρα για το μισθολόγιο
και την διαβόητη «αξιολόγηση». Το πρόγραμ-
μα δράσης που προτείνεται όμως είναι γενι-
κόλογο και ασαφές, χωρίς συγκεκριμένα
απεργιακά βήματα σύγκρουσης με τις πολιτι-
κές διάλυσης της Παιδείας.

Η εισήγηση αναφέρει: «η δράση μας θα
αναπτυχθεί με: «Περιοδείες στα σχολεία. Συγ-
κεντρώσεις, παραστάσεις σε Διευθύνσεις, πε-
ριφέρειες για κάλυψη των κενών και τον αριθ-
μό των μαθητών στα τμήματα μαζί με γονείς.
Προετοιμασία με άλλες ομοσπονδίες και την
ΑΔΕΔΥ για πανεργατική απεργιακή κινητοποί-
ηση το συντομότερο δυνατό. Συντονισμός
κλαδικών κινητοποιήσεων με τη ΔΟΕ για κενά
– αξιολόγηση – συνταξιοδοτικό. Εξουσιοδότη-
ση για άμεση απεργιακή κινητοποίηση (μαζί
με ΔΟΕ) σε περίπτωση αύξησης του ωραρί-
ου». Προσθέτει ακόμα ότι νέος γύρος Γενικών
Συνελεύσεων θα γίνει στο τέλος Νοέμβρη. 

Είναι φανερό ότι αυτή η εισήγηση δεν μπο-
ρεί να δώσει απαντήσεις στα τεράστια προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές. Η «Τάξη μας», το δίκτυο εκ-
παιδευτικών που συμμετέχει στις Παρεμβά-
σεις, προτείνει ότι χρειάζεται να παρθούν
αποφάσεις για άμεσες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις ενάντια στην τρομακτική έλλειψη εκ-
παιδευτικού προσωπικού και τις επιθέσεις
που απορρέουν από το 3ο Μνημόνιο σε συν-
τονισμό με τους δασκάλους και όλους τους
υπόλοιπους εργαζόμενους. 

Την Τετάρτη 14/10 ΟΛΜΕ και ΔΟΕ πραγ-
ματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση στο υπουργείο Παιδείας στη Νερα-
τζιώτισσα με αίτημα την κάλυψη όλων των
κενών στα σχολεία. Στην κινητοποίηση συμ-
μετείχαν πολλοί αδιόριστοι εκπαιδευτικοί
τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Φωτογραφίες μπο-
ρείτε να δείτε στο sekonline.gr. 

Tην Τρίτη 20/10 το μεσημέρι σε εξέλιξη
ήταν συγκέντρωση στην Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, ενώ η ΕΛ-
ΜΕ Ικαρίας και Φούρνων είχε προχωρήσει
σε 24ωρη απεργία. Στη συγκέντρωση συμ-
μετείχαν επίσης ο Σύλλογος Γονέων και η
Συνέλευση Μαθητών Ραχών με κοινό αίτη-
μα προσλήψεις εκπαιδευτικών. Την Τετάρτη
21/10 συγκέντρωση με το ίδιο αίτημα οργα-
νώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου
Πετρούπολης στις 10:30πμ στην Πλ.
Ηρώων. Θα ακολουθήσει παράσταση στα
γραφεία της Πρωτ. Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.    

Ξεσηκωμός σε Σχολές, Σχολεία

Συνεχίζονται οι διώξεις σε εκπαι-
δευτικούς που τολμούν να ανοίξουν
ζητήματα είτε όσον αφορά κινητο-
ποιήσεις είτε σε σχέση με προβλή-
ματα της εκπαίδευσης. Νέα περί-
πτωση δίωξης είναι αυτή της δασκά-
λας του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Αγίας Παρασκευής, Νατάσας Ορφα-
νοπούλου, η οποία με απόφαση του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί-
κησης έχει παραπεμφθεί κατηγορού-
μενη για «Άσκηση κριτικής των πρά-
ξεων της Προϊσταμένης Αρχής», πα-
ράπτωμα το οποίο συνιστά παράλλη-
λα «αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή
ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά».

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Δα-
σκάλων «Περικλής» η δίωξη της εκ-
παιδευτικού «είχε ξεκινήσει με την
αξιοποίηση αβάσιμων και φαιδρών
καταγγελιών δύο δικομανών γονέ-
ων, για τη συμπεριφορά και στάση
των οποίων η Νατάσα Ορφανοπού-
λου «τόλμησε» και είχε το «θράσος»
να αναφερθεί εξωδίκως προς τη Δι-
οίκηση και τον ΓΕΔΔ προσκαλώντας
τους να την προστατεύσουν». 

Ο «Περικλής» θα καλέσει συγκέν-
τρωση συμπαράστασης την ημέρα
που θα κληθεί σε απολογία στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και
Δ.Ε. Αττικής, ενώ καλεί την ΔΟΕ και
την ΑΔΕΔΥ να κάνουν το ίδιο για
στήριξη της διωκόμενης δασκάλας.  

Με νίκη ολοκληρώθηκε
τη Δευτέρα 19/10 η συγ-

κέντρωση διαμαρτυρίας της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ
στο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Η κινητοποίηση έγινε ενάντια στην
απαίτηση της «Εταιρείας Αξιοποιήσεως και Διαχειρήσεως της
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών» να πληρώνουν οι
φοιτητές ΑμΕΑ τουλάχιστον 20 ευρώ μηνιαίως για τις θέσεις
στάθμευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Μεγάρου
Θεωρητικών Επιστημών.

Μετά την κινητοποίηση ανακοινώθηκε ότι θα αρθεί η από-
φαση για την επί πληρωμή στάθμευση. Την συμπαράστασή
τους στην κινητοποίηση τόσο με ανακοινώσεις όσο και με πα-
ρουσία έδειξαν ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού όσο και
η δημοτική παράταξη «Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας». 

Οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου στην ανακοίνωσή τους
τονίζουν: Το ΕΚΠΑ, όπως και όλα τα σύγχρονα πανεπιστήμια,
ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίζει στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση
στις σπουδές των ΑμεΑ.

ΟΦΕΙΛΕΙ, αναγνωρίζοντας την –ακόμα μεγαλύτερη- προ-
σπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει κάποιος για να ξεπερά-
σει τα προβλήματα που τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν σε μια χώρα
που δε φημίζεται για την πρόνοια στον τομέα της διασφάλι-
σης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση κατά τα σχολικά
χρόνια, να λαμβάνει κάθε πρόβλεψη στην κατεύθυνση της
τήρησης μιας από τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις του Πανεπι-
στημίου απέναντι στους συγκεκριμένους φοιτητές του: αυτή
της ισότιμης πρόσβασης στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Τ
ην Τετάρτη 14 Οκτώβρη κάναμε
Γενική Συνέλευση όλων των σχο-
λών στο Ρέθυμνο για τα θέματα

της σίτισης και της στέγασης. Το πλαί-
σιο που υπερψηφίστηκε ήταν η πρότα-
ση που κατεβάζαμε από τη μεριά του
σχήματος της ΕΑΑΚ. Κάναμε κινητοποί-
ηση στην εταιρία «ΓΕΦΣΥΝΟΥΣ» που
έχει αναλάβει τη σίτιση. Την έχει ένας
ιδιώτης που εκμεταλλεύεται τα κυλικεία
σε νοσοκομεία, σχολεία και αλλού. 

Εκεί βρήκαμε μόνο έναν αντιπρόσωπο
της εταιρίας που μας είπε ότι για τους
150 από τους 700 φοιτητές που μένουν
χωρίς σίτιση «φταίει η αύξηση του
ΦΠΑ», «ότι φταίει η φοιτητική μέριμνα»
και ότι «δεν μπορεί να κάνει κάτι». Επί-
σης, μας είπε ότι επειδή δεν υπάρχει μό-
νιμος Πρύτανης, αλλά αναπληρωτής δεν
υπάρχουν παρά μόνο δίμηνες συμβά-
σεις και ότι μετά τις Πρυτανικές Εκλο-
γές θα υπογραφεί κανονική σύμβαση.
Κάναμε επίσης συνάντηση με το Δήμο
αλλά και αυτός πετούσε τις ευθύνες αλ-
λού. Για τη σίτιση δεν μπορεί να βοηθή-
σει, για την στέγαση έχει παραχωρήσει
ένα κτίριο που είχε, για τα ΚΤΕΛ και τις
μεταφορές δεν μπορεί να επέμβει γιατί
έχουν να κάνουν με ιδιωτική εταιρία. 

Αποφασίσαμε ότι την Τετάρτη 21/10 θα
πάμε σε νέα Γενική Συνέλευση. Η πρότα-
σή μας είναι για κατάληψη των σχολών,
να πάμε σε νέες παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ θα προ-
τείνουμε να γίνει παγκρήτιο συλλαλητή-
ριο την Δευτέρα 26 Οκτώβρη με κάλεσμα
και στις ΕΛΜΕ, και στους Συλλόγους Δα-
σκάλων και Φοιτητών από Χανιά και Ηρά-
κλειο. Θα ακολουθήσει και άλλη Γενική
Συνέλευση στις 27 Οκτώβρη. 

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο οργανώθη-
κε την Πέμπτη 15/10 μια πετυχημένη εκ-
δήλωση από την Πρωτοβουλία Αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες όπου συμμετέ-
χουμε και εμείς. Ομιλητές ήταν ο Κώ-
στας Βλασσόπουλος, ο Νίκος Σερντε-
δάκης και ο Σάμι Αλεξανδρίδης. Πήγε
πολύ καλά, η συζήτηση άνοιξε, ήταν γε-
μάτη η αίθουσα. Στη συνέχεια πήραμε
όλοι μέρος στη διαδήλωση συμπαρά-
στασης στην Τουρκία που έγινε το από-
γευμα στην πόλη του Ρεθύμνου.  

Mαριάντζελα Γέροντα 

• Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και
στην Εστία Δουρούτης στα Γιάννενα. Οι
εστιακοί φοιτητές έχουν προχωρήσει σε
κατάληψη της Πρυτανείας του Πανεπι-
στημίου από τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη,
ενώ την Πέμπτη 21/10 καλούν σε Συντο-
νιστικό Συνελεύσεων αφού θα γίνουν
Γενικές Συνελεύσεις και στις σχολές
της πόλης. Την Παρασκευή 22/10 θα γί-
νει φοιτητικό συλλαλητήριο στις 6μμ
στην Ακαδημία. 

Κινητοποίηση στα γραφεία
της ΟΛΜΕ έγινε την Τρίτη 13
Οκτώβρη κατά τη διάρκεια συ-
νάντησης του υπουργού Παιδεί-
ας, Ν. Φίλη με το ΔΣ της Ομο-
σπονδίας των καθηγητών. Αδιό-
ριστοι και μόνιμοι εκπαιδευτικοί
«υποδέχτηκαν» τον νέο υπουρ-
γό Παιδείας που στην ουσία εί-
χε πάει για να ανακοινώσει τα
μέτρα που θα παρθούν στα
πλαίσια του 3ου Μνημονίου. 

Όπως ενημερώνει η ανακοίνω-
ση των Παρεμβάσεων, οι εκπαι-
δευτικοί του «παρουσίασαν άμε-
σα τα εκρηκτικά προβλήματα των
σχολείων και των εκπαιδευτικών,
τόνισαν την αθέτηση της δέσμευ-
σης των τελευταίων κυβερνήσε-
ων για μόνιμους διορισμούς, την
ευθύνη τους για τη μη λειτουργία
και υπολειτουργία πολλών σχο-
λείων, ακόμη και ένα μήνα μετά
την έναρξη της σχολικής χρονιάς

λόγω έλλειψης προσωπικού, τα
πολλά προβλήματα στην ειδική
αγωγή, τη μη πρόσληψη του ανα-
γκαίου αριθμού αναπληρωτών
και απαίτησαν άμεσες  λύσεις».

Επίσης, προσθέτει ότι «Ο
υπουργός,  που στις προγραμ-
ματικές του δηλώσεις είχε πει
ότι δε θα καλυφθούν τα κενά,
απάντησε στους καθηγητές με
ευχολόγια, πάντα εντός της
μνημονιακής δημοσιονομικής
πολιτικής της κυβέρνησης». Τε-
λικά, η συνάντηση με το ΔΣ της
ΟΛΜΕ δεν έγινε με τον τρόπο
που είχε σχεδιάσει η πλειοψη-
φία της Ομοσπονδίας εξαιτίας

της παρουσίας των διαδηλωτών
εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια η πλειοψηφία
του ΔΣ (ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ και ΔΑ-
ΚΕ) έβγαλε ένα απαράδεκτο
Δελτίο Τύπου που ουσιαστικά
κατήγγειλε την κινητοποίηση.
Όπως ξανά τονίζουν οι Παρεμ-
βάσεις «αντί να επιτεθούν στην
κυβέρνηση και τον Υπουργό
της, που διαλύουν τη δημόσια
εκπαίδευση, επιτίθενται στους
συναδέλφους αδιόριστους εκ-
παιδευτικούς και την κινητοποί-
ησή τους». 

Νεκτάριος Δαργάκης

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σίτιση - στέγαση
Συνελεύσεις
ΕΛΜΕ

Φίλη,
άκουσε καλά

ΟΧΙ στις 
διώξεις

Δράση ΑμΕΑ 

Ο Υπουργός Παιδείας Φίλης «τα ακούει» από τους εκπαιδευτικούς

Φοιτητές ΑμεΑ
Πανεπιστήμιο 
Αθήνας, 19/10
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Στάση εργασίας από τις 12μες και μέ-
χρι τη λήξη της βάρδιας την Τετάρτη 21
Οκτώβρη και σε συγκέντρωση στα γρα-

φεία της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17) στην Αθήνα και στα γραφεία των εδρών των
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά, Νήσων, Δυτικής και Ανατολικής Αττικής καλεί ο Σύλλογος
υπαλλήλων της Περιφέρειας.  

Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους τονίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της
Καθαριότητας και την αντίθεσή τους στα αντί-ασφαλιστικά μέτρα του 3ου Μνημονίου, εκφρά-
ζουν την αντίθεσή τους στις αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων με το πρόσχημα υπηρεσια-
κών αναγκών, την υποστελέχωση του προσωπικού και άλλα. 

Σε πανελλαδική σύσκεψη των ΔΣ των
Συλλόγων εργαζόμενων στους Δήμους κα-
λεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ την Παρασκευή 23 Οκτώ-
βρη στις 10πμ στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ
(Μιχ. Βόδα 4-6). 

«Στην Πανελλαδική Σύσκεψη καλούνται να
συμμετέχουν όλα τα Μέλη των Διοικητικών
Συμβούλια των Συλλόγων-Μελών της Ομο-
σπονδίας ώστε μέσα από την πλήρη και ανα-
λυτική ενημέρωσή τους, την ανταλλαγή από-
ψεων και την καταγραφή των προβλημάτων
που υπάρχουν σε κάθε Σύλλογο να προετοι-
μάσουμε αγωνιστικά τον κλάδο για το επόμε-

νο χρονικό διάστημα και για την εφαρμογή
της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου» ανα-
φέρει το κάλεσμα. 

Eπίσης, οι εργαζόμενοι στους Δήμους θα
πραγματοποιήσουν καταλήψεις στα Δημαρ-
χεία και τους ΧΥΤΑ στις 4 Νοέμβρη ενάντια
στη διάλυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την
έλλειψη προσωπικού και τα μέτρα που απορ-
ρέουν από το 3ο μνημόνιο και για να διατηρη-
θούν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιει-
νών οι υπάλληλοι στην καθαριότητα. Τέλος,
στηρίζουν και θα συμμετέχουν στην Γενική
Απεργία στις 12 Νοέμβρη.

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου γίνονται στο Σύλλογο εργαζόμε-
νων του Δήμου Βριλησσίων στις 21 Οκτώβρη.
Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία που συμμετέχει
στις Παρεμβάσεις και τη Σκουπιδιάρα παίρνει
μέρος στις εκλογές με υποψήφιους τους:
Κώστα Φοινινή, Ρεοζήλη (Ρούλα) Σουντουλί-
δου, Ελένη Δροσοπούλου και Λία Κατσαρο-
πούλου. 

Στην προεκλογική της ανακοίνωση η Αγω-
νιστική Πρωτοβουλία τονίζει: «Οι περικοπές
των δαπανών για τους ΟΤΑ, οδηγούν τους
δήμους στη διάλυση. Το προσωπικό δεν
επαρκεί για κρίσιμους τομείς, όπως η καθα-
ριότητα με αποτέλεσμα διάφοροι δήμαρχοι
να βρίσκουν την ευκαιρία για να προωθήσουν
την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Στο
ίδιο στόχαστρο της ιδιωτικοποίησης βρίσκον-
ται και άλλοι τομείς όπως οι Παιδικοί Σταθ-
μοί, και τα ΚΕΠ, γι’ αυτό επιμένουμε ότι θα
χρειαστεί μεγάλος συντονισμένος αγώνας με
κέντρο τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού
στους δήμους για να μπορούμε να εξυπηρε-
τούμε τους πολίτες που έχουν ανάγκη τις
υπηρεσίες μας». 

Επίσης, αναφέρει «Χέρι με χέρι με τη σύγ-

κρουση με τα μνημόνια είναι και ο αγώνας
ενάντια στην Ευρώπη-Φρούριο, για ανοιχτά
σύνορα χωρίς φράκτες και Φρόντεξ, για αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες. Το μαζικό κίνη-
μα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, μπορεί
να επιβάλει ότι η ανθρωπιστική κρίση με θύ-
ματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη εξαιτίας
των πολιτικών της λιτότητας της φτώχειας
και του πολέμου, μπορεί να πάρει τέλος. Να
επιβάλουμε με τους αγώνες μας ότι θα δο-
θούν κοινωνικές παροχές για όλους τους
φτωχούς και κατατρεγμένους, ντόπιους και
πρόσφυγες». 

Σε αυτή την κατεύθυνση η Αγωνιστική
Πρωτοβουλία συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Τα εί-
δη αλληλεγγύης θα συγκεντρώνονται Πέμπτη
και Παρασκευή 22 και 23 Οκτώβρη, 6μμ έως
9μμ στο στέκι της Δράσης, (Πίνδου 30 και
Μαραθώνος). Το Σάββατο 24 Οκτώβρη στις
12 το μεσημέρι θα γίνει μια πρώτη επίσκεψη
στο Παλαί Γαλατσίου για να επιδοθούν όσα
έχουν συγκεντρωθεί. 

Περισσότερη ενημέρωση για τη δράση της
Πρωτοβουλίας μπορείτε να διαβάσετε στο
μπλογκ της: apdvrilission.blogspot.gr.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

και στους Δήμους

Η
κατάσταση στη δημόσια Υγεία
είναι δραματική κι αυτό ση-
μαίνει απεργιακό ξέσπασμα

στα νοσοκομεία. 

Η ΠΟΕΔΗΝ είχε εξαγγείλει συμμε-
τοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ όταν
αυτή οριστεί (τελικά προσδιορίστηκε
για τις 12 Νοέμβρη) και νέα 24ωρη
πανυγειονομική απεργία αμέσως με-
τά. Κι ενώ αναμένεται να οριστεί η
μέρα που οι μάχες από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο θα ενωθούν σε μια
πανυγειονομική απεργία, εργαζόμε-
νοι σε μια σειρά νοσοκομεία πραγμα-
τοποιούν συνελεύσεις, συγκεντρώ-
σεις, στάσεις εργασίας κι απεργίες. 

“Στο ΓΝΑ Γεννηματάς κάναμε γε-
νική συνέλευση στις 14/10 με μεγά-
λη συμμετοχή των εργαζομένων
όλων των κλάδων και αποφασίσαμε
να προχωρήσουμε σε 4ωρες στά-
σεις εργασίας (11.00-15.00) στις 21
και 22/10 με παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στην διοίκηση του νοσοκομείου
για την δραματική έλλειψη προσωπι-
κού όλων των κλάδων...” λέει ο Κώ-
στας Κωσταρέλος, ακτινολόγος στο
συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Στον Αγ. Σάββα ο σύλλογος εργα-
ζομένων σε συνέλευση που πραγμα-
τοποίησε στις 14/10 αποφάσισε στά-
ση εργασίας στις 29/10 (8-11πμ) και
συγκέντρωση στο προαύλιο του νο-
σοκομείου διεκδικώντας την άμεση
κάλυψη των 425 κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού, την επαναλει-
τουργία όλων των κλειστών δομών,
την καταβολή όλων των δεδουλευ-
μένων των ιδιωτικών συνεργείων, το
διώξιμο των εργολάβων από το νο-
σοκομείο. “Με την απόφαση αυτή
ξαναπιάνουμε το νήμα των αγώνων,
οργανώνουμε για την επιτυχία της
απεργίας στις 12 Νοέμβρη και διεκ-

δικούμε την απεργιακή συνέχεια και
την κλιμάκωση” τονίζει ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος σωματείου
εργαζομένων στον Αγ.Σάββα.  

Σε 48ωρη απεργία 22 και 23/10 κα-
τεβαίνουν οι εργαζόμενοι στο ακτινο-
λογικό τμήμα του Παίδων Αγλ. Κυ-
ριακού. “Οι ελλείψεις προσωπικού
στο ακτινολογικό του Αγλαία Κυρια-
κού έχουν πάρει τραγικές διαστά-
σεις, η εντατικοποίηση της δουλειάς
είναι στο 'κόκκινο' και πλέον μιλάμε
για εργασιακή εξουθένωση. Εδώ και
αρκετό καιρό λειτουργούμε με προ-
σωπικό που είναι κάτω από τα όρια
ασφαλείας, χωρίς άδειες και πολλά
χρωστούμενα ρεπό. Το υπουργείο

συνεχίζει τις ψεύτικες υποσχέσεις,
και η δίοικηση έχει το θράσος να λέ-
ει να 'βάλουμε πλάτη' και να μας μι-
λάνε για κοινωνική ευαισθησία απέ-
ναντι στα άρρωστα παιδιά αυτοί που
έχουν διαλύσει την Δημόσια υγεία. 

Αφού έχυσαν άφθονα κροκοδείλια
δάκρυα για το μοναδικό ακτινοθερα-
πευτικό που κινδυνεύει να κλείσει,
βρήκαν την λύση μετακινώντας ένα
τεχνολόγο από το ακτινολογικό που
αντιμετωπίζει εξίσου σοβαρά προ-
βλήματα. Οι απεργιακές κινητοποι-
ήσεις είναι μονόδρομος. Στο άκου-
σμα και μόνο της απεργίας τους πιά-
νει πανικός και ο μεγαλύτερος φό-
βος τους είναι η γενίκευσή της” επι-

σημαίνει η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος
του σωματείου στο Αγλ. Κυριακού.

Στην Κέρκυρα, πάνω από 700 κά-
τοικοι συμμετείχαν σε συγκέντρωση
την Κυριακή 18/10, σχηματίζοντας
ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το νο-
σοκομείο. Την κινητοποίηση κάλεσε
η Ένωση Συλλόγων Γονέων του νη-
σιού, σε συνεργασία με τους εργα-
ζόμενους του νοσοκομείου κρούον-
τας τον κώδωνα του κινδύνου σχετι-
κά με τις τεράστιες ελλείψεις που
απειλούν με κλείσιμο την παιδιατρι-
κή κλινική του νοσοκομείου κι όχι
μόνο. “Ας ανοίξουν τα αυτιά τους
και οι υπεύθυνοι της πολιτείας, για
να μην κλείσει η Παιδιατρική και να

μπορέσει να λειτουργήσει στοιχει-
ωδώς το μοναδικό δευτεροβάθμιο
νοσηλευτικό όργανο του νησιού
μας. Εμείς ως ένωση γιατρών ΕΣΥ
Κέρκυρας θα δώσουμε μάχη για αυ-
τό το σκοπό. Καλούμε τον κόσμο
αυτό που σήμερα βρέθηκε στο ΓΝ
Κέρκυρας και ακόμα όσους σήμερα
δεν μπόρεσαν να φτάσουν μέχρι το
νοσοκομείο, να επαγρυπνούν μέχρι
την οριστική αποφυγή του κλεισίμα-
τος της Παιδιατρικής και την στελέ-
χωση του νοσοκομείου. Σήμερα κερ-
δίσαμε μια μάχη, ο αγώνας είναι
μπροστά μας” λένε οι γιατροί του
νοσοκομείου σε ανακοίνωσή τους
μετά την κινητοποίηση.

Την καλύτερη εικόνα των κινητο-
ποιήσεων αλλά και των διεκδικήσεων
των εργαζομένων στα νοσοκομεία δί-
νει το νέο τεύχος του Νυστεριού –
της εφημερίδας που εκδίδει το ομώ-
νυμο δίκτυο των αντικαπιταλιστών
υγειονομικών – και το οποίο μόλις κυ-
κλοφόρησε για να βοηθήσει στη σύν-
δεση και την οργάνωση της απεργια-
κής μάχης μέσα στα νοσοκομεία.
• Εκλογές πραγματοποιούνται 21

και 22 Οκτώβρη στο σωματείο εργα-
ζομένων του Αττικού Νοσοκομείου.
Η αντικαπιταλιστική αριστερά στηρί-
ζει το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής
Κίνησης Εργαζομένων Αττικού “Γα-
λέρα” (κι όχι ΑΝΟΣΥΑ, όπως είχαμε
γράψει σε προηγούμενο φύλλο κι
ενώ ακόμα γίνονταν οι διεργασίες
για τη συγκρότηση του νέου αυτού
σχήματος). 

Σ.Μ.

Αντάρτικο στα Νοσοκομεία

Γονείς, μαθητές, γιατροί σε ανθρώπινη αλυσίδα για να μην κλείσει η παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Κέρκυρας, 18/10Φ
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Την Δευτέρα 19 Οκτώβρη
έγινε η συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ στην Ξάνθη, όπου

υπήρξε ενημέρωση από τη Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντη-
ση στην Αθήνα, από την αντιπροσωπεία που συμμετείχε.

Έγινε πλούσια συζήτηση που επικεντρώθηκε στις πρωτο-
βουλίες που αποφασίστηκαν στη συνάντηση με ιδιαίτερη
έμφαση στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στο συλ-
λαλητήριο που θα οργανωθεί στις 23 Γενάρη στην Αλεξαν-
δρούπολη με αίτημα να πέσει ο φράχτης.

Η αγωνία των περισσοτέρων ήταν τι μπορούμε να κάνου-
με για να πάρει αυτή η πρωτοβουλία πλατιά χαρακτηριστι-
κά, πώς θα εμπνεύσουμε όλο και περισσότερο κόσμο να το
πάρει πάνω του.

Βάλαμε ένα προγραμματισμό να βρούμε τα σωματεία και
τους συλλόγους της πόλης. Άμεσα έχουν συνέλευση οι κα-
θηγητές και οι φοιτητές και θα τους ζητήσουμε να μπουν
σε αυτήν την καμπάνια. Επίσης να πραγματοποιήσουμε μια
μαζική εκδήλωση στις 6 ή 7 Νοέμβρη, συναυλία στις 20 Νο-
έμβρη. Η προσπάθεια ξεκινάει.  

Tζεμαλί Μηλιαζήμ

Φ
ουντώνει το κίνημα για να πέσουν οι φράχτες που η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις σηκώνουν
στα σύνορα της Ευρώπης για να κλείσουν το δρό-

μο στους πρόσφυγες. Το Σάββατο 17 Οκτώβρη η αρχή
έγινε στο Καλαί και ακολουθεί ο Εβρος με συλλαλητήριο
στην Αλεξανδρούπολη στις 23 Γενάρη.

Το Σάββατο 17 Οκτώβρη στο Καλαί, με τη συμμετοχή πε-
ρίπου 1000 προσφύγων και διαδηλωτών από τη Βρετανία
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες που στηρίχθηκε από συνδικάτα και αντιφασιστικές
και αντιρατσιστικές οργανώσεις. Πάνω από 500 διαδηλωτές
συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία του Stand up against ra-
cism και άλλων οργανώσεων και σωματείων που έφτασαν
στο Καλαί με πάνω από 50 αυτοκίνητα, φορτηγάκια, πούλ-
μαν ξεκινώντας από διάφορες πόλεις. Την ίδια μέρα συγκέν-
τρωση με αίτημα να ανοίξουν τα σύνορα στους πρόσφυγες
έγινε και στο Ντόβερ στην απέναντι πλευρά της Μάγχης. 

Καμπάνια για πανελλαδική διαδήλωση το Σάββατο 23
Γενάρη στην Αλεξανδρούπολη με αίτημα να πέσει ο φρά-
χτης στον Εβρο ξεκινάει σε πόλεις και γειτονιές σε όλη
την Ελλάδα. Ήδη σε μια σειρά από γειτονιές οι τοπικές
επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ καλούν ανοιχτές συσκέψεις με
στόχο μέσα στους επόμενους δύο μήνες να υπάρξει μαζι-
κός ξεσηκωμός ενάντια στις μεθοδεύσεις των κυβερνήσε-
ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσουν κλειστά τα σύ-
νορα, οδηγώντας στο θάνατο από πνιγμό– 3.100 άντρες,
γυναίκες και παιδιά, μόνο μέσα στο 2015 στη Μεσόγειο.

«Παντού ο κόσμος ξεσηκώνεται για να πέσουν οι φράχτες!
Χιλιάδες συμπαραστέκονται στους πρόσφυγες στην Ελλάδα,
από τις γιαγιάδες στη Λέσβο που βοηθάνε τις μητέρες, φυλά-
νε και ταΐζουν τα μωρά των προσφύγων, μέχρι τους αλληλέγ-
γυους που βρέθηκαν στα νησιά του Αιγαίου, το Παλαί στο
Γαλάτσι, το Ελληνικό, τον Ελαιώνα, την Πλατεία Βικτορίας,
την Ειδομένη. Όλοι και όλες μαζί, από το κίνημα στην Ευρώ-
πη, την Τουρκία και το Κουρδιστάν και το κίνημα αλληλεγ-
γύης απ’ όλη την Ελλάδα, θα βρεθούμε στην Αλεξανδρούπο-
λη για να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει
Ουγγαρία. Είναι ώρα να ρίξουμε το φράχτη του αίσχους στον
Έβρο που δολοφονεί πρόσφυγες και μετανάστες» αναφέρει
το κάλεσμα της καμπάνιας για τη διαδήλωση στην Αλεξαν-
δρούπολη που αναλύει διεξοδικά 9 λόγους για τους οποίους
πρέπει να γκρεμιστεί ο φράχτης στον Εβρο.

Σ
υγκέντρωση και πορεία αλληλεγ-
γύης στους Aφγανούς πρόσφυγες
που στεγάζονται στο γήπεδο του

Παλαί, απέναντι από το Αλσος Βεϊκου,
πραγματοποιήθηκε στο Γαλάτσι το περα-
σμένο Σάββατο 17/10.

Η συγκέντρωση που έγινε στο παλιό
τέρμα στη συμβολή των λεωφόρων Γαλα-
τσίου και Βεϊκου και η πορεία που ακο-
λούθησε μέσω της Λεωφόρου Βεϊκου
προς το γήπεδο του Παλαί, είχε κόσμο,
παλμό και διάχυτη την αλληλεγγύη. 

Η κινητοποίηση έγινε μετά από κάλε-
σμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες στο Γαλάτσι που συγκροτή-
θηκε από σωματεία, συλλογικότητες, φο-
ρείς και αγωνιστές-τριες της περιοχής
σε μαζική σύσκεψη τη Δευτέρα 5 Οκτω-
βρίου, λίγες μέρες μετά τη μεταφορά
των προσφύγων από την πλ. Βικτωρίας
στο Παλαί. 

Στη συγκέντρωση στην οποία διαβά-
στηκε το ψήφισμα της Σύσκεψης, συμ-
μετείχαν και στήριξαν αλληλέγγυοι-ες
αγωνιστές της περιοχής, η Γ’ ΕΛΜΕ
Αθήνας, ο Σύλλογος Δασκάλων Αθηνά,
ο Σύλλογος «Δράση Γαλατσίου», ο Σύλ-
λογος Σχολής Μεταλλειολόγων, το
15μελες του 39ου Λυκείου Αθήνας, μα-
θητές  από σχολεία της περιοχής, η
ΚΕΕΡΦΑ Γαλατσίου, Κυψέλης, Πατη-
σίων και Νέας Ιωνίας, η Εργατική Λέσχη
σε Νέα Ιωνία-Πατήσια-Κυψέλη- Γαλάτσι,
οι δημοτικές Κινήσεις Γαλατσίου «Ενό-
τητα για την Ανατροπή στο Γαλάτσι» και
«Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθε-
ση», η δημοτική κίνηση «Εκτός Σχεδίου»
από τη Νέα Ιωνία, η τοπική επιτροπή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Γαλάτσι-Πατήσια-Κυψέ-
λη, το ΣΕΚ, η ΛΑΕ Γαλατσίου, ο ΣΥΡΙΖΑ
Γαλατσίου, η Λαϊκή Αντίσταση Αριστερή
Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία, η οργά-
νωση Ξεκίνημα. 

Στο Παλαί
Με το πανώ της Επιτροπής Αλληλεγ-

γύης μπροστά, η πορεία έφτασε και μπή-
κε στο Παλαί, όπου οι διαδηλωτές μετέ-
φεραν την αλληλεγγύη τους στους πρό-
σφυγες. 

Εκπρόσωπος της επιτροπής μίλησε με
ντουντούκα και τη βοήθεια μεταφρά-
στριας τονίζοντας ότι η γειτονιά στέκε-
ται ενεργά στο πλευρό των προσφύγων
όχι μόνο φέρνοντας πράγματα που
έχουν ανάγκη, αλλά δηλώνοντας πως ο
αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να πέσουν

οι φράχτες και να σταματήσουν οι πόλε-
μοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
στην περιοχή, να πάρουν άσυλο όλοι οι
πρόσφυγες.

Οι Αφγανοί πρόσφυγες απάντησαν με
χειροκροτήματα και ένας τους ευχαρί-
στησε από τη ντουντούκα για την υπο-
στήριξη, ενώ άλλοι σφίγγοντας τα χέρια
και με λιγοστά αγγλικά επαναλάμβαναν
την έκκληση να μείνουν τα σύνορα ανοι-
χτά για τους πρόσφυγες.

Τις προηγούμενες μέρες είχαν πραγ-
ματοποιηθεί πολλές εξορμήσεις σε κεν-
τρικά σημεία της πόλης, λαϊκές αγορές,
εργασιακούς χώρους και λύκεια στις
οποίες μοιράστηκαν συνολικά 4.650 προ-
κηρύξεις. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση
του κόσμου που πολλές φορές ήδη είχε
προστρέξει φέρνοντας πράγματα που εί-
χαν ανάγκη οι πρόσφυγες ή βοηθώντας
σε δουλειές στο χώρο του Παλαί - και άλ-
λων που ετοιμάζονταν να το κάνουν. 

Στο χώρο του Παλαί στεγάζονται πε-
ρίπου 300 πρόσφυγες, ενώ ο αριθμός
την προηγούμενη βδομάδα είχε ξεπερά-

σει τους χίλιους. Χάρη στην τεράστια
αλληλεγγύη εκατοντάδων ανθρώπων
όλες αυτές τις μέρες, καλύπτονται μια
σειρά από βασικές ανάγκες τους, σε
τροφή, ρουχισμό και άλλα είδη και ορ-
γανώνεται η διαμονή τους εκεί -παρά το
γεγονός ότι  ο χώρος που προσφέρεται
σαν προσωρινό κατάλυμα σε οικογένει-
ες και παιδιά, δεν έχει το αυτονόητο,
δηλαδή κρεβάτια, και η συμβολή του
Υπουργείου, της Περιφέρειας και του
Δήμου σε έμψυχο υλικό είναι πρακτικά
ανύπαρκτη.

Στο ψήφισμά της η Επιτροπή απαιτεί
«από την κυβέρνηση την άμεση διάθεση
των απαραίτητων πόρων, μέσων και προ-
σωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες των
προσφύγων στο Παλαί σε αξιοπρεπή σίτι-
ση, στέγαση και υγιεινή, γιατρούς και
φάρμακα» και από το Δήμο «να διεκδική-
σει και να παράσχει τις αναγκαίες υποδο-
μές, τα απαραίτητα μέσα και το ανθρώπι-
νο δυναμικό».

Γιώργος Πίττας

Καμπάνια
για να πέσει
ο φράχτης

ΞΑΝΘΗ

To Γαλάτσι δίπλα 
στους πρόσφυγες

Συσκέψεις ΚΕΕΡΦΑ για την καμπάνια
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ  21/10, Εργατικό Κέντρο, 7.30μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10, Πνευματικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Μαρτίνη ΚΕΕΡΦΑ,
Τάσος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος ένωσης
γονέων Ν. Φιλαδέλφειας

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10, Θόλος, 8μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10, Πουρναρούσα , 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ  24/10, Γραφεία ΛΚΕΠΑ,(Στοά
Σάρκα, κτήριο Α-Β Όροφος), 6μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  24/10, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10,  Δημαρχείο Νίκαιας, 6μμ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10, Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι
(Λεωφ. Πεντέλης 71), 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΤΡΙΤΗ 27/10, ΟΝΑ Γκράβας (Ταϋγέτου), 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 27/10, Στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ακροπόλεως 17 κ Ιάσωνος), 7μμ

ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΤΗ 3/11, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΡΙΤΗ 3/11, 
Παλιό Δημαρχείο, 7μμ
Ομιλητές: Μαριλένα Κουντούρη
ΚΕΕΡΦΑ, Αντώνης Ρέλλας 
Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ

ΣΤΙΣ  ΣΧΟΛΕΣ

ΑΣΚΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ  4/11, 
Αίθουσα Γραμμικού, 2μμ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11, Αίθριο, 2.30μμ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11, 1.30μμ

Η πορεία αλληλεγγύης στου πρόσφυγες στο Γαλάτσι φτάνει στο Παλαί, 17/10. Φωτό: Jo Morales



21 Οκτώβρη 2015, Νο 1195αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Αθώοι κρίθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι Ουρανία Μητσάκη –
Αποστόλου, Σταμάτη Φιλιππής και Νίκος Μπαρμπατζάς, συνδικαλι-
στές του νοσοκομείου Σάμου που δικάζονταν για τη διαμαρτυρία
που είχαν καλέσει σωματεία και φορείς ενάντια στη ρατσιστική αιμο-
δοσία της Χ.Α «μόνο για έλληνες» στις 27 Απρίλη του 2013. Η Εισαγ-
γελέας της έδρας στην αγόρευσή της ζήτησε την αθώωση των κατη-
γορουμένων γιατί όπως είπε δεν στοιχειοθετήθηκαν οι κατηγορίες.

Μέσα και έξω από το δικαστήριο το Σάββατο, αλλά και την Πέμ-
πτη 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκίνησε η δίκη, βρέθηκε πλήθος κό-
σμου που ήρθε να συμπαρασταθεί. Την Πέμπτη το Εργατικό Κέν-
τρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Σάμου της ΑΔΕΔΥ, το Σωματείο Ερ-
γαζομένων στο νοσοκομεία, τα σωματεία εκπαιδευτικών κήρυξαν
στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο.

«Στο δικαστικό μέγαρο συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος, στη συγ-
κέντρωση κάλεσαν οι πάντες, υπήρχαν εργαζόμενοι, φοιτητές, σε
μια διαδικασία που την πρώτη μέρα κράτησε μέχρι τις 8 το βρά-
δυ» δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη ο Τάκης Διαμαντίδης, κα-
θηγητής από την τοπική ΕΛΜΕ. «Λόγω του πολύ κόσμου, οι χρυ-
σαυγίτες δεν τόλμησαν να εμφανιστούν οργανωμένα, κάτι που
δείχνει ότι είναι πεσμένα τα φτερά τους».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι μάρτυρες κατηγορίας στη
δίωξη εναντίον των συνδικαλιστών που είχε ασκηθεί μετά από αναφο-
ρά της τότε διοικήτριας του ΓΝ Σάμου, φάνηκαν να υπαναχωρούν. 

Αντίθετα από την άλλη μεριά, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του
902 «οι μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν μάλιστα στη δίκη μια
συγκλονιστική μαρτυρία, για ένα επείγον περιστατικό μιας γυναί-
κας Βουλγάρικης καταγωγής με έντονη μητρορραγία, για την
οποία ο επικεφαλής της ΧΑ καλέστηκε να δώσει αίμα, αλλά απο-
χώρησε εκδηλώνοντας την αποστροφή του».

Eκκληση ενίσχυσης για να μην σιγήσει η «ντουντούκα» της Πακιστανικής Κοινότητας
απευθύνει η Κοινότητα, η Ένωση Μεταναστών Εργατών και η ΚΕΕΡΦΑ.

«Το Πταισματοδικείο Αθήνας καταδίκασε σε πρόστιμα 1338 ευρώ τον Τζαβέντ Ασλάμ
και άλλους οκτώ Πακιστανούς εργάτες για διατάραξη κοινής ησυχίας. Για ποιο λόγο;
Μα γιατί η ένταση της ντουντούκας ενοχλούσε τον βρετανό και γερμανό πρέσβη» στη
διάρκεια κινητοποίησης από τις 24 Αυγούστου με αίτημα να φύγει ο διεφθαρμένος πρέ-
σβης του Πακιστάν έξω από την πρεσβεία του στην Αθήνα, αναφέρεται στην έκκληση
που συνεχίζει:

«Η εισαγγελέας δεν είπε πάρα μόνο την λέξη «ένοχος» για κάθε κατηγορούμενο και
σε τρείς μάλιστα περιπτώσεις… πριν μιλήσει ο κατηγορούμενος! Αντίστοιχα και η πρό-
εδρος της έδρας στη βιασύνη της… ξέχασε προς στιγμή να καλέσει τον κατηγορούμε-
νο πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος να απολογηθεί και έδωσε το λόγο
στην εισαγγελέα η οποία εκφώνησε το «ένοχος»!!!

Καλούμε τα συνδικάτα, τις οργανώσεις της αριστεράς, τους φοιτητικούς συλλόγους
να καταδικάσουν την απόπειρα ποινικοποίησης της πολιτικής δράσης και να βρεθούν
στο πλευρό της Πακιστανικής Κοινότητας που διεκδικεί να φύγει ο πρέσβης και να μπει
τέλος στην διαφθορά. 

Σας καλούμε να ενισχύσετε οικονομικά την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η ΕΝΟΤΗ-
ΤΑ για να καταβληθεί έγκαιρα το ποσό των προστίμων και να μην φτάσει στην Εφορία.

Καταθέστε την ενίσχυση σας με την ένδειξη «Για την Πακιστανική Κοινότητα» στο λο-
γαριασμό Εθνική Τράπεζα Αρ. Λογ/σμού 167 / 470832-65 , IBAN GR78 0110 1670 0000
1674 7083 265, ΚΩΔ.SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ-BIC ETHNGRAA. Τηλ.69552955322

Τ
ο σύντομο καλοκαίρι της ανθρω-
πιάς έλαβε τέλος για τους ηγέτες
της ΕΕ. Η Μέρκελ, ο Ολάντ και οι

υπόλοιποι πρόεδροι και πρωθυπουργοί
αφού αναγκάστηκαν τους προηγούμε-
νους μήνες να ανοίξουν τα σύνορα στους
πρόσφυγες από τη Συρία χάρη στο μαζι-
κό κύμα αλληλεγγύης που ξεδιπλώθηκε
στην Ευρώπη, τώρα αντεπιτίθενται.

Με ασύλληπτο κυνισμό και μεθόδους
που θα έκαναν τον Μακιαβέλι περήφανο,
οι 28 της ΕΕ αποφάσισαν να χρηματοδο-
τήσουν με 3 δις ευρώ την κυβέρνηση Ερν-
τογάν –την ώρα μάλιστα που αυτή δολο-
φονεί μαζικά τους Κούρδους και την τουρ-
κική Αριστερά στους δρόμους της Άγκυ-
ρας – προκειμένου να ελέγξει με στρατιω-
τικό τρόπο τους πρόσφυγες προκειμένου
να μην φτάνουν ποτέ στο Αιγαίο!

Στην πρόσφατη Σύνοδο ηγετών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που έγινε την Πέμπτη
15 Οκτώβρη, η ΕΕ προσέφερε δίπλα στα
3 δις ευρώ για την καταστολή των προ-
σφύγων μέσα στα τουρκικά σύνορα, και
το «ξεπάγωμα» της προενταξιακής διαδι-
κασίας της Τουρκίας στην ΕΕ. 

Αλίμονο, φιγούρες, όπως ο Ερντογάν
δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή
την ευρωπαϊκή διεθνή των μακελάρηδων
που αποτελούν οι χώρες της Ευρωπαϊκης
Ένωσης, φροντίζοντας να επιβεβαιώνουν
συνεχώς αυτόν τον χαρακτηρισμό από τη
Λιβύη μέχρι τη Συρία, την Παλαιστίνη και
το Αφγανιστάν, είτε μόνοι τους είτε μαζί
με το ΝΑΤΟ.    

Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας όχι μόνο
δήλωσε ξεδιάντροπα ότι «αυτές οι αποφά-
σεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», αλ-
λά υπενθύμισε ότι η «ελληνική πλευρά από
τον περασμένο Μάρτιο είχε θέσει την ανάγ-
κη συνεργασίας με την Τουρκία ώστε να μει-
ωθούν οι τεράστιες προσφυγικές ροές».

Πρότεινε επίσης κυνικά τα hot spots,
(δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης

που θα μαζεύουν τους πρόσφυγες για να
γίνεται η «διαλογή» δηλαδή ποιοι θα επα-
ναπροωθούνται πίσω στις χώρες τους,
ποιοι θα πάρουν άσυλο και ποιοι θα κολ-
λήσουν στη no man’s land των στρατοπέ-
δων) να μεταφερθούν στα παράλια της
Τουρκίας, αντί στα ελληνικά νησιά. Φοβε-
ρή αλληλεγγύη...  

Μηχανισμός καταστολής
Η Σύνοδος αποφάσισε επίσης με «κεντρικό

πυλώνα» τον μηχανισμό καταστολής της
Frontex την ανάπτυξη της «Ομάδας Ταχείας
Συνοριακής Επέμβασης» και την άμεση δημι-
ουργία των «hot spot» στις πύλες εισόδου.

Ήδη στη Λέσβο, στη Μόρια βρέθηκαν τις
προηγούμενες μέρες ο επίτροπος της ΕΕ
για τη Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμό-
πουλος και ο υπουργός Μετανάστευσης
Γιάννης Μουζάλας για να εγκαινιάσει το
πρώτο ελληνικό hot spot για τους πρόσφυ-
γες. 

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ξεκίνημα,
αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύ-
σουμε» τόνισε, ενώ φωτογραφήθηκε να
χαιρετάει τα ασυνόδευτα παιδιά προσφύ-
γων -και ενώ τον χώριζαν από αυτά τα
σύρματα του στρατοπέδου! “Υou live in a
very comfortable place” «ζείτε σε ένα άνε-
το μέρος, κάνετε υπομονή» τους είπε ο
Επίτροπος Μετανάστευσης μπροστά στην
κάμερα για να πάρει την απάντηση από
ένα μικρό προσφυγόπουλο: «Δεν έχουμε
ρεύμα, δεν έχουμε φαγητά ωραία…»

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε
«κινητοποίηση για να αποτρέψουμε την
ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ με την Τουρ-
κία, να μην δημιουργηθούν τα νέα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης στη Λέσβο, την Κω,
την Χίο, την Λέρο και τον Πειραιά. Να κλι-
μακώσουμε με πανελλαδική κινητοποί-
ησης για να πέσει ο φράχτης και να ανοί-
ξουν τα σύνορα στις 23 Γενάρη 2016».

Γ.Π.

Ρατσιστική Σύνοδος ΕΕ

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΑΜΟΣ

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στο Καλαί, Σάββατο 17/10

Δεν περνάει μέρα χωρίς ένα
νέο ναυάγιο στα νερά του Αι-
γαίου. Την Πέμπτη 15 Οκτω-
βρίου 8 πρόσφυγες πνίγηκαν
ανοιχτά της Λέσβου μετά από
σύγκρουση της βάρκας τους
με πλοίο του λιμενικού. 

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρί-
ου πνίγηκαν τέσσερα μικρά
παιδιά και ένα ακόμη αγνοείται
μετά από ανατροπή της βάρ-
κας με πρόσφυγες στην Καλό-
λιμνο, κοντά στη Κάλυμνο.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
δώδεκα μετανάστες πνίγηκαν
όταν το ξύλινο σκάφος που
τους μετέφερε ναυάγησε στα
τουρκικά χωρικά ύδατα, έχον-
τας ξεκινήσει από το Αϊβαλί με
προορισμό τη Λέσβο.

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου
ένα παιδί βρέθηκε πνιγμένο στο
Φαρμακονήσι και δύο γυναίκες,
ένα παιδί και ένα βρέφος πνίγη-
καν στο Καστελόριζο.

Νέο Φαρμακονήσι
Το περιστατικό την Πέμπτη

15 Οκτωβρίου, ανοικτά της
Λέσβου, θυμίζει αυτό στο
Φαρμακονήσι πριν από δύο
χρόνια. Σκάφος του Λιμενικού
συγκρούστηκε μισό ναυτικό
μίλι βόρεια του Μολύβου με
αποτέλεσμα να βρεθούν στη
θάλασσα όλοι οι επιβάτες.
Επτά άτομα έχασαν τη ζωή
τους και άλλο ένα εξακολου-
θεί να αγνοείται, ανάμεσά
τους δύο γυναίκες, ένας άν-
δρας και τέσσερα παιδιά -με-
ταξύ των οποίων και ένα βρέ-
φος. Τρία από τα τέσσερα
παιδιά είναι αδέλφια. Η μητέ-
ρα τους νοσηλεύεται στο νο-
σοκομείο της Μυτιλήνης.

Η εκδοχή του Λιμενικού είναι
ότι ένα ξύλινο σάπιο σκάφος
επιχείρησε να εμβολίσει το
σκάφος του Λιμενικού...
Όπως αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του: «το ξύλινο σκάφος
έστρεψε απότομα αριστερά
προς την πλώρη του, με απο-
τέλεσμα την πρόσκρουσή του
στη δεξιά παρειά του. Στη συ-
νέχεια, δεδομένης της ταχύτη-
τας και της άσχημης κατάστα-
σής του, το ξύλινο σκάφος βυ-
θίστηκε, ενώ οι επιβαίνοντες
σε αυτό έπεσαν στη θάλασ-
σα». Οσο και να το αρνείται το
Λιμενικό, υπάρχουν μαρτυρίες
από πρόσφυγες σε υπεύθυνα
άτομα που καταγγέλλουν ότι
δεν βουλιάζουν όλες οι βάρκες
από μόνες τους στο Αιγαίο.

Φόρος
αίματος 
προσφύγων

ΚΑΛΑI
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“Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω”

Α
φιερωμένη στη μάχη για να καταδικα-
στούν οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυ-
σής Αυγής ήταν η δεύτερη ημέρα της

Διεθνούς Συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ στις 10-
11 Οκτώβρη. Ο Κώστας Παπαδάκης, δικη-
γόρος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, έκανε μια πρώτη αποτίμηση
της διαδικασίας της δίκης μέχρι σήμερα, με
στόχο, όπως είπε, “να δούμε τις προοπτικές
της”. Ακολουθούν αποσπάσματα της ομι-
λίας του:

“Η πολιτική αγωγή ξεκίνησε σε μια δίκη
με μια δίωξη-σκάνδαλο όχι εναντίον της
Χρυσής Αυγής (όπως ισχυριζόταν ότι τάχα
διώκονται για τα φρονήματά τους), αλλά με
μία σκανδαλώδη δίωξη υπέρ της. Γιατί δεν
έγινε ούτε με το άρθρο 187Α του Ποινικού
Κώδικα για τρομοκρατική οργάνωση ούτε
περιέλαβε ηθικές αυτουργίες. Αυτή η ελλει-
πής δίωξη είναι που δίνει το δικαίωμα στο
Μιχαλολιάκο εκ του ασφαλούς πριν από λί-
γο καιρό να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύ-
νη για τη δολοφονία του Φύσσα.

Ήταν μία δίωξη χωρίς καμία κάθαρση
στον κρατικό μηχανισμό καθώς παραμένουν
στη θέση τους όλοι οι αστυνομικοί που,
σύμφωνα και με το βούλευμα, συνεργάστη-
καν με τη Χρυσή Αυγή για τη συγκάλυψη
των εγκλημάτων της, για την τρομοκράτηση
των θυμάτων της. Βρεθήκαμε ακόμα αντιμέ-
τωποι με την υπέρμετρη καθυστέρηση
προσδιορισμού της δίκης που έδωσε τη δυ-
νατότητα στους χρυσαυγίτες να διεξαγά-
γουν μία άνετη προεκλογική εκστρατεία
στις εκλογές του Ιανουαρίου χωρίς να είναι
ακόμα υπόδικοι.

Αντιμετωπίσαμε τη διεξαγωγή της δίκης
στον Κορυδαλλό, πράγμα που δε σήμαινε
μόνο την επαγγελματική εξόντωση των δι-
κηγόρων αλλά κυρίως την περιθωριοποίησή
της, την αδυναμία εξασφάλισης δημοσιότη-
τας και πρόσβασης όσων θέλαν να την πα-
ρακολουθήσουν και ιδίως των θυμάτων και
των μεταναστών που αστυνομεύονται και
βρίσκονται σε ένα χώρο φυλακής. Από την
πρώτη μέρα, οι τραμπούκικες ομάδες της
Χρυσής Αυγής έκαναν την παρουσία τους
με επιθέσεις ακόμα και στους μάρτυρες κα-
τηγορίας.

Αντιμετωπίσαμε τη σιωπή των κομμάτων
και ιδίως τη ρετσινιά από ένα κομμάτι της
αριστεράς ότι συμπράτουμε σε μία ιδεολο-
γικοπολιτική δίωξη ανοίγοντας το δρόμο για
την αντίστοιχη δίωξη απέναντι στην αριστε-
ρά. Είναι μία αντίληψη που βεβαίως με την
πάροδο του χρόνου έχει υποχωρήσει γιατί
είναι φανερό ότι δεν υπάρχει κανένα όριο
ανάμεσα σε αυτό που λέγεται εγκληματική
οργάνωση και σε αυτό που λέγεται νόμιμο
πολιτικό κόμμα Χρυσή Αυγή και ότι δεν κά-
νουμε καμία δίωξη ιδεών αλλά κάνουμε δίω-
ξη εγκληματικών πράξεων.

Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια υπερασπι-
στική τακτική διαχωρισμού των ανθρώπων
που πήραν στιλέτα στα χέρια τους από εκεί-
νους που έδιναν τις εντολές οι οποίοι δήθεν
αποδοκίμαζαν όλα αυτά για τα οποία πριν
από λίγες μέρες ο Μιχαλολιάκος πήρε την
πολιτική ευθύνη. Ήταν μια δήλωση που έγι-
νε πρώτα από όλα για να καθησυχάσει το

εσωτερικό μέτωπο προκειμένου να μην αι-
σθάνονται ξεκρέμαστοι και αδειασμένοι από
την ηγεσία όλοι εκείνοι που διακινδύνευσαν
την ποινική τους ακεραιότητα για χάρη της.
Ήταν ένα ρίσκο το οποίο οφείλω να πω ότι
του βγήκε γιατί για μένα δεν ήταν καθόλου
θετικό το εκλογικό αποτέλεσμα της Χρυσής
Αυγής. Δε με παρηγορεί ότι έχασαν δέκα χι-
λιάδες ψήφους μέσα σε μία εποχή που όλα
τα κόμματα έχασαν εκατοντάδες χιλιάδες
και δεν υπάρχει και το τεκμήριο της άγνοιας
για αυτό το επτά τοις εκατό που, κι αν ακό-
μα δεχτεί κανένας ότι δεν είναι φασίστες, εί-
ναι βέβαιο ότι ψήφισαν φασίστες και δολο-
φόνους.

Ομολογία ηθικής αυτουργίας

Αυτή η δήλωση, που προβλημάτισε όλη
την ελληνική κοινωνία και όλο τον κόσμο,
ένα παράγοντα δεν προβλημάτισε μόνο.
Ποιον; Το δικαστήριο της δίκης. Πήγαμε
στη πρώτη δικάσιμο μετά τις εκλογές περι-
μένοντας ότι αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο
και η εισαγγελέας θα ενεργήσουν προκειμέ-
νου να έρθει στο δικαστήριο η συνέντευξη
Μιχαλολιάκου και να αξιολογηθεί ποινικά.
Διότι δεν είναι δυνατόν να είναι απαρατήρη-
το ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για
μία πράξη που το κόμμα του έχει αποδοκι-
μάσει. Και βεβαίως, δεν είναι δυνατόν να θε-
ωρηθεί ειλικρινής η αποδοκιμασία μιας πρά-
ξης για την οποία έστω και μεταγενέστερα
αναλαμβάνεται η πολιτική ευθύνη. Αυτό, για
την περίπτωση της εγκληματικής οργάνω-
σης σημαίνει πολύ απλά συγκαλυμμένη
ομολογία ηθικής αυτουργίας.

Η δίκη προχώρησε με μια νίκη της πολιτι-
κής αγωγής. Ήταν αδιανόητο πριν την
έναρξή της ότι θα πετυχαίναμε έστω και εν
μέρει να νομιμοποιηθούμε ως πολιτική αγω-
γή και για το αδίκημα της εγκληματικής ορ-
γάνωσης έστω και μόνο εναντίον των φυσι-
κών αυτουργών της επίθεσης κατά των Αι-
γύπτιων ψαράδων ή αντίστοιχα της δολοφο-
νίας Φύσσα ή της επίθεσης κατά των συνδι-
καλιστών του ΠΑΜΕ. Αυτή η νομιμοποίηση,
την οποία κάθε μέρα δίνουμε μάχη βήμα βή-
μα για να διευρύνουμε, μας δίνει το δικαίω-
μα να μιλάμε συνολικά και να φέρνουμε τη
φωνή του κινήματος για τη δράση της Χρυ-
σής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης.
Αυτή τη διεύρυσνη με τη βοήθεια τη δική
σας θα προσπαθήσουμε να τη φτάσουμε
μέχρι το τέλος.

Πέτυχε η υπεράσπιση με τις κωλυσιεργίες
της να φτάσουμε στις εκλογές χωρίς να
ακούγεται η φωνή των γονέων του Φύσσα
και όλων των μαρτύρων που αρχίζουν να ξε-
τυλίγουν το κουβάρι. Μόνο που τώρα, που
έστω και αργά αυτό ξεκίνησε, το ποτάμι δε
γυρίζει πίσω. Ένα τεράστιο υλικό, κυρίως
τα βίντεο που ζητάμε να παιχτούν από τώ-
ρα, αποκαλύπτουν πλήρως δομή, ιεραρχία
και τρόπο δράσης της εγκληματικής οργά-
νωσης. Είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν ση-
μαντικά στοιχεία μαζί με τους μάρτυρες που
θα οδηγήσουν στην καταδίκη τους.

Υπάρχουν εικοσιπέντε καταδικαστικές
αποφάσεις δικαστηρίων, άλλες αμετάκλη-
τες και κάποιες όχι. Πάντως ως κοινό χαρα-
κτηριστικό του σκεπτικού τους αποτελεί το
ότι οι κατηγορούμενοι που καταδικάστηκαν
ενήργησαν, στις κατά περίπτωση τραμπού-
κικες εγκληματικές ενέργειες στα θύματά
τους, δρώντας υπό το πλαίσιο και τις εντο-
λές της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή. Κι αυτό είναι ένα δεδομένο που δεν
μπορεί να παραβλεφθεί και που κλείνει το
στόμα αυτών που μιλάνε για ιδεολογικοπο-
λιτικές διώξεις.

Έχουμε ένα τεράστιο υλικό παρά το γε-
γονός ότι διεξάγουμε μία δίκη χωρίς τηλεο-
πτική κάλυψη, χωρίς φωνοληπτική τήρηση
πρακτικών, χωρίς δυνατότητα βιντεοσκόπη-
σης και με μία υπεράσπιση ντελίριο φασι-
σμού φτάνοντας στο σημείο ακόμα και να
αμφισβητεί το δικαίωμα των δημοσιογρά-
φων να αναπαράγουν πιστά τις στιχομυθίες
της δίκης. Αυτό δίνει και το στίγμα για το
πώς θα κερδηθεί αυτή η μάχη. Η πολιτική
αγωγή δεν είναι μόνο οι συνήγοροι, είναι
όλο το κίνημα, όλοι αυτοί που κάθε πρωί εί-
ναι στο Κορυδαλλό με τα πανό και τις ση-
μαίες, αυτοί που παρακολουθούν, αυτοί που
βγάζουν προς τα έξω το περιεχόμενό της, ο
κόσμος της αριστεράς που δεν ακούει τα
κόμματά του.

Το δικαστήριο θέλει να επιταχύνει τη δίκη,
με συνεδριάσεις Σάββατο, ακόμα και μετά
τις τρεις το μεσημέρι, να οξύνει τους όρους
εξόντωσής μας προκειμένου να καλύψει τα
αδικαιολόγητα κενά της μέχρι τώρα καθυ-
στέρησης. Η πολιτική αγωγή θα δώσει όλες
τις δυνάμεις της και δεν πρόκειται να συμ-
βάλει σε οποιαδήποτε καθυστέρηση. Θα νι-
κήσουμε, οι φασίστες θα καταδικαστούν.

Ο Κώστας Παπαδάκης
μιλάει για τη μάχη 
της Πολιτικής Αγωγής

Τελεσίδικη είναι η καταδίκη για τους νεοναζί
Βασίλη Σιατούνη και Αθανάσιο Στράτο, δράστες
της παραλίγο δολοφονικής επίθεσης στο Στέκι
“Αντίπνοια” στα Πετράλωνα τον Ιούνιο 2008 από
πολυμελές μηχανοκίνητο τάγμα εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής. 

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας τους
έκρινε, σε δεύτερο βαθμό, ένοχους κατά πλει-
οψηφία (μειοψήφισαν μία εφέτρια και δύο ένορ-
κοι) για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση
και παράνομη οπλοφορία/οπλοχρησία, επιβάλ-
λοντάς τους ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μη-
νών καθώς και πενταετή στέρηση των πολιτικών
τους δικαιωμάτων.

Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση καθώς η
συγκεκριμένη επίθεση, που έχει συσχετιστεί με τη
μεγάλη υπόθεση της Χρυσής Αυγής (οι κατηγού-
μενοι είναι στο εδώλιο και στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής), επιβεβαιώνει τον τρόπο δράσης της εγκλημα-
τικής οργάνωσης. Το τάγμα εφόδου είχε εισβάλει
και βανδαλίσει το Στέκι, σε ώρα δημόσια ανακοινω-
μένου μαθήματος ισπανικών, ενώ οι δύο κατηγο-
ρούμενοι είχαν καταφέρει μαχαιριές σε δύο άτομα
προκαλώντας τους σοβαρότατους τραυματισμούς.

“Χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή. Μουνιά θα
πεθάνετε”, ήταν το πρώτο πράγμα που ακούστη-
κε από τα στόματά τους την ώρα που ξεκίνησαν
την επίθεση και “τέλος χρόνου” το τελευταίο
πριν αποχωρήσουν συντεταγμένα. 

Mε μήνυμα στο κινητό

Στο δικαστήριο ο ίδιος ο Σιατούνης είπε στην
απολογία του ότι έλαβε μήνυμα στο κινητό του -
κατά το συνηθισμένο τρόπο οργάνωσης των επι-
θέσεων- και ότι συναντήθηκαν στο Βοτανικό με
κατεύθυνση στα Πετράλωνα με σκοπό, όπως νό-
μιζε, το μοίρασμα φυλλαδίων.

“...πέρα από το ότι τον ισχυρισμό περί μοιρά-
σματος φυλλαδίων -τα οποία δεν είχαν μαζί τους-
τον έχουμε ξαναδεί και στην υπόθεση της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα, εδώ ακούμε από τα
χείλη του ίδιου του χρυσαυγίτη Σιατούνη, ότι εκεί-
νη την ημέρα μέλη της ναζιστικής οργάνωσης
συγκεντρώθηκαν και ξεκίνησαν συγκροτημένα με
στόχο τον κοινωνικό χώρο «Αντίπνοια»”, αναφέρει
η Εφημερίδα των Συντακτών. “Και ο Σιατούνης
βέβαια δεν είναι οποιοσδήποτε χρυσαυγίτης.
Μπορεί στο δικαστήριο να ισχυρίστηκε ότι η σχέ-
ση του με τη Χρυσή Αυγή περιοριζόταν στη συμ-
μετοχή του σε πορείες «μια-δυο φορές τον χρό-
νο» και στην παρακολούθηση κάποιων ομιλιών,
όμως η «Εφ.Συν.» (Δ. Ψαρράς, 2/9/2014, Η Κεν-
τρική Επιτροπή «φάντασμα») έχει αποκαλύψει ότι
ο Σιατούνης ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
της Χρυσής Αυγής και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στην Αθήνα το 2010 με τον Μιχαλολιάκο”.
• Καταδικαστική ήταν η απόφαση, σε δεύτερο

βαθμό, και για τον οδηγό του ΟΑΣΘ που το 2013
είχε υποχρεώσει δύο αφρικανούς επιβάτες να
αποβιβαστούν από λεωφορείο “επειδή ήταν λα-
θρεπιβάτες” λέγοντας προς τους διαμαρτυρόμε-
νους επιβάτες πως ήταν “χρυσαυγίτης” και επι-
δεικνύοντάς τους μενταγιόν με σύμβολο του κόμ-
ματος και σχετικό τατουάζ. Ο οδηγός καταδικά-
στηκε σε φυλάκιση οκτώ μηνών, με τριετή ανα-
στολή, και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Τελεσίδικη καταδίκη
για τους νεοναζί της
επίθεσης στο στέκι
Αντίπνοια
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Σ
τις 21 και 22 Οκτώβρη είναι οι
επόμενες συνεδριάσεις της δί-
κης της Χρυσής Αυγής στη δι-

καστική αίθουσα των γυναικείων φυ-
λακών Κορυδαλλού. Η διαδικασία
συνεχίζεται με τις καταθέσεις των
μαρτύρων που ήταν παρόντες στη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η 22η ημέρα της δίκης στις 15
Οκτώβρη εξαντλήθηκε με τις ερωτή-
σεις της πολιτικής αγωγής και της
υπεράσπισης προς τον Γιώργο Ρώτα,
έναν εκ των οκτώ αστυνομικών των
δύο ομάδων ΔΙΑΣ που ήταν μπροστά
στη δολοφονία. Από τις απαντήσεις
του, αναδείχτηκαν τόσο η οργανωμέ-
νη δράση του τάγματος εφόδου της
Χρυσής Αυγής όσο και -παρά την
προσπάθεια του μάρτυρα να το απο-
φύγει με τη βοήθεια και της έδρας- η
συνενοχή της αστυνομίας.

Ο αστυνομικός περιέγραψε ξανά τα
γεγονότα της βραδιάς. Το σήμα που
πήρε η ομάδα του εκείνο το βράδυ
(“50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται
στη καφετέρια Κοράλι”). Την πορεία
της ομάδας του προς το σημείο και
τη συνάντησή της με την ομάδα ΔΙΑΣ
Κερατσινίου επί της Τσαλδάρη. Την
εικόνα των πενήντα χρυσαυγιτών
(“μαυροφορεμένοι, κοντοκουρεμένοι,
με καδρόνια και κράνη”). Την προσέγ-
γισή τους από άτομο που τους συ-
στήθηκε ως συνάδελφος και τους
ενημέρωσε ότι “υπήρξε διένεξη μετα-
ξύ ατόμων της Χρυσής Αυγής και του
γνωστού χώρου” (του αναρχικού δη-
λαδή). Την ξαφνική απόσπαση και
τρέξιμο των είκοσι εκ των πενήντα
προς τη Τσαλδάρη. Τη συμπλοκή τεσ-
σάρων με πέντε ατόμων στο νούμερο
62 της Τσαλδάρη που στη συνέχεια
διασκορπίζονται αφήνοντας εκεί τον
Ρουπακιά και τον Φύσσα. Το Φύσσα

να σηκώνει την μπλούζα του και να
φωνάζει “με μαχαίρωσε”. Τη σύλληψη
του Ρουπακιά αφού έχει μπει στο αυ-
τοκίνητό του. Την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Κάθε ένα από τα παραπάνω σημεία
γινόταν πενηνταράκια από τους συ-
νήγορους της πολιτικής αγωγής, με
αποτέλεσμα ο μάρτυρας να δηλώσει
ξεκάθαρα ότι από την εμπειρία του
θα ξεχώριζε τους χρυσαυγίτες “από
οποιοδήποτε άλλο όχλο”, ότι δεν είδε
“άτομα του γνωστού χώρου στο ση-
μείο” ούτε κάποιο τραυματισμό ή άλ-
λο επεισόδιο έξω από την καφετέρια,
ότι “δεν είναι συχνές τέτοιες συμπλο-
κές στην περιοχή”, ότι για να κινη-
θούν οι είκοσι όλοι μαζί “ήξεραν που
πηγαίνουν και τι ήθελαν να κάνουν,
κάποια εσωτερική συννενόηση υπήρ-
ξε, πιθανόν να ήταν σχεδιασμένο”. 

Ενώ σε φωτογραφίες (από τη δι-
κογραφία) των ταγμάτων εφόδου
της Χρυσής Αυγής που του επεδεί-
χτηκαν από το συνήγορο της πολιτι-
κής αγωγής Θανάση Καμπαγιάννη, ο
μάρτυρας αναγνώρισε στα γιλέκα
που φορούσαν “θήκες όπου μπαί-
νουν αντιβαλλιστικά και μετατρέπον-
ται σε αλεξίσφαιρα” καθώς και τους
“ασυρμάτους” που κρατούσαν.

Αναλυτικότατες ήταν οι ερωτήσεις
της πολιτικής αγωγής και σε σχέση
με τους χειρισμούς της αστυνομίας,
με τον μάρτυρα να ισχυρίζεται ότι
δεν μπορούσαν και δεν προλάβαιναν

να κάνουν κάτι -παρότι όπως περιέ-
γραψε οι δύο ομάδες ΔΙΑΣ αποτε-
λούνταν από τέσσερις μηχανές με-
γάλου κυβισμού (650 με 900cc) με
αναμμένους τους φάρους, από οκτώ
αστυνομικούς με στολή, αλεξίσφαι-
ρα, επτά πιστόλια και ένα υποπολυ-
βόλο (το όπλο αυτό αναγνωρίστηκε
από το μάρτυρα και σε φωτογραφία
που του επέδειξε ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης). Έτσι σε ερώτηση αν κι-
νήθηκε κανείς τους προς τους χρυ-
σαυγίτες έξω από το Κοράλι, η
απάντηση του μάρτυρα ήταν “όχι,
γιατί να πάμε;”. 

Σε απόσταση

Στην ερώτηση αν τα καδρόνια που
κρατούσαν είναι επαρκής λόγος,
απάντησε “δε μπορούμε οκτώ άτομα
να επέμβουμε σε πενήντα” συνεχί-
ζοντας ότι οι ΔΙΑΣ δεν έχουν αρμο-
διότητα διάλυσης όχλου όπως τα
ΜΑΤ, ΥΜΕΤ κ.α.. Ενώ στην ερώτηση
τι εντολή είχαν από το κέντρο, απάν-
τησε παγώνοντας το ακροατήριο:
“παραμείνετε σε απόσταση και δίνε-
τε αναφορά”.

Αναπάντητο έμεινε και το γιατί δεν
έγιναν άλλες συλλήψεις χρυσαυγι-
τών εκτός του Ρουπακιά. Παρότι,
όπως είπε ο μάρτυρας, τους “δόθη-
κε εντολή προσαγωγής όσων μοι-
άζουν με χρυσαυγίτες ή τρέχουν και
είναι λαχανιασμένοι”, η δικαιολογία

του ήταν ότι “δε γίνεται ένας αστυ-
νομικός να κυνηγάει πέντε άτομα”.

Όταν βέβαια οι ερωτήσεις άρχι-
σαν να γίνονταν ακόμα πιο πιεστικές
σε σχέση με πιθανή συνεργασία
χρυσαυγιτών και αστυνομικών, η
πρόεδρος δήλωσε πως “τυχόν ελλεί-
ψεις ή παραλείψεις, είναι άλλο θέμα,
αν θέλετε να διερευνήσετε κάτι πά-
νω σε αυτό απευθυνθείτε στις αρμό-
διες αρχές, αυτή η κατηγορία δεν
δικάζεται σε αυτή τη δίκη” μη επι-
τρέποντας τις απαντήσεις (καθώς
και κάποιες που αφορούσαν σε κρί-
ση του μάρτυρα). 

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δεν
επέτρεψε ήταν οι εξής: “Γιατί δε σας
φοβούνται οι χρυσαυγίτες;”, “Εσείς
ήσασταν οπλισμένοι με στολές, πι-
στόλια κλπ και λέτε ότι φοβηθήκατε.
Για την παρέα του Φύσσα τι λέτε, φο-
βήθηκε;”, “Γνωρίζετε το διοικητή Νί-
καιας Γιοβανίδη;” (ο μάρτυρας είχε
δηλώσει ότι πριν πάει στον Πειραιά εί-
χε εκπαιδευτεί στο τμήμα Νίκαιας. Ο
Γιοβανίδης που όπως είχε αποκαλυ-
φθεί συνεργαζόταν με τους χρυσαυ-
γίτες ήταν διοικητής εκεί), “Γνωρίζετε
αστυνομικούς της Νίκαιας αποσπα-
σμένους στην προσωπική φρουρά
του Κούζηλου;”, “Οι σφυγμοί του
Ρουπακιά ήταν κανονικοί;” (η απάντη-
ση στη συγκεκριμένη ερώτηση δόθη-
κε από το συνήγορο της πολιτικής
αγωγής που την υπέβαλε: “οι σφυγ-

μοί του ήταν κανονικοί, ο Ρουπακιάς
ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση”),
“τι εννοούσε ο Ρουπακιάς με τη φρά-
ση «είμαι δικός σας»;”, “ποιό το κίνη-
τρο της δολοφονίας;”.

Όταν ήρθε η σειρά των συνηγόρων
υπεράσπισης, ήταν αδύνατο να αντι-
κρούσουν όλα όσα είχαν ακουστεί.
Οι ερωτήσεις τους “αν οι ασύρματοι
είναι παιχνίδια αγορασμένα από το
Τζάμπο”, “αν ξέρει ότι οι θήκες των
γιλέκων στις φωτογραφίες ήταν γεμι-
σμένες ή άδειες” ή “αν κοντοκουρε-
μένοι με μαύρα ρούχα είναι και άτο-
μα της χέβι μέταλ ή της χιπ χοπ”,
έδειχαν τον πανικό τους και μόνο γέ-
λια προκαλούσαν. Το ίδιο και ο ισχυ-
ρισμός ενός εξ αυτών (του συνηγό-
ρου του Άγγου) ότι το περιστατικό
ήταν τελικά σκευωρία και προβοκά-
τσια ή η ερώτηση ενός άλλου για το
σωματότυπο του Φύσσα (“ήταν πιο
ψηλός, όχι πιο σωματώδης από το
Ρουπακιά” απάντησε ο αστυνομικός).
Γενικά η προσπάθειά τους να παρου-
σιάσουν τη δολοφονία ως τυχαία, και
το τάγμα εφόδου σαν ένα άοπλο
πλήθος που μπορεί να μην ήταν καν
χρυσαυγίτες, απέτυχε παταγωδώς.

Η κατάθεση του μάρτυρα θα συ-
νεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση
με τις τελευταίες ερωτήσεις της
υπεράσπισης.

Λένα Βερδέ

Τάγματα εφόδου με 
αλεξίσφαιρα και ασύρματους

Μ
ε αντιφασιστική διαδήλωση και κεντρι-
κό σύνθημα “Να τσακίσουμε τους "λα-
γούς" του φασισμού” υποδέχτηκαν το

Σάββατο 17 Οκώβρη μια σειρά σωματεία, ορ-
γανώσεις και συλλογικότητες της Λέσβου, τον
υπόδικο βουλευτή της Χρυσής Αυγής Λαγό
που προσπάθησε να πραγματοποιήσει επίση-
μη επίσκεψη το νησί.

Η επίσκεψη κατέληξε σε φιάσκο. Η προ-
γραμματισμένη δημόσια ομιλία του Λαγού
στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών ματαιώθηκε
και οι λιγοστοί χρυσαυγίτες, είκοσι περίπου
άτομα, έμειναν στα γραφεία τους. Ο ίδιος ο
Λαγός φυγαδεύτηκε λίγες ώρες μετά από εκεί
με αμάξι της κρατικής ασφάλειας και υπό την
προστασία ανδρών των ΜΑΤ!

“Η προσπάθεια της ναζιστικής εγκληματικής
οργάνωσης να αξιοποιήσει τα εκλογικά ποσο-
στά της βάζοντας πόδι στη Λέσβο, δεν πέρα-
σε”, μας είπε η Σοφία Γεωργοκώστα, εκπαιδευ-
τικός, “Η επίσκεψη του Λαγού πήρε μαζική
απάντηση με την κινητοποίηση των οργανωμέ-
νων συλλογικοτήτων της πόλης και μια επιτυχη-
μένη διαδήλωση που δεν επέτρεψε στους χρυ-
σαυγίτες να ξεμυτίσουν από τα γραφεία τους”.

Ανάμεσα στους οργανωτές της διαδήλωσης
ήταν το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, η ΕΛ-
ΜΕ, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ, το Αντιρατσιστικό

Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο
Σύλλογος Εργαζόμενων ΟΤΑ, η ΛΑΕ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετι-
σμούς στην πλατεία Σαπφούς ενώ η πορεία
κατέληξε στα Κεντρικά Λύκεια, απέναντι από
τα φρουρούμενα από τρεις διμοιρίες ΜΑΤ
γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την πρωτόγνωρη
αστυνομοκρατία κάτω από την οποία έγινε η κι-
νητοποίηση, την ίδια στιγμή που οι χρυσαυγίτες
ανενόχλητοι τους πέταξαν πέτρες από την τα-
ράτσα της πολυκατοικίας των γραφείων τους.

“Η απάντηση που
δώσαμε το Σάββατο
έγινε με βάση την
προοδευτική παράδο-
ση του τόπου καθώς
και μετά από μια σει-
ρά αντίστοιχων κινη-
τοποιήσεων τα τελευ-
ταία χρόνια που ήταν
δυναμικές και μαζι-
κές”, είπε ο Ανδρέας
Μπάλλας, περιφερει-

ακός σύμβουλος στο Βόρειο Αιγαίο με την “Αν-
ταρσία στο Αιγαίο”, στην ραδιοφωνική εκπομ-
πή της ΚΕΕΡΦΑ στο ertopen τη Δευτέρα 19/10,
“Ήταν μια κινητοποίηση που βρήκε ανταπόκρι-
ση και είχε επιτυχία αν την κρίνουμε από το τι
πέτυχε η Χρυσή Αυγή, να κλειστούν δηλαδή σε
ένα δωμάτιο δεκαπέντε άνθρωποι, καθώς και
από το ότι καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή και ο
εγκληματίας Λαγός στη συνείδηση της πλει-
οψηφίας.

Υπάρχει κλίμα αντιρατσιστικό στο νησί, όλο
αυτό τον καιρό ο κόσμος έχει σταθεί με πολύ

καλές προθέσεις στο μεταναστευτικό με πολ-
λές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και δράσεις,
ενώ η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να ξανα-
πατήσει πόδι στο τόπο και να σπείρει το ρατσι-
στικό της μίσος δεν βρήκε ανταπόκριση. Η φω-
τογραφία με τις τρεις γιαγιάδες των μαθητών
μου στο λύκειο του Μανταμάδου όπου διδά-
σκω οι οποίες στηρίζουν τους πρόσφυγες είναι
χαρακτηριστική και μας κάνει περήφανους. 

Όταν στις αρχές Σεπτέμβρη με τις εκλογές
μπροστά, η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να οργα-
νώσει διαμαρτυρία αγανακτισμένων πολιτών
υπό την επωνυμία μιας πατριωτικής κίνησης,
έφαγε τα μούτρα της με λίγες δεκάδες, ενδεχο-
μένως και κάποιων μεταφερόμενων. Ταυτόχρο-
να βρήκε απέναντί της πολύ κόσμο που έκανε
αλυσίδες περιφρούρησης στους πρόσφυγες
προκειμένου να μην υπάρχουν επιθέσεις”.

H κινητοποίηση στη Λέσβο, μία ημέρα μετά
τους τραμπουκισμούς του Λαγού εναντίον του
ΚΚΕ στην Ολομέλεια της Βουλής, θύμισε
στους χρυσαυγίτες ότι είναι παντού ανεπιθύ-
μητοι: ούτε στη Βουλή ούτε πουθενά...

Κυνήγησαν το Λαγό στη Λέσβο
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Αντίσταση στα ξεπουλήματα

«Δ
εν υποχωρούμε αν δεν δι-
καιωθούμε», ήταν το οργι-
σμένο σύνθημα των εργα-

τών της Cosco έξω από το Yπ. Eργα-
σίας στην κινητοποίηση που πραγμα-
τοποίησαν τη Δευτέρα 19/10. Οργή
για τις απερίγραπτες συνθήκες ερ-
γασίας, τα συνεχή εργατικά ατυχή-
ματα χωρίς την παραμικρή καταγρα-
φή, τις συμβάσεις 15 ημερών, τις
απληρωσιές και την τρομοκρατία
που έχουν επιβάλει οι εργολάβοι με
τις πλάτες της Cosco στους εργάτες
που δουλεύουν στο λιμάνι. 

Οι ιστορίες που έχουν όλοι να
πουν, συνταρακτικές. Κόσμος που
μεταφέρεται με αγροτικά αυτοκίνητα
σε κοντινά νοσοκομεία για να μην
καταγραφεί σαν εργατικό το ατύχη-
μα, εναερίτες που δένουν κοντέινερ
σε ύψος 25 μέτρων χωρίς να είναι
δεμένοι, χωρίς να τους παρέχονται
κράνη ή στολές. Βαριά εργαζόμενοι
που όχι μόνο δεν τους κολλάνε βα-
ρέα και ανθυγιεινά αλλά τους κατα-
γράφουν σαν ...”συσκευαστές σταφί-
δας”.

Αύξηση κερδοφορίας

Οι αποκαλύψεις θα μπορούσαν να
προκαλέσουν εισαγγελική παρέμβα-
ση, όμως όποιος τολμήσει να μιλήσει
βγαίνει σε αργία. Αυτή είναι η απί-
στευτη πραγματικότητα στην προ-
βλήτα που ελέγχει η Cosco, την στιγ-
μή μάλιστα που για μια ακόμα χρονιά
δηλώνουν αύξηση της κερδοφορίας.

«Έχουμε κατέβει σήμερα σε παρά-
σταση διαμαρτυρίας και σε συμβολι-
κή κατάληψη της εισόδου Υπ. Εργα-
σίας. Διεκδικούμε ένταξη στα βαρέα
και ανθυγιεινά, διεκδικούμε αναγνώ-
ριση των ειδικοτήτων μας και να δη-
λωθούμε λιμενεργάτες. Διεκδικούμε
τη σύναψη ΣΣΕ του σωματείου με
την εταιρία και δικαίωση όλων των
αιτημάτων μας άμεσα. Σήμερα είναι
μαζί μας η Ένωση Λιμενεργατών
ΟΛΠ, η Εργατική Αλληλεγγύη και
έχουμε λάβει και χαιρετιστήριες επι-
στολές για τη συγκέντρωσή μας από
τα περισσότερα σωματεία του Πει-
ραιά. Τους ευχαριστούμε όλους. Θα
ενημερωθούν οι συνάδελφοι και θα
κάνουμε ό,τι αποφασίσει η συνέλευ-
σή μας», τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. ο
Δαμιανός Βουδιγάρης, μέλος του
σωματείου εργαζόμενων στην
Cosco.

Αμέσως μετά την συνάντηση με
τον υπουργό, ο πρόεδρος του σωμα-
τείου Γιώργος Μπεκρής τόνισε πως
από την μεριά του υπουργείου υπο-
σχέθηκαν πως μέχρι την Πέμπτη
22/10 θα έχει προσκληθεί η εργοδο-
σία σε τριμερή συνάντηση για να συ-
ζητηθούν τα αιτήματα των εργαζόμε-
νων αλλιώς θα συνεχίσουν τις κινη-
τοποιήσεις τους ακόμα και με απερ-
γία ή κατάληψη της προβλήτας. 

Η
κυβέρνηση Τσίπρα
έχει δεσμευτεί και
προχωράει σε ένα

από τα μεγαλύτερα πακέτα
ιδιωτικοποιήσεων στην ιστο-
ρία. 

Πρώτες στη λίστα των φι-
λέτων είναι κάποιες από τις
σημαντικότερες υποδομές
της χώρας: λιμάνια, τρένα
και αεροδρόμια. 

Τα επιχειρήματα από
πλευράς της κυβέρνησης
είναι ίδια και απαράλαχτα
με αυτά που τόσα χρόνια
χρησιμοποιούσαν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις
όταν έκαναν ιδιωτικοποι-
ήσεις. «Θα βοηθήσουν την
ανάπτυξη», «θα δημιουργη-
θούν θέσεις εργασίας», «θα
γίνουν επενδύσεις», «θα
αναβαθμιστούν και θα γί-
νουν ανταγωνιστικότερες οι
προσφερόμενες υπηρεσίες»
μας λένε με κάθε ευκαιρία.

Πλούσια, 
πρόσφατη 
εμπειρία

Ευτυχώς ή δυστυχώς
υπάρχει πλούσια και πρό-
σφατη εμπειρία από το τι
έχει σημάνει η ιδιωτικοποί-
ηση σε μια σειρά από περι-
πτώσεις, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό. Η
εμπειρία αυτή διαψεύδει με
εμφατικό τρόπο την προπα-
γάνδα των απολογητών των
ιδιωτικοποιήσεων. Ποιος
μπορεί να ξεχάσει άλλωστε
τους τόνους λάσπης που
δεχόταν το «κρατικό μονο-
πώλιο» της Ολυμπιακής που
ήταν «σπάταλη» και «αντιπα-
ραγωγική». 

Η τότε κυβέρνηση κατά-
φερε με τη συνεργασία της
συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας και ιδιωτικοποίησε
τον εθνικό αερομεταφορέα. 

«Ο ανταγωνισμός στον
κλάδο θα λειτουργήσει
ευεργετικά για όλη την κοι-
νωνία» μας έλεγαν και σή-
μερα έχουμε φτάσει πρακτι-
κά σε συνθήκες ιδιωτικού
μονοπωλίου από τον όμιλο
Ολυμπιακή-Aegean που μά-
λιστα επιδοτείται αδρά από
το κράτος.

Τέτοια παραδείγματα εί-
ναι που εμποδίζουν την κυ-
βέρνηση να εξασφαλίσει
την συναίνεση των εργαζό-
μενων αλλά και ευρύτερα
της κοινωνίας.

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Διήμερο κινητοποιήσεων ξε-
κινάνε οι εργαζόμενοι στα

λιμάνια ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση των λιμανιών της χώ-
ρας. Την Τετάρτη 21/10 υπάρ-
χει στάση εργασίας από την
αρχή της βάρδιας έως τις
10:30πμ και παραστάσεις σε
όλες τις διοικήσεις των οργανι-
σμών. Για την επόμενη μέρα
έχει προκηρυχθεί 24ωρη Πανλι-
μενική Απεργία με συγκέντρω-
ση στις 11πμ στην πλ. Καραϊ-
σκάκη στον Πειραιά και πορεία
στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Την κινητοποίηση στηρίζουν συνδικάτα, η τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί
και παραγωγικοί φορείς του Πειραιά. 

Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ τονίζουν πως
σκοπός των κινητοποιήσεων είναι η αποτροπή κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης και ειδικότερα η ακύ-
ρωση του ξεπουλήματος ΟΛΠ και ΟΛΘ. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος βρίσκεται και η ανακοίνωση
του ΔΣ των εργαζόμενων στον ΟΛΠ.

Μιλώντας στην Ε.Α. ο Γιώργος Γώγος, ΓΓ της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, τόνισε: «Εδώ και δέκα
χρόνια παλεύουμε ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ. Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι κομμάτι των προαπαιτούμενων του νέου μνημόνιου. Το αίτημά μας είναι να σταματήσει
αυτή η διαδικασία και να ανοίξει ένας διάλογος για το τι λιμάνι θέλουμε με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς. Θέλουμε δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού. Το μέλλον αν ξεπουληθεί το λιμάνι είναι
μαύρο, όχι μόνο για εμάς αλλά και για όλους όσους ζουν κοντά ή χρησιμοποιούν το λιμάνι. 

Πέντε χρόνια της Cosco στο λιμάνι το μόνο που έχουμε δει είναι οι εργολάβοι, οι ελαστικές μορ-
φές απασχόλησης και ένας μακρύς κατάλογος αντεργατικών επιθέσεων. Και μπορεί να εστιάζουμε
στα εργασιακά αλλά τελικά μιλάμε συνολικότερα για έναν άλλον ΟΛΠ που δεν θα επιβάλλει πράγ-
ματα στις τοπικές κοινωνίες χωρίς διαβούλευση, που θα προσανατολίζεται στις κοινωνικές ανάγκες
του κόσμου. Έναν ΟΛΠ που θα έχουν συμμετοχή οι δήμοι στις λήψεις των αποφάσεων, που δεν θα
νοιάζεται μόνο για φαραωνικά έργα βιτρίνας που εξυπηρετούν μόνο το μεγάλο κεφάλαιο αλλά που
θα ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Και στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι έχουν εξαγγείλει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ενώ τη Δευ-
τέρα 19/10 καλέστηκε από τα σωματεία του ΟΛΘ σύσκεψη για το συντονισμό αγωνιστικών δράσεων.

Τους εργαζόμενους και τις
τοπικές κοινωνίες βρίσκουν

μπροστά τους τα κλιμάκια της
γερμανικής Fraport που κάνουν
επισκέψεις στα 14 αεροδρόμια
που ξεπουλάει η κυβέρνηση
προκαλώντας την αγανάκτηση
και την κινητοποίηση τοπικών
φορέων, κατοίκων και φυσικά
σωματείων εργαζόμενων σε όλη
την χώρα. 

Ήδη στην Κέρκυρα στις
14/10, σε ένα από τα πρώτα αε-
ροδρόμια που τόλμησαν να πα-
τήσουν το πόδι τους, βρήκαν
μπροστά τους εργαζόμενους που έκαναν κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης ενώ στην κινητοποί-
ηση βρέθηκε σύσσωμη η τοπική κοινωνία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να βγάζει ανακοίνωση πως
δεν πρόκειται να αποδεχτεί το πέρασμα του αεροδρομίου στα χέρια της πολυεθνικής εταιρίας.

Με τον ίδιο τρόπο απάντησαν και στην Ρόδο όπου εργαζόμενοι και κάτοικοι με πανό, πλακάτ και
συνθήματα δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι επιθεωρήσεις του κλιμακίου της Fraport και του
ομίλου Κοπελούζου που έφτασαν στο νησί για να τσεκάρουν τις επικείμενες “επενδύσεις” τους.

Καμπάνια για το σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης 

Και στην επίσκεψή τους στη Θεσσαλονίκη αναγκάστηκαν να ακούσουν τις φωνές των εργαζόμενων
να τους αντιμετωπίζουν όχι ως επενδυτές, αλλά ως “κατακτητές”, όπως ήταν η ατάκα που ακούστηκε
εκνευρίζοντας τον εκπρόσωπο της εταιρίας, ενώ και στα Χανιά το τοπικό σωματείο των εργαζόμενων
στο αεροδρόμιο ξεκίνησε καμπάνια για το σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης. 

Μιλώντας στην Ε.Α. ο ΓΓ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥ-
ΠΑ), Ρόνης Μαθιουδάκης τόνισε πως τα ποσά που καταβάλλονται από την Fraport δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακές επενδύσεις, αλλά για την αποπληρωμή του χρέους, όπως
παραδέχεται το ΤΑΙΠΕΔ. “Στον αντίποδα το δημόσιο σήμερα εισπράττει ετησίως 450 εκατ. ευρώ,
πολύ περισσότερα από τα 330εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει ο ιδιώτης για να τα εκμεταλλεύεται
για 50 χρόνια. Πρότασή μας είναι να μην προχωρήσει η παραχώρηση/ξεπούλημα των κρατικών
αεροδρομίων”.

Η
ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ αλλά και της
ΕΕΣΣΤ (εταιρεία που συντηρεί το τροχαίο
υλικό του ΟΣΕ) μεθοδεύεται συστηματικά

εδώ και καιρό. Πρόσφατα η συντήρηση του δι-
κτύου αποφασίστηκε να παραχωρηθεί σε ιδιώτη
με ΣΔΙΤ ενώ διαγράφτηκαν και τα χρέη του ΟΣΕ
προς το δημόσιο.

Είχε προηγηθεί η μείωση προσωπικού και η πε-
ρικοπή «ασύμφορων» δρομολογίων. Είναι ενδει-
κτικό ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε σι-
δηροδρομική σύνδεση από τον Πειραιά μέχρι την
Ειδομένη, το μικρό αγροτικό χωριό στα σύνορα
που αυτή τη στιγμή είναι κόμβος της προσφυγι-
κής ροής. Το δρομολόγιο όμως κρίθηκε μη κερ-
δοφόρο και καταργήθηκε. Αυτό το δρομολόγιο
θα ήταν σε θέση να διευκολύνει το μακρύ ταξίδι
χιλιάδων προσφύγων που σήμερα γίνεται μετ’ εμ-
ποδίων.

Όμως ποτέ η αγορά δεν ενδιαφέρθηκε για τις
ανάγκες των απλών ανθρώπων, είτε είναι ντόπιοι
είτε μετανάστες. Ακόμα και αν δεχτούμε την λά-
σπη της δεξιάς, ότι η Ελλάδα είναι η «τελευταία
σοβιετία» και ο «ανορθολογικός κρατισμός» είναι
εμπόδιο στην ανάπτυξη, μπορούμε να ρίξουμε
μια ματιά στη Βρετανία που από το 1994 έχει επι-

λέξει τον δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων για το τε-

ράστιο σιδηροδρομικό της δίκτυο.

Ατυχήματα

Η ιδιωτικοποίηση ολοκληρώθηκε το 1997 με το

σπάσιμο υπηρεσιών και την πώλησή τους σε πολ-

λές δεκάδες εταιρίες και υπερ-εργολάβους,. Κα-

μία αισθητή βελτίωση δεν παρουσιάστηκε στις τι-

μές των εισιτηρίων, τις θέσεις εργασίας ή τις

επενδύσεις παρά την αύξηση των επιβατών, ενώ

μόλις 3 χρόνια αργότερα έγινε ένα από τα χειρό-
τερα ατυχήματα των τελευταίων δεκαετιών και

ανάγκασε την κυβέρνηση να επανακρατικοποιήσει

την εταιρεία που συντηρεί το δίκτυο.

Σε μια πρόσφατη έρευνα το 66% των Βρετα-

νών επιθυμούν την κρατικοποίηση των σιδηρο-

δρόμων και σίγουρα όχι επειδή έχουν «ιδεολογι-

κές αγκυλώσεις» που θα έλεγε και ο Πάσχος

Μανδραβέλης. Σήμερα εξάλλου η λιμνάζουσα

πολιτική σκηνή της Βρετανίας ταράζεται από την

άνοδο του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του Ερ-

γατικού Κόμματος, έχοντας μάλιστα ψηλά στην

ατζέντα του κρατικοποιήσεις υποδομών όπως τα

τραίνα και τις ηλεκτροπαραγωγές εταιρείες. 

Μ
ε γρήγορους ρυθμούς προχωράει και  η
ιδιωτικοποίηση 14 κερδοφόρων περιφε-
ρειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία

των εταιρειών Fraport-Slentel. Η πρώτη είναι γερ-
μανικός κολοσσός με έδρα τη Φρανκφούρτη και η
δεύτερη ανήκει στον όμιλο του Κοπελούζου. 

Πολλά θα μπορούσαν να γραφτούν για τις γε-
νικές επιπτώσεις ιδιωτικοποίησης των αεροδρο-
μίων στις εργασιακές σχέσεις, στις θέσεις εργα-
σίας, το περιβάλλον, τον τουρισμό αλλά και τα
κρατικά ταμεία. Μόνο το παράδειγμα του αερο-
δρομίου «Ελ. Βενιζέλος» θα ήταν αρκετό. Παρου-
σιάζεται ως έργο-μοντέλο, σε κάθε όμως σχετική
παρουσίαση εντέχνως «ξεχνιούνται» τα μικρά και
μεγάλα σκάνδαλα που το συνοδεύουν. Για παρά-
δειγμα παρά τις σχετικές προβλέψεις των συμβά-
σεων από το 1995 το αεροδρόμιο δεν πληρώνει
δημοτικά τέλη!

Παλαιότερα εξάλλου είχε καταδικαστεί η επί-
σης γερμανική εταιρεία Hochtief ότι δεν απέδωσε
ΦΠΑ ύψους 600 εκατ. ευρώ καθιστώντας την τον
μεγαλύτερο φοροφυγά στη χώρα. Όσον αφορά
στη Fraport τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα,
μιας και είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα σε όλο
τον πλανήτη, από τις Φιλιππίνες μέχρι τις ΗΠΑ.

Όπου πατάει το πόδι της ακολουθούν μαζικές
απολύσεις, ενώ το 80% των εργαζομένων της
στις ΗΠΑ δεν έχει ιατρική κάλυψη και πληρώνε-
ται με τους χαμηλότερους μισθούς της αγοράς.
Στις δε Φιλιππίνες έχει καταδικαστεί για δωροδο-
κίες πολιτικών, για παραβίαση του συντάγματος
και για εταιρείες-βιτρίνα. Σε αυτό το σημείο αξί-
ζει να αναφέρουμε ότι σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ
για την ιδιωτικοποίηση αυτή είναι η Lufthansa,
που «τυχαία» είναι και μέτοχος της Fraport.

Σκανδαλώδης πώληση

Είναι τόσο σκανδαλώδης η πώληση των αερο-

δρομίων στη Fraport που φτάσαμε στο σημείο

συνδικαλιστές από τις ΗΠΑ να ταξιδεύουν στην

Ελλάδα για να… πείσουν το ΣΥΡΙΖΑ να μην προ-

χωρήσει στην ιδιωτικοποίηση!

Όσο για τον Δημήτρη Κοπελούζο, είναι γνω-
στός στα μέρη μας από παλιά. Ανήκει στους λε-
γόμενους ολιγάρχες με τους οποίους θα συγ-
κρούονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Προ διετίας στα ΜΜΕ που
κατείχε είχαν γίνει μαζικές απολύσεις ενώ το όνο-
μά του συνδέεται με σκανδαλώδεις συμβάσεις με
τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ.

Τ
ο μεγαλύτερο φιλέτο όλων όμως είναι τα
λιμάνια, με πρώτο και καλύτερο τον ΟΛΠ.
Η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών δεν πρό-

κειται να φέρει καμιά «ανάπτυξη» και αυτό το
αποδεικνύει πέραν όλων των άλλων η μέχρι τώ-
ρα πορεία της Cosco. 

Ο κινέζικος όμιλος και οι «φίλοι» του στην
Ελλάδα μας είχαν γεμίσει με υποσχέσεις για τη
ραγδαία αύξηση της κίνησης που θα έφερνε
στο λιμάνι η ιδιωτικοποίηση, οι οποίες προσωρι-
νά μόνο επαληθεύτηκαν. Πέρσι η αύξηση ήταν
23,3% ενώ φέτος επηρεασμένη από την ύφεση
και τα προβλήματα της Κίνας, ασθμαίνοντας
έφτασε το 1,3%.

Θυμίζουμε ότι φορολογικά ισχύει ειδικό κα-
θεστώς που είχε εξασφαλίσει η κυβέρνηση των
Σαμαροβενιζέλων για την Cosco. Εξαιτίας του
το ελληνικό δημόσιο το 2014 έχασε πάνω από
30 εκατ. ευρώ. 

Στην Εργατική Αλληλεγγύη Νο 1169 γράφα-
με «Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στην ουσία η
Cosco δεν θέλει καν τον υπόλοιπο ΟΛΠ. Με
τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ που διαχειρίζεται ήδη
διαθέτει δυνατότητες πολύ πάνω από τις ανάγ-

κες που έχει ή σχεδιάζει να έχει στα επόμενα
επτά χρόνια. Ο μόνος λόγος που φαίνεται να
ενδιαφέρεται είναι για να εξασφαλίσει ότι δεν
θα «πατήσει πόδι» κάποιος ανταγωνιστής της
στον Πειραιά» και από ότι φαίνεται δικαιωθή-
καμε. Συγκεκριμένα, όπως γράφει η «Καθημε-

ρινή»: «Όπως προκύπτει από σχετική ανάλυση
της εταιρείας ερευνών και παροχής συμβου-
λευτικών υπηρεσιών Drewry Maritime Re-
search, στο επίκεντρο βρίσκεται η δεύτερη με-
γαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκι-
βωτίων, η MSC, η οποία ταυτόχρονα τυγχάνει
να είναι και ο μεγαλύτερος πελάτης του λιμανι-
ού του Πειραιά (…) έχει αρχίσει να μετακινεί
φορτία ανατολικότερα και κυρίως προς την
Τουρκία» όχι όμως επειδή είναι πιο βολικό ή
αποδοτικότερο το λιμάνι στη Τουρκία αλλά
απλούστατα επειδή το αγόρασε μέσω μιας θυ-
γατρικής της. Έτσι από πελάτης της Cosco
στον Πειραιά έγινε ανταγωνιστής της! Με πα-
ρόμοιο σκεπτικό η Cosco αγόρασε και ένα άλ-
λο λιμάνι στην Τουρκία και τώρα ανταγωνίζεται
τον εαυτό της, ένα πραγματικό τρελοκομείο
δηλαδή.

ΤΡEΝΑ ΑΕΡΟΔΡOΜΙΑ ΛΙΜAΝΙΑ

Κείμενα: Μανώλης Σπαθής, Κυριάκος Μπάνος

Μια προειδοποιητική 2ωρη στάση εργασίας στις 16/10 ενάντια στην ψήφιση του πολυνομοσχέδιου
πραγματοποίησαν οι σταθμάρχες του ΟΣΕ τονίζοντας πως παλεύουν “για ενιαίο σιδηρόδρομο

αφού είναι λαϊκό αγαθό”. Ταυτόχρονα ανακοινώσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση έχουν βγάλει διάφο-
ρα τοπικά σωματεία όπως ο Λαρισσαϊκός, ενώ έχουν ξεκινήσει διάφορες προσπάθειες για την οργά-
νωση της πανεργατικής απεργίας στις 12/11.

“Μια απεργία για να έχει επιτυχία θα πρέπει να οργανωθούν περιοδείες, συγκεντρώσεις σε διαφορε-
τικούς χώρους για να προετοιμάσουμε την συμμετοχή μας στην απεργία. Με το πολυνομοσχέδιο έχει
παρθεί πλέον η απόφαση για το ξεπούλημα των σιδηρόδρομων, αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπο-
ρεί κανείς να το παραβλέψει. Ο κανόνας ήταν να σπάνε τις επιχειρήσεις σε όλο και περισσότερα κομ-
μάτια να συκοφαντούν όλους τους εργαζόμενους ώστε να μην αντιδράει η κοινωνία όταν φτάνει η ώρα
για την ιδιωτικοποίηση. Η ώρα για τον ΟΣΕ ήρθε τώρα, πουλιέται το κομμάτι της εμπορευματικής και
εμπορικής κίνησης που είναι χρυσοφόρο κομμάτι, αυτό είναι το κομμάτι που μπορεί να φέρει καθαρά
έσοδα. Απαλλάσσεται από όλες τις αμαρτίες και τα χρέη της προηγούμενης περιόδου ώστε ο ιδιώτης
που θα πάρει αυτό το κομμάτι από την πρώτη στιγμή να βγάζει κέρδη χωρίς να έχει πληρώσει ούτε
ένα ευρώ”, τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. ο Παναγιώτης Τερζόγλου, μέλος της διοίκησης της ΠΟΣ. 

Διαλυμένες εργασιακές σχέσεις

“Βέβαια ο ιδιώτης αυτός το προσωπικό δεν θα το κρατήσει όλο. Παραλαμβάνει ένα προσωπικό με
διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, που δουλεύει 12 ώρες και 30 μέρες το μήνα ασταμάτητα γιατί υπάρ-
χουν τεράστια κενά σε προσωπικό. Έχουν μειωθεί οι μισθοί κατά 40% τα τελευταία χρόνια. 

Δυστυχώς και σήμερα άσχετα αν στα πράγματα βρίσκεται μια κατ' επίφαση αριστερή κυβέρνηση,
χρησιμοποιεί τις παλιές παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού άσχετα αν δεν πρόσκεινται στην
κυβέρνηση. Τις χρησιμοποιεί γιατί παίζουν το ίδιο ρόλο με πριν, της κυβερνητικής παράταξης. Μαζί
πλέον με τους συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ. Το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ βρίσκεται σε
μια καμπή, και πρέπει να χαράξει έναν καινούριο δρόμο σε ταξική, ριζοσπαστική κατεύθυνση γιατί μό-
νο μέσα από εκεί μπορούν να βρεθούν οι απαντήσεις. 

Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυνάμεις που έχουν ήδη προσεταιριστεί τον κυβερνητικό συνδικαλισμό
αλλά υπάρχουν και δυνάμεις που είναι έτοιμες να αντιταχθούν. Πιστεύω πως η πλειοψηφία των εργα-
ζόμενων είναι υγιής και θα ξαναβγεί στο δρόμο για να αντιταχθεί στα μνημόνια όμως χρειάζεται να
αποδείξουμε πως η ελπίδα δεν έχει τελειώσει και πως υπάρχουν δυνάμεις που παλεύουν. Αυτή την
προοπτική πρέπει να την ξαναδώσουμε. 

Και πιστεύω πως το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να ανοίξει την συζήτηση για το τι σιδηρόδρομους
θέλουμε. Το συνδικαλιστικό κίνημα μαζί με τα κινήματα πρέπει να αντιταχθεί στις ιδιωτικοποιήσεις αλ-
λά πρέπει να συζητήσει για το πώς πρέπει να είναι ο δημόσιος πλούτος π.χ. για την κοινωνία, την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση, τους μετανάστες”. 

COSCO

Δευτέρα 19/10. 
Εργαζόμενοι της COSCO 

μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας

Κινητοποίηση ενάντια στο ξεπούλημα των αεροδρομίων στη Ρόδο.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου οι Thee Holly Stran-
gers παρουσίασαν τον πρώτο ομώνυμο δίσκο
τους, στο An Club στα Εξάρχεια. To συγκρότημα,
που έπαιξε μουσική στην περσινή γιορτή της ΕΑ,
σχηματίστηκε πριν τρία χρόνια και αποτελεί μία
all star μπάντα με ορισμένους από τους σημαντι-
κότερους μουσικούς της ρόκ, γκάραζ , φολκ
blues σκηνής στην χώρα.

Ο Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K) δίνει συνέχεια
στην δημιουργική του έμπνευση μετά την συμμε-
τοχή του σε ορισμένα από τα εμβληματικότερα
συγκροτήματα της σκηνής (The Last Drive, Earth-
bound). Ο Αλέξης είχε πέσει θύμα φασιστικής επί-
θεσης το 1998 όταν ομάδα 3 ατόμων του επιτέθη-
καν στην συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και
Χαλκοκονδύλη και  τον τραυμάτισαν σοβαρά. Στα
φωνητικά βρίσκουμε τις Φλώρα Ιωαννίδη (από
τους θρυλικούς Make Believe) και Τζένη Καπάδαη
στις κιθάρες τον Νίκο Φυσάκη (T-Nick), στο pedal
steel και ακουστική κιθάρα τον Johny Hardy αμφό-
τεροι μέλη των Dustbowl και στο μπάσο τον Τάσο
Παλαιολόγου (700 machines).

Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή από νωρίς και ζεστά-
θηκε ακόμα περισσότερο με το άνοιγμα της συ-
ναυλίας από τον Johny Thin και τις διασκευές του
σε κλασικά blues τραγούδια.

Στην συνέχεια στην σκηνή ανέβηκαν οι Thee Hol-
ly Strangers πλημμυρίζοντας τον χώρο με την koz-
mic swamp μουσική όπως την χαρακτηρίζουν οι ίδι-
οι. Μουσική με επιρροές από Αμερικάνα και ηλε-
κτρικά blues που έδωσαν ατμόσφαιρα αμερικάνι-
κου νότου. Από τις 12 πρωτότυπες συνθέσεις του
δίσκου ξεχώρισαν τα Desolation Revelation, το S.P.
Blues  και το Fiery Road ενώ οι διασκευές όπως τα
δύο τραγούδια του Link Wray ξεσήκωσαν το κοινό.

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση της μουσικής
και κυρίως των στίχων με τις κοινωνικές και πολιτι-
κές εξελίξεις, “οι στίχοι επηρεάζονται από τις πολι-
τικές εξελίξεις όχι όμως με την γραμμική, τρέχου-
σα έννοια, δηλαδή οι στίχοι δεν ακολουθούν τις
εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο ούτε τις σχολιάζουν,
αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι προϊόν αυτής της
μοιραίας εποχής που έφερε μαζί της την συντριβή
των ονείρων, τη φτώχεια αλλά και τον αναπροσδιο-
ρισμό των ταυτοτήτων και των κοινωνικών σχέσε-
ων. Από την άλλη, το ίδιο το συγκρότημα ήταν
ένας τόπος άμυνας απέναντι σε αυτή την ερημο-
ποίηση, προσφέροντας έναν πυρήνα συμμετοχής,
δημιουργίας και αλληλεγγύης για τα ίδια τα μέλη
του’’, δήλωσε στην Ε.Α. ο Αλέξης Καλοφωλιάς. 

Κώστας Πολύδωρος

Thee Holly Strangers
Από τον Αμερικάνικο
Νότο στον αστικό
βάλτο της Αθήνας

Περισσότερο
από κάθε άλλη
πόλη στην Ευρώ-

πη η Αθήνα είναι μια πόλη βουτηγμένη μέ-
σα στο graffiti. Για πολλούς είναι μουτζού-
ρες και βανδαλισμοί (όπως φάνηκε και με
την πολεμική που ασκήθηκε για το μεγάλο
γκραφίτι του Πολυτεχνείου λίγους μήνες
πριν), όμως είναι εκατοντάδες οι writers, μι-
κρότεροι ή και μεγαλύτεροι, που γράφουν
και υπογράφουν κάθε άδειο τοίχο και επι-
φάνεια αυτής της πόλης. Πρόκειται για μια
σχεδόν κρυφή κοινότητα σε ένα παράλληλο
σύμπαν που φαντάζει σαν να εμφανίζεται
όταν η πόλη κοιμάται. 

Αυτόν τον κόσμο προσπαθεί να αναγνώσει
ο Θανάσης Καμβύσης, ένας φωτορεπόρτερ
δρόμου που έχει συνεργαστεί επανειλημμέ-
νως και με την Εργατική Αλληλεγγύη, όπως
εξήγησε και ο ίδιος κατά την παρουσίαση
του 40λεπτου ντοκιμαντέρ που παρουσίασε
στο Θέατρο Βεάκη το Σάββατο 17/10. 

Το graffiti με τη μαζικότητα που το γνωρί-
ζουμε σήμερα ξεκίνησε στις αρχές της δε-
καετίας του '90 για να εκτοξευτεί σε υψηλά
καλλιτεχνικά επίπεδα από τις αρχές των

'00ς και μετά. Σημαντικοί καλλιτέχνες ξεκί-
νησαν από τους τοίχους των Εξαρχείων,
του Ψυρρή ή του Μεταξουργείου και φτά-

νουν να αναγνωριστούν πανευρωπαϊκά
γράφοντας όχι μόνο πάνω σε τοίχους αλλά
και σε πίνακες, φτάνοντας να εκθέτουν πλέ-
ον και σε γκαλερί.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα εκείνη η μεγάλη
πλειοψηφία που συνεχίζει να εκφράζεται
στους δρόμους όχι μόνο γιατί εκεί είναι η
πραγματική ψυχή του graffiti, ο δημόσιος
χώρος, αλλά και γιατί ψάχνει την πιο σκλη-
ρή, συγκρουσιακή σχέση με την πόλη και
την καθημερινότητα. Με αυτό το κομμάτι
ασχολείται κυρίως ο Θανάσης Καμβύσης
ακολουθώντας τους βήμα το βήμα σε νυ-
χτερινές “επιδρομές”, σε αμαξοστάσια τρέ-
νων, σε σύραγγες και υπόγειες διαβάσεις.

Χρησιμοποιώντας μια εντελώς ρεαλιστι-
κή, κινηματική γραφή, με την κάμερα στο
χέρι σε μόνιμη κίνηση, με δυνατή χιπ-χοπ
μουσική να συνοδεύει τις στιγμές δράσης
και με μίνι συνεντεύξεις, ο Θανάσης Καμβύ-
σης παρά το νεαρό της ηλικίας του, σε αυ-
τό το πρώτο του ντοκιμαντέρ, καταφέρνει
να φτιάξει μια όμορφη δουλειά γεμάτη
αδρεναλίνη και πάθος.

Κ.Μ.

Graffiti

Μετά από 25 χρόνια δουλειάς ως
χειριστής μηχανήματος, ο Τιερί απο-
λύεται σε ένα κύμα μαζικών απολύ-
σεων στο εργοστάσιο που δούλευε.
Οι 20 μήνες με επίδομα ανεργίας και
φιλότιμες προσπάθειες «επανειδί-
κευσης» θα περάσουν γοργά. Ο Τιε-
ρί έχει στεγαστικό δάνειο, οικογέ-
νεια, έφηβο γιο με αναπηρία, προ-
σωπική ζωή με τα καλά και τα κακά
της, όλα κινδυνεύουν να διαλυθούν. 

Οι απόπειρες να βρει άλλη δουλειά
σαν ειδικευμένος εργάτης δεν έχουν
επιτυχία. Στο γραφείο εύρεσης εργα-
σίας του κάνουν διαρκώς παρατηρή-
σεις για το πώς ντύνεται, πώς μιλάει,
πώς κοιτάζει, ατέλειωτες «πολιτικά
ορθές» δικαιολογίες που συγκαλύ-
πτουν την ωμή πραγματικότητα: Είναι
μεσήλικας χειριστής μηχανήματος,
βασική παράπλευρη απώλεια σε μια
Γαλλία που βουλιάζει στην κρίση και
την ανεργία. 

Όμως ο Τιερί αρνείται να βουλιά-
ξει. Δεν θα πουλήσει το διαμέρισμα
για να αποπληρώσει το στεγαστικό
δάνειο όπως προτείνει η τραπεζίτι-
σα, δεν θα πουλήσει το οικογενειακό
λυόμενο σπιτάκι για ένα κομμάτι ψω-
μί. Δεν θα δεχτεί ο γιός του «να μά-
θει μια τέχνη αντί να σπουδάσει βιο-
λογία», όπως ο ίδιος επιθυμεί (και
φαίνεται ότι  μπορεί με στοιχειώδη
δημόσια υποστήριξη).

Σε αντίθεση με τους συναδέλφους
του που διεκδικούν στα δικαστήρια
τις δουλειές τους πίσω, ο Τιερί κου-
ρασμένος και προκειμένου για να
υπερασπίσει τα κεκτημένα της ζωής

του, παρατάει τον αγώνα και πιάνει
δουλειά στο τμήμα ασφαλείας ενός
πολυκαταστήματος. Αυτό υπαγο-
ρεύει ο νόμος της αγοράς. Έτσι ξε-
κινά ένα ταξίδι στην κόλαση σαν σε-
κιουριτάς που θα πρέπει να βρει και
να πιάσει τον κλέφτη. Είναι συνταξι-
ούχος με απλήρωτες μπριζόλες
στην τσέπη του παλτού; Είναι ταμίας
που έκρυψε τα εκπτωτικά κουπόνια
για να ψωνίσει; Δεν έχει σημασία,
αυτή είναι η δουλειά.

Η ταινία του Στεφάν Μπριζέ φέρ-
νει έντονα στο νου τους αδελφούς
Νταρντέν (ειδικά το περυσινό «Δυο
μέρες, μια νύχτα»). Ρεαλιστική κατα-
γραφή της ζωής των ταπεινής κατα-
γωγής ηρώων με μεγάλα σε διάρ-
κεια πλάνα καθημερινότητας: Φασί-
να στο σπίτι, φροντίδα των παιδιών,
ευχάριστα μαθήματα χορού. Οι
πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι της
διπλανής πόρτας με τις αρετές, τις
αδυναμίες, τα διλήμματά τους. Ο
Τιερί κρύβει επιμελώς τις εσωτερι-
κές εντάσεις, τις καταπίνει υπομονε-
τικά, ελπίζοντας ότι το ποτήρι δεν
θα ξεχειλίσει, πράγμα αρκετά δύ-
σκολο. Ο Βενσάν Λιντόν που τον
υποδύεται βραβεύτηκε δίκαια στις
Κάννες και πλαισιώνεται από μη
επαγγελματίες (ταμίες σουπερμάρ-
κετ, τραπεζικοί υπάλληλοι, σεκιουρι-
τάδες), που υποδύονται τον εαυτό
τους και όλοι μαζί δίνουν έντονες
στιγμές συνείδησης  της εποχής
που βιώνουμε. Το «σινεμά της κρί-
σης», στα καλύτερά του.

O νόμος της αγοράς
Ο Βιτόριο ντε Σίκα και ο «Κλέφτης ποδηλάτων» έμει-

ναν στην ιστορία του σινεμά σαν οι πιο χαρακτηριστι-
κοί εκπρόσωποι του ρεύματος του Ιταλικού Νεορεαλι-
σμού. Λιγότερο γνωστή είναι η ταινία «Λούστρο παπου-
τσιών» που ουσιαστικά αποτελεί προπομπό του. 

Γυρισμένη το 1946 σε μια Ιταλία ρημαγμένη από τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τα στούντιο της Σινετσιτά
κατειλημμένα από τους πρόσφυγες και πλήρη έλλειψη
χρηματοδότησης, οι δημιουργοί κατέφυγαν σε φυσι-
κούς χώρους, ερασιτέχνες ηθοποιούς και ιστορίες κυ-
ριολεκτικά μέσα από τη ζωή. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι δυο πρωταγωνιστές αντίκρισαν για πρώτη φορά κι-
νηματογραφική κάμερα στα γυρίσματα. 

Φιλία

Η ταινία αφηγείται τη φιλία δυο μικρών λούστρων
που προσπαθούν να επιβιώσουν γυαλίζοντας τα πα-
πούτσια των Αμερικανών φαντάρων που στρατοπέ-
δευαν στην Ιταλία. Ο πρωτότυπος τίτλος, «Sciusci�» εί-
ναι παραφθορά της λέξης shoeshine (λούστρο), όπως
την είχαν απομνημονεύσει και φώναζαν χιλιάδες πιτσι-
ρίκια, προκειμένου να προσελκύσουν κάποιο πελάτη.
Ανάμεσά τους, ο Τζουζέπε και ο Πασκουάλε θέλουν να
ξεφύγουν από τη μιζέρια και ονειρεύονται να αποκτή-
σουν ένα άλογο κούρσας, όμως πέφτουν σε μια σειρά
παγίδες (όπου φτωχός κι η μοίρα του) και καταλήγουν
στο αναμορφωτήριο, όπου η φιλία και η ζωή τους θα
δοκιμαστούν σκληρά. 

Ο Ντε Σίκα και ο Μαρξιστής σεναριογράφος του
Τσέζαρε Τσαβατίνι («πατέρας» του Ιταλικού νεορεαλι-
σμού) καταγράφουν την κοινωνία της μεταπολεμικής
Ιταλίας και θέτουν τους ήρωές τους μπροστά σε μια
μεγάλη αντίθεση: Την ανθρώπινη υπόσταση απέναντι
στην πραγματικότητα, και τους ίδιους δέσμιους του
κοινωνικού τους χώρου (τάξης) που υπάρχει έξω από
τη θέλησή τους και συχνά καθορίζει τη μοίρα τους. Γι’
αυτό και στις νεορεαλιστικές ταινίες δεν μπορείς να
μείνεις αμέτοχος, ουσιαστικά ταυτίζεσαι με την εμπει-
ρία του ήρωα και τελικά με το βλέμμα του σκηνοθέτη
δημιουργού.

Δήμητρα Κυρίλλου 

Λούστρο παπουτσιών
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ΠΕΜΠΤΗ 22/10
11πμ εξόρμηση στο νοσοκο-
μείο Γεννηματάς, στηριξης της
απεργίας του σωματείου.

1μμ, στα γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ συ-
ζήτηση με τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ για την 1η Νοέμβρη.

6μμ, στο ΕΚΑ, συζήτηση με
τραπεζοϋπάλληλους για την
ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών και τις επιθέσεις που
φέρνει τους εργαζόμενους στις
τράπεζες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10
7πμ, εξόρμηση στο νοσοκο-
μείο Αγλ Κυριακού, στήριξης
της απεργίας στο ακτινολογικό.

9πμ, παράσταση διαμαρτυρίας
στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ (Αθη-
νάς) για τις αυξήσεις εισιτηρίων
και τις διώξεις εργαζόμενων.

1μμ εξόρμηση στο ΜΕΤΡΟ
στα Σεπόλια.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10
6.30μμ εξόρμηση στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ

3μμ συζήτηση στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ
για την 1η Νοέμβρη

ΤΡΙΤΗ 27/10
6.45πμ, εξόρμηση στο ΙΑΣΩ
στο Μαρούσι

2μμ συζήτηση στο Δημαρχείο Αγ.
Παρασκευής για την 1η Νοέμβρη

ΠΕΜΠΤΗ 29/10
8πμ, εξόρμηση στο νοσοκομείο
Αγ. Σαββας, στήριξης της στά-
σης εργασίας του σωματείου

Εξορμήσεις
Συντονισμού
για: Πανελλαδική

Συνέλευση 1/11,

Πανεργατική

Απεργία 12/11

Το 2012 ένα αγόρι 7,5 μόλις χρονών,
τρόφιμος στο Παπάφειο ίδρυμα, κατήγ-
γειλε στην κοινωνική λειτουργό ότι είχε
πέσει θύμα βιασμού από έναν άλλο
τρόφιμο. Η τελευταία άμεσα συνέταξε
σχετική αναφορά και την έδωσε στην
διεύθυνση του ιδρύματος και το ΔΣ. 

Αυτοί με τη σειρά τους επέλεξαν να
μην κάνουν απολύτως τίποτα για να
μην χαλάσει το όνομα του ιδρύματος,
και έτσι ο μικρός καταγγέλλων έπεσε
θύμα βιασμού άλλες δύο φορές και
αναγκάστηκε να μπει σε νοσοκομείο
για νοσηλεία.  

Τώρα ο διευθυντής και ολόκληρο το
ΔΣ κατηγορούνται για συγκάλυψη και
είναι αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις.
Πρόεδρος του ιδρύματος είναι ο γνω-
στός Μητροπολίτης Άνθιμος, ο οποί-
ος με λιτή ανακοίνωση του παριστάνει
τον ανήξερο και δηλώνει ότι οι υπεύ-
θυνοι θα πληρώσουν. Εντυπωσιακό
ότι ο συνήθως λαλίστατος ιεράρχης
δεν χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς
όπως «ανωμαλία», «οίκος αμαρτίας»
και «Σόδομα και Γόμορα» ίσως γιατί
αυτή τη φορά ο ίδιος είναι ο αρχιερέ-
ας της συγκάλυψης. 

Στάση εργασίας και παράσταση δια-
μαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν μετά
από απόφαση της Γενικής τους Συνέλευ-
σης οι εργαζόμενοι στη Wind την Τετάρτη
21/10.

Η στάση θα ξεκινήσει στις 8πμ και θα
κρατήσει ως τις 12 το μεσημέρι, ενώ η
παράσταση θα γίνει στα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρίας στο Μαρούσι, στις
10πμ. Προσυγκέντρωση των εργαζόμε-
νων θα γίνει στις 9πμ στο κτίριο της Λεω-
φόρου Αθηνών. 

Η απόφαση της συνέλευσης των εργα-
ζόμενων που έγινε στις 13/10 αναφέρει
ότι θα πραγματοποιηθούν: «Απεργία για
την υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. και τις απολύσεις
σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Στά-
ση εργασίας στις 12/11/15, 9.00-15.00 για
τη στήριξη της συναδέλφου και μέλους
του ΔΣ, Όλγας Κολιούση.  Στις 12/11 εκ-
δικάζεται η υπόθεση της δίωξης εις βά-
ρος της συναδέλφου από την εταιρία.
Σύνταξη ερωτηματολογίου με θέμα την
ΕΣΣΕ, τις εργασιακές συνθήκες και το
Σωματείο».

Και παρακάτω προσθέτει: «Είναι ακόμα
πιο επιτακτική η ανάγκη οι εργαζόμενοι
να συσπειρωθούμε στο Σωματείο ώστε να
αντισταθούμε πιο οργανωμένα και συλλο-
γικά στις απολύσεις και στην επιδείνωση
των εργασιακών συνθηκών. Να δραστη-
ριοποιηθούμε και να συμμετέχουμε ενερ-
γά στις κινητοποιήσεις ώστε αυτό που
επιθυμούμε και σκεφτόμαστε για την ερ-
γασιακή συνθήκη να μετασχηματιστεί σε
ηχηρό μήνυμα προς τη Διοίκηση». 

To τριήμερο 16 έως 18 Οκτώβρη έγινε το αντιρατσιστικό φε-
στιβάλ στη Θεσσαλονίκη στην Αποθήκη 8 στο Λιμάνι. Την πρώτη
μέρα η πορεία που έγινε στο κέντρο της πόλης για τα νέα μνη-
μονιακά μέτρα κατέληξε στο χώρο του φεστιβάλ οπότε συμμε-
τείχαν στις συζητήσεις όσοι διαδηλωτές έφτασαν εκεί. 

Το Σάββατο έγινε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την δίκη
της Χρυσής Αυγής. Ομιλητές ήταν ο Κώστας Παπαδάκης από την
Πολιτική Αγωγή και ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός. Πα-
ρεμβάσεις από την ΚΕΕΡΦΑ έκαναν ο Κώστας Τορπουζίδης και η
Φύλλια Πολίτη. 

Σε όλο το φεστιβάλ τραπεζάκια είχαν τόσο η ΚΕΕΡΦΑ όσο και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Συνολικά ο απολογισμός του φεστιβάλ νομίζω κρί-
νεται θετικός παρά το ότι φιλοξενήθηκε σε μικρό χώρο και υπήρ-
χε και το ζήτημα του αποκλεισμού του ΣΥΡΙΖΑ από τους διοργα-
νωτές. Τελικά στο φεστιβάλ συμμετείχε κόσμος από όλη την αρι-
στερά. Τέλος, την Κυριακή το μεσημέρι, έξω από τα πλαίσια του
Φεστιβάλ, έγινε και συναυλία για τους πρόσφυγες στο Λιμάνι. 

Γιάννης Κούτρας

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον
Ναζίμ Μεχμούντ, την Τετάρτη 21/10,
9πμ, στα δικαστήρια Ευελπίδων καλεί η
ΚΕΕΡΦΑ. 

Τον Ιούλιο του 2012, ο Ναζίμ δέχτηκε
επίθεση φασιστών στο σπίτι που διέμενε
στο Περιστέρι. Η αστυνομία αντί να
συλλάβει τους τραμπούκους, συνέλαβε
τον Ναζίμ και τους δύο συγκατοίκους
του, οι οποίοι προσπάθησαν να υπερα-
σπιστούν την σωματική τους ακεραιότη-
τα. «Είναι ντροπή, αντί να κάθονται στο
σκαμνί οι φασίστες, η ΕΛ.ΑΣ να σέρνει
στο δικαστήριο τους μετανάστες εργά-
τες που ήταν τα θύματα της ρατσιστι-
κής αυτής επίθεσης», ανακοίνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ.

Στην ιδιωτική κλινική ΙΑΣΩ οι εργαζόμενοι υποχρέ-
ωσαν την εργοδοσία να προχωρήσει σε ανάκληση
της απόλυσης εργαζομένου με την απειλή προκήρυ-
ξης 24ωρης απεργίας. 

“Πραγματοποιήσαμε Γενική Συνέλευση με την συμ-
μετοχή 400 εργαζομένων που η πρόταση μας για κι-
νητοποιήσεις μεταφράστηκε σε 24ωρη απεργία για
την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου μετά από την παρότρυν-
ση των συναδέλφων. Η εργοδοσία πήρε πίσω την
απόλυση μετά από έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επόμενο βήμα είναι να οργανώσουμε την πανεργατι-
κή απεργία στις 12 Νοέμβρη”, μας δήλωσε ο Πανα-
γιώτης Μαυροειδής πρόεδρος του σωματείου εργα-
ζομένων. Ήταν η συνέχεια σε μια σειρά κινητοποι-

ήσεων που έχουν οργανώσει όπως η απεργία για την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ενάν-
τια στην προσπάθεια της εργοδοσίας να μην κατα-
βάλλει δεδουλευμένα όπως το Δώρο Πάσχα το 2015.

Η απάντηση των εργαζόμενων στο ΙΑΣΩ έχει διττή
σημασία. Από την μία κοντράρει τις απόψεις που
υπάρχουν και μέσα στην αριστερά και σκιαγραφούν
ως περιορισμένες τις αντιδράσεις και τον συνδικαλι-
σμό στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη δίνει την προ-
οπτική για το ποια μπορεί να είναι η δύναμη που θα
ακυρώσει την εφαρμογή των μνημονίων, τις ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας, την απληρωσιά και τις απολύ-
σεις.

Κώστας Πολύδωρος

Τ
ην Τετάρτη 21 Οκτώβρη στο
αμφιθέατρο του Υπ. Πολιτι-
σμού θα πραγματοποιηθεί

Γενική Συνέλευση του Πανελλήνι-
ου Σωματείου Έκτακτου Προσωπι-
κού του ΥΠΠΟ. Έχοντας μπροστά
μας τη λήξη εκατοντάδων συμβά-
σεων είτε φυλάκων είτε εργαζόμε-
νων στα έργα ΕΣΠΑ, ερχόμαστε
να συζητήσουμε και να αποφασί-
σουμε με ποιο τρόπο θα κρατή-
σουμε τις δουλειές μας όλοι και
όλες γιατί δεν περισσεύει κανείς. 

Πρώτα απ' όλα γιατί με το τρίτο
“αριστερό” μνημόνιο συνεχίζεται
και εντείνεται η φτώχεια, η ανερ-
γία και η ανασφάλεια και γι' αυτό
δεν χαρίζουμε το δικαίωμα στη
δουλειά σε κανένα. Αλλά και στη
χώρα που ο "πολιτισμός" είναι ένα
από τα πιο κερδοφόρα κεφά-
λαια(λύση για τον υπουργό η αύ-
ξηση του εισιτηρίου στους αρχαι-
ολογικούς χώρους), με τρομακτι-
κή αύξηση των επισκεπτών, αυτό
που διεκδικούμε είναι ότι δεν πε-
ρισσεύει κανένας.

Παίρνοντας έμπνευση από τους
αγώνες των καθαριστριών, της
ΕΡΤ, των διαθέσιμων που έτσι
κέρδισαν πίσω τις δουλειές τους,
αλλά και από τα λιμάνια, τους δή-
μους, τους εκπαιδευτικούς που
παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικο-

ποίηση και για προσλήψεις θα
διεκδικήσουμε και εμείς, σε συν-
τονισμό με όλους τους εργαζόμε-
νους, το δικαίωμα στη μόνιμη και
σταθερή εργασία. 

Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου,
εργαζόμενη ΥΠΠΟ

Συγκέντρωση
συμπαράστασης 
στον Ναζίμ Μεχμούντ

Αντιρατσιστικό
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΦΕΙΟ

ΙΑΣΩ Ανάκληση απόλυσης

ΥΠΠΟ Δεν περισσεύει κανείς WIND
Στάση εργασίας

Κινητοποιήση των συμβασιούχων του ΥΠΠΟ στην Ακρόπολη τον Ιούλιο του 2015
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Α
υτή τη στιγμή υπάρχουν 600.000 πρόσφυγες στη
Γερμανία. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι πολλοί,
αλλά δεν είναι. Το 1945 στη Γερμανία φτάσανε 11

εκατομμύρια πρόσφυγες, όταν ήδη είχε διαλυθεί το
41% των σπιτιών. Έχουμε στη Γερμανία μία πoλύ πολω-
μένη κατάσταση. 

Από τη μία μεριά είχαμε αυθόρμητες συγκεντρώσεις
στο Μόναχο με χιλιάδες ανθρώπους, που υποδέχονταν
τους πρόσφυγες και αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε
πολλές άλλες πόλεις, στο Βερολίνο, στο Ανόβερο, όπου
ο κόσμος πήγαινε στους σταθμούς και υποδεχόταν τον
κόσμο που ερχόταν. Και έχουμε σε εκατοντάδες πόλεις
επιτροπές αλληλεγγύης και υποδοχής προσφύγων. 

Ταυτόχρονα όμως έχουμε μία άνοδο του ρατσισμού
στη Γερμανία. Υπάρχει το κίνημα Pegida, που είναι ένα
κίνημα ενάντια στην “ισλαμοποίηση” της Δύσης, το
οποίο έφτασε να μπορεί να κάνει διαδηλώσεις οι οποίες
στέκονται ενάντια στην πολιτική του ασύλου. 

Την πολιτική της Μέρκελ συμβόλιζε η εικόνα που
έδειξε η τηλεόραση, όπου στεκόταν απέναντι σε ένα
δακρυσμένο κοριτσάκι από την Παλαιστίνη ως μία
άκαρδη πρωθυπουργός και του είπε ότι δεν μπορεί να
μείνει στη Γερμανία. Αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με-
τά τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τους πρόσφυ-
γες και να ακολουθήσει άλλη πολιτική δηλώνοντας ότι
“δεν υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο στα δικαιώματα για
το άσυλο”.

Αυτό είναι πραγματικά μία αντίφαση γιατί στις 15

Οκτώβρη, η κυβέρνηση Μέρκελ ετοιμάζει ένα νέο νόμο,
ο οποίος χειροτερεύει πάρα πολύ τις συνθήκες για τους
πρόσφυγες στη Γερμανία και λέει ότι θα μπορούν να
κρατούνται μέχρι και για έξι μήνες μέσα σε στρατόπε-
δα. 

Φυλακή

Από τη μία μεριά λένε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να εν-
σωματωθούν στη γερμανική κοινωνία και από την άλλη
μεριά μόλις έρθουν τους κλείνουν φυλακή σε ένα στρα-
τόπεδο για έξι μήνες. Υπάρχουν μία ντουζίνα ακόμη
όροι που χειροτερεύουν την κατάσταση για τους πρό-
σφυγες μέσα σε αυτόν τον νόμο και γι' αυτό η Die Linke
έχει καλέσει σε διαδήλωση στις 15 Οκτώβρη. 

Το σημαντικό πράγμα που έχουμε μπροστά μας σαν
αριστερά στη Γερμανία είναι να συνενώσουμε όλες αυ-
τές τις αυθόρμητες πρωτοβουλίες που υπάρχουν, τις
επιτροπές αλληλεγγύης και τον κόσμο που έχει συγκρο-
τήσει ένα μεγάλο πανεθνικό κίνημα, σε μία Πρωτοβου-
λία, όπως είναι η ΚΕΕΡΦΑ, η οποία θα μπορεί να συνε-
νώνει και να συντονίζει τη δράση τους.

Το 1983 ο Ρόναλντ Ρήγκαν είχε πάει στο Βερολίνο
και είχε φωνάξει μπροστά σε ένα πλήθος από 100.000
κόσμο “κύριε Γκορμπατσόφ κατεβάστε αυτό το τείχος”.
Τώρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε “κύριε Τσίπρα. Ρίξτε
αυτό το Φράχτη”. 

Φόλκαρ Μόσλερ, 
Κίνηση “Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι”, Φρανκφούρτης

Έ
ρχομαι από το Ηνωμένο
Βασίλειο όπου ο δεξιός
πρωθυπουργός Ντέβιντ

Κάμερoν και το κόμμα του, είναι η
ενσάρκωση της υποκρισίας. Κάθε
φορά που μιλάνε για έθνη και για
κράτη, μας λένε ότι η Βρετανία εί-
ναι μια πλούσια χώρα και θα έπρε-
πε να ξαναβρεί την παλαιά της πα-
ράδοση, όταν κυριαρχούσε στον
κόσμο. Μόλις όμως τίθεται στο
τραπέζι το θέμα των προσφύγων,
τότε λένε είμαστε μία μικρή χώρα,
δεν έχουμε αρκετά λεφτά, θα “βου-
λιάξουμε” με όλους αυτούς που έρ-
χονται. Και δεν ντράπηκε να αποκα-
λέσει τους πρόσφυγες “σμήνος”,
λες και είναι κουνούπια. Σε όλα αυ-
τά αντιτασσόμαστε και παλεύουμε
για ανοιχτά σύνορα.  

Είμαστε κομμάτι ενός μαζικού κι-
νήματος που παλεύει ενάντια στην
Ευρώπη Φρούριο. Την πρώτη φορά
που έγινε διαδήλωση για το ζήτημα
των προσφύγων στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, μαζευτήκανε έξω από την
πρωθυπουργική κατοικία 25 άν-
θρωποι και τώρα φτάσαμε να έχου-
με διαδηλώσεις με 80 -100.000 αν-
θρώπους, μόνο στην Αγγλία. Είναι
ένα κίνημα το οποίο πρέπει να αντι-
ταχθεί σε όλα αυτά τα οποία λένε ο
Κάμερον και οι κυβερνήσεις της
ΕΕ, να ανοίξει το Καλαί και να σπά-

σουμε την Ευρώπη Φρούριο.  
Η ισλαμοφοβία, που είναι η κεν-

τρική πολιτική της κυβέρνησης λέει
ότι οι υπαίτιοι όλων των προβλημά-
των μας είναι οι μουσουλμάνοι και
την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είναι
έτοιμη να μπει στον πόλεμο στη Συ-
ρία και να βομβαρδίσει. Εμείς λέμε
όχι στον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος
καταστρέφει πλούτο, διώχνει ακό-
μα περισσότερους πρόσφυγες και
δημιουργεί ακόμα περισσότερα
προβλήματα. 

Ξεκάθαρα

Έχουμε έναν νέο πρόεδρο των
Εργατικών, τον Τζέρεμι Κόρμπιν, ο
οποίος έρχεται να μιλήσει ενάντια
στο ρατσισμό. Αλλά δεν είναι τόσο
ξεκάθαρος στο απλούστατο μήνυ-
μα το οποίο λέμε, ότι τέτοια εποχή
που έρχεται ένας χειμώνας πάρα
πολύ σκληρός, δεν μπορείς να ζή-
σεις μέσα σε στρατόπεδα. Στο Κα-
λαί κοιμούνται δίπλα στη θάλασσα,
χωρίς σκηνές, στο ύπαιθρο. Πρέπει
να ανοίξουν τα σύνορα και να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα για να μπορεί
να ζήσει αυτός ο κόσμος. 

Στις 19 Μάρτη θα έχουμε την ευ-
καιρία να βρεθούμε όλοι ενωμένοι,
σε μία σειρά διαδηλώσεων που θα
γίνουν σε όλη την Ευρώπη, φωνά-
ζοντας ότι θέλουμε να ανοίξουν τα

σύνορα, ότι είμαστε όλοι μετανά-
στες, ότι είμαστε όλοι πρόσφυγες.
Το ζήτημα των προσφύγων μας
φέρνει όλους μπροστά σε νέα κα-
θήκοντα, να αντιμετωπίσουμε το
ζήτημα της αλληλεγγύης για να
μην αφήσουμε τον κόσμο να πεθαί-
νει. Αν δεν αντιμετωπίσουμε αποτε-
λεσματικά το ζήτημα της αλληλεγ-
γύης αφήνουμε χώρο στους φασί-
στες να αναπτυχθούν. Στη Βρετα-
νία το αντιρατσιστικό κίνημα κατά-
φερε να περιορίσει τους φασίστες.
Τα μαθήματα που παίρνουμε από
την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικά,
και για αυτό η καμπάνια για τις 19
Μάρτη ξεκινάει από δω. 

Γουέιμαν Μπένετ, 
UAF (Unite Against Fascism) 

Σ
ας μεταφέρω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη μεγάλη διαδήλωση
των 150.000 ανθρώπων που οργανώσαμε στη Βιέννη. Την τελευταία
περίοδο λέμε το ελληνικό ΟΧΙ στη ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης

Φρούριο. 

Σας μιλάω σήμερα εδώ με την ιδιότητά μου του κεντρικού συντονιστή της
Κίνησης “για μία ανθρώπινη πολιτική ασύλου” που διοργάνωσε τη μεγάλη
διαδήλωση. Συμμετείχαν πάνω από 120 οργανώσεις ανάμεσά τους τα συνδι-
κάτα, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες, οι Πρά-
σινοι. Πριν από μερικούς μόνο μήνες ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς μία
τέτοια διαδήλωση στην Αυστρία. 

Είναι στην πραγματικότητα μία διπλή εξέγερση. Πρώτα απ' όλα είναι μία
εξέγερση των ίδιων των προσφύγων, οι οποίοι δεν μπορούσαν πια να ανέ-
χονται τα κλειστά σύνορα και τα γκρεμίσανε από μόνοι τους. Είναι ταυτόχρο-
να μία εξέγερση όλων αυτών που εκφράσανε την αλληλεγγύη τους. Εδώ και
μήνες χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν στους σταθμούς όπου φτάνουν οι πρό-
σφυγες ή στα στρατόπεδα όπου μένουν, φέρνοντας χρήματα, ρούχα, φάρ-
μακα. Οι φουρνάρηδες ψήνανε ψωμί και το δίνανε στους πρόσφυγες. Οι σι-
δηροδρομικοί κάνανε υπερωρίες για να μπορούν να τους μεταφέρουν. 

Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ πηγαίνανε μετά τις βάρδιές τους στο
σιδηροδρομικό σταθμό για να υποδεχτούνε τους πρόσφυγες. Ταξιτζήδες πή-
γαιναν στα σύνορα με την Ουγγαρία και παραλαμβάνανε δωρεάν τους πρό-
σφυγες και τους μετέφεραν στη Βιέννη. Το ίδιο κάνανε και οι γιατροί και οι
νοσηλευτές που πηγαίνανε στους σταθμούς για να βοηθήσουν τους πρό-
σφυγες. Στους σιδηροδρομικούς σταθμούς υπάρχουν τεράστιες αυτοδιαχει-
ριζόμενες πρωτοβουλίες βοήθειας στους πρόσφυγες. Ένα πρόσφατο γκά-
λοπ έδειξε ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Αυστρίας συμμετείχε με
κάποιον ενεργό τρόπο στην αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες. 

Δε λειτούργησε

Η αστυνομία στην Αυστρία προσπάθησε από την αρχή να ποινικοποιήσει
αυτή τη βοήθεια. Κατηγόρησε τον κόσμο ο οποίος πήγαινε στους σιδηρο-
δρομικούς σταθμούς και έφερνε τρόφιμα για τους πρόσφυγες ότι “αφήνουν
παράνομα σκουπίδια σε σημεία που δεν επιτρέπεται”, αλλά δε λειτούργησε. 

Όταν οι πρόσφυγες στην Ουγγαρία άρχισαν να βαδίζουν προς τα σύνορα,
εκατοντάδες απλοί άνθρωποι περάσανε τα σύνορα για να τους παραλάβουν,
γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα, με κίνδυνο φυλάκισης
για την παράνομη μετακίνηση μεταναστών και προσφύγων από τα σύνορα.
Δεν είναι απλά μία φιλανθρωπική βοήθεια, αλλά μία εξέγερση όπου χιλιάδες
άνθρωποι συνειδητά παραβιάσανε το νόμο. Ακόμη και τα συνδικάτα της
αστυνομίας βγάλανε ανακοίνωση ότι “δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε” τις
εντολές για χρήση βίας κατά των προσφύγων.

Η ΓΣΕΕ της Αυστρίας δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλάι του καθενός που
διώκεται. Και ήταν αυτή η μαζική ανυπακοή που ανάγκασε την κυβέρνηση
της Αυστρίας και τις άλλες κυβερνήσεις της Ευρώπης να αλλάξουν στάση
και να ανοίξουν τα σύνορα. 

Η ριζοσπαστική αριστερά έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Σας μιλάω ως
ηγετικό μέλος της Λίνκσβεντε, που είναι η αδερφή οργάνωση του ΣΕΚ στην
Αυστρία. Μετά από τη μεγάλη διαδήλωση των 150.000 στη Βιέννη, μία από
τις μεγαλύτερες αστικές εφημερίδες της Αυστρίας, έγραψε ένα άρθρο στο
οποίο κατάγγελλε τη δράση της οργάνωσής μας σε αυτό το συλλαλητήριο.
Και αυτό που έγραφε ήταν ότι οι απαιτήσεις που θέτει αυτή η οργάνωση, εί-
ναι πάρα πολύ σκληρές, ζητάει ανοιχτά σύνορα, την παραίτηση της υπουρ-
γού Εσωτερικών και στέγαση των προσφύγων. 

Τώρα προσπαθεί η κυβέρνηση να στήσει Hot Spots, τα κέντρα διαλογής
και να επανέλθει στο κλείσιμο των συνόρων. Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει
το ρατσισμό ενάντια στους πρόσφυγες και τους μουσουλμάνους και αυτό
δυναμώνει τους φασίστες στην Αυστρία. 

Αύριο υπάρχουν στη Βιέννη δημοτικές εκλογές όπου το FPO προσπαθεί
να γίνει πρώτο κόμμα. Είναι ένα κόμμα που λέει “εμείς δεν είμαστε ναζί”. Αλ-
λά ο Στράχερ που είναι ο φύρερ του κόμματος, έλεγε πριν από μερικές μέ-
ρες, “Θέλω να επιστρέψουμε μετά από 70 χρόνια στην εξουσία στη Βιέννη”
και ξέρουμε πολύ καλά ποιοι ήταν τότε στην εξουσία. Ήταν οι ναζί. 

Λέμε όχι στην Ευρώπη Φρούριο και χρειάζεται να συνδέσουμε την πάλη
ενάντια στο ρατσισμό με την πάλη ενάντια στο φασισμό. 

Ντέιβιντ Άλμπεϊχ 

Η Ευρώπη ενάντια στην ΕΕ - Φρούριο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ
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Ο
Γρηγόρης Καλομοίρης από
την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ τόνισε
στην εισήγησή του: «Η δολο-

φονία του Παύλου Φύσσα ανέδειξε
στην πιο ακραία μορφή τους κινδύ-
νους που απορρέουν από τη δράση
των νεοναζιστικών ομάδων. Η ευρύ-
τερη κινητοποίηση των αντιφασιστι-
κών δυνάμεων άνοιξε το δρόμο για
το χαρακτηρισμό της Χρυσής Αυγής
ως εγκληματικής οργάνωσης και τη
δίωξή της. 

Tο αντιφασιστικό και αντιρατσιστι-
κό κίνημα χρειάζεται να παλέψει για
ανοιχτά σύνορα, ώστε να μπει τέλος
στην παράνομη διακίνηση, στους
πνιγμούς και στους θανάτους. Να
μπει τέρμα στην πολιτική της απο-
τροπής. Η Frontex, οι φράχτες και οι
επαναπροωθήσεις είναι μέρος του
προβλήματος. Χρειάζεται κρατική
φροντίδα για όσο καιρό βρίσκονται
στη χώρα μας. Ανοιχτοί ξενώνες φι-
λοξενίας για αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης, η αλληλεγγύη του κό-
σμου δεν αρκεί από μόνη της. Επαρ-
κές προσωπικό στις υπηρεσίες ασύ-
λου, μέριμνα για όσους επιθυμούν
να μείνουν στη χώρα μας. Όλα αυτά
θα τα πετύχουμε μόνο με την οργά-
νωση και την αλληλεγγύη και πάνω
από όλα με την ανατροπή των μνη-
μονιακών πολιτικών». 

Ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης,
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ είπε μεταξύ
άλλων: «Προχτές βγήκαν οι ακροδε-
ξιοί στο Αιγαίο και βυθίζανε βάρκες.
Το ακούσατε πουθενά; Από το Μέγ-
κα;, τον Αντέννα;, την ΕΡΤ; για την
οποία όλοι αγωνιστήκαμε, για μία
δημόσια τηλεόραση που να ανήκει
στο λαό και να είναι παράθυρο στην
κοινωνία. Σήμερα πρέπει να αγωνι-
στούμε για την ΕΡΤ που θέλουμε.
Σας υποσχόμαστε ότι θα ανασάνου-
με και θα ξαναπάρουμε τη δύναμή
μας. Να μην αφήσουμε να κλείσουν
την εκπομπή ‘Αντιδραστήριο’ που εί-

ναι η μόνη φωνή που εκπροσωπεί
την κοινωνία και την ΕΡΤopen που
με μία ανακοίνωση μόνο μαζέψαμε
τρία φορτηγά πράγματα για τους
πρόσφυγες και τα πήγαμε στον
Ελαιώνα και στο Γαλάτσι». 

Πρωτοβουλία

Ο Μιχάλης Μιλτσακάκης από το
ΔΣ της ΔΟΕ μίλησε για την πρωτο-
βουλία των Διδασκαλικών Συλλόγων
του Λεκανοπεδίου. “50 και πλέον
σωματεία, συλλογικότητες, κινήσεις
συμμετέχουν σε αυτή την προσπά-
θεια. Υπάρχει στα σχέδια απόφαση
για συνδιοργάνωση Πανελλαδικής
μέρας ενάντια στο φράχτη στον
Έβρο και επίσης πανευρωπαϊκός
συντονισμός στις 19 του Μάρτη. Για
μας η αλληλεγγύη δεν έχει να κάνει
μόνο με την ανθρωπιστική της σκο-
πιά αλλά με την ταξική διεθνιστική
αλληλεγγύη”. 

“Στα νοσοκομεία οργανώνουμε τη
μάχη για προσλήψεις”, είπε ο Χρί-
στος Αργύρης, μέλος ΔΣ σωματείου
εργαζομένων νοσοκομείου Γεννημα-
τάς. “Στο νοσοκομείο μας λείπουν

περίπου 400 άτομα. Σε μία συνάντη-
ση που κάναμε μία τομεάρχης είπε
'χρειαζόμαστε προσλήψεις για να
υποδεχτούμε τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες που έρχονται από
τη Συρία' και είναι σωστό. Στο Αγλ.
Κυριακού φιλοξενούνται οικογένειες
προσφύγων με πρωτοβουλία των
εργαζόμενων. Οργανώνουμε την αλ-
ληλεγγύη μέσα στα σωματεία, συν-
δέοντας τη μάχη ενάντια στη λιτότη-
τα με τη μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό”. 

Ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος του
Συλλόγου Εκτάκτων Υπουργείου Πο-
λιτισμού θύμισε ότι «οι πόλεμοι της
ΕΕ και των ΗΠΑ διώχνουν τους αν-
θρώπους και διαλύουν τις ζωές τους
και μετά θέλουν να μας κάνουν να
πιστέψουμε ότι αυτοί μας δημιουρ-
γούν το πρόβλημα. Εμείς σα σωμα-
τείο βγάζουμε ανακοινώσεις κατά
του ρατσισμού και του φασισμού και
θα ήθελα επαφή και με άλλα σωμα-
τεία, για να μοιραστούμε τη γνώση
και να αντισταθούμε για να ζήσουμε
ανθρώπινα». 

“Σαν εργαζόμενοι παλεύουμε τον

ιμπεριαλισμό, το ρατσισμό, την ισλα-
μοφοβία, το φασισμό, τη λιτότητα
χωρίς τέλος, την επίθεση στα δι-
καιώματά μας, στο συνδικαλισμό”,
είπε ο Βασίλης Συλαϊδής, μέλος ΔΣ
του σωματείου της Ιντρακόμ. “Ενώ-
νουμε τις δυνάμεις μας με όλους
τους απλούς ανθρώπους στην πε-
ριοχή μας και σε όλο τον κόσμο. Τα
μηνύματα είναι ελπιδοφόρα, ο κό-
σμος ξεσηκώνεται”. 

Φόρος αίματος

Ο Αντώνης Ρέλλας από την Πρω-
τοβουλία Μηδενική Ανοχή- Κίνηση
Ατόμων με Αναπηρία, θύμισε ότι οι
Ναζί εξόντωσαν 275.000 ανθρώπους
με αναπηρία, πολύ πριν τους κομ-
μουνιστές, τους Ρομά και τους
Εβραίους “θεωρώντας ότι είναι ανά-
ξιοι να ζουν”. “Είμαστε παρόντες
στη δίκη της Χρυσής Αυγής για να
τους θυμίσουμε ότι είμαστε απέναν-
τί τους και ότι δεν θα τους αφήσου-
με να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά
τους. Οι άνθρωποι με αναπηρία
έχουν δώσει το δικό τους φόρο αί-
ματος απέναντι στο ναζισμό και εί-

μαστε εδώ για να παλέψουμε και να
νικήσουμε”. 

“Η εμβέλεια και η απήχηση της
ΚΕΕΡΦΑ είναι πολύ μεγαλύτερη της
δράσης και της παρουσίας της και
βρίσκεται στην πρωτοπορία του αν-
τιρατσιστικού και αντιφασιστικού κι-
νήματος στη χώρα μας”, τόνισε ο
Αντώνης Νταλακογεώργος, πρό-
εδρος της ΠΕΝΕΝ στο κλείσιμο του
διημέρου. “Είναι μεγάλη συμβολή
του αντιφασιστικού κινήματος το
γεγονός ότι την πρώτη μέρα έναρ-
ξης της δίκης της Χρυσής Αυγής,
ένα πλατύ κίνημα αξίωσε τη διεκδί-
κηση ότι οι Χρυσαυγίτες πρέπει να
καταδικαστούν συμβάλλοντας σε
μία διαρκή πίεση προς τις δικαστι-
κές, τις κρατικές και τις κυβερνητι-
κές αρχές να σταθούν στο ύψος
των περιστάσεων. 

Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό πρέπει να συνδέεται με
τις συνθήκες του νεοφιλελεύθερου
μοντέλου που έχουν διαμορφωθεί
στην Ευρώπη και στη χώρα μας με
τα μνημόνια 1, 2 και το μνημόνιο
νούμερο 3 ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ. Όλα αυ-
τά που σχεδιάζονται από την πλευ-
ρά της ΕΕ με την ενίσχυση της
Frontex και των Hot Spot, τα οποία
έχει αποδεχτεί η κυβέρνηση, χρει-
άζεται να ανατραπούν. Στον Πει-
ραιά κάτω από τις καλύτερες προ-
ϋποθέσεις θα είναι ένας καταυλι-
σμός- στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Δηλώνουμε την απόλυτη συμπό-
ρευσή μας με τους στόχους και τις
δράσεις της ΚΕΕΡΦΑ σε όλα τα μέ-
τωπα”. 

Επιμέλεια κειμένων: 
Κατερίνα Θωίδου

Μεγάλη παρουσία στη Διεθνή Συνάντηση
είχαν οι κοινότητες μεταναστών. 

Ο Αλμπούνι Νάντερ από τον Σύλλογο Σύ-
ρων αποδήμων στην Ελλάδα αφού ευχαρί-
στησε εκ μέρους των Σύρων Προσφύγων
όλο τον κόσμο στην Ελλάδα για την υποστή-
ριξη, τόνισε: «Εμείς ζητάμε να ανοίξουν τα
σύνορα για να έχουν εύκολη πρόσβαση, να
μην γίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης,
όπως στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας βγούμε
όλοι μαζί μία μέρα στους δρόμους για την
ελευθερία της Συρίας, όπως βγήκαμε για το
Ιράκ, για τη Γάζα και την Παλαιστίνη»

«Η ίδια η ΕΕ ξεχωρίζει τους πρόσφυγες με-
ταξύ τους», είπε ο Τάχερ Αλιζαντά από την
Αφγανική Κοινότητα. «Στα τρένα και στα λε-
ωφορεία μας χωρίζουν και λένε να μπουν
πρώτα οι Σύριοι. Στο Αφγανιστάν έχουμε 45
χρόνια πόλεμο. Ποιος το έκανε; Η Ευρώπη
και η Αμερική. Μας ανάγκασαν να φύγουμε
από τις χώρες μας. Είμαστε όλοι πρόσφυγες
και θέλουμε να μας δώσουν χαρτιά, να πά-
ρουμε άσυλο». 

Ο Λαμίν Καμπά από την Κοινότητα Γουινέ-
ας τόνισε: «πρέπει να σταματήσουν να προ-
καλούν τον πόλεμο, που είναι στημένος για
να πουλάνε τα όπλα τους και να βάζουν τους
δικούς τους στις κυβερνήσεις. Στην Αφρική
τα ζούμε αυτά εδώ και πολλά χρόνια. Ο πό-
λεμος γίνεται για τα κέρδη τους. Αν ξεκινήσει
το τσουνάμι, τίποτα δεν μπορεί να σταματή-
σει τα κύματα. Όσους φράχτες και να βά-
λουν τα κύματα των μεταναστών δεν πρόκει-
ται να σταματήσουν. Μόνο αν σταματήσει ο
πόλεμος θα σταματήσει η προσφυγιά». 

Η Ελόνα Γέρκο, Γενική Γραμματέας της
Ομοσπονδίας Αλβανικών Κοινοτήτων στην
Ελλάδα είπε στην τοποθέτησή της: «ως κοι-
νότητα που έχει ζήσει στο πετσί της το ρα-
τσισμό είμαστε στην πρώτη σειρά της αντί-
στασης στην αδικία. Ζητάμε ίδια δικαιώματα
με τους συμπολίτες μας στην Ελλάδα. Σχετι-
κά με το θέμα της Ιθαγένειας συνεχίζουμε να

ζητάμε ο νέος νόμος να ισχύσει για όλους
χωρίς εξαιρέσεις. Η κατάσταση με τους πρό-
σφυγες μας άνοιξε το μπλοκ με τις αναμνή-
σεις του πόνου που είχαμε ζήσει και εμείς.
Είμαστε μαζί σας για να κάνουμε την τραγω-
δία τους όσο πιο ελαφριά γίνεται. Να σταμα-
τήσουμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις μετα-
νάστες ή πρόσφυγες. Είμαστε όλοι άνθρω-
ποι».

Αγωνιστήκαμε

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακι-
στανικής Κοινότητας θύμισε ότι «τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια που είχαμε δολοφονίες
και εκατοντάδες επιθέσεις από τη Χρυσή Αυ-
γή, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα
ήμασταν στην πρώτη γραμμή για να σταμα-
τήσουμε τους φασίστες. Η αστυνομία, η κυ-
βέρνηση και οι υπουργοί, δεν μας άκουγαν
τότε. Αγωνιστήκαμε και για αυτό οι δολοφό-

νοι του Σαχζάτ Λουκμάν καταδικάστηκαν και
τώρα δικάζονται οι δολοφόνοι του Παύλου
Φύσσα. Τώρα συζητάνε να κλείσουν τα σύνο-
ρα για να μην αφήνουν τους πρόσφυγες να
περάσουν. Τους απαντάμε: πρώτα φέρτε πί-
σω το στρατό που καταστρέφει τις χώρες
μας, που μας αναγκάζει να φύγουμε, δώστε
μας χαρτιά και το σεβασμό που δικαιούμα-
στε, για να δουλεύουμε με ένσημα και δι-
καιώματα και ανοίχτε τα σύνορα για να μην
πνίγονται τα μικρά παιδιά». 

Ο Γιουσούφ Οζντερίμ από το Πολιτιστικό
Κέντρο του Κουρδιστάν μίλησε συγκινημένος
για την επίθεση του Ερντογάν ενάντια στη
συγκέντρωση του HDP στην Άγκυρα, ενώ ο
Ναζίμ Μεχμούντ εργάτης από το Πακιστάν,
έδειξε τι σημαίνει συνεργασία της αστυνο-
μίας με τη Χρυσή Αυγή, θυμίζοντας επίθεση
που έγινε το καλοκαίρι του 2012 μέσα στο
ίδιο του το σπίτι στο Περιστέρι.   

Οι κοινότητες μεταναστών ενωμένες

Τα συνδικάτα στην πρώτη γραμμή

Γρηγόρης Καλομοίρης,  Αντώνης Νταλακογεώργος,  Μιχάλης Μιλτσακάκης
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Μ
ε αφορμή τις απίστευτες δηλώσεις του Με-
λισσανίδη, ότι η συμβολή της Ρένας Δούρου
στο σχέδιό του είναι τόσο μεγάλη που προ-

τίθεται να το ονομάσει Αρένα Δούρου (χαριτολογών-
τας), η ΕΑ μίλησε με τη Δέσποινα Κουτσούμπα, περι-
φερειακή σύμβουλο Αττικής με την «Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή στην Αττική» για τις σχέσεις της περι-
φέρειας με τις ΠΑΕ:

«Πέρυσι τέτοιο καιρό όταν ψηφιζόταν ο προϋπολο-
γισμός της Περιφέρειας Αττικής, είχαν 20 εκατ. για
το γήπεδο του Μελισσανίδη –εγώ δεν το λέω της
ΑΕΚ, το λέω του Μελισσανίδη συνειδητά- η Ρένα
Δούρου ισχυριζόταν, όπως και για άλλες δαπάνες,
ότι ήταν υποχρεωμένη να κρατήσει τον προϋπολογι-
σμό του Σγουρού και ότι θα τον άλλαζε αργότερα.
Εμείς λέγαμε από τότε ότι είναι προφανές ότι υπάρ-
χει μια μεθόδευση. Η μεθόδευση αυτή συνεχίστηκε.
Το ελεγκτικό συνέδριο είπε (για τα 7 εκατομμύρια
που θα δίνονταν στον Αλαφούζο) ότι δεν μπορεί να
δοθούν από την Περιφέρεια για ιδιωτικές επενδύ-
σεις. Πρέπει όταν δίνει η Περιφέρεια χρήματα για
αθλητικές εγκαταστάσεις αυτές να είναι τέτοιες που
να εξυπηρετούν όλο το λαό. Αυτό το είπε το ελεγκτι-
κό συνέδριο, όχι η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην
Αττική. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ένσταση ενάντια
σε αυτή την απόφαση, ενώ η Περιφέρεια δεν πήγε
καν να υποστηρίξει αυτή την απόφαση-σταθμό».

Εγκατάλειψη

Και συνεχίζει η Δέσποινα Κουτσούμπα επισημαί-
νοντας: «Στην Περιφέρεια Αττικής που έχει ένα εκα-
τομμύριο ανέργους και στενάζει από την φτώχεια,
την προσφυγιά και την εγκατάλειψη, το 20% του
προϋπολογισμού πηγαίνει σε αθλητικές εγκαταστά-
σεις. Αργότερα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας η
Περιφέρεια προσπάθησε να βγάλει άκυρη την προ-
σφυγή των κατοίκων ενάντια στο σχέδιο του Μελισ-
σανίδη και τώρα πια απροκάλυπτα, η Δούρου συναν-
τιέται μαζί του. Αφού ούτε το ρυθμιστικό άλλαξε από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε δεσμευτεί ότι
θα κάνει, πλέον θα φτάσουμε τον Οκτώβρη να μας
πουν ότι το σχέδιο του Μελισσανίδη είναι περίπου
νόμιμο. Όμως το σχέδιο του Μελισσανίδη δεν είναι
ένα σχέδιο για το γήπεδο της ΑΕΚ αλλά για την ανα-
μόρφωση της Νέας Φιλαδέλφειας. Ουσιαστικά θέλει
να φτιάξει ένα γήπεδο όπου γύρω γύρω θα υπάρχει
μια αγορά δική του. Να καταστρέψει ένα κομμάτι
του Άλσους, να καταστρέψει ένα κομμάτι της πόλης
γιατί στην πραγματικότητα θα αλλάξει χρήση. 

Δεν είναι νόμιμο με την έννοια ότι δεν αντιστοιχεί
στο περιβάλλον, στον παραδοσιακό οικισμό, στις
ανάγκες των κατοίκων αλλά ούτε και στις ανάγκες
της ΑΕΚ. Δηλαδή του πραγματικού κόσμου της ΑΕΚ
που παλιά γυμναζόταν μέσα σε αυτό το γήπεδο της
Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. 

Αντιστοιχεί μόνο στις ανάγκες του Μελισσανίδη να
παρουσιαστεί ως ευεργέτης με τα χρήματα του κρά-
τους και της Περιφέρειας και να συνεχίσει να συντη-
ρεί τον οπαδικό του στρατό για τις υπόλοιπες δου-
λειές του. Με αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε
απέναντι σε αυτό, όπως και ο λαός της Φιλαδέλφει-
ας είναι απέναντι σε αυτό. Η Αντικαπιταλιστική Ανα-
τροπή στην Αττική διεκδικεί γήπεδο στο χώρο που
ήτανε, με τελείως άλλο σχεδιασμό που θα αντιστοι-
χεί στα μεγέθη της περιοχής, στο φόρτο που μπορεί
να αντέξει μια γειτονιά σαν την Νέα Φιλαδέλφεια και
σε αυτό που θέλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι και το έδειξαν
πέρυσι στις δημοτικές εκλογές».  

Στο πλευρό των προσφύγων και των με-
ταναστών βρίσκεται η αντικαπιταλιστική
αριστερά. Η ΕΑ μίλησε με την Αγγελική Βά-
σιλα, δημοτική σύμβουλο στη Νέα Ιωνία.  

«Ως αντικαπιταλιστική κίνηση «Εκτός
Σχεδίου» είχαμε καταθέσει πρόταση στο
Δημοτικό Συμβούλιο να βρεθούν κάποιοι
χώροι για την φιλοξενία προσφύγων και
μεταναστών και να ενισχυθεί ο δήμος με
χρήματα και προσωπικό για να καλύψει τις
νέες ανάγκες. 

Αυτό το κάναμε γιατί ήδη το προηγούμε-
νο διάστημα, πάλι έπειτα από δική μας
πρόταση, υπήρχε ένας χώρος, ένας πα-
λιός Παιδικός Σταθμός, ο οποίος διαμορ-
φώθηκε κατάλληλα και φιλοξενούσε για
εννιά μήνες 8 Σύριους πρόσφυγες. Αυτοί
οι άνθρωποι φύγανε τελικά γιατί δυστυχώς
δεν κατάφεραν να βρουν εργασία στην Ελ-
λάδα και προτίμησαν να πάνε σε κάποιες
χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Oπότε προ-
τείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτός
ο χώρος θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως μό-
νιμος χώρος φιλοξενίας προσφύγων και

μεταναστών στη Νέα Ιωνία μιας και υπάρ-
χουν και οι υποδομές. 

Θεωρούμε ότι το προσφυγικό είναι ένα
ζήτημα που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις
με τους πολέμους που γίνονται, με την κα-
τάσταση που συντηρούν η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και
οι ΗΠΑ, με τους φράχτες στον Έβρο που
διατηρεί η ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύουμε
ότι αυτό το κύμα θα συνεχιστεί. Αυτοί οι άν-
θρωποι δεν έχουνε ζωή στη χώρα τους, κιν-
δυνεύει η ίδια τους η ύπαρξη και αναζητούν
ένα καλύτερο μέλλον. 

Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει
τέτοιος χώρος στη γειτονιά γιατί η Νέα Ιω-
νία έχει κι άλλο ένα στοιχείο, είναι μια προ-
σφυγική περιοχή, κατοικημένη από φτω-
χούς πρόσφυγες που είχαν έρθει, είναι μια
εργατική περιοχή όπου μένουν και πολλοί
μετανάστες. Με αυτή τη διαδικασία θα
μπορούσε να δείξει και ένα μήνυμα ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό. 

Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ από όπου προ-
έρχεται και ο Δήμαρχος Γκότσης αρνήθη-
κε να περάσει αυτό το ψήφισμα και το κα-
ταγγέλλουμε». 

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες της
αριστερής αντικαπιταλιστικής δημοτι-
κής κίνησης: "Ρήξη και Ανατροπή στο
Ηράκλειο", σε συνεργασία με την
ΚΕΕΡΦΑ, για τους πρόσφυγες με τη
διοργάνωση εκδήλωσης την Τρίτη
27/10 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο
"Ηλέκτρα Αποστόλου". Με τα υλικά της
Κίνησης θα γίνουν παρεμβάσεις στις
γειτονιές του Ηρακλείου και στα σχο-
λεία.

Παράλληλα, την Παρασκευή 23/10
στις 7μμ στο Στέκι της Κίνησης (Πολυ-
τεχνείου 29) καλεί σε σύσκεψη φορέ-
ων (σωματεία, αντιρατσιστικές - αντι-
φασιστικές κινήσεις και δημοτικές πα-
ρατάξεις) των Βορείων Προαστίων για
την διοργάνωση αντιφασιστικής συγ-
κέντρωσης - διαδήλωσης την Κυριακή
1/11, την ημέρα που οι ναζί της ΧΑ θα
επιχειρήσουν να διοργανώσουν εκδή-
λωση μίσους μπροστά από τα παλιά
γραφεία τους στη Λ. Ηρακλείου.     

Γιώργος Ράγκος

Η Περιφέρεια Αττικής
και το γήπεδο 
Μελισσανίδη

Σε αντιλαϊκά μέτρα  σε βάρος των εργα-
ζόμενων και των δημοτών, ανακοίνωσε ότι
θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή του Δή-
μου Νίκαιας Ρέντη για την επόμενη χρονιά.
Αυτή ήταν η επίσημη τοποθέτηση του Δη-
μάρχου Ιωακειμίδη σε ενημερωτική συγ-
κέντρωση των εργαζόμενων που έγινε την
περασμένη εβδομάδα. 

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ότι θα εφαρ-
μόσει η Δημοτική Αρχή είναι: καμία πρόσ-
ληψη συμβασιούχου για τη νέα χρονιά, γε-
γονός που θα οδηγήσει την υπηρεσία κα-
θαριότητας σε κατάρρευση, περικοπές
στις υπερωρίες και αύξηση Δημοτικών τε-

λών στις κατοικίες. Και όλα αυτά προκει-
μένου να μην ενταχθεί ο Δήμος στο Παρα-
τηρητήριο των ΟΤΑ που θα έχει σαν απο-
τέλεσμα τον εξαναγκασμό σκληρών περι-
κοπών. Έτσι ο δήμαρχος Ιωακειμίδης, ανα-
κοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην εφαρμο-
γή της ίδιας μνημονιακής πολιτικής που
εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
φορτώνοντας τα βάρη της κρίσης στις
πλάτες των ίδιων των εργαζόμενων και
των ανέργων για χάρη των τραπεζιτών και
των δανειστών. 

Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι του Δή-
μου Νίκαιας Ρέντη, χρειάζεται να ξαναπιά-
σουν το νήμα του αγώνα που μπήκε εμπό-
διο στις απολύσεις, διαθεσιμότητες στους
ΟΤΑ που προσπάθησε να επιβάλει η κυ-

βέρνηση των Σαμαροβενιζέλων και ανάγ-
κασε και τη Δημοτική αρχή να μην στείλει
τότε τα στοιχεία των εργαζόμενων στο
υπουργείο Εσωτερικών.

Η απάντηση χρειάζεται να δοθεί με το-
πικές πρωτοβουλίες και συντονισμούς από
τα κάτω και στην πανεργατική απεργία
στις 12 Νοέμβρη, για να μην περάσει ο νέ-
ος αντεργατικός προϋπολογισμός του Δή-
μου Νίκαιας, κομμένος και ραμμένος στα
μέτρα του μνημονίου και του Καλλικράτη
και απαιτώντας λεφτά για τους ΟΤΑ, δια-
γραφή του χρέους και όχι των αναγκών
των εργαζόμενων και των δημοτών.   

Κατερίνα Θωίδου, 
Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη  

Σ
τις 14/10 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο
Αττικής με ένα μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη, την οικο-
νομική κατάσταση του δημοτικού ραδιοφωνικού σταθμού

Επικοινωνία 94.0 FM με αφορμή σχετική έκθεση ορκωτών λογι-
στών για την περίοδο 2005-2014.

Ο συγκεκριμένος σταθμός είναι ένας από τους τελευταίους
(μαζί με τον Αθήνα 98.4 και το Κανάλι 1 του Πειραιά) δημοτικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς που έχουν μείνει. Αποτελεί ιστορική και
κοινωνική κατάκτηση του κόσμου της γειτονιάς και λειτουργεί με
άδεια από το 1988. Η μνημονιακή πολιτική σε συνδυασμό με την
πολιτική της δημοτικής αρχής προσπαθούν να μετατρέψουν τον
σταθμό σε ακόμη ένα εμπορικό ραδιόφωνο. Μέσα στον τελευταίο
χρόνο το προσωπικό του σταθμού έχει μειωθεί από τα 31 στα 14
άτομα ενώ μεθοδικά έχει απαξιωθεί η τεχνική υποδομή του. Η ΕΑ
μίλησε με τον Δημήτρη Ταβουλάρη, δημοτικό σύμβουλο εκλεγμέ-
νο με την «Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο»:

«Η στάση της δημοτικής αρχής ήταν υποκριτική, απέκρυψε από
το συμβούλιο ότι είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εργα-

ζόμενους του σταθμού όπου τους είπε ότι οι μισθοί τους θα μει-
ωθούν ενώ κάποιοι θα μεταταχτούν στην καθαριότητα ή οι συμ-
βάσεις τους θα μετατραπούν σε ατομικές.

Στην ουσία ήθελε απλά να αξιοποιήσει την έκθεση των λογι-
στών επικοινωνιακά, για να πει ότι το δημοτικό μας ραδιόφωνο εί-
ναι κοστοβόρο και ασύμφορο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει παρελ-
θόν ατασθαλιών, για παράδειγμα παρελθούσα διοίκηση είχε λάβει
στο όνομα του σταθμού δάνειο ύψους 600.000 ευρώ το οποίο το
χρησιμοποίησε για να καλύψει ανάγκες άλλης δημοτικής επιχεί-
ρησης. Τώρα πια αυτή η δημοτική επιχείρηση έχει κλείσει και
προφανώς ο σταθμός δεν μπορεί να αποπληρώσει αυτό το χρέ-
ος. 

Η θέσης μας σαν αντικαπιταλιστικό δημοτικό σχήμα είναι ότι ο
δήμος πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον σταθμό, ζητάμε
να αυξηθεί η κρατική επιχορήγηση. Όμως πέρα από το οικονομι-
κό υπάρχει και θέμα ουσίας, θέλουμε το δημοτικό μας ραδιόφω-
νο να μην μετατραπεί σε εμπορικό, αλλά να λειτουργεί σαν εστία
ενημέρωσης, πολιτικής και πολιτισμού που θα είναι ανοιχτό για
κατοίκους, φορείς, σχολεία, οργανώσεις και συλλογικότητες».  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Δημοτικές κινήσεις ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες

ΝΙΚΑΙΑ

“Επικοινωνία 94.0FM”, κατάκτηση της γειτονιάς
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Τα σημεία που αποτυπώνονται
στην απόφαση του ΠΣΟ συζητήθη-
καν στη διάρκεια της διαδικασίας
του ΠΣΟ. 

“Η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη
με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το Σε-
πτέμβρη έχει εντελώς διαφορετικό
κοινωνικό περιεχόμενο”, είπε στην
τοποθέτησή του ο Μάνος Σκούφο-
γλου. “Τότε εξέφραζε την ελπίδα
μαζί με την αυταπάτη, τώρα εκφρά-
ζει την προς το παρόν αμηχανία και
την προς το παρόν αποδοχή ότι στις
συγκεκριμένες συνθήκες δεν υπήρ-
χε εναλλακτική. Δεν θα κρατήσει για
πολύ αυτό. Στην πραγματικότητα
δεν υπάρχουν όροι σταθεροποίησης
του πολιτικού συστήματος. Το εκλο-
γικό αποτέλεσμα είναι η ένδειξη ότι
ένας κύκλος κλείνει. Έκλεισε ένας
κύκλος και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναζή-
τησης συμμαχιών, στη βάση του μί-
νιμουμ προγράμματος. Η συζήτηση
είναι πια σε άλλη κατεύθυνση, στο
πώς ανασυγκροτείται το κίνημα”. 

Εκτιμώντας το εκλογικό αποτέλε-
σμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ο Χρήστος Μπί-
στης τόνισε: “Χρειάζεται με νηφα-
λιότητα και με αναγκαία αυτοπεποί-

θηση να δούμε πως θα αξιοποιήσου-
με τις νέες συνθήκες... Ας θυμηθού-
με πώς ήταν τα πράγματα το '73
πριν από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου. Η χούντα έβαλε πρωθυπουρ-
γό τον Μαρκεζίνη και είχαν συμφω-
νήσει το σύνολο των πολιτικών δυ-
νάμεων, αστικά κόμματα, ΚΚΕ εσω-
τερικού, με ΚΚΕ να λέει ότι δεν είναι
ώριμες οι συνθήκες για επαναστατι-
κές λύσεις, ότι πάμε στην κατεύθυν-
ση των εκλογών. Με τη σπίθα που
ξεκίνησε από τη Νομική και με το
συγκεκριμένο ζήτημα της μη υποτα-
γής στις ελεγχόμενες φοιτητικές
εκλογές, αυτή η σπίθα έβαλε φωτιά
στο Πολυτεχνείο. Οι δυνάμεις που
υπήρχαν τότε ήταν ελάχιστες. Δεν
υπήρχε οργανωμένη επαναστατική
δύναμη που να δώσει συνολική διέ-
ξοδο. Σήμερα υπάρχουν αναλογίες.
Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχει
τάση απονομιμοποίησης του πολιτι-
κού συστήματος και αναζήτησης
διεξόδου. Και το ζητούμενο είναι, αν
θα υπάρξουν δυνάμεις που θα ανά-
ψουν τη σπίθα για να φουντώσει η

πυρκαγιά. Σήμερα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με
όλες τις αδυναμίες και τις αντιφά-
σεις, είναι η πιο ισχυρή δύναμη της
επαναστατικής αριστεράς από τη
Μεταπολίτευση και μετά. Σήμερα,
όπως τότε, χρειάζεται να οργανωθεί
η αντίσταση στα μέτρα του μνημονί-
ου, που μπορεί να κλιμακωθεί και να
ανάψει την πυρκαγιά”. 

Πηγή αστάθειας

“Ένας ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση εί-
ναι πηγή αστάθειας για την κυρίαρ-
χη τάξη και όχι πηγή δύναμης”, τόνι-
σε ο Γιώργος Ράγκος. “Ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει χάσει 300.000 ψήφους από το
Γενάρη και οι ψήφοι που πήρε από
την εργατική τάξη, είναι ψήφοι που
δεν δίνουν καμία λευκή επιταγή στο
ΣΥΡΙΖΑ. Τα αποτελέσματα και αυτή
η κίνηση της τάξης δημιούργησε τη
μεγαλύτερη κρίση αυτή τη στιγμή
και στα αστικά κόμματα όπως στη
ΝΔ, που βρίσκεται σε πολιτική κρί-
ση. Οι πολιτικοί εκφραστές της άρ-
χουσας τάξης δεν έχουν σταθερότη-
τα και αυτό δημιουργεί πολύ μεγά-

λες δυνατότητες για το κίνημα από
τα κάτω. Σήμερα έχουμε μέσα
στους χώρους δουλειάς, στις γειτο-
νιές και στη νεολαία, έναν κόσμο ο
οποίος έδωσε μάχες το προηγούμε-
νο διάστημα και εκφράστηκε με το
ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Είναι κόσμος
που θέλει να συγκρουστεί με τα μνη-
μόνια, την ΕΕ, το ρατσισμό. Άρα οι
πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ το
επόμενο διάστημα χρειάζεται να δώ-
σουν τη δυνατότητα στον κόσμο να
εκφραστεί, να αγωνιστεί και να κερ-
δίσει”. 

“Στο νέο κύκλο που ανοίγει ανα-
δεικνύεται το ζήτημα μιας άλλης
αριστεράς το οποίο χρειάζεται να το
υπηρετήσουμε, συλλογικά, ενιαία,
με στρατηγικό, τακτικό και κινηματι-
κό τρόπο” είπε μεταξύ άλλων ο Άγ-
γελος Χάγιος. “Δεν αντιμετωπίσαμε
το πρωτοφανές γεγονός, τον Ιούλιο
-Αύγουστο, της τριπλής ένταξης της
ΑΡΑΝ και της ΑΡΑΣ, στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, στη ΜΑΡΣ και στη ΛΑΕ. Τότε
κάναμε πίσω όλοι μας στο όνομα
της ενότητας.

Η συζήτηση για τη μετωπική πολι-
τική αποσυνδέθηκε σε μεγάλο βαθ-
μό από το συνολικό αντικαπιταλιστι-
κό σχέδιο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σήμερα
χρειάζεται να μιλήσουμε για τη
στρατηγική, για την άλλη κοινωνία,
για την επανάσταση. Αυτό όχι μόνο
δεν μας ξεκόβει αλλά μας συνδέει
με τις πιο ριζοσπαστικές τάσεις του
κινήματος, που ψάχνονται για απαν-
τήσεις, πέρα από τον καπιταλισμό.
Επιμένουμε στο πολιτικό μέτωπο αλ-
λά με σχέδιο προγραμματικής και
στρατηγικής σύγκλισης. Ιστορικό
πρόβλημα της αριστεράς είναι ο
συμβιβασμός με την αστική τάξη της
χώρας μας. Η ΛΑΕ μιλάει για την
ανάγκη συνεργασίας με τμήματα
του κεφάλαιου για μία παραγωγική
ανασυγκρότηση. Αν δεν έχουμε ως
βασική αρχή την πάλη ενάντια στο
κεφάλαιο και την ΕΕ, δεν υπάρχει
δυνατότητα επαναστατικής στρατη-
γικής και τακτικής. Από αυτή τη σκο-
πιά χρειάζεται να υπερβούμε τον
εαυτό μας και να διαμορφώσουμε
ένα πλατύ πρόγραμμα κοινωνικού κι-
νήματος και πολιτικών μετώπων”. 

Κατερίνα Θωίδου

“Θα υπάρξουν δυνάμεις ν’ ανάψουν τη σπίθα”

Σ
τις 16 με 17 Ιανουαρίου του 2016 θα διε-
ξαχθεί η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
όπως αποφάσισε το Πανελλαδικό Συντο-

νιστικό της περασμένης Κυριακής. Στις 22 Νο-
έμβρη θα συνεδριάσει εκ νέου το Πανελλαδικό
Συντονιστικό όπου θα καταλήξει στη διαμόρ-
φωση των Θέσεων προς της Συνδιάσκεψη.  

Το πρώτο ΠΣΟ μετά τις εκλογές της 20ης
Σεπτέμβρη κατέληξε στην εκτίμηση του εκλο-
γικού αποτελέσματος και του πολιτικού σκηνι-
κού που μορφώνεται μετά την εκλογή της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, καθώς και τις πρω-
τοβουλίες που θα αναλάβει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το
επόμενο διάστημα για να ανταποκριθεί στις
νέες προκλήσεις. 

“Οι εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη διεξήχθη-
σαν στο έδαφος του ασφυκτικού πλαισίου που
διαμόρφωσαν η νέα μνημονιακή συμφωνία της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, του ρήγματος που
άνοιξε το σαρωτικό ΟΧΙ του ελληνικού λαού
αλλά και της διάψευσης των ελπίδων λόγω
της  ψήφιση του νέου Μνημονίου”, αναφέρει η
απόφαση. “Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πάνω από 300.000
ψηφοφόρους, από τους οποίους ένα σημαντι-
κό τμήμα μετακινήθηκε προς τ’ αριστερά ενώ
ένα μεγάλο μέρος απείχε. Η αύξηση αυτή της
αποχής δεν είναι δείγμα «του απολίτικου», αν-
τίθετα σήμερα, εκφράζει σε μεγάλο βαθμό την
οργή, αν και αδιέξοδη, για το σάπιο πολιτικό
σύστημα και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ... Παρά
την ομόθυμη προπαγάνδα των δυνάμεων του
συστήματος, το αποτέλεσμα των εκλογών δεν
αποτελεί λύση στην πολιτική κρίση, δεν οδηγεί
στην σταθεροποίηση του πολιτικού συστήμα-
τος”. 

Η πολιτική απόφαση του ΠΣΟ εκτιμά το
αποτέλεσμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: “Η εκλογική συ-
νεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΕΚ, ανένταχτοι-ες αγω-
νιστές-στριες της Αριστεράς κατάφερε να αυ-

ξήσει το ποσοστό της και να αυξηθεί σε από-
λυτο αριθμό ψήφων, παρά τον αποκλεισμό της
από τα αστικά ΜΜΕ, αλλά και της επιλογής
ορισμένων οργανώσεών της να εγκαταλείψουν
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και να προσχωρήσουν στη
ΛΑ.Ε. Το εκλογικό αποτέλεσμα καθώς και το
πολύ πλατύ και μαζικό άνοιγμα που έγινε σε
κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη για την
αντι-ΕΕ αντικαπιταλιστική αριστερά”. 

“Η συνολική κατάσταση στην αριστερά επι-
βεβαιώνει πως σήμερα δεν υπάρχουν όροι εφ
όλης της ύλης πολιτικής συνεργασίας με το
ΚΚΕ ή την ΛΑΕ. Επιδιώκουμε κοινή δράση στο
πλαίσιο του αγωνιστικού μετώπου αντιπολίτευ-
σης, ρήξης, ανατροπής. Συνεργασία και κοινή
πορεία σε επίπεδο πολιτικοσυνδικαλιστικών
σχημάτων με τον κόσμο που υπερβαίνει την
αδιέξοδη πολιτική του ΚΚΕ, με τον κόσμο που
εγκαταλείπει τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κόσμο της
ΛΑ.Ε στον βαθμό που οι δυνάμεις της ανεξαρ-

τητοποιούνται από τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ,
και συμβάλλουν σε μια μαχητική, ταξική, αντι-
γραφειοκρατική κατεύθυνση στο κίνημα και
τους αγώνες. Επιδιώκουμε τον διάλογο για τα
μεγάλα ζητήματα της αριστεράς”. 

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ: “Προωθούμε αποφασιστικούς αγώνες
για να μην περάσουν τα μέτρα τη κυβέρνησης,
όχι εθιμοτυπικές κινητοποιήσεις για την τιμή
των όπλων. Για να υπάρξει απεργιακή απάντη-
ση από τα κάτω, κλάδο – κλάδο, χώρο – χώρο,
τραβώντας στην μάχη τον κόσμο που συγ-
κρούεται με την κυβέρνηση. 

Παλεύουμε για το ξήλωμα των μνημονίων
και των εφαρμοστικών τους νόμων, με θετικό
τρόπο για τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώ-
ματα, χωρίς να προοριζόμαστε σε καμιά περί-
πτωση στο αμυντικό και όλο και πιο περιορι-
σμένο «να μην περάσουν τα νέα μέτρα». Οι
αγώνες πρέπει να έχουν ξεκάθαρο προσανα-
τολισμό ενάντια στην κυβέρνηση και το μαύρο
μέτωπο κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ. Τα μέτωπα πρέπει

να έχουν την τάση να ενοποιούνται και να συν-
δέονται με το συνολικό αντικαπιταλιστικό πρό-
γραμμα. Προωθούμε μορφές συντονισμού
από τα κάτω με επιτροπές αγώνα, πρωτοβάθ-
μια σωματεία κλπ.

Για την καλύτερη οργάνωση της παρέμβα-
σής μας στο εργατικό κίνημα οργανώνεται
πλατιά σύσκεψη των συνδικαλιστών και εργα-
ζόμενων της ΑΝΑΡΣΥΑ.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα εντείνει την παρέμβασή της
ενάντια στη ρατσιστική πολιτική των κλειστών
συνόρων της ΕΕ-φρούριο, με την οποία ευθυ-
γραμμίζεται και η νέα κυβέρνηση. Οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι, να γκρεμιστεί ο
φράχτης στον Εβρο, έξω η FRONTEX. Στηρί-
ζουμε τις πρωτοβουλίες εργατικών σωματεί-
ων, δημοτικών κινήσεων και πρωτοβουλιών αλ-
ληλεγγύης. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της
ΚΕΕΡΦΑ για διεθνή συντονισμό ενάντια στην
ΕΕ-φρούριο. 

Άμεσα θα οργανώσει ειδική σύσκεψη δυνά-
μεων της για το προσφυγικό.

Δίνει τη μάχη ενάντια στη φασιστική Χρυσή
Αυγή, με αιχμή τη δίκη των νεοναζί διεκδικών-
τας την ισόβια καταδίκη για τα εγκλήματά
τους”.

Η απόφαση του ΠΣΟ «καλεί όλα τα μέλη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να ολοκληρώσουν τις συνελεύσεις
με έμφαση στον σχεδιασμό της δράσης μας,
να οργανώσουν το άνοιγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
προς τα έξω με εκδηλώσεις και συζητήσεις για
τα μεγάλα ερωτήματα της αριστεράς και την
παρέμβασή τους σε όλα τα μέτωπα, παράλλη-
λα με την πορεία προς τη Συνδιάσκεψη. Ο γύ-
ρος αυτός θα ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο
ΠΣΟ το Νοέμβρη». 

• Ολόκληρη η απόφαση του ΠΣΟ της 18/10
στο antarsya.gr. 

ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Μπροστά στις μάχες και την 3η Συνδιάσκεψη
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Διαβάστε επίσης

Σ
την κατάμεστη αίθουσα του Πόλις Art
cafe έγινε η παρουσίαση του βιβλίου
του Δημήτρη Μαριόλη με τίτλο «Η αδύ-

νατη ταξική ανακωχή». Το βιβλίο πραγμα-
τεύεται την ελάχιστα γνωστή περίοδο του
1944 από την απελευθέρωση της Αθήνας τον
Οκτώβριο μέχρι και τα Δεκεμβριανά. Συγκε-
κριμένα ασχολείται με την πολιτική του ΕΑΜ
στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας αλ-
λά και στα συνδικάτα.

Ο Δημήτρης Γκόβας, από τις εκδόσεις
ΚΨΜ, άνοιξε την εκδήλωση με σύντομο χαι-
ρετισμό ενώ μίλησε για μια «δίμηνη περίοδο
της ιστορίας, αρκετά άγνωστη ακόμα και σε
αυτούς που παραδοσιακά ασχολούνται με
την αντίσταση και τον εμφύλιο. Το βιβλίο αυ-
τό αποτελεί μια συμβολή, καλύπτει το κενό
χωρίς τυπικότητες». 

Πρώτος πήρε το λόγο από το πάνελ ο Προ-
κόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής
στο Πάντειο, που προλογίζει και το βιβλίο:
«Ένα παλαιότερο αίτημα μας επιτέλους ικα-
νοποιείται, μετά από πρωτοβουλία νέων ιστο-
ρικών, γιορτάζουμε πλέον την απελευθέρωση
της Αθήνας. Από την πολυσύνθετη περίοδο
της απελευθέρωσης ο συγγραφέας ασχολεί-
ται με ένα θέμα που, ενίοτε συνειδητά, διέ-
φευγε από τους ιστορικούς της περιόδου αλ-
λά και της κομματικής περιόδου. Η περίοδος
περιβάλλεται από δύο ορόσημα, την απελευ-
θέρωση της Αθήνας και τα Δεκεμβριανά, ενώ
εξελίσσεται παράλληλα με την κρίση της
αποστράτευσης. Πάνω από τις εξελίξεις αι-
ωρείται το φάσμα της σύγκρουσης, όλα αυτά
καθορίζουν την πολιτική του ΕΑΜ στην οικο-
νομία, την εργασία και τα συνδικάτα.

Αντιπαράθεση

Οι περισσότεροι ασχολούνται με την πολι-
τική και στρατιωτική διάσταση των εξελίξεων
και η αντιπαράθεση στο οικονομικό και κοι-
νωνικό πεδίο υποβαθμίζεται και από το ΕΑΜ
και από ΚΚΕ. Η γραμμή της Εθνικής Ενότη-
τας δεν αφήνει το ΚΚΕ να συγκρουστεί ούτε
σε αυτό το επίπεδο. Στο μεταξύ η νέα αστική
τάξη που αναδύθηκε μέσα από την κατοχή
δεν είχε κανένα πρόβλημα να διεκδικήσει επί-
μονα και κατά προτεραιότητα τα συμφέροντά
της. Αντίθετα ο Ριζοσπάστης της εποχής
ήταν συγκρατημένα αισιόδοξος για τα μέτρα
που έπαιρνε η κυβέρνηση, ακόμα και το πά-
γωμα των μισθών. 

Από τη μία το ΚΚΕ χρησιμοποιεί την κομμα-
τική πειθαρχία για να κατευνάσει τις εσωτερι-
κές αντιδράσεις ενώ κάθε υποχώρηση των
υπουργών του ΕΑΜ δεν εκλαμβάνεται από
την άλλη μεριά ως προσπάθεια εξομάλυνσης
της κατάστασης αλλά ως εξασθένιση. Η αρι-
στερά βρίσκεται σε αδιέξοδο εξαιτίας της
συμμετοχής στην κυβέρνηση εθνικής ενότη-
τας. Η γραμμή της εθνικής ενότητας χρησι-
μοποιήθηκε από την ελληνική αστική τάξη για
να εδραιωθεί και να επιστρέψουν με ασφά-
λεια η κυβέρνηση και οι Άγγλοι, μετά σταδια-
κά εγκαταλείφθηκε και έκανε την προσπάθεια

να χρεώσει πολιτικά την κατάσταση στο ΕΑΜ.
Ουσιαστικά μόνο το ΕΑΜ έμεινε πιστό στη
γραμμή της εθνικής ενότητας».

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Μιχάλης Λυμπερά-
τος μιλώντας κυρίως για τον εκβιασμό που
άσκησαν οι κατοχικές δυνάμεις όταν κατά
την αποχώρησή τους είχαν παγιδεύσει με
εκρηκτικά όλες σχεδόν τις υποδομές, Σχετική
του συνέντευξη υπάρχει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη της περασμένης βδομάδας.

Επόμενος πήρε το λόγο ο δημοσιογράφος
Πέτρος Παπακωνσταντίνου ο οποίος μίλησε
κυρίως για τις αναλογίες με το σήμερα και τα
πιθανά διδάγματα που μπορούμε να αντλή-
σουμε για το παρόν.

Τελευταίος πήρε το λόγο ο συγγραφέας ο
οποίος αφού απέδωσε ευχαριστίες σε όσους
τον ενθάρρυναν και τον στήριξαν στην προ-
σπάθειά του, επεσήμανε «η μικρή αυτή μελέ-
τη προσπαθεί να καλύψει το κενό της προ-
σπάθειας των αστών να ανακτήσουν την
εξουσία και μέσα από την κυβέρνηση εθνικής
ενότητας. Επιτέλους γιορτάστηκε η απελευ-
θέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτώβρη, ο Σε-
φέρης την είχε αποκαλέσει την πιο όμορφη,
την πιο γλυκιά μέρα του κόσμου. Εμείς επιμέ-
νουμε να θυμόμαστε ότι αυτή τη μέρα την
ακολούθησαν οι σκληρές μέρες του Νοέμ-
βρη, όταν οι Βρετανοί εκβίαζαν με λιμό τον
πληθυσμό και τις ακόμα πιο πικρές μέρες του
Δεκέμβρη που οι ίδιοι βομβάρδιζαν τις γειτο-
νιές της Αθήνας. Δεν πρέπει να μας παρασύ-
ρουν οι αναλογίες με την εποχή υπάρχουν
πολλές διαφορές, ο Μαρξ έλεγε ότι οι άν-
θρωποι φτιάχνουν την ιστορία μέσα στις δο-
σμένες συνθήκες. 

Τότε το ΕΑΜ είχε τεράστια μαζικότητα και
επιρροή, η οποία δεν μετρήθηκε ποτέ στις
κάλπες, αλλά το 1946, μέσα σε καθεστώς
σκληρής τρομοκρατίας έγιναν εκλογές αντι-
προσώπων για το συνέδριο της ΓΣΕΕ. Η κυ-
βέρνηση και οι Άγγλοι πίστευαν ότι θα το

έπαιρναν, ψήφισαν πάνω από 300.000 εργά-
τες και εξελέγησαν περίπου 2.100 αντιπρό-
σωποι, εξ αυτών οι 1.500 ήταν του ΕΡΓΑΣ
(την παράταξη του ΚΚΕ), άλλοι 200 από άλ-
λες εαμικές οργανώσεις και μόνο 400 κυβερ-
νητικοί! Η επιρροή του ΕΑΜ και του ΚΚΕ στην
εργατική τάξη και η δυνατότητα κινητοποί-
ησης ήταν ανεπανάληπτη».

Επιζήμιο

Μπαίνοντας στο «ζουμί» του βιβλίου ο Δη-
μήτρης Μαριόλης συνέχισε «Είναι κρατούμε-
νο ότι το Λαϊκό Μέτωπο μπορεί να ήταν επι-
τυχημένο στην αναμέτρηση με το φασισμό
αλλά αποδείχτηκε ανεπαρκές ενάντια στον
ιμπεριαλισμό και τον καπιταλισμό. Υπάρχουν
τα παραδείγματα των ΚΚ Ιταλίας και Γαλλίας
που μας δείχνουν που έφτασε αυτή η πολιτι-
κή μεταπολεμικά. Η γραμμή αυτή ήταν επιζή-
μια τόσο για τα άμεσα ταξικά συμφέροντα
όσο για τα μακροπρόθεσμα. Στην Ελλάδα
δεν ήταν απλά επιζήμια, μπήκε θέμα εξόντω-
σης της αριστεράς και φυσικής εξόντωσης
των μελών της. 

Οι περισσότεροι εστιάζουν στις στρατιωτι-
κές αντιπαραθέσεις αλλά δεν πρέπει να μας
διαφεύγει ότι έγιναν τεράστιες κοινωνικές
ανακατατάξεις στην ελληνική κοινωνία, και
αυτό δεν έχει γίνει αντικείμενο της δημόσιας
ιστορίας, έχει μείνει στον κύκλο των ιστορι-
κών. Για παράδειγμα, στην διάρκεια της κα-
τοχής 300.000 τίτλοι ιδιοκτησίας σπιτιών και
γης άλλαξαν χέρια, ελάχιστα επιστράφηκαν
στους αρχικούς ιδιοκτήτες. Ο ακραίος πλη-
θωρισμός σήμαινε ότι τα σπίτια αυτά που-
λιόντουσαν για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτι-
κά.

Έτσι περίπου λειτούργησε και η νομισμα-
τική μεταρρύθμιση. Μέσα σε μια στιγμή έγινε
η μετάβαση από την πληθωριστική δραχμή
στη «νέα δραχμή» (συνδεδεμένη με τη χρυσή
λίρα) και αποφασίστηκε ότι η ισοτιμία θα
ήταν 1 προς 50 δισεκατομμύρια! Έτσι, όσοι
είχαν κάποιες λίγες καταθέσεις στην τράπεζα
ήδη πριν τον πόλεμο τις είδαν να εξαφανίζον-
ται, για να μπορούσες να έχεις 10δρχ στην
τράπεζα θα έπρεπε να έχεις 500 δισεκατομ-
μύρια καταθέσεις πριν τον πόλεμο…  Αντί-
στοιχα όσοι είχαν μεγάλα χρέη προς το δη-
μόσιο τα είδαν να διαγράφονται. Οι μικροκα-
ταθέτες έχασαν τα πάντα και οι
επιχειρηματίες διέγραψαν τα
χρέη τους.

Είναι σαφές ότι όσοι πλούτι-
σαν σε αυτήν την περίοδο μέσα
από τη μαύρη αγορά ήθελαν και
τις αντίστοιχες πολιτικές εξελί-
ξεις, δεν μπορούσαν να ανε-
χτούν ένα ισχυρό ΕΑΜ».

Μετά από τους εισηγητές,
πολλοί από το ακροατήριο πή-
ραν το λόγο και ακολούθησε
πλούσια συζήτηση.

Μανώλης Σπαθής

Η αστική αντεπίθεση
μετά την Απελευθέρωση
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ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10   7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής - 
Η μάχη ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Πικ-απ 
(Δημοφώντος και Κυμαίων 1) 7μμ
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής – 
Η μάχη ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Λούκας Χμιελέφσκι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι πρόσφυγες – 
να γκρεμιστεί ο φράχτης
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ο άξονας της ντροπής Ελλάδα-Ισραήλ
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 Αρχιτεκτονική 7μμ
Πόλεμοι – λιτότητα – ρατσισμός – 
Η πάλη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Χρώματα 8μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 το Μαγαζί 7.30μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Όχι στα μνημόνια – όχι στους φράχτες
– Όλοι στην Πανεργατική απεργία στις
12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο – 
Οργανώνουμε την Πανεργατική 
στις 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 βιβλιοθήκη Πνευματι-
κού Κέντρου 6μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Τσίου 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό – Ανοιχτά
σύνορα – Κάτω ο φράχτης στον Έβρο
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπιζύμη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 πλ. Αγ.Μηνά 7.30μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Goody’s 8μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Δολίχη 7.30μμ    
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη 

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Θεσσαλονίκης 7.30μμ
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής – 
Η μάχη ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ

Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Πινέζα 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο – 
Οργανώνουμε την Πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ L.B. 8μμ
Σύνορα ανοιχτά για τους πρόσφυγες –
Κάτω ο φράχτης στον Έβρο
Ομιλήτρια: Μαρία Καραμαλίκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 ΕΛΜΕ Γκράβα 7.30μμ
Πώς παλεύουμε την Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 πλ. Καρπάθου 7μμ 
Όχι στα μνημόνια – όχι στους φράχτες
– Όλοι στην Πανεργατική απεργία στις
12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Μάριος Ζέκιο

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 κυλικείο δημαρχείου
Κερατσινίου 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Quiz 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Δημήτρης Αξαμπανόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Η μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
– Σύνορα ανοιχτά – Κάτω ο φράχτης
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ο άξονας ντροπής Ελλάδα - Ισραήλ
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Munches 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ισπανία ’36 – Η επανάσταση 
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Σέλτερ 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου
• ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Λέων Τρότσκι: Η Διαρκής Επανάσταση

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Ξενομπάτης 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Άνεμος 7μμ
Πώς παλεύουμε την Ευρώπη-φρούριο –
Σύνορα ανοιχτά-Κάτω ο φράχτης
Ομιλητής: Αποστόλης Καμπουρίδης

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Ποέτα 7μμ
Μέση Ανατολή – αντίσταση 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 καφέ Κουρμπέτι 5.30μμ
Η μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
• ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 Στέκι 2μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο – 
Η Πανεργατική απεργία στις 12 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης

στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 στέκι ΕΑΑΚ 
(ισόγειο – γυάλινο κτίριο) 3.30μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 στέκι ΕΑΑΚ 1μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη 
στη Συρία – Έξω η Ρωσία 
και οι ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/10 στέκι ΕΑΑΚ 3μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΣΚΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 
μικρή αίθ. Θεωρητικών, 9μμ 
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -
λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -
πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν
υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σιμηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ 
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ νομαρχία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Όλγας 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
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Τ.Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 πλατεία Κοραή 6.30μμ
Λιμάνι στα χέρια των εργατών – 
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες

Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Θανάσης 
Διαβολάκης, Αντώνης Νταλακογεώργος, 
Δημήτρης Βογιατζίδης
(σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα γίνει
στο Δικηγορικό Σύλλογο, Ηρ. Πολυτεχνείου 47)

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10 
Στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η παρέμβαση της 
αντικαπιταλιστικής αριστεράς 

στις μάχες
Ομιλητές: Αντώνης Δραγανίγος, 
Γιάννης Σηφακάκης

εργατικη αλληλεγγυη σελ.21

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΨΥΧΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 Στέκι Χαλανδρίου 
(Αβέρωφ 7Α) 7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 λέσχη Αμπάριζα 7μμ

Τ.Ε. 4ου Διαμερίσματος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 4ο Κοινοτικό διαμέρισμα 
(Λένορμαν και Τριπόλεως) 6.30μμΕ
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Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11
Βίλλα Στέλλα 7μμ
Οργανώνουμε την αντίσταση 
απέναντι σε κυβέρνηση – Ε.Ε. 
Η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πα λεύ ου με για
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Π
οιος ευθύνεται για το φρι-
χτό μακελειό στην Άγκυ-
ρα; Ο Ταγιπ Ερντογάν και

ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο πρό-
εδρος και ο πρωθυπουργός της
χώρας, έτρεξαν να ρίξουν τις ευ-
θύνες στους “τρομοκράτες” από
όπου και αν προέρχονται: σε μια
συνέντευξη τύπου αμέσως μετά
την επίθεση ο Νταβούτογλου δή-
λωσε προκλητικά ότι “από ότι
φαίνεται είχαν ενεργό ρόλο στις
εκρήξεις τόσο το ISIS (το Ισλαμι-
κό Κράτος) όσο και το PKK (το
παράνομο κουρδικό κόμμα της
Τουρκίας)”. Ένα μεγάλο μέρος,
όμως, της κοινής γνώμης θεωρεί
την ίδια την κυβέρνηση, ηθικά
τουλάχιστον, υπεύθυνη για τη
σφαγή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα
των τουρκικών εφημερίδων (που
στηρίζονται σε διαρροές της
αστυνομίας) οι δράστες της δι-
πλής επίθεσης αυτοκτονίας της
Άγκυρας ήταν δυο νέοι από την
Αντιγιαμάν, μια μικρή πόλη της
νοτιοανατολικής Τουρκίας: ο Γι-
ούνους Εμρέ Αλογκόζ και ο Ομέρ
Ντενίζ Ντουντάρ. Ο Γιούνους εί-
ναι αδελφός του Σεϊχ Αμπτουρα-
μάν Αλογκόζ, του δράστη (σύμ-
φωνα με την τουρκική αστυνομία
πάντα) της πολύνεκρης επίθεσης
(33 νεκροί) στην πόλη Σουρούκ
τον περασμένο Ιούλη. Και οι
τρεις ανήκαν σε μια ακραία τζι-
χαντιστική οργάνωση με στενούς
δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος. 

“Το 2013”, γράφει ο ανταπο-
κριτής της εφημερίδας Financial
Times στην Τουρκία, “ο πατέρας
του Ντουντάρ είχε ειδοποιήσει
την αστυνομία ότι οι δυο δίδυμοι
γιοί του είχαν πάει στη Συρία για
να πολεμήσουν στο πλευρό των
τζιχαντιστών. Όταν γύρισαν ζήτη-
σε από την αστυνομία να συλλά-
βει τον Ομέρ Ντενίζ... Η κόρη του
έστειλε επιστολές στον πρόεδρο
και τον πρωθυπουργό ζητώντας
βοήθεια...” Η αστυνομία όμως

αδιαφόρησε, σε πλήρη αντίθεση
με περιπτώσεις που αφορούν το
PKK. Μετά τις διαρροές αυτές ο
Ερντογάν απαίτησε την παραίτη-
ση των αρχηγών της αστυνομίας.
Αλλά οι παραιτήσεις δεν τον
απαλλάσσουν από τις ευθύνες.

Ο Ερντογάν ήταν μέχρι πριν
από λίγα χρόνια το πρότυπο του
“πετυχημένου ηγέτη”. Οικονομικά
η Τουρκία κατάφερε όχι μόνο να
αποφύγει τις συνέπειες της κρί-
σης που χτύπησε τον πλανήτη το
2007-8 αλλά και να πετύχει πρω-
τοφανείς ρυθμούς ανάπτυξης.
Πολιτικά κατάφερε να βάλει στο
περιθώριο το διαβόητο “συμβού-
λιο των στρατηγών” που κινούσε
τα νήματα στη χώρα από την επο-
χή της χούντας του Εβρέν του
1980. 

Τα πρώτα χρόνια

Οι σχέσεις της κυβέρνησης με
τους Κούρδους βελτιώθηκαν θε-
αματικά τα πρώτα χρόνια της
εξουσίας του: το Μάρτη του
2013 ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ο
φυλακισμένος ηγέτης του PKK
ανήγγειλε τον τερματισμό του

πολέμου ανάμεσα στους Κούρ-
δους και το τουρκικό κράτος.
Το AKP, το Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης, το κόμμα του
Ερντογάν κέρδιζε, χωρίς δυσκο-
λία, τη μια εκλογική μάχη μετά
την άλλη. Η Τουρκία, σε αντίθε-
ση με τους γείτονές της στη Μέ-
ση Ανατολή, φάνταζε σαν μια
όαση σταθερότητας, ασφάλειας
και ανάπτυξης. 

Τώρα όμως όλα αυτά ανήκουν
στο παρελθόν: η οικονομία κλυ-
δωνίζεται, οι εργαζόμενοι και η
νεολαία βρίσκονται (από την
εποχή της εξέγερσης στο Πάρ-
κο Γκεζί) σε αναβρασμό, οι
Κούρδοι έχουν ξεσηκωθεί, η
τρομοκρατία του Ισλαμικού Κρά-
τους έχει φτάσει μέχρι την Άγκυ-
ρα και ο στρατός και η αστυνο-
μία έχουν επιστρέψει στις συνη-
θισμένες τους πρακτικές της
ανεξέλεγκτης βίας και καταστο-
λής. Στις εκλογές του περασμέ-
νου Ιούνη το AKP έχασε την
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή
ενώ το φιλοκουρδικό, αριστερό
Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών
(HDP) κατάφερε να περάσει το

όριο του 10% και να κερδίσει 80
έδρες. Το αποτέλεσμα ήταν να
μην μπορεί να σχηματιστεί νέα
κυβέρνηση. Οι επαναληπτικές
εκλογές έχουν οριστεί για την
1η Νοέμβρη.

Την περασμένη εβδομάδα η
Άνγκελα Μέρκελ επισκέφθηκε
επίσημα την Άγκυρα. Τυπικά η
Τουρκία είναι εδώ και αρκετά
χρόνια “υποψήφιο μέλος” της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρά-
ξη η ΕΕ της έχει κλείσει την πόρ-
τα -και η Μέρκελ έχει παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον
αποκλεισμό. Τώρα, όμως, δηλώ-
νει ξαφνικά έτοιμη να αναθερμά-
νει τις συνομιλίες. Η επίσκεψη,
δέκα μέρες πριν από τις εκλογές
ήταν ένα μεγάλο δώρο για τον
Ερντογάν και τον Νταβούτογλου.
Παρά τη βοήθεια αυτή, όμως, οι
πιθανότητες να κερδίσουν την
απόλυτη πλειοψηφία -που θα
τους εξασφαλίσει τη δυνατότητα
να επιβάλλουν τις συνταγματικές
αλλαγές που ονειρεύονται- είναι
μικρές. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Βαθαίνει η κρίση στην Τουρκία

Συγκέντρωση στη Σμύρνη μετά τη βομβιστική επίθεση

Η
βομβιστική επίθεση στην Αγκυρα την
περασμένη βδομάδα έβαλε στο στό-
χαστρο τρία πράγματα: Τον αγώνα

του Κουρδικού Λαού. Την ενότητα των Τούρ-
κων και Κούρδων εργατών. Τη δυνατότητά
μας να διαδηλώνουμε μαζικά για την ειρήνη.
Είναι βέβαιο ότι στόχευε να δημιουργήσει μια
ατμόσφαιρα τρόμου.

Αλλά η απάντηση σε αυτό ήταν φανταστι-
κή. Το Σάββατο το βράδυ η Istiklal Caddesi
ήταν γεμάτη από ακτιβιστές που διαδήλωναν
για να καταγγείλουν ότι το κράτος είναι
υπεύθυνο για τις δολοφονίες και είναι ο
πραγματικός δολοφόνος.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη δύο εργατικές

ομοσπονδίες η DISK και η KESK κατέβηκαν σε
απεργία. Η απεργία συνοδεύτηκε από ένα αυ-
θόρμητο κίνημα από τα κάτω με μαζικές διαδη-
λώσεις σχεδόν σε κάθε πόλη της Τουρκίας και
ένα μεγάλο κύμα φοιτητικών διαμαρτυριών και
αποχών από τα μαθήματα.

Οι μεταλλεργάτες  που οι απεργίες τους εί-
χαν κριθεί παράνομες τον Ιανουάριο ξανακα-
τέβηκαν σε απεργία. Οι μαθητές σε εκατό γυ-
μνάσια βγήκαν στο δρόμο για να απαιτήσουν
ειρήνη. Σε κάθε πλατεία στο κέντρο κάθε πό-
λης έγιναν διαδηλώσεις. Μερικά πανεπιστή-

μια αναγκάστηκαν να κηρύξουν αργία τη
Δευτέρα γιατί φοβόντουσαν ότι οι διαμαρτυ-
ρίες και οι αποχές μπορούν να βγουν εκτός
ελέγχου. Χιλιάδες πήραν μέρος στις κηδείες
κάθε μάρτυρα του αγώνα.

Ετσι, αντί για τρόμο και πανικό, όλοι έχουν
την αίσθηση ότι το κλίμα είναι κλίμα αντίστα-
σης. Εκατοντάδες χιλιάδες βρέθηκαν στους
δρόμους.

Αυτό είναι το τρίτο μεγάλο κύμα διαδηλώσεων
τα τελευταία δύο χρόνια μετρώντας από το κίνη-
μα για το πάρκο Γκεζί. Το πρώτο ήταν όταν πέθα-

νε ο Μπερκίν Ελβάν. Και το δεύτερο όταν οι 301
ανθρακωρύχοι στη Σόμα έχασαν τη ζωή τους.  

Αυτό δείχνει ότι το πνεύμα της αντίστασης
στο πάρκο Γκεζί είναι ζωντανό και οι αγωνι-
στές που βρέθηκαν εκεί μπορούν να παλέ-
ψουν για ευρύτερα αιτήματα. Η κατάσταση
καταδεικνύει την ανάγκη για μια πολιτική
εναλλακτική λύση που να απευθυνθεί στις μά-
ζες. Εχουμε το HDP στο κοινοβούλιο που θέ-
τει αυτά τα αιτήματα. Αλλά χρειάζεται επίσης
να χτίσουμε ένα αντικαπιταλιστικό μπλοκ που
να παλέψει στρατευμένα στους δρόμους,
τους χώρους εργασίας και τα πανεπιστήμια.

Οζάν Τεκίν, DSiP 
(Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα)

Δεν πέρασε ο τρόμος

Δυο βρόμικες λέξεις κρύβονται πίσω από
την ξαφνική “αγάπη” της Μέρκελ και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία του Ερντο-
γάν. Η πρώτη είναι η λέξη “ρατσισμός”. 

Η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα 2,2 εκατομμύ-
ρια πρόσφυγες -κύρια από τη Συρία, το Ιράκ
και το Αφγανιστάν. Η πλειοψηφία αυτών των
ανθρώπων ζει μέσα σε απερίγραπτες συνθή-
κες. Για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτούς
το όνειρο τους είναι ένα: να φύγουν από την
Τουρκία και να φτάσουν σε κάποια από τις
πλούσιες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τους αντιμετωπίζει,
χρόνια τώρα, σαν “μίασμα” και “απειλή”. Το
φετινό καλοκαίρι αυτή η ρατσιστική προπαγάν-
δα κατέρρευσε μέσα στο τεράστο κύμα αλλη-
λεγγύης που ξεσηκώθηκε στο πλευρό των
προσφύγων. Η συνηθισμένη πρακτική της
“αναχαίτισης” έχει καταστεί πολιτικά προβλη-
ματική. Ο άμεσος στόχος της επίσκεψης της
Μέρκελ στην Άγκυρα, ήταν για να παζαρέψει
με την κυβέρνηση του Νταβούτογλου τα αν-
ταλλάγματα για την αναχαίτισή τους από τις
τουρκικές αρχές, πριν δοκιμάσουν να εγκατα-
λείψουν τη χώρα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε ήδη στην
Τουρκία βοήθεια και η διαπραγμάτευση έχει μό-
λις αρχίσει με τον Ερντογάν να ζητάει ανάμεσα
στα άλλα την απέλαση πίσω στην Τουρκία των
Κούρδων “τρομοκρατών” που έχουν πάρει άσυ-
λο στην Ευρώπη. Και τα τρία δισεκατομμύρια,
λέει, δεν φτάνουν ούτε για ένα χρόνο...

Η δεύτερη βρόμικη λέξη που κρύβεται πίσω
από τη στήριξη που προσφέρει η ΕΕ στον Ερν-
τογάν είναι η λέξη “ιμπεριαλισμός”. Ο πόλεμος
κατά της τρομοκρατίας, οι βομβαρδισμοί των
κάθε λογής συμμαχιών “των προθύμων” και οι
άλλες δυτικές επεμβάσεις έχουν βυθίσει στο
χάος ένα μεγάλο κομμάτι της Μέσης Ανατο-
λής. Η Τουρκία είναι το “βόρειο σύνορο” αυ-
τής της αναταραχής. Η προοπτική της απο-
σταθεροποίησης της είναι εφιαλτική για τις δυ-
τικές Μεγάλες Δυνάμεις. Και παρά τις δυσκο-
λίες του, ο Ερντογάν εξακολουθεί, στα μάτια
των ηγετών τους να αποτελεί τη μοναδική
αξιόπιστη προοπτική για την Τουρκία. Και ας
βομβαρδίζουν τα τουρκικά μαχητικά τις θέσεις
των Κούρδων -οι οποίοι πολεμούν σε συνεργα-
σία με τις ΗΠΑ και την ΕΕ και αυτοί ενάντια
στο Ισλαμικό Κράτος. Τι είναι μερικές εκατον-
τάδες ή ακόμα και χιλιάδες Κούρδοι νεκροί
μπροστά στην ιμπεριαλιστική κυριαρχία; Πα-
ράπλευρες απώλειες...

Βρόμικο παζάρι
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Α
πό την αρχή του
μήνα 37 Παλαι-
στίνιοι/ες έχουν

δολοφονηθεί στη Δυτι-
κή Όχθη, την Ανατολι-
κή Ιερουσαλήμ και τη
Γάζα. Οι τραυματίες
φτάνουν τις εκατοντά-
δες, πολλοί από αυ-
τούς από πραγματικές
σφαίρες των Ισραηλι-
νών «δυνάμεων ασφα-
λείας». Οι ίδιες δυνά-
μεις έχουν ανατινάξει
περίπου 450 σπίτια σε
αντίποινα επειδή στέ-
γαζαν «τρομοκράτες». 

Οι παλαιστινιακές
γειτονιές της Ανατολι-
κής Ιερουσαλήμ έχουν
«σφραγιστεί» από
μπλόκα και ελέγχους
της Συνοριακής Αστυ-
νομίας, που έχει πλημ-
μυρίσει την πόλη, ενώ
η ισραηλινή κυβέρνηση
απαγόρευσε στους
Παλαιστίνιους κάτω
των 40 ετών να προ-
σεύχονται στο Τέμενος. 

Όμως, παρά την καταστολή και τις δολοφονίες,
οι μαζικές διαδηλώσεις των Παλαιστινίων συνεχί-
ζονται, το ίδιο και οι συγκρούσεις με την αστυνο-
μία, το στρατό και τους πάνοπλους εποίκους. Την
περασμένη βδομάδα αυτό το κίνημα έκανε την εμ-
φάνισή του και μέσα στα σύνορα του Ισραήλ, με
δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους να συμμετέχουν
σε απεργία και διαδηλώσεις συμπαράστασης στα
αδέλφια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη
Δυτική Οχθη. Πάνω από 1.5 εκατομμύριο Αραβες
είναι τυπικά ισραηλινοί πολίτες αλλά τουλάχιστον
πενήντα νόμοι περιορίζουν τα δικαιώματά τους –
και υφίστανται τους καθημερινούς εξευτελισμούς
και διακρίσεις του ρατσιστικού κράτους του Ισ-
ραήλ.

Πολλοί σχολιαστές μιλάνε για την «Τρίτη» ή
«σιωπηλή» Ιντιφάντα στην Παλαιστίνη. Για τα «ρε-
πορτάζ» των καναλιών εδώ βέβαια, αυτό που συμ-
βαίνει στην Δυτική Οχθη και την Ανατολική Ιερου-
σαλήμ είναι ένας «νέος κύκλος βίας» που προκα-
λείται από «επιθέσεις με μαχαίρια» φανατικών μου-
σουλμάνων ενάντια σε Ισραηλινούς. Άλλωστε δεν
είναι ο ίδιος ο Ομπάμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που
δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι το Ισραήλ
«έχει το νόμιμο δικαίωμα να τηρεί το νόμο και την
τάξη και να υπερασπίζει τους πολίτες του από επι-
θέσεις με μαχαίρια στους δρόμους»; 

Κλιμάκωση

Οι μαζικές κινητοποιήσεις άρχισαν να κλιμακώ-
νονται από τα μέσα Σεπτέμβρη, όταν ο ισραηλινός
στρατός συνόδεψε «προσκυνητές», δηλαδή φανα-
τικούς ακροδεξιούς σιωνιστές, στο Τέμενος Αλ-Ακ-
σά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για τους Παλαιστί-
νιους που νιώθουν κάθε χρόνο που περνάει το
κλοιό των ισραηλινών εποικισμών να σφίγγει ολό-
γυρά τους, αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση –πα-

ρόμοια με αυτή που πυροδότησε την Δεύτερη Ιντι-
φάντα το 2000.  

Σύμφωνα με την επίσημη παλαιστινιακή στατιστι-
κή υπηρεσία σήμερα στην Δυτική Όχθη και την
Ανατολική Ιερουσαλήμ ζούνε περίπου 600 χιλιάδες
Ισραηλινοί έποικοι. Περίπου 90 χιλιάδες περισσό-
τεροι από το 2009. Οι 150 οικισμοί τους, οχυρωμέ-
νες πόλεις που συνδέονται με δρόμους στους
οποίους απαγορεύεται η κυκλοφορία στους Παλαι-
στίνιους, επεκτείνονται διαρκώς και χτίζονται νέοι. 

Υποτίθεται ότι η «διεθνής κοινότητα» ασκεί πιέ-
σεις για την «αποκλιμάκωση της έντασης». Στη συ-
νεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
που έγινε την περασμένη Παρασκευή, ακούστηκε
η πρόταση για αποστολή ομάδων «διεθνών παρα-
τηρητών» στην Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά το
πρότυπο της Χεβρώνας. Το Ισραήλ απέρριψε ασυ-
ζητητί την ιδέα και οι αραβικές κυβερνήσεις που εί-
χαν προκαλέσει την συνεδρίαση –για να βγάλουν
την υποχρέωση προς τους «αδελφούς» Παλαιστίνι-
ους- έκαναν μερικούς ευγενικούς ήχους διαμαρτυ-
ρίας και το βούλωσαν. Άλλες «διαρροές» μιλούσαν
για πιθανό ανεπίσημο πάγωμα της επέκτασης των
ισραηλινών οικισμών. Κι αυτές αποδείχτηκαν λόγια
του αέρα. Τελικά η «αποκλιμάκωση» σημαίνει αυτό
που σήμαινε πάντοτε: πίεση στην Παλαιστινιακή
Αρχή του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς να δείξει
ακόμα περισσότερη προθυμία υποταγής. Τα τηλε-
οπτικά κανάλια που ελέγχει για παράδειγμα σταμά-
τησαν να μεταδίδουν ειδήσεις και εικόνες από τις
διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις. 

Ακόμα και αν η «σιωπηλή Ιντιφάτα» δεν πήρε
άμεσα τις διαστάσεις των δυο προηγούμενων
(1987-88 και 2000-4) το βέβαιο είναι ότι το κίνημα
των Παλαιστίνιων δεν έχει πει την τελευταία του
λέξη. Κι αυτό είναι καλά νέα για το κίνημα σε όλη
τη Μέση Ανατολή. 

Λέναδρος Μπόλαρης

Ο
ι βομβιστικές επιθέσεις στην Άγκυρα υπογράμμισαν το γεγονός ότι οι προ-
βληματικές σχέσεις ανάμεσα στους Κούρδους και το τουρκικό κράτος βρί-
σκονται στο κέντρο της κρίσης της Μέσης Ανατολής που επιδεινώνεται.

Θα ήταν ακριβές να λέγαμε ότι οι σχέσεις των Κούρδων με όλα τα κράτη της πε-
ριοχής είναι προβληματικές. Ήταν από τους βασικούς χαμένους κατά τον διαμελι-
σμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις μετά το τέ-
λος του Ά Παγκόσμιου Πολέμου, τους αρνήθηκαν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση
και τους μοίρασαν ανάμεσα στο Ιράν, το Ιρακ, τη Συρία και την Τουρκία.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η σημασία των Κούρδων για την Τουρκία είναι μερικώς συνέπεια του κοινωνικού
τους βάρους – στην ετήσια έκθεση της η CIA εκτιμά ότι αποτελούν το 18% του πλη-
θυσμού, από δύο μέχρι τέσσερα εκατομμύρια ζουν μόνο στην Ιστανμπούλ. Είναι
όμως και συνέπεια του επίμονου ένοπλου αγώνα, που διεξάγει από τα μέσα της δε-
καετίας του ’80 το Κουρδικό Κόμμα των Εργατών (PKK), στη νοτιοανατολική Ανατο-
λία, όπου παραδοσιακά είναι συγκεντρωμένοι οι Κούρδοι.

Μετά τη νίκη των Ισλαμιστών του AKP υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν το 2003, η τουρκική κυβέρνηση και το PKK με πολύ αργούς ρυθμούς βρίσκον-
ταν σε μια ειρηνευτική διαδικασία μέσα από την οποία το Κουρδιστάν θα μπορούσε
να εξασφαλίσει έναν βαθμό αυτονομίας, με την κουρδική γλώσσα και τον κουρδικό
πολιτισμό να βρίσκονται πλέον σε διωγμό.

Περιπλοκή

Τον τελευταίο χρόνο, η ειρηνευτική διαδικασία βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες
δυσκολίες, για δύο λόγους. Αρχικά, το καθεστώς του Μπασάρ Αλ Άσσαντ εγκατέ-
λειψε τις κουρδικές περιοχές στα σύνορα της Συρίας και το αδελφό κόμμα του PKK
πήρε τον έλεγχο. Ο Άσσαντ μάλλον σκόπευε να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ερν-
τογάν, ο οποίος μπορεί να ήθελε να φτάσει σε συμβιβασμό με το PKK αλλά όχι και
να δει την επιρροή του τελευταίου να απλώνεται.

Δεύτερον το σύμμαχο με το PKK Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) έλαβε
13,12% στις τουρκικές εκλογές τον περασμένο Ιούνιο. Αυτό ήταν αρκετό για να μην
επιτρέψει στο AKP να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ακόμη χειρότερα, από
την σκοπιά του Ερντογάν, το αποτέλεσμα δεν επιτρέπει στον Ερντογάν να αναθεω-
ρήσει το σύνταγμα έτσι ώστε να δώσει στο προεδρικό αξίωμα που ο ίδιος κατέχει
εκτελεστικές εξουσίες. 

Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ του τούρκικου κράτους
και του κουρδικού λαού. Η ανακωχή μεταξύ του στρατού και του PKK έσπασε και
στην πορεία προς τις επαναληπτικές εκλογές ο Ερντογάν χτυπάει το τύμπανο του
τουρκικού εθνικισμού. 

Αυτά είναι τρομερά νέα για τους Κούρδους, αλλά ταυτόχρονα περιπλέκουν και τα
πράγματα για τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της Δύσης. Για αρχή υπάρχει απόκλιση
σε σχέση με τους στόχους που έχουν στη Συρία. Ο Ερντογάν, όπως η Σαουδική
Αραβία και το Κατάρ, τα δίνει όλα για να ανατραπεί ο Άσσαντ, μέσα από το να δί-
νουν συμβουλές και χρήματα σε διάφορες τζιχαντιστικές οργανώσεις στη Συρία. 

Οι ΗΠΑ λένε ότι θέλουν να ξεφορτωθούν τον Άσσαντ, αλλά τους ανησυχεί περισ-
σότερο το ISIS. Οι Κούρδοι μαχητές στη Συρία έχουν αποδειχτεί οι πιο αποτελε-
σματικοί σύμμαχοι που έχουν βρει οι Αμερικάνοι ενάντια στο ISIS. Έτσι όταν τα πο-
λεμικά αεροσκάφη της Τουρκίας άρχισαν να τους χτυπάνε (τους Κούρδους) οι να-
τοϊκοί της σύμμαχοι παραπονέθηκαν. 

Πρόσφυγες

Η ευρωπαϊκή κρίση γύρω από το προσφυγικό είναι ακόμα ένας παράγοντας που
περιπλέκει την κατάσταση. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει παγώσει εδώ και
χρόνια. Φαινομενικά για αυτό φταίει η αυταρχική στροφή του Ερντογάν. Η πραγμα-
τική αιτία ήταν η ρατσιστική αντίθεση χωρών μελών όπως η Γαλλία, η Γερμανία και
η Αυστρία 80 εκατομμύρια μουσουλμάνοι της Τουρκίας να γίνουν πολίτες της ΕΕ. 

Τώρα η Τουρκία έχει δεχτεί πάνω από δύο εκατομμύρια πρόσφυγες. Οι ηγέτες της
ΕΕ ελπίζουν ότι ο Ερντογάν μπορεί να ανακόψει την φυγή τους από την Τουρκία
προς την ΕΕ. Αλλά το έχει καταστήσει σαφές ότι αυτό θα κοστίσει αρκετά στην ΕΕ. 

Μια σύνοδος της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα υποσχέθηκε «σχέδιο δράσης» -
ένα πακέτο 3 δις ευρώ, κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους υπηκόους, αλλά
και αναθέρμανση των συζητήσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Ένας
αξιωματούχος είπε «Δεν έχω δει ξανά την ΕΕ τόσο θερμή προς την Τουρκία, ποτέ…
είναι σαν να ήρθε ο Άγιος Βασίλης». Οι Φαινάνσιαλ Τάιμς έχουν ρεπορτάζ ότι οι
Βρυξέλες κρατούσαν θαμμένη μια αναφορά που ασκούσε κριτική στον Ερντογάν
για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι να περάσουν οι εκλογές. 

Είναι μεγάλη ειρωνεία ότι η ΕΕ απέφευγε την Τουρκία όσο ο Ερντογάν ήταν στην
πιο φιλελεύθερη του φάση και τώρα «πλακώνεται» να τον καλοπιάσει τη στιγμή που
είναι έτοιμος να αναζωπυρώσει τη σύγκρουση με τον κουρδικό λαό. Όπως και πριν
από έναν αιώνα οι Κούρδοι είναι ξανά θύματα των ελιγμών που κάνουν οι ιμπεριαλι-
στές και οι τοπικές άρχουσες τάξεις. 

Λυκοφιλίες ΕΕ-Ερντογάν ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η “σιωπηλή Ιντιφάντα”



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΞOΡΜΗΣΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ο όμιλος του ΟΣΕ είναι στο μάτι
του κυκλώνα της ιδιωτικοποίησης
που εκτός των άλλων θα σημάνει
χάρισμα του σιδηρόδρομου σε ιδιώ-
τες με προίκα αρκετών εκατομμυ-
ρίων ετησίως τα οποία θα πληρώσει
ο ελληνικός λαός.

Αυτές τις ώρες, με μια παράλυτη
συνδικαλιστική ηγεσία και ένα λαό
οργισμένο και προδομένο από την
δεξιά στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, ο μόνος
δρόμος είναι η αντίσταση των εργα-
ζομένων στην λαίλαπα των μέτρων
που έρχονται με μαζικές απεργίες
και καταλήψεις. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη αντι-
προσωπεύει μια βροντερή φωνή
μέσα στο εργατικό κίνημα και
στους χώρους δουλειάς. Ενημε-
ρώνει, προβάλει τους αγώνες,
συμβάλει στην οργάνωσης της ερ-
γατικής αντίστασης. Ήταν στο
πλευρό μας σε όλες τις μάχες που
δώσαμε στα τελευταία πέντε χρό-
νια των μνημονίων και είμαστε σί-
γουροι ότι έτσι θα συνεχίσει
στους κρίσιμους αγώνες που
έχουμε μπροστά. Αξίζει να την ενι-
σχύσουν οικονομικά όλοι οι εργα-
ζόμενοι!

Μετά τις εκλογές και το νέο τοπίο της
μνημονιακής συναίνεσης, το εργατικό κί-
νημα περνάει σε νέα φάση� έχοντας να
αντιμετωπίσει τους εφαρμοστικούς νό-
μους του 3ου μνημονίου και τις κοινωνι-
κές συνέπειες της παρατεταμένης καπι-
ταλιστικής κρίσης, οφείλει να ανασυγ-
κροτηθεί και να επανέλθει δυναμικότερα. 

Παράλληλα, καθώς βρισκόμαστε
στο κέντρο του προσφυγικού ζητήμα-
τος, το εργατικό κίνημα δεν μπορεί να
αγνοήσει και την ταξική αλληλεγγύη
στους μετανάστες, την ανάγκη να μην
διαδοθεί το ρατσιστικό δηλητήριο της
Χρυσής Αυγής που θέλει να διαιρέσει
το λαό, εξυπηρετώντας τα συμφέρον-
τα του κεφαλαίου. 

Η εφημερίδα «Εργατική Αλληλεγ-
γύη» είναι ένα εργαλείο στα χέρια του
κινήματος, στηρίζοντας κινητοποι-
ήσεις και αγώνες, συμβάλλοντας
στην διαμόρφωση της αντιρατσιστι-
κής συνείδησης της εργατικής τάξης,
αναδεικνύοντας τις αιχμές πάλης της
περιόδου, όπως λ.χ. να πέσει ο φρά-
χτης του Έβρου. Γι’ αυτό, η καμπάνια
οικονομικής ενίσχυσης της εφημερί-
δας πρέπει να στηριχτεί απ’ όλους
τους εργαζόμενους, τους άνεργους,
τη νεολαία, από όσους παλεύουν
ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση κεφα-
λαίου –ΕΕ, ενάντια στο φασισμό και
το ρατσισμό.

Αγαπητοί/ες 
σύντροφοι/ισσες, 
Οι αγώνες σας ενάντια στη λιτότη-

τα, τον πόλεμο, την ισλαμοφοβία και
για τα δικαιώματα των προσφύγων
αντανακλούν τα βασικά μέτωπα πά-
λης σε Ελλάδα και Τουρκία. 

Τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών
μας είναι χωρίς νόημα. Ο εχθρός εί-
ναι κοινός, ο αγώνας για δικαιοσύνη,
ειρήνη και ανθρώπινα δικαιώματα εί-
ναι κοινός και στις δύο πλευρές του
Αιγαίου. Μας εμπνέουν και μας εν-
θαρρύνουν οι επιτυχίες σας κι η απο-
φασιστικότητά σας να μην εγκαταλεί-
πετε ποτέ τον αγώνα. 

Γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια εφημε-
ρίδα στην Ελλάδα που παλεύει όπως
κι εμείς και υπερασπίζεται τα δικαιώ-
ματα των εργατών όλου του κόσμου,
μας εμψυχώνει και μας κάνει πιο δυ-
νατούς. Το δίλημμα σοσιαλισμός ή
βαρβαρότητα ποτέ δεν υπήρξε τόσο
έντονο στην περιοχή μας, όπως σήμε-
ρα. Χρειαζόμαστε την εφημερίδα σας
όσο κι εσείς!

Με αδελφικούς χαιρετισμούς και
αλληλεγγύη. 

Μελτέμ Οράλ
DSiP Τουρκία 

Κώστας 

Μαυρομιχάλης 
Μέλος Δ.Σ. Λαρισαϊκού 

Στέλιος

Νικητόπουλος
Δημοσιογράφος ΕΡΤ3

Ανδρέας Μπάλλας
περιφερειακός σύμβουλος
Ανταρσία στο Αιγαίο και
γραμματέας της ΕΛΜΕ Λέσβου

Η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν από
την πρώτη στιγμή δίπλα μας στον
αγώνα ενάντια στο "μαύρο" στην
ΕΡΤ, όπως είναι πάντα στην πρώτη
γραμμή του αγώνα για αλληλεγγύη,
αντίσταση και αξιοπρέπεια, του
αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση
και την ανεργία, του αγώνα ενάντια
στον ρατσισμό και τον φασισμό. Δί-
νει φωνή στους εργατικούς και κοι-
νωνικούς αγώνες σε μία εποχή που
οι εργατικές και κοινωνικές κατακτή-
σεις δέχονται σφοδρή επίθεση από
μνημόνια, δανειστές, κυβερνήσεις
και από τη νέα εταιριοκρατία των
πολυεθνικών. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη έχει δη-
μιουργήσει μία αμφίδρομη σχέση
με όσες και όσους αγωνίζονται και
υπερασπίζονται τα κοινωνικά αγα-
θά, αυτές οι αγωνίστριες και αυτοί
οι αγωνιστές γίνονται πολλές φο-
ρές οι πηγές των ειδήσεων και
των ρεπορτάζ της εφημερίδας.
Έτσι μιλάει μέσα από τον αγώνα,
μέσα από την κοινωνία, για την
κοινωνία και τους αγώνες της. Γι'
αυτά που προσφέρει στο κίνημα
αξίζει με το παραπάνω την ενίσχυ-
σή μας.

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

 

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr
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Ξεκινάμε και αυτό το φθινόπωρο την οικονομική εξόρμηση για την ενίσχυση της Εργατικής
Αλληλεγγύης.

Όπως θα έχετε διαπιστώσει όλο το τελευταίο διάστημα, κάνουμε μια προσπάθεια να ανεβά-
σουμε σε 24 τις σελίδες της εφημερίδας μας. 

Δεν είναι μια προσπάθεια αυθαίρετη, πατάει πάνω στις εξελίξεις που απαιτούν ισχυρή αριστε-
ρή αντιπολίτευση για να στηρίζει τις εργατικές αντιστάσεις απέναντι στη δεξιά στροφή του κυ-
βερνητικού ΣΥΡΙΖΑ.

Η Εργατική Αλληλεγγύη έχει τις σελίδες της ανοιχτές σε όλα τα εργατικά μέτωπα, ενάντια
στο νέο Μνημόνιο, στο πλευρό των προσφύγων, για τη δίκη/καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής
Αυγής, για την ενότητα των εργατών ενάντια στην ΕΕ-φρούριο από τη Μέση Ανατολή μέχρι τη
Σκοτία. Μας το θυμίζουν πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες με τις δηλώσεις τους.

Βάλτε πλάτη σε αυτή την προσπάθεια, όχι «μόνο» με τη γενναιόδωρη οικονομική στήριξη σε
αυτές τις ζόρικες στιγμές, αλλά και στέλνοντας τις ανταποκρίσεις σας και βοηθώντας στη διακί-
νηση χέρι με χέρι εκεί που μετράει περισσότερο- στους χώρους που ζει, δουλεύει, σπουδάζει
και παλεύει η εργατική τάξη και η νεολαία.

Στηρίξτε αυτήν την προσπάθεια


