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Α
ντιφασιστική διαδήλωση αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 01/11 στις 5
μμ στην πλατεία ΗΣΑΠ Ηρακλείου ύστερα

από σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 23/10.

Η αντιφασιστική διαδήλωση είναι η απάντηση
στην επανεμφάνιση των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής στο Ν. Ηράκλειο, με αφορμή την συγκέντρω-
ση μίσους που ετοιμάζουν την ίδια μέρα στη Λ.
Ηρακλείου με ομιλητή τον υπόδικο φύρερ Μιχα-
λολιάκο. 

Η σύσκεψη ήταν πρωτοβουλία του τοπικού δη-
μοτικού σχήματος «Ρήξη και Ανατροπή» και αν-
ταποκρίθηκαν πήραν μέρος αντιπροσωπείες από
το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ηρακλεί-
ου, την τοπική ΕΛΜΕ, την Εργατική Λέσχη Ν. Ιω-

νίας, το δημοτικό σχήμα Ν. Ιωνίας: "Εκτός Σχεδί-
ου", την ΚΕΕΡΦΑ, την ΛΑΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
παρατηρητής από την ΟΡΜΑ.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η
«γιορτή μίσους» της εγκληματικής ναζιστικής
συμμορίας της Χρυσής Αυγής, με ομιλητή τον
Μιχαλολιάκο, που ήδη έχει αναλάβει την πολιτική
ευθύνη για τη δολοφονία του Π. Φύσσα, δεν πρέ-
πει να μείνει αναπάντητη. Έτσι, αποφασίστηκε η
διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης και διαδή-
λωσης με κοινή αφίσα και κοινές προπαγανδιστι-
κές δράσεις για την προβολή της. 

Στο Ηράκλειο υπάρχει μεγάλη αντιφασιστική
παράδοση. Με συνεχείς διαδηλώσεις έκλεισαν τα
γραφεία της ΧΑ και σε κάθε προσπάθεια εμφάνι-
σής της το αντιφασιστικό κίνημα ήταν παρών.
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Ε
ικοσιτετράωρη απεργία πραγματο-
ποίησαν την Παρασκευή 23 Οκτω-
βρίου η ΕΣΗΕΑ και η ΕΣΠΗΤ και

κάλυψε την ΕΡΤ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινω-
νίας, το κανάλι της Βουλής και τους ιδιω-
τικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

Η απεργία έγινε πάνω στην επίσκεψη
Ολάντ και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε ιδιαί-
τερα. Γι’ αυτό και συκοφάντησε τους
απεργούς ότι “υπηρετούν τους καναλάρ-
χες”. Τέτοιες επιθέσεις, όμως, δεν μπο-
ρούν να κρύψουν την αλήθεια.

Η ΕΑ μίλησε με το δημοσιογράφο Γιώρ-
γος Φιλιππάκη από την Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή σε σχέση με την στάση της
παράταξης για την απεργία.

«Σαν Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
στηρίξαμε την απεργία στην οποία προ-
χώρησε η ΕΣΗΕΑ. Από τη δική μας μεριά
βάλαμε από την πρώτη στιγμή ότι χρει-
άζεται η επέκταση της απεργίας σε όλους
τους συνάδελφους δημοσιογράφους
(ΕΣΠΗΤ) και σε όλους τους κλάδους των
ΜΜΕ, τεχνικούς και διοικητικούς. 

Αντιμετωπίσαμε αυτή την κινητοποίηση
σαν αφετηρία για ένα παρατεταμένο αγώ-
να των εργαζόμενων στον κλάδο απέναντι
στα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και
στους εργοδότες που με τις απολύσεις
και το χτύπημα των μισθών έχουν τσακί-
σει τον κλάδο. Επιπλέον προτείναμε στο
πλαίσιο, επειδή δεν θεωρούμε ότι είμαστε
ο περιούσιος λαός, αυτή η απεργία να
απλωθεί και σε άλλα κομμάτια εργαζόμε-
νων που χτυπιούνται από τις ίδιες πολιτι-
κές.

Δυστυχώς η πρότασή μας δεν πέρασε
στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ αλλά θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε ώστε ο κλάδος μας να κι-
νηθεί σε αυτή την κατεύθυνση».

ΕΡΤ3

Γενική συνέλευση των εργαζομένων
της ΕΡΤ3 πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 23/10 μέσα στο κλίμα αβεβαιότη-
τας που κυριαρχεί από πλευράς διοίκη-
σης. Στην απόφαση τονίζεται: «Συνεχίζου-
με να διεκδικούμε τη διοικητική-οικονομι-
κή αυτοτέλεια και την αυτονομία της
ΕΡΤ3 σε σχέση με το συγκεντρωτικό μον-
τέλο διοίκησης που επιβλήθηκε με το νό-
μο επαναλειτουργίας της ΕΡΤ.

Έχουμε λάβει την απόφαση να μη δε-
χτούμε καμία έκπτωση στα εργασιακά
μας δικαιώματα και στη φυσιογνωμία που
πρέπει να διατηρήσει ο δεύτερος μεγά-
λος δημόσιος πόλος ενημέρωσης της χώ-
ρας. Αν δεν εισακουστούμε, τότε θα καλέ-
σουμε όλη τη διοικητική ιεραρχία της
ΕΡΤ3 να αναλάβει τις ευθύνες της και να
σταθεί στο ύψος των ασφυκτικών περι-
στάσεων και μαζί με όλους τους εργαζό-
μενους να πάρουμε μία μεγάλη απόφαση
αξιοπρέπειας που θα στοχεύει στην υπε-
ράσπιση του δημόσιου αγαθού της ενημέ-
ρωσης».

Ψ
ηφίστηκε, το Σάββατο
24/10 στη Βουλή, ο περι-
βόητος και χιλιοδιαφημι-

σμένος νόμος της κυβέρνησης για
τα ΜΜΕ. Είχε πολλάκις παρουσια-
στεί από τον αρμόδιο υπουργό Νί-
κο Παππά αλλά και από τον Αλέξη
Τσίπρα ως «τομή και σύγκρουση
με τους ολιγάρχες». Τι πραγματι-
κά όμως είναι αυτός ο νόμος; 

Ο νόμος επιβεβαιώνει την ιδιω-
τικοποίηση των συχνοτήτων που
ισχύει από το 1989 και απλά επι-
βάλει στους καναλάρχες να πλη-
ρώνουν για τις άδειες που θα νο-
μιμοποιήσουν τα μέχρι σήμερα
αυθαίρετα τηλεοπτικά και ραδιο-
φωνικά κανάλια τους.

Στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι
κάθε τηλεοπτικός σταθμός εθνι-
κής εμβέλειας πρέπει να απασχο-
λεί τουλάχιστον 400 εργαζόμε-
νους πλήρους απασχόλησης, ο
αριθμός αυτός για ειδικούς ενημε-
ρωτικούς σταθμούς γίνεται 200
και για περιφερειακούς 20. Εντε-
λώς «τυχαία» αυτός είναι ο αριθ-
μός των εργαζομένων που έχει
απομείνει στα κανάλια μετά τις
μαζικές απολύσεις του προηγού-
μενου διαστήματος ή αυτές που
σχεδιάζουν.

Σε κλείσιμο ή ιδιωτικοποίηση
οδηγούνται πέντε τηλεοπτικοί
σταθμοί που ανήκουν σε δήμους:
TV100 (Θεσσαλονίκη), Ορεστιάδα
TV, ΔΤ (Κως), Αιγαίο Τηλεόραση
(Σύρος), Attica tv (Ασπρόπυργος).
Αυτό μεθοδεύεται μέσα από το ότι
τα δημοτικά κανάλια υποχρεώνον-
ται να μετατραπούν σε Ανώνυμες
Εταιρείες που δεν θα μπορούν να
παίρνουν χρήματα από τον οικείο
δήμο. Η μόνη εναλλακτική είναι να
μετατραπούν σε εμπορικά κανά-
λια χάνοντας το περιεχόμενό
τους. Πρόκειται για την απώλεια
εκατοντάδων θέσεων εργασίας
και ενίσχυση των ιδιωτικοποιήσε-
ων.

Είναι “μεταρρύθμιση-τομή με το
παλιό” αυτός ο νόμος; Κάθε άλλο.
Όπως μας ενημερώνει η Αγγέλα

Νταρζάνου στην Αυγή της Κυρια-
κής (25/10) πρόκειται για σύνθεση
ενός νόμου του Βενιζέλου (1995),
του νομοσχέδιου για τον βασικό
μέτοχο (2004) και του νόμου
Ρουσσόπουλου (2007). Το εν λό-
γω όμως άρθρο, με υπότιτλο «Μα-
θήματα… καπιταλισμού για τις τη-
λεοπτικές επιχειρήσεις» είναι προ-
κλητικά νεοφιλελεύθερο. Ένα εν-
δεικτικό απόσπασμα: «Απλός κα-
πιταλισμός. Προσφορά και ζήτη-
ση, οι νόμοι της αγοράς, ο αντα-
γωνισμός είναι υπέρ του κατανα-
λωτή, ο καλύτερος κερδίζει, τα
γνωστά». Πανηγυρίζει δηλαδή που
επιτέλους η αγορά θα καθορίζει
την ενημέρωση μας!

Η ίδια αρθρογράφος στην ίδια
κυβερνητική εφημερίδα είχε
φροντίσει δυο μέρες πριν να επι-
τεθεί στην απεργιακή κινητοποί-
ηση της ΕΣΗΕΑ σε άρθρο με τίτλο
«Απεργία υπέρ των εργοδοτών και
της πολυθεσίας» στο οποίο εντο-
πίζει ως πηγή διαφθοράς τη δυνα-
τότητα των δημοσιογράφων να
εργάζονται σε πάνω από ένα μέσο
ενώ κρίνει άκαιρα (;) τα αιτήματα
της απεργίας για την υπεράσπιση
του ασφαλιστικού ταμείου των δη-

μοσιογράφων.
Ας θυμίσουμε τα βασικά, πρώτο

και κύριο: πηγή της διαφθοράς
τόσο στα ΜΜΕ όσο σε όλους τους
κλάδους δεν είναι οι εργαζόμενοι
σε αυτούς αλλά οι ιδιοκτήτες και
εργοδότες επειδή αυτοί έχουν τον
έλεγχο. Πουθενά και ποτέ οι κανό-
νες της ελεύθερης αγοράς δεν
χτύπησαν τη διαφθορά ούτε όμως
εξασφάλισαν και καλύτερη ενημέ-
ρωση. Τα σκάνδαλα διαφθοράς
των ΜΜΕ ενδημούν στις πιο νεο-
φιλελεύθερες χώρες ενώ σε όλες
τις περιπτώσεις (τα ΜΜΕ) παρα-
μένουν ιδεολογικός μηχανισμός
στα χέρια της άρχουσας τάξης. 

«Ανεξαρτησία»

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην
λεγόμενη «ανεξαρτησία της ενη-
μέρωσης». Το νεοφιλελεύθερο
δόγμα προτάσσει ότι στην ελεύθε-
ρη αγορά το κράτος και ακόμη πε-
ρισσότερο η κοινωνία δεν μπο-
ρούν να παρεμβαίνουν, τον ρόλο
αυτό τον έχουν αποκλειστικά οι
«ανεξάρτητες αρχές». 

Η κυβέρνηση ευθυγραμμίζεται
πλήρως σε αυτή την κατεύθυνση.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό-
ρασης (ΕΣΡ) είναι η αρμόδια ανε-
ξάρτητη αρχή στην συγκεκριμένη
περίπτωση. Με πλούσιο έργο συν-
τηρητικής λογοκρισίας μέσω προ-
στίμων και τεράστια ανοχή στην
προπαγάνδα των αφεντικών, το
ΕΣΡ είχε τις ευκαιρίες του, από το
1989 που λειτουργεί, να αποδείξει
και από ποιους είναι ανεξάρτητο
και από ποιους είναι εξαρτημένο. �

Τώρα λοιπόν έρχεται ο υπουρ-
γός Παππάς και με μια «επίδειξη
ισχύος ενάντια στο παλιό» ξηλώ-
νει τα μέλη του ΔΣ του ΕΣΡ. Και
τώρα θα πρέπει ο Νίκος Βούτσης
στην αρμόδια επιτροπή (διάσκεψη
των προέδρων της Βουλής) να συ-
ναινέσει με… το παλιό και με πλει-
οψηφία τεσσάρων πέμπτων να
ορίσει νέο ΔΣ. Αυτά τα πρόσωπα
κοινής αποδοχής, κύρια με τη ΝΔ,
σίγουρα δεν θα φέρουν καμία
βελτίωση στην κατάσταση. 

Ο μόνος τρόπος να αναβαθμί-
σουμε αισθητά την ενημέρωση και
την ψυχαγωγία είναι να πάρουν οι
εργαζόμενοι τον έλεγχο των ΜΜΕ. 

Ο εργατικός και κοινωνικός
έλεγχος είναι αυτός που μπορεί
να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία
από τα συμφέροντα του κεφαλαί-
ου, να χτυπήσει τη διαφθορά και
να δυναμώσει την πολυφωνία,
ανοίγοντας τα πλατό στους
απλούς ανθρώπους. Εξαιρετικό
τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε η
ΕΡΤ στο κατειλημμένο ραδιομέγα-
ρο αλλά και οι περιφερειακές
ΕΡΑ, πριν φυσικά ασχοληθεί μαζί
τους ο Νίκος Παππάς…

Μανώλης Σπαθής

Απεργία των

δημοσιογράφων
Από το “θα τους ταράξουμε 
στη νομιμότητα” στα 
“μαθήματα καπιταλισμού”

Φορείς, Σωµατεία, Συλλογικότητες
Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Φιλαδέλφειας

Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ, φύρερ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, 17.09.15

«Σε ό,τι αφορά την 
πολιτική ευθύνη για 
τη δολοφονία Φύσσα 
στο Κερατσίνι, 
την αναλαµβάνουµε»
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Αντιφασιστική διαδήλωση στο Ν. Ηράκλειο 1η Νοέμβρη

Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στον ΑΝΤ1 τον περασμένο Αύγουστο



27 Οκτώβρη 2015, Νο 1196H άποψή μας

Α
ν υπήρχαν αμφιβολίες για το πού
έχουν γραμμένη οι άρχουσες τά-
ξεις τη «λαϊκή εντολή» που βγαίνει

μέσα από τις κάλπες, ήρθαν οι εξελίξεις
στην Πορτογαλία να επιβεβαιώσουν την
πικρή αλήθεια: «Ό,τι κι αν ψηφίσετε, η κυ-
βέρνησή σας θα σας δώσει μνημόνια και
φράχτες». 

Αυτό το «θεώρημα» το διατύπωσε αρχι-
κά το Eurogroup κάτω από την καθοδήγη-
ση του Σόιμπλε μετά τις ελληνικές εκλο-
γές του Γενάρη. Οι εκλογές στην Ελλάδα
δεν μπορούν να αλλάξουν τα Μνημόνια
που είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπο-
γραφεί από τόσες άλλες εκλεγμένες ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις, ήταν η δικαιολο-
γία για τους εκβιασμούς των «θεσμών»
τότε.

Τώρα στην Πορτογαλία οι Βρυξέλες χει-
ροκροτούν την απόφαση του Προέδρου
να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρ-
νησης στον ηγέτη της δεξιάς, έστω κι αν
το κόμμα του είναι μειοψηφία.

Το σίριαλ συνεχίζεται και εδώ και μετά
τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ
κέρδισε ξανά με την υπόσχεση ότι η δική
του κυβέρνηση θα δείξει ευαισθησία στην
εφαρμογή της συμφωνίας του τρίτου

Μνημόνιου που αναγκάστηκε να υπογρά-
ψει το καλοκαίρι. Αντί για ευαισθησία,
όμως, βλέπουμε τον Κατρούγκαλο να
εξωραΐζει τις αθλιότητες της επιτροπής
«σοφών» για το Ασφαλιστικό και την Τρόι-
κα που έγινε Κουαρτέτο να πιέζει ξανά για
σκληρή εφαρμογή της μνημονιακής επίθε-
σης.

Δικαιολογίες

Ο Τσίπρας προσαρμόστηκε στις πιέσεις
το καλοκαίρι με τη δικαιολογία ότι δεν εί-
χε λαϊκή εντολή για ρήξη με το ευρώ. Τώ-
ρα προσαρμόζεται ξανά με τη δικαιολογία
ότι η δική του κυβέρνηση είχε υπογράψει
το νέο Μνημόνιο πριν από τις κάλπες του
Σεπτέμβρη και άρα ο κόσμος ήξερε τι ψή-
φιζε. Με τις κινήσεις αυτές απλά επιβεβαι-
ώνει τα όρια μιας Αριστεράς του κοινο-
βουλευτικού δρόμου.

Αν, όμως, οι άρχοντες της Ευρώπης και
οι ηγέτες της ρεφορμιστικής αριστεράς
νομίζουν ότι κάπου εδώ τελειώνει το παι-
χνίδι, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Η εργατική

τάξη έχει δυνατότερα όπλα από την ψήφο
– τις απεργίες. Και ξέρει να τα χρησιμο-
ποιεί.

Όταν ο ΓΑΠ γύρισε από το «λεφτά
υπάρχουν» στην υπογραφή του πρώτου
Μνημόνιου, δεν περιμέναμε πότε θα στη-
θούν οι κάλπες. Βγήκαμε στο δρόμο και
τον ταράξαμε στις απεργίες μέχρι που γο-
νάτισε. Το ίδιο έγινε με τον Παπαδήμο, το
ίδιο και με τον Σαμαρά. Τώρα έρχεται η
ώρα να απαντήσουμε ξανά απεργιακά.

Αυτή η απάντηση έχει ήδη ξεκινήσει. Οι
απεργίες που έγιναν στα Λιμάνια και στα
ΜΜΕ, οι απεργίες που ανακοίνωσε η ΠΝΟ
στα καράβια, οι καταλήψεις που ετοιμάζει
η ΠΟΕ-ΟΤΑ στους Δήμους, όλες στέλ-
νουν το ίδιο μήνυμα. Η Πανεργατική
Απεργία στις 12 Νοέμβρη μπορεί να γίνει
ο σταθμός που γενικεύει και ενισχύει αυ-
τό το μήνυμα. Εμπρός να την οργανώσου-
με σε όλους τους χώρους και όλους τους
κλάδους. Τέρμα πια η κοροϊδία, οι εργά-
τες μπορούν να επιβάλουν το τέλος των
μνημόνιων με το δικό τους τρόπο.  

Δυνατό ξεκίνημα !

Μια καλή αρχή για τη νέα οικονομική εξόρμη-
ση της Εργατικής Αλληλεγγύης ήταν τα 8.200
ευρώ που συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες
ημέρες. Οι πρώτες ενισχύσεις από συντρόφισ-
σες και συντρόφους, φίλες και φίλους της εφη-
μερίδας άρχισαν να φτάνουν: από 200 ευρώ
Αναστασία Χ. και Αποστόλης Λ., 100 ευρώ Λευ-
τέρης Α., από 50 Φωτεινή Λ., Γιώργος Τ. και Δη-
μήτρης Ζ., 40 ευρώ Φωτεινή Τ., από 30 Ευκλεί-
δης Μ., Αφροδίτη Φ., Νίκος Τ., από 20 Γιάννης
Μ., Θράσος Τ., Παναγιώτης Π., 10 ευρώ Λεωνί-
δας Κ. 

Ευχαριστούμε επίσης την ΠΟΣΤ, την ΠΟΕ-
ΔΗΝ, την ΟΤΟΕ, την ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και την ΑΔΕΔΥ
που ενίσχυσαν οικονομικά καθώς και τους Γιώρ-
γο Π., Αλέξη Κ., Δημήτρη Μ., Διονύση Μ., Μάκη
Κ., Νίκο Τ., Γιώργο Ν., Βασίλη Σ. και Στέλλα Μ.
που ανανέωσαν την συνδρομή τους στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη. 

Συνεχίζουμε με την ίδια ορμή για να πιάσουμε
και να ξεπεράσουμε τον στόχο των 120.000 ευ-
ρώ. Ενισχύστε ατομικά και βοηθήστε να φτάσει
η οικονομική καμπάνια για την Εργατική Αλλη-
λεγγύη σε κάθε εργατικό χώρο, σχολείο, σχολή
και γειτονιά. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Νέα Ιωνία, Παρασκευή 22 Οκτώβρη. Η πρώτη φθινοπωρινή μπόρα έκανε τους δρόμους ποτάμια στις εργατογειτονιές. 
Ένας νέος γύρος περικοπών στους δήμους με το τρίτο μνημόνιο ετοιμάζει ακόμα χειρότερες καταστροφές. Κινητοποιήσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ - βλέπε σελίδα 7.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

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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 Η εργατική τάξη έχει πιο

δυνατά όπλα απ’την ψήφο
-τις απεργίες

ΗΕργατική Αλληλεγγύη έχει παίξει πρωτο-
πόρο ρόλο στην στήριξη του αντιφασιστι-

κού και αντιρατσιστικού κινήματος με μεγάλη
συνέπεια. Παρόμοιος είναι και ο ρόλος της
στην προβολή και στήριξη των πρωτοβουλιών
που παίρνουν τα σχήματα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά
και κεντρικά πολιτικά με τις δράσεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. Είναι μια εκλεκτή φωνή της αριστε-
ράς που παλεύει για την επαναστατική αλλαγή
της κοινωνίας. Αξίζει πραγματικά την ενίσχυση
και την στήριξη όλων μας.

Δημήτρης Ταβουλάρης
δημοτικός σύμβουλος 

«Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο»



Νο 1196, 27 Οκτώβρη 2015 Το απεργιακό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Σ
ε εξέλιξη ήταν τη Δευτέρα 26/10 το μεσημέρι παγκρήτιο συλλαλητήριο
στο Ρέθυμνο μετά από κάλεσμα του Συντονιστικού Κατάληψης του Πα-
νεπιστημίου. 

Η ανακοίνωση του Συντονιστικού αναφέρει ότι οι φοιτητές διεκδικούν: «Αύ-
ξηση της χρηματοδότησης  του πανεπιστήμιου. Άμεση πρόσληψη διδακτικού
και διοικητικού προσωπικού. Να δοθούν πίσω οι κάρτες σίτισης στους 700
φοιτητές που έχασαν το δικαίωμα δωρεάν σίτισης. Δωρεάν σίτιση για όλους.
Δημόσια λειτουργία της λέσχης με κρατική χρηματοδότηση. Αμειβόμενες
πρακτικές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να γίνουν δεκτά τα αιτήματα
μας από τα ΚΤΕΛ για την μείωση της τιμής του εισιτηρίου και της κάρτας. Ει-
σφορά του δήμου και της περιφέρειας. Δωρεάν μεταφορές για όλους. Να
παραχωρηθούν δημόσια κτίρια για φοιτητικές εστίες».

Η Μαριλού Νταούλη, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου μας έστειλε
την παρακάτω ανταπόκριση: «Γενική Συνέλευση όλων των σχολών πραγμα-
τοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου όπου 248 φοιτητές υπερψήφισαν το
πλαίσιο της Αριστερής Ενωτικής Παρέμβασης (ΕΑΑΚ), το οποίο καλούσε σε
μια σειρά από αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με αποκορύφωμα την κατάληψη
του ιδρύματος για πέντε ημέρες. 

Επαναφορά σίτισης, μείωση εισιτηρίου

Η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι και την Τρίτη 27/10 προκειμένου να απαι-
τήσουμε από την κυβέρνηση αλλά και όσους φορείς σχετίζονται με το πανε-
πιστήμιο την επαναφορά σίτισης των 700 φοιτητών που αποκλείστηκαν λόγω
της χαμηλής χρηματοδότησης αλλά και την μείωση του εισιτηρίου για την
μεταφορά μας σε αυτό. 

Αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται δράσεις μέσα στην κατάληψη, όπως
αντιμαθήματα με πολιτικό χαρακτήρα, θεατρικά έργα, εκδηλώσεις. Επιπλέον,
απαιτήσαμε ως Συντονιστικό Κατάληψης το κλείσιμο των ταμείων της εται-
ρείας που είναι υπεύθυνη για την σίτιση των φοιτητών στο πανεπιστήμιο με
αποτέλεσμα την Παρασκευή 23/10 όλοι να σιτιστούν δωρεάν. Η «Γευσή-
νους», η ιδιωτική επιχείρηση που έχει αναλάβει την σίτιση για εκδίκηση την
επόμενη μέρα έκλεισε τη Λέσχη. Εμείς απαντήσαμε αμέσως. Με πρωτοβου-
λία του Συντονιστικού 40 άτομα, παρά τη βροχή, κάναμε συγκέντρωση με
πανώ στα γραφεία της εταιρίας. Στην αρχή δεν μας άνοιγαν, καταφέραμε να
μπούμε και να κάνουμε συνάντηση με τον υπεύθυνο που ήρθε μετά από κάμ-
ποση ώρα. Αυτός αρχικά κάλεσε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να έρθει μια
κλούβα με Ματατζήδες και ασφαλίτες. Εμείς του δηλώσαμε ότι δεν θα συζη-
τήσουμε μαζί του αν δεν φύγει η Αστυνομία και ότι θα παραμείνουμε στο χώ-
ρο. Εν τω μεταξύ, έφτασαν και ο Αναπληρωτής Αντιπρύτανης μαζί με τον Κο-
σμήτορα. Κάτω από την πίεση μας η Λέσχη τελικά άνοιξε μετά τις 7, ενώ όλοι
έφαγαν δωρεάν. Συνεχίζουμε με το παγκρήτιο συλλαλητήριο!».

Σύσκεψη των μαθητών Anticapitalista έγινε το Σάββατο 24 Οκτώβρη μπρο-
στά στα μαθητικά συλλαλητήρια της 2 Νοέμβρη και την Γενική Απεργία δέκα
μέρες μετά. 

Ο Σαράντος Κυβέλος, μαθητής από το 1ο Νέας Φιλαδέλφειας μας είπε για
τις αποφάσεις της σύσκεψης. «Μαζευτήκαμε και συζητήσαμε για το πρό-
γραμμα των επόμενων εβδομάδων. Στις 2 Νοέμβρη θα στηρίξουμε τα συλλα-
λητήρια και θα προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε όσα σχολεία μπορούμε με
πανώ. Θα στηρίξουμε τις καταλήψεις που θα γίνουν. Θα βγάλουμε τρικάκια
και προκήρυξη, η οποία θα συνδέει το δικό μας αγώνα με τα προβλήματα
που έρχονται λόγω Μνημονίου για όλους. Θα έχουμε και κάλεσμα για τη με-
γάλη μάχη της Γενικής Απεργίας. Επίσης, αποφασίσαμε να βγάλουμε νέο
φύλλο της μαθητικής εφημερίδας των Anticapitalista με άρθρα και για το
προσφυγικό και για τη μάχη ενάντια στους φασίστες της Χρυσής Αυγής.
Έχουμε κάνει πολλά σε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να εξαλείψουμε αυτό
το φαινόμενο από τα σχολεία».   

Μ
ε απόφαση για συμμετοχή
στην Πανεργατική Απεργία
στις 12 Νοέμβρη και για

διεξαγωγή νέου γύρου Γενικών Συ-
νελεύσεων μέχρι το τέλος Νοέμ-
βρη ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέ-
λευση Προέδρων των ΕΛΜΕ που
έγινε το Σάββατο 24 Οκτώβρη. 

Πολλές ήταν οι τοποθετήσεις
από τη μεριά αντιπροσώπων των
ΕΛΜΕ που τόνισαν ότι η στάση της
ΟΛΜΕ, όπως και η εισήγηση που
είχε σταλεί από την πλειοψηφία
του ΔΣ, ήταν ανεπαρκής σε σχέση
με την μεγάλη επίθεση από τη με-
ριά της κυβέρνησης. 

Οι διαφοροποιήσεις πολλών αν-
τιπροσώπων είχαν να κάνουν με
τρία ζητήματα: την στάση απέναντι
στην κυβέρνηση, το πρόγραμμα
δράσης και τη δράση για το προ-
σφυγικό ζήτημα. 

«Στην εισήγηση δεν μπορούμε
να βρούμε μισή αντικυβερνητική
πρόταση» είπε ο Αντώνης Πέττας
από τη Γ’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής,
«σαν να μην υπάρχει κυβέρνηση»
ανέφερε ο Δημήτρης Καριώτης
από την ΕΛΜΕ Ελευσίνας. 

Αυτές ήταν δύο από τις πολλές
τοποθετήσεις που εξηγούσαν ότι η
ΟΛΜΕ δεν μπορεί να κινείται χωρίς
να στρέφεται απέναντι στην κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έχει ήδη

ψηφίσει το 3ο Μνημόνιο, ενώ υλο-
ποιεί τις επιθέσεις που απορρέουν
από αυτό σε κάθε πτυχή της εκπαί-
δευσης. 

“Σαν αρνί στον χασάπη”

«Μας λέτε να πάμε σε διάλογο
σαν τον αρνί με τον χασάπη» είπε ο
Κώστας Μαστροκώστας από την ΕΛ-
ΜΕ Ευρυτανίας σχολιάζοντας την
πρόταση που υπήρχε στην εισήγηση
της ΟΛΜΕ που είχε ψηφιστεί από
την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝΕΚ)
και τη ΔΑΚΕ για συνομιλίες με το
υπουργείο Παιδείας. Άλλοι αντιπρό-
σωποι όπως ο Σάββας Σάββα από
την ΕΛΜΕ Πειραιά αναφέρθηκαν
στο απαράδεκτο Δελτίο Τύπου που
κυκλοφόρησε από την πλειοψηφία
της ΟΛΜΕ κατηγορώντας τους ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς για την κι-
νητοποίηση που έκαναν την ημέρα
της συνάντησης της Ομοσπονδίας
με τον υπουργό Παιδείας, Φίλη.

Σε σχέση με το σχεδιασμό του
προγράμματος δράσης της ΟΛΜΕ,
πολλοί αντιπρόσωποι τόνισαν ότι
έπρεπε να είχε ήδη γίνει απεργία
για τα κενά στα σχολεία κι όχι
απλά να περιμένει η Ομοσπονδία
την 24ωρη που έχει αποφασιστεί

από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Η πλειοψηφία
των αντιπροσώπων πρότεινε να γί-
νει αμέσως μετά την Πανεργατική
νέος γύρος Γενικών Συνελεύσεων.

Κριτική στην εισήγηση της ΟΛ-
ΜΕ έγινε και για την απουσία ανα-
φοράς στο προσφυγικό ζήτημα.
Για παράδειγμα ο Μάκης Μαυρέ-
λης από την ΕΛΜΕ Νέας Σμύρνης-
Καλλιθέας-Μοσχάτου τόνισε ότι
«δεν υπάρχει μια λέξη για το προ-
σφυγικό», ενώ ο Σάκης Καραγεωρ-
γίου από την ΕΛΜΕ Έβρου είπε ότι
η ΟΛΜΕ «πρέπει να συμμετέχει
στις κινητοποιήσεις για τον φρά-
χτη». Διαβάστε δήλωσή του στην
ΕΑ στις σελίδες 6-7.

Πολλοί αντιπρόσωποι αναφέρθη-
καν ακόμα στη μειωμένη συμμετο-
χή στις ΓΣ τονίζοντας ότι χρειάζε-
ται καλύτερη οργάνωση και συγκε-
κριμένο πρόγραμμα αγώνα που να
δίνει προοπτική σύγκρουσης με τις
επιθέσεις σε εκπαίδευση και συν-
ταξιοδοτικό. 

Παρέμβαση στη Συνέλευση έκανε
η ΚΕΕΡΦΑ. Μια σειρά από αντιπρό-
σωποι των ΕΛΜΕ άφησαν στοιχεία
για να συμμετέχουν στην καμπάνια
ενάντια στο φράχτη του Έβρου.

Νεκ. Δ.

Με απόλυση απειλείται το μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ
και αναπληρώτρια καθηγήτρια, Κική Γιαννάτου εξαι-
τίας της αντισυνδικαλιστικής στάσης του υπουργείου
Παιδείας όσον αφορά τη χορήγηση της συνδικαλιστι-
κής της άδειας. 

Η ανακοίνωση των Παρεμβάσεων, της παράταξης με
την οποία είναι εκλεγμένη η Κ. Γιαννάτου τονίζει ότι η
κίνηση του υπουργείου αποτελεί «πρόβα απαγόρευ-
σης του συνδικαλισμού» αφού της χορηγήθηκε συνδι-
καλιστική άδεια «με σαφή αναφορά ότι “ο ανωτέρω
χρόνος απαλλαγής δε συνιστά χρόνο πραγματικής εκ-
παιδευτικής προϋπηρεσίας” όπως ισχύει για όλους
τους συναδέλφους με βάση την νομοθεσία για τα συν-
δικαλιστικά δικαιώματα.

Δηλαδή πρακτικά το Υπουργείο Παιδείας επιτρέπει
τυπικά στη συνάδελφο να είναι μέλος του ΔΣ και να
ασκεί τα συνδικαλιστικά της καθήκοντα, προειδοποι-

ώντας την σαφώς όμως, ότι δεν μετρά ο χρόνος αυτός
ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία και άρα κινδυνεύει το
επόμενο σχολικό έτος να μην επαναπροσληφθεί ως
αναπληρώτρια». 

Η ανακοίνωση κλείνει αναφέροντας: «Απαιτούμε από
τον Υπουργό Παιδείας, να δοθεί η συνδικαλιστική
άδεια στη συνάδελφο όπως και στα υπόλοιπα μέλη
των ΔΣ των Ομοσπονδιών, που διατηρούν πλήρως τα
εργασιακά και εκπαιδευτικά τους δικαιώματα, δηλ. χω-
ρίς την απειλητική διάταξη της μη αναγνώρισης του
χρόνου συνδικαλιστικής άδειας ως χρόνου πραγματι-
κής προϋπηρεσίας».

Το ζήτημα συζητήθηκε και στη Συνέλευση Προ-
έδρων των ΕΛΜΕ που έγινε το Σάββατο 24 Οκτώβρη
όπου αποφασίστηκε ότι το ΔΣ της Ομοσπονδίας θα
κάνει παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδεί-
ας την Δευτέρα 26 Οκτώβρη.

Σε κατάληψη του
1ου Μειονοτικού Δη-
μοτικού Σχολείου
Ξάνθης προχώρη-
σαν την Τετάρτη 21
Οκτώβρη γονείς που
διαμαρτύρονται για
τα μεγάλα κενά σε
εκπαιδευτικούς, κα-
θώς και την έλλειψη
βιβλίων. Απουσιά-
ζουν 8 δάσκαλοι του
τουρκόφωνου προ-
γράμματος και τα
σχετικά βιβλία. 

Φωτό: Xanthipress.gr  

Καταλήψη στο Ρέθυμνο

Τι περιμένει η ΟΛΜΕ;

Επίθεση στο συνδικαλισμό
Μαθητές Anticapitalista

Ρέθυμνο, κατάληψη στα γραφεία της εταιρίας “Γευσήνους”



27 Οκτώβρη 2015, Νο 1196Το απεργιακό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.5

Μετά και από τις δηλώσεις του αντιπρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεόδωρου
Λαόπουλου για επιβολή διδάκτρων, οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι του Α.Π.Θ προχώρησαν σε περαιτέρω κινητοποι-
ήσεις. Ο Φοιτητικός Σύλλογος Ηλεκτρολόγων-Μηχανι-
κών κάλεσε την Πέμπτη 22/10 σε μαζική παράσταση
στην πρυτανεία για το ζήτημα της υποχρηματοδότησης
και της σίτισης-στέγασης, καθώς ο προϋπολογισμός
του ΑΠΘ μειώνεται για φέτος κατά 20% γεγονός που
καθιστά ανέφικτη τη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Ο Σύλλογος Φοιτητών Νομικής προχώρησε σε διήμε-
ρη κατάληψη την Πέμπτη και Παρασκευή ενάντια στις
δηλώσεις Λαόπουλου, στην υποχρηματοδότηση και στην
αλλαγή του προγράμματος σπουδών. Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος κινήθηκαν και άλλες σχολές πραγματοποιώντας
συνελεύσεις. Οι φοιτητές της Αγγλικής Φιλολογίας προ-
χωρούν σε κινητοποίηση την Πέμπτη 29/10 στον πρό-
εδρο του τμήματος ενάντια στο να γίνει η πρακτική χω-
ρίς την καταβολή αμοιβής και έχει ορισθεί συνέλευση για
την Παρασκευή 30/10 για τη συμμετοχή του συλλόγου
στα φοιτητικά συλλαλητήρια ενάντια στην υποχρηματο-
δότηση που θα γίνουν αρχές Νοέμβρη αλλά και για τη
συμμετοχή στην πανεργατική απεργία στις 12 Νοεμβρη. 

Ιωάννα Κατλαμούση, φοιτήτρια

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών που διεκδικούν μόνιμους διορισμούς για να
καλυφτούν τα χιλιάδες κενά στα σχολεία πανελλαδικά. 

Ο Νίκος Κουράκης, αναπληρωτής εκπαιδευτικός δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Κάναμε κατάληψη
στο υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 21/10 για να
διεκδικήσουμε τις θέσεις εργασίας μας. Ο υπουργός
μας έχει φλομώσει στα ψέματα. Αναφέρει μεγαλύτερα
νούμερα προσλήψεων που ακόμα και έτσι δεν φτά-
νουν να καλύψουν τα κενά. Μείναμε μέσα στο υπουρ-
γείο πάνω από 10 ώρες για να καταφέρουμε να κλεί-
σουμε ραντεβού μαζί του την επόμενη μέρα. Τελικά,
καταφέραμε να κερδίσουμε επιπλέον 218 προσλήψεις
ειδικοτήτων στις 643 που είχαν προγραμματιστεί. Είναι
τίποτα μπροστά σε αυτές που χρειάζονται. 

Συνεχίζουμε επιδιώκοντας να συντονιστούμε και πιο
αποτελεσματικά. Να δυναμώσουμε το Συντονιστικό
Αναπληρωτών που έχει δημιουργηθεί για να ενώσει
όλους τους αναπληρωτές κι όχι να είμαστε πολλά διά-
σπαρτα κομμάτια που θα ζητάμε από μερικά ψίχουλα.
Ζητάμε μόνιμους διορισμούς, ενώ ένα ακόμα σημαντι-
κό αίτημα είναι οι επανατοποθετήσεις. Με ευθύνη του
υπουργείου έχουν σταλεί εκπαιδευτικοί όπου να’ ναι
σε σχέση με τις προηγούμενες θέσεις τους.   

Ετοιμαζόμαστε για την Πανεργατική στις 12 Νοέμβρη
και την Δευτέρα 2 Noέμβρη το Συντονιστικό Αναπληρω-
τών θα συνεδριάσει ξανά στα γραφεία της ΔΟΕ, καλών-
τας μαζί μας γονείς και τους άλλους εκπαιδευτικούς». 

Επιεικώς απαράδεκτα ήταν τα σχόλια του υπουργού
Παιδείας, Φίλη και της εφημερίδας Αυγή για την
«άγνοια των αναπληρωτών» σε σχέση με τις προσλή-
ψεις μέσω ΕΣΠΑ. Η Αυγή συγκεκριμένα σε κείμενό της
αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται «επειδή
δεν γνώριζαν ότι το ΕΣΠΑ δεν θα καλύψει φέτος την
περιοχή της Αττικής, με αποτέλεσμα να μην κάνουν
ορθότερες επιλογές».   

Σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν από τη
Δευτέρα 26 Οκτώβρη οι φαρμακοποιοί σε όλη τη χώρα ενάντια
στο «άνοιγμα» του επαγγέλματος. Ο ΠΦΣ ενημερώνει ότι κατά τη
διάρκεια της απεργίας ο κόσμος θα εξυπηρετείται από τα εφη-
μερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. 

Σε 24ωρη απεργία και
συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Υγείας προχώ-
ρησαν οι φυσικοθεραπευ-
τές στα δημόσια νοσοκο-
μεία την Πέμπτη 22 Οκτώ-
βρη για να ανακληθεί η
αναιτιολόγητη εξαίρεση
«του κλάδου των φυσικο-
θεραπευτών από την χο-
ρήγηση του Επιδόματος
Επικίνδυνης και Ανθυγιει-
νής εργασίας».

Π
ρώτη δύναμη στις εκλογές του νοσοκομείου Αττικό βγήκε η
Αγωνιστική Κίνηση Εργαζόμενων «Γαλέρα» στις εκλογές για
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. 

Συνολικά ψήφισαν 596 εργαζόμενοι, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν
579, με 10 λευκά και 7 άκυρα. Η «Γαλέρα» πήρε 195 ψήφους και
κατέλαβε 4 έδρες, η ΑΝΑΣΑ (Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συσπείρωση)
151 ψήφους και 3 έδρες, η ΑΝΑΝΥΨΗ (Ανεξάρτητο Ανανεωτικό
Υγειονομικό Ψηφοδέλτιο) 135 ψήφους και 2 έδρες και η Αγωνιστική
Συσπείρωση Υγειονομικών (ΠΑΜΕ) πήρε 98 ψήφους και 2 έδρες. 

Από τη «Γαλέρα» στο ΔΣ εκλέγονται: ο Μιχάλης Ρίζος, ο Σπύρος
Στάϊκος, ο Σωτήρης Παρασκευάς και ο Νίκος Κραβαρίτης. 

Ο Σπύρος Στάικος, μέλος του «Νυστεριού» και του ΣΕΚ μας
έστειλε την παρακάτω ανταπόκριση: «Το σωματείο στο Αττικό από
το 2009, μετά από μαζικούς αγώνες γιατρών και όλου του υπόλοι-
που προσωπικού, είχε περιθωριοποιήσει (μέχρι εξαφάνισης το
2012) τις «κυβερνητικές» δυνάμεις ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ με ένα ανεξάρτη-
το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Η νέα κατάσταση με αριστερό μνημόνιο
έδωσε την ευκαιρία να προσπαθήσουν οι εξαφανισμένοι από τη
ζωή του σωματείου μαζί με τους προϊστάμενους (και πιέσεις) να το
πάρουν στα χέρια τους. Η «Γαλέρα» δημιουργήθηκε από αριστε-
ρούς αγωνιστές με στόχο να υπάρχει απάντηση στη νέα πολιτική
κατάσταση, την επίθεση στο ΕΣΥ, τη διάλυση του νοσοκομείου
μας, για την ανασυγκρότηση της ελπίδας και της δράσης του σω-
ματείου, πέρα από ατομικές ενέργειες χωρίς σύνδεση, και με το
πρόγραμμά μας πήραμε 4 έδρες (1η δύναμη) στο νέο 15μελές ΔΣ».

Σ
υνεχίζονται οι κινητοποι-
ήσεις σε πολλά νοσοκο-
μεία ενάντια στην έλλειψη

προσωπικού, την υποχρηματο-
δότηση και τις αντεργατικές
αποφάσεις πολλών Διοικητών
νοσοκομείων. 

Στο νοσοκομείο Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού ετοιμάζονται
για απεργία διαρκείας εξαιτίας
της τραγικής κατάστασης του
Ακτινολογικού Τμήματος. Η Μα-
ρία Αλιφιέρη μας δήλωσε: «Απερ-
γήσαμε Πέμπτη και Παρασκευή
21 και 22 Οκτώβρη με τη συμπα-
ράσταση του σωματείου μας και
της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ ήρθε και αντι-
πρόσωπος της ΑΔΕΔΥ. Η Διοίκη-
ση του νοσοκομείου προσπάθη-
σε να σπάσει την απεργία αφού
έστελνε τους γονείς να βγάλουν
ακτινογραφίες στο διπλανό νο-
σοκομείο, το Αγία Σοφία. 

Εμείς προετοιμαζόμαστε να
ξεκινήσουμε απεργία διαρκείας
την Τρίτη 3 Νοέμβρη. Στις αρ-
χές Νοέμβρη θα κάνουμε και
Γενική Συνέλευση του Νοσοκο-
μείου όπου θα ζητήσουμε από
τους συναδέλφους όλων των
τμημάτων να κινηθούμε μαζί. Ο
αγώνας έχει δείξει ότι αν είμα-
στε όλοι μαζί μπορούμε να κερ-
δίσουμε τα αιτήματα μας. Αυτή
τη βδομάδα με πανό και ανακοι-
νώσεις θα ενημερώσουμε τους
γονείς και θα ζητήσουμε τη
συμπαράστασή τους, ενώ θα
επισκεφτούμε τους συναδέλ-

φους μας στο Αγία Σοφία για
να κάνουμε το ίδιο. Θα κλιμα-
κώσουμε μέχρι τη Γενική Απερ-
γία στις 12/11. Επίσης, και οι
τραυματιοφορείς βρίσκονται σε
αντίστοιχη διαδικασία αφού
βιώνουν μεγάλα προβλήματα».  

Στο Γεννηματά έγιναν δύο στά-
σεις εργασίας και δύο συγκεν-
τρώσεις. «Μετά από απόφαση
της συνέλευσής μας προχωρή-
σαμε σε δύο στάσεις εργασίας,
την Τετάρτη και την Πέμπτη 21
και 22 Οκτώβρη. Την πρώτη μέρα
50 με 60 άτομα συγκεντρωθήκα-
με έξω από το γραφείο της Διοί-
κησης με ντουντούκα και κάναμε
ανακοινώσεις για τα αιτήματα
μας: για τις προσλήψεις που
χρειάζονται, για την χρηματοδό-
τηση και όλα τα υπόλοιπα» μας
δήλωσε ο Χρίστος Αργύρης μέ-
λος ΔΣ του Σωματείου. 

«Μαζί μας βρέθηκε και αντι-
πρόσωπος από την Επιτροπή

Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες
που βρίσκονται στο Παλαί στο
Γαλάτσι. Έχουμε πάρει και μεις
απόφαση για στήριξη των προ-
σφύγων. Η τοποθέτηση έκανε
εντύπωση και επικροτήθηκε από
τους συναδέλφους. 

Εφημερίες
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε

τον Διοικητή, τον ρωτήσαμε τι
ξέρει για τις προσλήψεις και τι
έχει κάνει. Αποδείχτηκε ότι δεν
έχει κάνει τίποτα. Συν τοις άλ-
λοις με δική του απόφαση κλεί-
σανε εφημερίες στις μεταμο-
σχεύσεις με αποτέλεσμα να μην
γίνεται σωστά η δουλειά. Από
εκεί που ήταν τρία άτομα, τώρα
θα είναι ένα. Του τονίσαμε ότι
δεν μπορεί να παίρνει τέτοιες
μνημονιακές αποφάσεις και να
παίζει το ρόλο του μακριού χε-
ριού της κυβέρνησης. 

Οι συνάδελφοι μας από τον

Ευαγγελισμό κινούνται και αυτοί
ενάντια στα προβλήματα και κα-
λούν με στάση εργασίας σε
συγκέντρωση στις 3 Νοέμβρη
στο υπουργείο Υγείας. Θα ήταν
καλό να πάρουν κι άλλα σωμα-
τεία αντίστοιχη απόφαση στα
πλαίσια της προετοιμασίας για
την απεργία στις 12 Νοέμβρη». 

Στον Αγ. Σάββα στάση εργα-
σίας θα γίνει στις 29/10 (8-11πμ)
και συγκέντρωση στο προαύλιο
του νοσοκομείου. Αιτήματα των
εργαζόμενων είναι η  άμεση κά-
λυψη των 425 κενών οργανικών
θέσεων προσωπικού, η επανα-
λειτουργία όλων των κλειστών
δομών, η καταβολή όλων των
δεδουλευμένων των ιδιωτικών
συνεργείων, το διώξιμο των ερ-
γολάβων από το νοσοκομείο.

Εν τω μεταξύ, στη Μυτιλήνη
παραλίγο να υπάρξουν θύματα
το Σάββατο 24/10 αφού κατέρ-
ρευσε τμήμα της οροφής του
κτιρίου του Ογκολογικού τμή-
ματος εξαιτίας της σφοδρής
βροχόπτωσης και της ανύπαρ-
κτης συντήρησης. Οι εργαζόμε-
νοι καταγγέλλουν ότι δεν είναι
η πρώτη φορά που συμβαίνει
κάτι τέτοιο αφού έχουν προ-
ηγηθεί άλλα τέσσερα παρόμοια
περιστατικά. Μάλιστα, γιατρός
είχε ενημερώσει επίσημα λίγες
μέρες πριν το συγκεκριμένο πε-
ριστατικό για την συνεχή πτώση
σοβάδων. Η υποχρηματοδότη-
ση μπορεί να σκοτώσει... 

ANAΠΛΗΡΩΤΕΣ

Κατάληψη στο 
υπ. Παιδείας

Kινητοποιήσεις 
στο ΑΠΘ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργιακές κινητοποιήσεις
ενάντια στην υποχρηματοδότηση

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Πρώτη δύναμη η “Γαλέρα”

21/10, Παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Διοικητή του Γεννηματάς
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Κυκλοφορεί



Νο 1196, 27 Oκτώβρη 2015 Νέα από τους χώρουςσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας
στα κεντρικά γραφεία της Wind πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι της εταιρίας την Τετάρτη
21/10. 

H Λιλιάνα Κυρίμη από το σωματείο δήλωσε
στην ΕΑ «Την τελευταία περίοδο έχουν γίνει πά-
νω από 10 απολύσεις με τη μορφή εξαναγκα-
σμού σε παραίτηση, κάναμε στάση εργασίας και
παράσταση διαμαρτυρίας και σε συνάντηση με
την εταιρεία τους εκφράσαμε την αντίθεση μας
στις απολύσεις αλλά και την ανάγκη για υπογρα-
φή σύμβασης εργασίας χωρίς μειώσεις για τους
νεοπροσληφθέντες. Η συνέλευσή μας αποφάσι-
σε την κήρυξη 24ωρης απεργίας, η ημερομηνία
παραμένει ανοιχτή έτσι ώστε να συντονιστούμε
και με άλλα σωματεία. Το σωματείο μας θα συμ-
μετάσχει και στην γενική απεργία στις 12/11».

Για ακόμα ένα φθινό-
πωρο οι αρχές «αιφνι-
διάστηκαν» από τη βρο-
χή και η Αθήνα μετατρά-
πηκε σε λιμνούπολη.
Δύο άνθρωποι έχασαν
τη ζωή τους και εκατον-
τάδες σπίτια και αμάξια
γέμισαν λάσπες και νε-
ρά κυρίως στα δυτικά
προάστια της πόλης.  

Οι καταστροφές δεν
είναι αποτέλεσμα κάποι-
ας «θεομηνίας» αλλά εί-
ναι η τραγική συνέπεια
της συνέχειας της πολι-
τικής των άγριων περι-
κοπών που οδηγούν σε
κατάρρευση τις υποδο-
μές στις γειτονιές μας
στο βωμό της αποπλη-
ρωμής του χρέους και
των τραπεζιτών. 

Πληρώνουμε το γεγο-
νός ότι οι κυβερνήσεις
προτιμούν να ταΐζουν το
τέρας των τραπεζών και
να ρίχνουν λεφτά στο
πηγάδι του χρέους με
αποτέλεσμα να μείνουν
υποσχέσεις τα όποια αν-
τιπλημμυρικά έργα είχαν
ανακοινωθεί από τις
πλημμύρες των προ-
ηγούμενων ετών, την έλ-
λειψη συνεργείων και
μηχανημάτων για το κα-
θαρισμό των φρεατίων
αλλά και των εναπομει-
νάντων ρεμάτων, το κά-
ψιμο των δέντρων στα
βουνά της Αττικής και
τη γενικότερη τσιμεντο-
ποίηση.

Πανελλαδική απεργία για
την Κυριακή 1/11 κήρυξε η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων στον κλάδο του εμπο-
ρίου ενάντια στη λειτουργία
των καταστημάτων τις Κυρια-
κές, ενώ αποφάσισε και τη
συμμετοχή της στη γενική
απεργία στις 12/11. 

Στη σχετική ανακοίνωση
αναφέρει: «Καλούμε τα σω-
ματεία – μέλη μας, μέσα από
διαδικασίες γενικών συνελεύ-
σεων και συνεδρίασης των
οργάνων τους, να ενημερώ-
σουν τους εργαζόμενους και
να λάβουν αποφάσεις για τη
μαζική συμμετοχή των εργα-
ζομένων στις απεργιακές
μας κινητοποιήσεις με στόχο
την ανατροπή της Κυριακάτι-
κης λειτουργίας των κατα-
στημάτων και την επαναφο-
ρά της Κυριακής – Αργίας
στον Κλάδο».

Εκλογές πραγματοποιήθη-
καν την Τετάρτη 21 Οκτωβρί-
ου για την ανάδειξη νέου Δι-
οικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου Βριλησσίων. 

Σε 243 εγγεγραμμένους
ψήφισαν 156. Πρώτη με 114
ψήφους αναδείχτηκε η «Δη-
μοκρατική Αγωνιστική Συνερ-
γασία» (Δ.Α.Σ.) και δεύτερη η
«Αγωνιστική Πρωτοβουλία
Εργαζομένων Δήμου Βριλησ-
σίων» με 17 ψήφους και η
οποία εκλέγει αντιπρόσωπο.

Σε επαναλβανόμενες στά-
σεις εργασίας (2/10, 21/10,
23/10,) βρίσκονται εδώ και
τρεις βδομάδες οι εργαζόμε-
νοι του Οργανισμού Μεγά-
ρου Μουσικής Αθηνών απαι-
τώντας να λυθούν τα προ-
βλήματα στην καταβολή των
δεδουλευμένων 6 μηνών

Σε Γενική Συνέλευση του
σωματείου τους (ΣΕΟΜΜΑ)
αποφασίστηκε να κλιμακώσουν
τις κινητοποιήσεις τους μέχρι
να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις
του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ενώ για την Παρασκευή 30
Οκτωβρίου έχουν προγραμμα-
τίσει 24ωρη απεργία.

Την Τετάρτη 21/10 πραγματοποιήθη-
κε συνέλευση του σωματείου εκτάκτων
του Υπουργείου Πολιτισμού και αποφά-
σισαν τη συμμετοχή τους στη Γενική
Απεργία στις 12 Νοεμβρίου αλλά και
την κήρυξη άλλης μιας 24ωρης απερ-
γίας για την Παρασκευή 30/10. Το αίτη-
μα της απεργίας είναι να μην απολυ-
θούν οι εκατοντάδες εργαζόμενοι των
οποίων λήγουν οι συμβάσεις, ενώ κα-
λούν και σε συγκέντρωση την ίδια μέρα
στις 10πμ έξω από το Υπουργείο στα
Εξάρχεια. 

Σε σχετική ανακοίνωση το σωματείο
αναφέρει: «Η λήξη εκατοντάδων συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου υπαλλήλων του
υπουργείου, εγείρει το μεγάλο πρόβλη-
μα της εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι
συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ καλύπτουν σε
μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του υπουρ-
γείου με ένα καθεστώς εργασίας στο
οποίο ανακυκλώνονται συνεχώς, μετακι-
νούνται, μεταπηδούν από σύμβαση σε
σύμβαση, από διαστήματα εργασίας σε
διαστήματα ανεργίας, με μειωμένα δι-
καιώματα και αμοιβές. Δουλεύουν με
ολιγόμηνες συμβάσεις, που είτε λήγουν
χωρίς να δικαιούνται ταμείο ανεργίας εί-

τε ανανεώνονται κατά συνθήκη χωρίς
κάποια προοπτική. 

Το σύνολο των εργαζομένων εναντιώ-
νεται στην συνεχή υποτίμηση της εργα-
σίας του, σε όλους εκείνους τους νό-
μους και τους κανονισμούς οι οποίοι
ακυρώνουν τη συνέχεια στην εργασία.
Διεκδικεί τη συνέχιση των συμβάσεων

με στόχο την τοποθέτηση των συναδέλ-
φων σε θέσεις αορίστου χρόνου αντί-
στοιχες με τις ανάγκες του ΥΠΠΟ. 

Δεν περισσεύει κανείς, η ανάγκη για
μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι πιο επι-
τακτική από ποτέ. Έχοντας μπροστά μας
το τρίτο και χειρότερο για τους εργαζό-
μενους μνημόνιο, αντιστεκόμαστε στις
απολύσεις, συνεχίζουμε και αγωνιζόμα-
στε για την δουλειά και την ασφάλιση
μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους
που δίνουν τη μάχη ενάντια σε απολύ-
σεις, κλεισίματα, ιδιωτικοποιήσεις».

Συνέντευξη τύπου για τους 14
μήνες από τις δημοτικές εκλογές,
την παρουσία του στο συμβούλιο
και τα πεπραγμένα της δημοτικής αρχής, έδωσε το
δημοτικό σχήμα «Ανταρσία στα Χανιά» την Πέμπτη
22 Οκτώβρη.

Οι ομιλητές τόνισαν «Οι δεκατέσσερις μήνες δη-
μαρχίας Βάμβουκα αποδεικνύουν ότι αυτό που
χρειαζόταν ο Δήμος δεν ήταν απλά μια διαφορετι-
κού ύφους και στυλ διαχείριση, ούτε ένας εξορθο-
λογισμός της διοίκησης.

Η Δημοτική Αρχή δεν είναι άμοιρη πολιτικών ευ-
θυνών. Στήριξε σε κάθε φάση τις επιλογές της άρ-
χουσας τάξης με αποκορύφωμα τη θέση που υιο-
θέτησε κατά τη διάρκεια του περασμένου Ιουλίου,
στο δημοψήφισμα υπέρ του ΝΑΙ. Σήμερα ανακαλύ-
πτουν τις συνέπειες  των πολιτικών που στήριξαν.
Η δημοτική αρχή έχει εξελιχθεί σε παράγοντα κή-
ρυξης πολέμου ενάντια στου δημότες και τα δι-
καιώματά τους. Διαχειρίζεται περικοπές, συνεχίζει

τους αποκλεισμούς στην πρό-
σβαση σε προνοιακές δομές σε
μερίδες πολιτών, συνεχίζει φο-

ρομπηχτικές πολιτικές  και προωθεί ιδιωτικοποι-
ήσεις».

Ενώ κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας
του σχήματος επεσήμαναν «Η Ανταρσία στα Χανιά
αποτέλεσε την πιο αποφασιστική δύναμη, μέσα στο
Δημοτικό Συμβούλιο όλη την προηγούμενη χρονιά,
έκφρασης των λαϊκών αιτημάτων και αντιστάσεων,
χωρίς να δείξει την παραμικρή «κατανόηση» απέ-
ναντι στην πολιτική των περικοπών και της διάλυ-
σης της αυτοδιοίκησης.  Γι’ αυτό δεχτήκαμε και δε-
χόμαστε απανωτές επιθέσεις. Μέσα και έξω από το
Δημοτικό Συμβούλιο παλέψαμε ενάντια στη βαρβα-
ρότητα των μνημονίων, την καταπάτηση των δι-
καιωμάτων στηρίζοντας τους εργαζόμενους που
επαναδιεκδικούν  την πόλη τους, προβάλλοντας
μια διαφορετική προοπτική για την πόλη και τη κοι-
νωνία. Έτσι θα συνεχίσουμε».

Την Παρασκευή 23/10 το σωματείο των εργαζομένων στο
Μετρό (ΣΕΛΜΑ) και ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση και
παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η αφορμή για την κινητοποίηση ήταν διπλή. Αφενός η φη-
μολογία για αύξηση του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, κάτι με το οποίο το συνδικαλιστικό κίνημα του κλά-
δου αντιτίθεται εδώ και χρόνια. Αφετέρου διαμαρτυρόμαστε
για την κατάχρηση του ούτως ή άλλως φασιστικού πειθαρχι-
κού κανονισμού από τη μεριά της διοίκησης. Ουσιαστικά
εδώ και καιρό έχει στηθεί μια φάμπρικα πειθαρχικών διώξε-
ων απέναντι σε μη αρεστούς προς τη διοίκηση υπαλλήλους,
είτε βαφτίζοντάς τους ψεύτες είτε με την κατηγορία της
“αντισυναδελφικής συμπεριφοράς” επειδή αντιμίλησαν σε
κάποιο προϊστάμενό τους. Αποκορύφωμα η πειθαρχική δίω-
ξη της τεχνικού ασφαλείας. Η συναδέλφισσα διώκεται με τη
δήθεν κατηγορία ψευδούς αναφοράς, δίωξη που από μόνη
της παραβιάζει το νομικά επιβεβλημένο ανεξάρτητο της

γνώμης του τεχνικού ασφαλείας.
Στη συγκέντρωση αναρτήσαμε πανό στην είσοδο της εται-

ρίας στην οδό Αθηνάς, μοιράστηκε υλικό για τη Συνέλευση
του Συντονισμού την 1η Νοέμβρη και στη συνέχεια έγινε πα-
ράσταση διαμαρτυρίας και στο γραφείο της διοίκησης.

Nίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος ΜΕΤΡΟ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

“Θεομηνία”;
ΜΕΤΡΟ Όχι αύξηση στο εισιτήριο
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Αυτή τη στιγμή πρέπει να παλέψουμε να μην περά-
σουν οι ιδιωτικοποιήσεις ούτε της καθαριότητας

ούτε άλλων υπηρεσιών. Χρειάζονται δυναμικές κινητο-
ποιήσεις. Καταλήψεις κι απεργίες για να νικήσουμε. 

Έχουμε μπροστά μας τη γενική απεργία στις 12/11
και πάμε για καταλήψεις στους δήμους στις 4/11,
όπου καλούμε φορείς, σωματεία και εργαζόμενους σε
κάθε γειτονιά να έρθουν και να στείλουμε το μήνυμα
ότι είμαστε πολλοί κι αποφασισμένοι. 

Είναι σημαντικό επίσης να προχωρήσουμε σε κινητο-
ποιήσεις σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα. Για να σπά-
σουν οι φράχτες και τα σύνορα και οι άνθρωποι που φεύ-
γουν από τις χώρες τους λόγω των πολέμων να βρίσκουν
κάπου να ακουμπήσουν. Και οι δικοί μας άνθρωποι ήρθαν
σαν πρόσφυγες πριν από χρόνια και πρέπει να είμαστε
στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Να διεκδικήσουμε
από τους δήμους, χώρους για τη φιλοξενία των προσφύ-
γων για όσο καιρο χρειάζονται, να διεκδικήσουμε σίτιση,
φροντίδα για τα παιδιά. Όλα αυτά σημαίνουν προσλή-
ψεις και τα σωματεία μας αυτό πρέπει να απαιτήσουν.

Ρούλα Σουντουλίδου
ΔΣ Σωματείου εργαζομένων δήμου Βριλησσίων

Τα νέα μέτρα αγγίζουν τις ζωές όλων. Δεν έχει να κά-
νει μόνο με τους εργαζόμενους στους δήμους. Γι'

αυτό και πάμε σε καταλήψεις στα δημαρχεία στις 4/11,
να μαζέψουμε όλη την τοπική κοινωνία για να συζητή-
σουμε τα κοινά μας προβλήματα και να οργανώσουμε
την απάντησή μας. 

Την ίδια μέρα θα γίνουν γενικές συνελεύσεις κι εμείς
στην Αγ.Παρασκευή σκεφτήκαμε να κάνουμε και μια
εκδήλωση για το ασφαλιστικό. Στις 12 Νοέμβρη πάμε
για γενική απεργία και για δυναμική συνέχεια. Θέλου-
με προσλήψεις με μόνιμη και σταθερή σχέση εργα-
σίας. Υπάρχουν πάγιες ανάγκες που δεν μπορούν να
καλύπτονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Δεν πα-
λεύουμε απλά για τις θέσεις μας αλλά για τη σωτηρία
των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δήμοι. Αν χάσουμε
τον αγώνα θα χάσει ολόκληρη η κοινωνία. Θα συμμε-
τέχω στη συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες την 1η Νοέμβρη
γιατί αν δεν συντονιστούμε δεν μπορούμε να πετύχου-
με κανένα στόχο. Αυτό ήταν πάντα το μεγάλο μας
πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Αντί να πηγαίνου-
με αποσπασματικά, σήμερα οι εργαζόμενοι στην
Υγεία, αύριο εμείς κλπ, να συντονιστούμε και να παρα-
λύσουμε τα πάντα για να δούμε αποτελέσματα.

Στέλλα Τζανίνη, πρόεδρος Σωματείου 
εργαζομένων δημου Αγ.Παρασκευής 

Ο
ργανώνονται οι “πενταμηνίτες” των δή-
μων, οι εργαζόμενοι δηλαδή που δου-
λεύουν με πεντάμηνες συμβάσεις μέσω

προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.  

Ήδη σε μια σειρά δήμους με τη βοήθεια των σω-
ματείων συγκροτούνται επιτροπές αγώνα πενταμηνι-
τών. Παραδειγματικά να αναφέρουμε την πρωτοβου-
λία της Επιτροπής Εργαζομένων στα 5μηνα δήμου
Ν.Ιωνίας και του αντίστοιχου σωματείου του δήμου,
να καλέσει σε σύσκεψη σωματείων κι επιτροπών
πενταμηνιτών από τους γύρω δήμους, την Παρα-
σκευή 30/10, 6μμ στο Συνεδριακό Κέντρο της πόλης. 

“Ολοι εμείς που δουλεύουμε με πεντάμηνα σε
δήμους και μια σειρά υπηρεσίες του δημοσίου
χρειάζεται να οργανωθούμε, να συντονιστούμε,
και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας” λένε
πενταμηνίτες που συμμετέχουν στο Συντονισμό
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες,
καλώντας στην Πανελλαδική Συνέλευση του Συν-
τονισμού την 1η Νοέμβρη στην ΕΣΗΕΑ.

“Απο τον Ιούλιο δουλεύουν με πεντάμηνα πά-
νω απο 30.000 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες Δήμων
αλλά και μια σειρά άλλες υπηρεσίες του Δημοσί-
ου. Μπορεί να μας βαφτίζουν «ωφελούμενους»,
ότι δηλαδή μας κάνουν χάρη που μας δίνουν 500
ευρώ το μήνα, αλλά η αλήθεια είναι διαφορετική
και την ξέρουμε όλοι μας. Καλύπτουμε πραγματι-
κές ανάγκες σε δεκάδες υπηρεσίες που χωρίς
εμάς δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ειτε
στην καθαριότητα των δήμων, είτε στις κοινωνι-
κές υπηρεσίες, είτε οπουδήποτε.

Διάλυση
Πίσω απο τα ψέματα του «υπερτροφικού δημό-

σιου τομέα στην Ελλάδα» κρύβεται η πραγματι-
κότητα της διάλυσης δημόσιων υπηρεσιών που
έχουν ανάγκη οι πολίτες, μέσα από το πάγωμα
των προσλήψεων. Τέτοιες στοιχειώδης ανάγκες
για την κοινωνία προσπαθούν να καλύψουν οι κυ-
βερνώντες, με την φτηνή, χωρίς δικαιώματα,
ανακυκλώσιμη κάθε πέντε μήνες δουλειά μας.

Δεν είμαστε πενταμηνίτες από «χόμπυ». Οι περισ-
σότεροι φεύγουμε από τον ένα δήμο όταν τελειώνει
το πεντάμηνο και συνεχίζουμε μετά από λίγο σε κά-
ποιον άλλο δήμο. Για να το πούμε διαφορετικά «κα-
λύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες» που έχουν
οι δήμοι και γι’ αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε τα δι-
καιώματά μας σαν εργαζόμενοι, και πάνω απ’ όλα
το δικαίωμα σε μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Αυτή είναι μια πάγια τακτική των κυβερνήσεων
τα τελευταία χρόνια. Τώρα είναι οι «πενταμηνί-
τες» παλιότερα ήταν «οι συμβασιούχοι και οι επο-
χικοί». Με ένα μεγάλο αγώνα το 2004 που κράτη-
σε πολλους μήνες χιλιάδες συμβασιούχοι κατά-
φεραν και κέρδισαν μόνιμη και σταθερή δουλειά.  

Να οργανωθούμε και να συντονιστούμε λοι-
πόν, για να απαιτήσουμε να ισχύουν και για εμάς,
το πεντάμηνο της υπηρεσίας μας, όλα τα εργατι-
κά δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι.
Να πληρωνόμαστε στην ώρα μας.  

Επειδή καλύπτουμε πραγματικές ανάγκες στην
κοινωνία να διεκδικήσουμε μαζικές προσλήψεις
στου δήμους έτσι ώστε να αποκτήσουμε μόνιμη
και σταθερή δουλειά για να μπορούμε να προ-
σφέρουμε στην κοινωνία αυτά που έχει ανάγκη.

Ζητάμε από τα σωματεία των εργαζόμενων
στους ΟΤΑ να ανοίξουν τις πόρτες τους για να
διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα δικαιώματα μας σαν
εργαζόμενοι”.

Σ
ε καταλήψεις
δημαρχείων στις
4 Νοέμβρη καλεί

η ΠΟΕ ΟΤΑ, στο δρό-
μο για τη γενική απερ-
γία της 12ης Νοέμ-
βρη. Αυτό ανακοινώ-
θηκε μετά από μια ιδι-
αίτερα μαζική σύσκε-
ψη της Ομοσπονδίας
με εκπροσώπους
πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων ΟΤΑ, την Παρα-
σκευή 23/11.

Την ημέρα των κα-
ταλήψεων θα πραγμα-
τοποιηθούν γενικές
συνελεύσεις των πρω-
τοβάθμιων σωματείων
καθώς και συσκέψεις
με τοπικούς φορείς
και σωματεία άλλων
κλάδων.

Μειώσεις
Οι νέες μειώσεις σε

μισθούς, η εξαίρεση
των εργαζομένων στην
καθαριότητα από τα βα-
ρέα κι  ανθυγιεινά, οι
ιδιωτικοποιήσεις υπηρε-
σιων της τοπικής αυτο-
διοίκησης και η έλλειψη
σε προσωπικό αποτε-
λούν τα κεντρικά ζητή-
ματα για τους εργαζό-
μενους στους δήμους,
ταυτόχρονα με τη μάχη
ενάντια στο σύνολο των
μνημονιακών μέτρων.

Επιπλέον σε παννατ-
τική στάση εργασιας
τη Δευτέρα 26/10,
προχώρησαν οι δημο-
τικοί υπάλληλοι που
εργάστηκαν το 2013
πέραν του ωραρίου
τους στο επιχειρησια-
κό πρόγραμμα “Εθνικό
Δημοτολόγιο” και μέ-
χρι σήμερα δεν έχουν
πληρωθεί. Οι εργαζό-
μενοι καλούνται σήμε-
ρα να δουλέψουν στο
νέο πρόγραμμα “Εθνι-
κό Ληξιαρχείο”, με την
ΠΟΕ ΟΤΑ να τους κα-
λεί σε αποχή μέχρι να
λυθεί το ζήτημα, θεω-
ρώντας “αυτονόητο
πως εφόσον δεν πλη-
ρώνονται οι εργαζόμε-
νοι για την πρόσθετη
εργασία που εκτέλε-
σαν το 2013 δεν πρό-
κειται να πληρωθούν
και για αυτή που πα-
ρέχουν σήμερα”. 

Σ.Μ.

Είναι πολλά τα ζητήματα για τους εργαζόμενους
στους ΟΤΑ. Μισθολόγιο, βαρέα κι ανθυγιεινά, ιδιωτι-

κοποιήσεις. Πρέπει όμως να πολιτικοποιήσουμε περισ-
σότερο το λόγο μας. Η χώρα είναι σε επιτροπεία και δεν
μπορούμε να μένουμε στα κλαδικά ζητήματα. Χρειάζον-
ται πιο σκληρές κινητοποιήσεις. 

Δεν αρκούν πλέον οι 24ωρες απεργίες χωρίς προ-
οπτική. Να πάμε σε προειδοποιητική 48ωρη απεργία και
να κλιμακώσουμε με επαναλαμβανόμενες απεργίες σε
συντονισμό με άλλους κλάδους. Η Υγεία, η Παιδεία, η
τοπική αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία βάλονται
αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει από κοινού να δώσουμε τη
μάχη.

Είναι καλό που υπάρχει μπροστά η γενική απεργία
της 12/11 και η μέρα των καταλήψεων στις 4/11, αλλά
δεν φτάνει. Χρειάζεται κλιμάκωση και συντονισμός. Η
συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες την 1η Νοέμβρη είναι ό,τι καλύτερο.
Πρέπει τα σωματεία σε κάθε περιοχή να βρεθούν και να
συντονιστούν. Στη Ν.Φιλαδέλφεια, τα σωματεία δασκά-
λων, καθηγητών, εργαζομένων του δήμου, μαθητές, μα-
ζί με συλλογικότητες και φορείς της γειτονιάς είμαστε
σε συντονισμό ήδη από την περίοδο των χαρατσιών και
κάθε φορά που ανοίγουν ζητήματα κινητοποιούμαστε
όλοι μαζί.

Γιώργος Ορταντζόγλου πρόεδρος Σωματείου 
εργαζομένων δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκιδόνας

Οι μέρες που έρχονται είναι φοβερά δύσκολες. Εγώ
που μιλάω είμαι με καρκίνο και δεν μπορώ να βγω

στη σύνταξη. Καρκίνους που παθαίνουμε από τη δου-
λειά στα απορριματοφόρα και στα σκουπίδια. Μας κό-
βουν τη ζωή κι άντε πες εμείς ζήσαμε, τί θα γίνει με τα
παιδιά μας είναι το θέμα. 

Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και χρειάζεται πρόσληψη
μόνιμου προσωπικόυ. Ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν τέ-
τοιες αποφάσεις, τις έχουν παγώσει και χρησιμοποιούν
κάθε είδους ελαστικές σχέσεις εργασίας με δίμηνες,
τρίμηνες, πεντάμηνες κι οκτάμηνες συμβάσεις. Τον Τσί-
πρα εμείς τον βγάλαμε, εμείς θα τον ρίξουμε. 

Χρειάζεται πρώτα απ'όλα συσπείρωση στην Ομο-
σπονδία μας. Πρέπει να αντισταθούμε όλοι μαζί σαν μια
γροθιά. Αλλά προσοχή! Όταν λέω όλοι μαζί αφήνω
απ'έξω τους χρυσαυγίτες. Οι ναζιστές δεν χωράνε στο
συνδικαλισμό. Αυτοί που μέσω του Κασιδιάρη βγαίνουν
και κατηγορούν τους εργαζόμενους στο δημόσιο και
ονειρεύονται ξερονήσια και χαρτιά φρονημάτων.

Δημήτρης Αργυρόπουλος
πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων δήμου Περάματος

Η μάχη των
πεντάμηνων ΟΤΑ - Καταλήψεις 4Ν

Πολύ μαζική η σύσκεψη της ΠΟΕ-ΟΤΑ με τους εκπροσώπους των σωματείων την Παρασκευή 23/10 
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Α
κινητοποιούν τα πλοία οι ναυτεργάτες στις 2 και 3 Νοέμ-
βρη και κατεβαίνουν σε 48ωρη απεργία με προοπτική κλι-
μάκωσης αμέσως μετά. Αυτό αποφάσισε η Πανελλήνια

Ναυτική Ομοσπονδία όπως και τη συμμετοχή τους στην γενική
απεργία της 12ης Νοέμβρη.

Ώρα σύγκρουσης για τους ναυτεργάτες, που προσθέτουν
ένα ακόμα επεισόδιο στο πρόσφατο αγωνιστικό παρελθόν του
κλάδου, μετά το κύμα επισχέσεων ενάντια στην απληρωσιά των
εφοπλιστών τη χρονιά που πέρασε αλλά και την απεργία διαρ-
κείας στις αρχές του 2013, που σημαδεύτηκε από την επιστρά-
τευση αλλά και τη γενική απεργία αλληλεγγύης στους επιστρα-
τευμένους ναύτες  που πλημμύρισε το λιμάνι.

Όπως καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ στο απεργιακό της κάλεσμα, η
ναυτιλιακή πολιτική της κυβέρνησης επιδιώκει την κατάργηση
των οργανικών συνθέσεων στην ακτοπλοΐα με μοναδικό στόχο
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εφοπλιστών και των
τραπεζών. Σύμφωνα με τους ναυτεργάτες, η κατάργηση των ορ-
γανικών συνθέσεων κρύβει κινδύνους τόσο για τους ναύτες όσο
και για το επιβατικό κοινό. “Τα πλοία ως προς τις εργασιακές
σχέσεις θα επανέλθουν στην εποχή της γαλέρας, ενώ η ασφά-
λεια των πλοίων υποβαθμίζεται και εγκυμονούνται θανάσιμοι κίν-
δυνοι για το επιβατηγό κοινό και τους απασχολούμενους Ναυ-
τεργάτες”. “Η πολιτική αυτή ... οδηγεί με βεβαιότητα το ναυτικό
επάγγελμα στο πυρ το εξώτερο, στον μαζικό εξοστρακισμό χι-
λιάδων Ναυτικών από την Ναυτιλία, διαμορφώνει συνθήκες και
προϋποθέσεις να θρηνήσουμε νέες ναυτικές τραγωδίες όπως
έγινε με το ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ και το NORMAN ATLANTIC”.

Ξεπούλημα

Οι ναυτεργάτες δεν θα μπορούσαν να μη συμπεριλάβουν στο
απεργιακό τους πλαίσιο την αντίθεσή τους με το ξεπούλημα
των λιμανιών, αλλά και το σύνολο των νέων μνημονιακών μέ-
τρων.

“Ταυτόχρονα χωρίς ίχνος ντροπής ο Υπουργός Ναυτιλίας
προωθεί με ταχύτατες διαδικασίες το ξεπούλημα του μεγαλύτε-
ρου λιμανιού της χώρας μας στην κινέζικη πολυεθνική COSCO.
Παράλληλα αφήνουν άθικτο το σκανδαλώδες και προκλητικό
θεσμικό πλαίσιο της φοροασυλίας και ασυδοσίας στην ποντο-
πόρο ναυτιλία, στην ακτοπλοΐα, στην κρουαζιέρα και στα πορθ-
μεία” αναφέρουν.

Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμένου με την υπογραφή και ψήφιση
του τρίτου μνημονίου επιχειρεί να ολοκληρώσει την βάρβαρη
πολιτική των μνημονιακών δεσμεύσεων συντρίβοντας τα ασφα-
λιστικά – συνταξιοδοτικά – κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα
του εργαζόμενου λαού. 

Σειρά τώρα έχουν: Η κατεδάφιση του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης, τα εργασιακά, οι ιδιωτικοποιήσεις μεγάλων παρα-
γωγικών και κερδοφόρων δημόσιων επιχειρήσεων μαζί και του
δημόσιου πλούτου της χώρας, νέα φοροκαταιγίδα μέτρων με
τον ΕΝΦΙΑ, τα χαράτσια, πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, την
αύξηση του ΦΠΑ που ισοπεδώνουν τα εισοδήματα των εργαζο-
μένων, των αυτοαπασχολουμένων και γενικότερα των μεσαίων
κοινωνικών στρωμάτων.

Η δημόσια υγεία, η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια οδηγούνται
σε τραγικά αδιέξοδα και η κυβέρνηση με την πολιτική της δεί-
χνει τον δρόμο σε ιδιωτικά συμφέροντα αποδομώντας ότι έχει
απομείνει όρθιο στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας”.

Ραντεβού στους καταπέλτες λοιπόν για τους ναυτεργάτες, το
διήμερο 2 και 3/11, οι οποίοι προειδοποιούν “ότι η μάχη δεν θα
κριθεί στην Βουλή για όλα τα παραπάνω αλλά στους δρόμους
και στους αγώνες του εργατικού κινήματος και αυτοί θα είναι
που θα κρίνουν το αποτέλεσμα της κρίσιμης αναμέτρησης που
είναι μπροστά μας”.

Σ.Μ.

Με επιτυχία έγινε η εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Α' Πειραιά
με θέμα “Λιμάνι στα χέρια των εργατών, καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες” και ομιλητές τον πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ Αντώνη
Νταλακογιώργο, τον Τάσο Αναστασιάδη από το Συντονισμό
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες και τον Δη-
μήτρη Βογιατζίδη από την Εργατική Λέσχη Κερατσινίου. 

Οι εισηγητές άγγιξαν όλα τα θέματα: ο Αντώνης Νταλακο-
γιώργος αρχικά περιέγραψε το σχέδιο ξεπουλήματος του
ΟΛΠ, δίνοντας μια καθαρή εικόνα για τις επιπτώσεις που θα
έχει στη κοινωνία. Στη συνέχεια ο Τάσος Αναστασιάδης πε-
ριέγραψε το πως οι αγώνες μπορούν να πυροδοτηθούν και
να είναι νικηφόροι συνδέοντας τη μάχη του λιμανιού με τους

πρόσφυγες. Τελευταίος ομιλητής ο Δημήτρης Βογιατζίδης
έβαλε την εικόνα από το τοπικό κίνημα στο Κερατσίνι για τα
λιπάσματα αλλά και συνολικά ενάντια στο ξεπούλημα του
ΟΛΠ. 

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πλούσια με τοποθετή-
σεις γύρω από το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να
ξεσπάσουν οι αγώνες των εργαζόμενων στο λιμάνι. Η εκδή-
λωση ήταν μια επιτυχημένη προσπάθεια της τοπικής επιτρο-
πής Α' Πειραιά. Το επόμενό μας ραντεβού είναι στις 28/10
με παρέμβαση στην παρέλαση καθώς και στις 2 -3 Νοέμβρη
στη 48ωρη απεργία των ναυτεργατών.

Μιχάλης Πέππας

Α
ψηφώντας την καταρρακτώδη
βροχή την Πέμπτη 22/10 οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΛΠ και του ΟΛΘ

πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας στα πλαίσια της
24ωρης πανλιμενικής απεργίας ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση των δύο λιμα-
νιών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.  

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ερ-
γαζόμενοι του Υπουργείου Ναυτιλίας,
της ΠΕΝΕΝ, του σωματείου εργαζομέ-
νων στην Cosco, τη Ναυπηγοεπισκευ-
στική ζώνη, κάτοικοι και εργαζόμενοι
του δήμου Κερατσινίου και Περάμα-
τος, που παρέμειναν κλειστοί σε ένδει-
ξη συμπαράστασης. Με πανό στη συγ-
κέντρωση συμμετείχαν επίσης ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΛΑΕ, η Λαϊκή Επιτροπή και άλλοι φο-
ρείς και συλλογικότητες. 

“Ήρθαμε σήμερα από τη Θεσσαλονί-
κη για συμπαράσταση προς τους συνα-
δέλφους του ΟΛΠ, από όπου ξεκινά η
ιδιωτικοποίηση και ακολουθεί ο ΟΛΘ”
μας είπε ο Βασίλης Παρασκευόπουλος.
“Πιστεύουμε να αποτρέψουμε την πώ-
ληση και των δύο λιμανιών. Έχουμε
δώσει πολλούς αγώνες όλα αυτά τα
χρόνια. Στον ΟΛΘ δουλεύαμε 1200
άτομα. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει
γίνει ούτε μία πρόσληψη και το εργα-
σιακό βάρος έχει πέσει σε λίγα άτομα,
τα οποία έχουν μεγάλο φόρτο εργα-
σίας με κίνδυνο να γίνουν ζημιές. Το λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να ζήσει
άλλες 500 οικογένειες που υποφέρουν
από την ανεργία. Η ιδιωτικοποίηση
ήταν κάτι που μεθοδεύτηκε όλα αυτά
τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις,
αλλά εμείς με τους αγώνες μας δεν
τους αφήσαμε. Τώρα συνεχίζουμε. Αν
περάσει θα πάθουμε ότι έπαθε το Λί-
βερπουλ. Από την ώρα που πωλήθηκε
καταστράφηκε όλη η πόλη, αυξήθηκαν
τα κόμιστρα, κλείσανε βιομηχανίες, έγι-
νε εσωτερική μετανάστευση και έγινε

μία πόλη φάντασμα”. 

Συνάντηση

“Βγήκαμε περισσότερο ανήσυχοι
από ότι μπήκαμε”, ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος της ΟΜΥΛΕ, Γιώργος Γεωργα-
κόπουλος αμέσως μετά τη συνάντηση
με τον υπουργό. “Δυστυχώς προσπά-
θησε με διάφορα ωραία λόγια να φτια-
σιδώσει μια φρικτή κατάσταση που
πρόκειται να εξελιχθεί στο λιμάνι με
την πώληση του Λιμανιού του Πειραιά
και της Θεσσαλονίκης, τόσο για το ερ-
γασιακό όσο και για την πόλη. 

Εμείς του θέσαμε το θέμα να απο-
συρθούν οι διαγωνισμοί πώλησης του
λιμανιού, αυτός μας είπε ότι θα επιδιώ-
ξει να ισχύσει η σύμβαση που έχουμε
και να υπογράψει και άλλη μία και μετά
τίποτα. Άρα τέρμα και οι ψευδαισθή-
σεις περί διασφαλίσεων. Ένα είναι το
ζήτημα. Ξεπουλιέται το λιμάνι, ξεπου-
λιέται ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη,
που έρχεται σε δύο μήνες. Άρα λοιπόν

δεν υπάρχει τίποτα άλλο, όλοι μαζί με
το μέτωπο που δημιουργήσαμε είμα-
στε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε
τον αγώνα. Είμαι αισιόδοξος ότι μπο-
ρούμε αυτό το εξευτελιστικό σχέδιο
για την πώληση των λιμανιών να το σκί-
σουμε και να το πετάξουμε στη θάλασ-
σα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος και εί-
ναι σίγουρο ότι στο τέλος θα είμαστε
νικητές”. 

Σε σύσκεψη καλεί το Συντονιστικό
Αγώνα Κερατσινίου – Δραπετσώνας,
την Πέμπτη 29/10, για την “οργάνωση
και τον παραπέρα συντονισμό της
αγωνιστικής μας αντίστασης στην πε-
ραιτέρω ιδιωντικοποίηση του ΟΛΠ κι
αυτών που συνεπάγονται για την ευρύ-
τερη περιοχή του Πειραιά”.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις
7μμ στην αίθουσα του δημοτικού συμ-
βουλίου του πρώην δημαρχείου Δρα-
πετσώνας.

Κ.Θ.

Απεργία
ενάντια στο ξεπούλημα

Εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στον Πειραιά

48ωρη στα καράβια
“Ραντεβού στους
καταπέλτες”!

Συγκέντρωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας στις 22/10

ΛΙΜAΝΙΑ



Η
οργάνωση της Γενικής Απερ-
γίας στις 12 Νοέμβρη έχει
ήδη ξεκινήσει από τη μεριά

του Συντονισμού Ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες. Στο
δρόμο για την απεργία της 12/11, ο
Συντονισμός θα πραγματοποιήσει
Πανελλαδική Συνέλευση Εργατικής
Αντίστασης, την Κυριακή 1/11, στην
ΕΣΗΕΑ, για την οργάνωση αλλά και
τη συνέχεια των αγώνων. 

“Στις 12 του Νοέμβρη απεργού-
με και διαδηλώνουμε για να μην
πάει η σύνταξη στα 67, για να σώ-
σουμε τα ταμεία και τις συντάξεις
για να σταματήσουμε τις νέες πε-
ρικοπές στους μισθούς. Για να
μην περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις
σε λιμάνια, αεροδρόμια, τραίνα,
νερό και ΔΕΗ. Απεργούμε για να
κερδίσουμε προσλήψεις για τα
σχολεία, τους δήμους και τα νο-
σοκομεία που ρημάζουν από τις
περικοπές των μνημονίων. 

Δεν σταματάμε όμως σε μια
24ωρη. Χρειάζεται η απεργία αυτή
να έχει την μεγαλύτερη επιτυχία για
να προχωρήσουμε και να κλιμακώ-
σουμε απεργιακά, για να αναγκά-
σουμε την κυβέρνηση του Τσίπρα
να πάρει πίσω όλες τις επιθέσεις
και να ξηλώσουμε τις μνημονιακές
πολιτικές της τελευταίας πενταε-
τίας” αναφέρει σε προκήρυξή του ο
Συντονισμός και συνεχίζει σχετικά
με την οργάνωση της μάχης: 

Οργάνωση

“Χρειάζεται να σημάνει συναγερ-
μός σε κάθε χώρο δουλειάς. Να
προχωρήσουμε σε γενικές συνελεύ-
σεις σε κάθε σωματείο και χώρο.
Να συζητήσουμε με τους συναδέλ-
φους για τη σημασία της απεργίας
και να την οργανώσουμε. Να συγ-
κροτήσουμε απεργιακές επιτροπές
παντού για την επιτυχία της απερ-
γίας, να οργανώσουμε την απεργια-
κή περιφρούρηση στις 12 Νοέμβρη
και τη μαζική συμμετοχή στην απερ-
γιακή συγκέντρωση με το πανό του
σωματείου ή του χώρου. Στις συνε-
λεύσεις μας αποφασ ίζουμε τη
απεργιακή συνέχεια απέναντι στις
μνημονιακές πολιτικές”. 

Η απεργία στις 12 του Νοέμβρη
βγήκε μέσα από τους αγώνες που
έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργαζόμε-
νοι σε μια σειρά κλάδους. Στα Λι-
μάνια οι εργαζόμενοι προχώρησαν

σε απεργία ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση, το ίδιο και οι εργαζόμενοι
στην Cosco. Στις 2/11 ξεκινάνε οι
ναυτεργάτες 48ωρες απεργίες
ενάντια στην ανεργία και τη διάλυ-
ση των ταμείων. Στα νοσοκομεία
μια σειρά από σωματεία έχουν ξε-
κινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις
ενάντια στην έλλειψη προσωπικού
ενώ οι ομοσπονδίες στην υγεία
έχουν ήδη αποφασίσει νέα πανυ-
γειονομική απεργία. Στα σχολεία οι
αναπληρωτές είναι στους δρόμους
για τις ελλείψεις δασκάλων και κα-
θηγητών. Στους δήμους έχουν αρ-
χίσει οι μάχες ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις και την κατάργηση των
βαρέων, και στις 4/11 προχωράνε
σε καταλήψεις δημαρχείων.  Οι χώ-
ροι δουλειάς βράζουν και έχουν
ήδη μπει σε τροχιά σύγκρουσης με
τις συνέπειες των μνημονίων που
κατεβάζει η κυβέρνηση Τσίπρα. 

Η επιτυχία της απεργίας στις 12
του Νοέμβρη, θα γενικεύσει όλες
αυτές τις μάχες και θα δώσει δύνα-
μη και στήριγμα σε κάθε αγωνιζό-
μενο κλάδο. Για να συνεχίσουν και
να κλιμακωθούν οι αγώνες, σε ένα
μεγάλο απεργιακό κύμα, που έχει
τη δύναμη να σταματήσει όλες αυ-
τές τις επιθέσεις. 

Οι εργαζόμενοι έχουν μαζί τους
τις εμπειρίες αγώνων και απερ-
γιών πέντε χρόνων. Αγώνων που

ανέτρεψαν τρεις μνημονιακές κυ-
βερνήσεις (Παπανδρέου, Παπαδή-
μου, Σαμαρά) και διέλυσαν τα πο-
λιτικά κόμματα της άρχουσας τά-
ξης. Ξέρουμε ότι είμαστε η συν-
τριπτική πλειοψηφία και για την
ακρίβεια το 62% που μόλις τον
Ιούλιο είπε ένα καθαρό ταξικό ΟΧΙ
στα μνημόνια. Η κυβέρνηση Τσί-
πρα δεν είναι πιο δυνατή μετά τις
εκλογές της 20 Σεπτέμβρη αλλά
πιο αδύναμη. Τα κοινοβουλευτικά
της στηρίγματα είναι πιο σαθρά,
αλλά πάνω απ’ όλα η πλειοψηφία
των εργαζόμενων που τους ψήφι-
σαν για να μην βγεί ο Μειμαρά-
κης, δεν έχουν τις αυταπάτες του
Γενάρη για την κυβέρνηση.
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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, Κίνημα στην Πόλη του 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 Νταλακογεώργος, 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 Αλιφιέρη, 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

∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΑΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ

Πανεργατική 12N48ωρη στα καράβια
“Ραντεβού στους
καταπέλτες”!

Κυριακή 
1 Νοέμβρη, 
ΕΣΗΕΑ

Συναγερμός 
σε κάθε 
χώρο 
δουλειάς



Τ
σίπρας και Κατρούγκαλος δηλώνουν σε
όλους τους τόνους ότι οι προτάσεις της
κυβέρνησης «δεν ταυτίζονται» με το πό-

ρισμα της Επιτροπής Σοφών που διαλύει την
κοινωνική ασφάλιση, όπως την ξέραμε. 

O υπουργός Εργασίας προσπαθεί να σερ-
βίρει το νέο ασφαλιστικό με όλων των ειδών
τα περιτυλίγματα: Αλλοτε με το γνωστό περι-
τύλιγμα της «δικαιοσύνης» -για «να πάψουν
μερικοί συνταξιούχοι να είναι πιο ίσοι από
τους άλλους». Αλλοτε με το περιτύλιγμα της
«καμένης γης»: «το αποθεματικό στην Ελλά-
δα δεν υπάρχει, γιατί κουρεύτηκε στο PSI.
Εμείς, τώρα θα πρέπει να φροντίσουμε να
φτιάξουμε το ασφαλιστικό». Αλλοτε με το πε-
ριτύλιγμα της «τολμηρής μεταρρύθμισης»:
«η ανάγκη να κάνουμε μια μεταρρύθμιση εί-
ναι δική μας. Τα τελευταία 20 χρόνια το ελ-
ληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα τρένο
που έχει 2,5 εκατ. συνταξιούχους και τρέχει
στην κατηφόρα» (στο στυλ «αν δεν υπήρχε
το μνημόνιο θα έπρεπε να το εφεύρουμε»
που λάνσαρε ο Αδωνης). Και άλλοτε με το
περιτύλιγμα του … «μοντέλου Σουηδίας».

Όμως ό, τι και να λέει ο Κατρούγκαλος στα
κανάλια, υπάρχουν τα συμφωνηθέντα των
προηγούμενων μνημονίων και του τελευταίου
μνημονίου του Ιουλίου που, ανεξαρτήτως
«ισοδυνάμων», δεν αφήνουν περιθώρια για
παρεξηγήσεις: 

H κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με το
κουαρτέτο να πετσοκόψει κατά 3,5 δισ. ευρώ
τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως το 2018. Το
προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2016
είχε προσδιορίσει 1,1 δισ. ευρώ από τις πα-
ρακρατήσεις 6% στις συντάξεις υπέρ ΕΟ-
ΠΥΥ και την κατάργηση των πρόωρων συν-
ταξιοδοτήσεων. 

Αυτό που συζητάνε αυτή τη στιγμή είναι ο
διπλασιασμός αυτού του ποσού, δηλαδή πε-
ρίπου 2,2 δισ. ευρώ μέχρι τέλος του 2016,
λόγω περαιτέρω διόγκωσης του ελλείμματος
των ταμείων που ο Κατρούγκαλος ανεβάζει
στα 5 δισ. ευρώ ενώ το έλλειμμα που προ-
βλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού
είναι 1,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαρροές του υπουργείου
(στο capital.gr) συνολικά “από την εισαγωγή
της εθνικής σύνταξης των 390 ευρώ θα μπο-
ρούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως 700 εκατ.
ευρώ, από τη μείωση των επικουρικών συντά-
ξεων 120 εκατ. ευρώ, από την αύξηση των
ασφαλίστρων στον ΟΓΑ 500 εκατ. ευρώ και
από τη μείωση των ασφαλιστικών κλάσεων άλ-
λα 600 εκατ. ευρώ. Με το παραπάνω πακέτο
μέτρων θα μπορούσαν συνολικά να εξοικονο-
μηθούν σχεδόν 2 δισ. ευρώ από τα 3,5 δισ. ευ-
ρώ που προβλέπει το νέο Μνημόνιο. Τα υπό-
λοιπα 1,5 δισ. ευρώ μπορούν να εξοικονομη-
θούν από ήδη ψηφισμένα μέτρα, όπως η πα-
ρακράτηση 6% στις κύριες και επικουρικές
συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ και την κατάργη-
ση των πρόωρων συντάξεων”.

Δεν υπάρχει κατηγορία φτωχών που να μην
χτυπάνε αυτές οι επιθέσεις. Παλιοί και νέοι
ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι,
άτομα με αναπηρία, γυναίκες, δημόσιοι και
ιδιωτικοί υπάλληλοι, βαρέα και ανθυγιεινά

επαγγέλματα, μην ανησυχείτε – με το νέο
ασφαλιστικό κυβέρνησης-κουαρτέτου ισοπε-
δώνεστε όλοι ακριβοδίκαια:

Τσεκούρι
Η νέα «κοινωνική εθνική» σύνταξη (ακόμα

και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια) αποτελεί
τσεκούρεμα της κατώτερης σύνταξης που
μαζί με το ΕΚΑΣ έπαιρναν μέχρι τώρα οι χα-
μηλοσυνταξιούχοι. 

Η κατάργηση της επικουρικής μέσα από
την ενσωμάτωση στην κύρια, θα σημάνει τε-
ράστιες περικοπές σε όσους είχαν καταφέ-
ρει να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Ο νέος ενιαίος υπολογισμός των συντάξε-
ων και του ποσοστού αναπλήρωσης θα φέ-
ρει άγρια απομείωση της σύνταξης – μια κλι-
μάκωση των αλλεπάλληλων μικρών και μεγά-
λων περικοπών και παρακρατήσεων των τε-
λευταίων χρόνων- ασχέτως του πόσο έχει

δουλέψει και πόσο έχει πληρώσει κανείς τα
χρόνια της ζωής του. Το κόψιμο μέσα από
τον ενιαίο υπολογισμό υπολογίζεται να φτά-
σει ακόμα και σε ποσοστά 25%-30%

Οι συγχωνεύσεις των ταμείων θα σημάνουν
συνολική μείωση των αποθεματικών και εν τέ-
λει μικρότερες συντάξεις. Οι φτωχοί καλούν-
ται να σώσουν τους φτωχότερους. 

Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα
67 χρόνια ήδη σε ιδιωτικό και (μετά την ψήφι-
ση του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου) και στο
δημόσιο τομέα αφαιρεί το δικαίωμα της εργα-
τικής τάξης μετά από 40 και βάλε χρόνια δου-
λειάς να ξεκουραστεί, και μάλιστα με λεφτά
που η ίδια πλήρωσε - ενώ μεγαλώνει περαιτέ-
ρω την ανεργία των νέων. Ηδη με τις αλλαγές
στο ασφαλιστικό που προβλέπονταν από προ-
γενέστερους νόμους μέσα στο 2015 αυξήθη-
καν τα όρια συνταξιοδότησης των εργαζόμε-
νων σε βαρέα ανθυγιεινά, των γυναικών, μει-

ώθηκε η βασική σύνταξη του ΟΓΑ.  

Βάρος
Η συμφωνία του Ιουλίου περιλαμβάνει πά-

γωμα της κρατικής επιχορήγησης στα ταμεία
στα σημερινά επίπεδα μέχρι το 2021, σταδια-
κή κατάργηση των εξαιρέσεων στην κρατική
χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Ιουλίου-Αυγού-
στου 2015), η «μεταρρύθμιση» ρίχνει «όλο το
βάρος της εξυγίανσης του ασφαλιστικού
αποκλειστικά στον κόσμο της εργασίας και
στους συνταξιούχους. Είναι δε ενδεικτικό ότι
ακόμα και η πρόταση να αυξηθούν οι εργοδοτικές
εισφορές στα επίπεδα που βρίσκονταν προ του
2014 δεν έγινε τελικά πράξη! Ουσιαστικά υπονο-
μεύει έναν βασικό μηχανισμό διασφάλισης του
δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του
ασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή την τριμερή

χρηματοδότηση του ασφαλιστικού από κράτος,
εργαζομένους, εργοδότες».

Όποια και αν είναι τελικά τα προαπαιτού-
μενα και τα «ισοδύναμα» που θα συμφωνήσει
η κυβέρνηση μεταξύ της και με το κουαρτέ-
το, το κόστος θα κληθούν να το πληρώσουν
άμεσα και σε βάθος δεκαετιών η εργατική
τάξη και οι φτωχοί.

Με αιχμή τις άμεσες περικοπές που προ-
ωθούν κυβέρνηση και εταίροι προωθείται ένα
μοντέλο ασφάλισης, όπου το κράτος απαλλάσ-
σεται από το κόστος και την ευθύνη της παρο-
χής σύνταξης και περίθαλψης (εκτός από λιγο-
στά ψίχουλα για τους εντελώς απόρους), οι ερ-
γοδότες απαλλάσσονται ή πληρώνουν πολύ λι-
γότερα, ενώ το ύψος της σύνταξης και η ποι-
ότητα της περίθαλψης γίνονται ζητήματα «ατο-
μικής ευθύνης» και υπόκεινται στους νόμους
της αγοράς. 
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Κ
άθε μέρα και μια συνέντευξη
είναι η τακτική που ακολου-
θεί ο υπουργός Εργασίας

Κατρούγκαλος, προκειμένου να
«επικοινωνήσει» μέσα στον κόσμο
τις προτάσεις της κυβέρνησης για
το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο,
«προτάσεις» που η κυβέρνηση έχει
δεσμευτεί ήδη στην τρόικα ότι θα
ψηφιστούν τις επόμενες βδομάδες.

Στο μεταξύ σε επίπεδο κυβέρνη-
σης η συζήτηση και οι αποφάσεις
για το ασφαλιστικό την προηγούμε-
νη βδομάδα πήγαν από αναβολή σε
αναβολή. Αρχικά το ασφαλιστικό θα
γινόταν αντικείμενο κοινής σύσκε-
ψης του Κυβερνητικού Συμβούλιου
Οικονομικής Πολιτικής και του Κυ-
βερνητικού Συμβούλιου Κοινωνικής
Πολιτικής υπό τον πρωθυπουργό
που είχε καλεστεί στις 20 Οκτωβρί-
ου. Η συζήτηση αναβλήθηκε για το
υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης
22 Οκτωβρίου και εκεί αναβλήθηκε
εκ νέου για επόμενο υπουργικό
συμβούλιο. 

Τα σκαλώματα έχουν να κάνουν
προφανώς με τις πολιτικές δυσκο-
λίες της κυβέρνησης να πλασάρει
στον κόσμο, στους συνταξιούχους,
τους εργαζόμενους, τους ψηφοφό-
ρους, αλλά και τα μέλη και τους
βουλευτές της ένα νομοσχέδιο που,
απλά και καθαρά, στόχο έχει να
διαλύσει την κοινωνική ασφάλιση. 

Πιέσεις
Εχουν, βέβαια να κάνουν και με

τις τεχνικές δυσκολίες της κυβέρ-
νησης να «ποσοτικοποιήσει» τα μέ-
τρα, όσον αφορά τις πιέσεις των
ελεγκτών του κουαρτέτου, που εί-
χαν θέσει και όριο την Παρασκευή
23 Οκτωβρίου. Οι εκπρόσωποι του
κουαρτέτου έχουν αποδεχθεί τις
"γενικές αρχές" του νέου Ασφαλι-
στικού ως "γενικό ισοδύναμο" –
όμως μένει να υπολογιστεί τι συγκε-
κριμένα θα περικοπεί.

Δείγμα του προβλήματος που αν-
τιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι οι
διαρροές από το υπουργείο Εργα-
σίας ότι η ελληνική πλευρά θέλει να
σπάσει την ψήφιση των μέτρων σε
δύο "δόσεις", μια που θα περιλαμβά-
νει γενικές αρχές μέχρι τα μέσα Νο-
εμβρίου και μια δεύτερη στα τέλη
Νοέμβρη με την «εξειδίκευση» των
μέτρων – αλλά σε κάθε περίπτωση
να έχει τελειώσει με το ασφαλιστικό
πριν μπει ο Δεκέμβρης.

Η μάχη του ασφαλιστικού είναι
μπροστά και χρειάζεται άμεση
απεργιακή απάντηση για να ανατρα-
πούν αυτά τα σχέδια. Σε αυτές τις
δύο σελίδες δίνουμε συνοπτικά τα
νέα μέτρα που απεργάζονται τρόι-
κες και κυβέρνηση. Τις αιτίες που
άνοιξαν το δρόμο στη διάλυση των
ασφαλιστικών ταμείων. Αλλά και
ποια είναι η ρεαλιστική λύση από
την πλευρά της εργατικής τάξης για
το ζήτημα της αξιοπρεπούς κοινωνι-
κής ασφάλισης και περίθαλψης. 

Υπάρχουν απλές κινήσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τις
συντάξεις και την περίθαλψη των συνταξιούχων.

Ένα πρώτο μέτρο είναι η δραστική αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών των εργοδοτών, που τα τελευταία χρόνια αντί να αυ-
ξάνεται, μειώνεται. 

Δέκα δις ευρώ θα έρθουν στα ταμεία αν γυρίσουν στις δουλειές
τους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι μισθοί
(και μαζί οι εισφορές των εργοδοτών) στα προ κρίσης επίπεδα. 

Ενα άλλο μέτρο είναι το σταμάτημα της μαύρης εργασίας που
ισχύει για ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, ντόπιων και μετα-
ναστών. Είναι η νομιμοποίηση και η δυνατότητα εργασίας για
όλους τους μετανάστες και πρόσφυγες.  Στις υποκριτικές αναλύ-
σεις ότι τα ταμεία πρέπει να «εξυγιανθούν» με περικοπές γιατί ο
πληθυσμός γερνάει, απαντάμε νομιμοποιήστε και ασφαλίστε τις
δεκάδες χιλιάδες νέους μετανάστες ή έχοντες την ιδιότητα του
πρόσφυγα, στους οποίους το κράτος σήμερα αρνείται να δώσει
άδεια εργασίας και είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν παράνομα,
ενώ θα μπορούσαν να ωφελήσουν τα ταμεία, εξασφαλίζοντας
σύνταξη και ασφάλιση για τους ίδιους.

Ένα τρίτο μέτρο είναι επιτέλους οι επιχειρήσεις να εξαναγκα-
στούν να καταβάλουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές
που ισοδυναμούν με δύο φορές το έλλειμμα των ταμείων σήμερα.
Όσοι δεν συμμορφώνονται, να κατάσχονται οι καταθέσεις και η
ιδιοκτησία τους. Η επιβολή στην πράξη αυτών των μέτρων να εξα-
σφαλιστεί με την ενίσχυση και προσλήψεις εργαζομένων στις
υπηρεσίες ώστε να μπορεί κάτω από εργατικό έλεγχο να εφαρμό-
ζονται έλεγχοι και πρόστιμα. Γιατί να ανεχόμαστε σήμερα να μπαί-
νουν στο στόχαστρο οι προσωπικοί λογαριασμοί των εργαζομέ-
νων, των ανέργων και των συνταξιούχων που έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη στο κράτος ή στις τράπεζες και όχι των κεφαλαιοκρατών;

Που θα βρεθούν τα λεφτά;
Ένα άμεσο μέτρο είναι να αυξηθεί δραστικά η κρατική χρημα-

τοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για αρχή, να καταβλη-
θούν πίσω στα ταμεία τα 13 δις ευρώ που χάθηκαν με το PSI του
2012. Που θα βρεθούν αυτά τα λεφτά; 

Η απάντηση βρίσκεται στη μη καταβολή των τόκων στους δα-
νειστές, στην κήρυξη στάσης πληρωμών και στη μονομερή δια-
γραφή του χρέους. 6,2 δις ευρώ το 2016, 6,4 δις ευρώ το 2017
και 6,6 δις ευρώ το 2018 είναι οι τόκοι που το ελληνικό κράτος
θα κληθεί να καταβάλει στους δανειστές τα επόμενα χρόνια. 

18 δις ευρώ, την επόμενη τριετία φτάνουν και με το παραπάνω
για να καλυφθεί το έλλειμμα στα ταμεία, να καλυφθούν βασικές
ανάγκες σε Παιδεία, Υγεία, να χτυπηθεί η ανεργία. Φτάνει αντί
να πάνε στις τράπεζες, να πάνε για τις ανάγκες.

Η μόνη ρεαλιστική λύση απέναντι στις αποφασισμένες να δια-
λύσουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα δυνάμεις του κεφαλαίου εί-
ναι ένα τέτοιο πρόγραμμα, που θα διεκδικήσει ακριβώς τα αντί-
θετα από αυτά που εκείνες απεργάζονται.

Οι όποιες αυταπάτες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι θα
μπορούσε να βρεθεί μια «μέση λύση» με τους τραπεζίτες και
τους βιομήχανους δείχνει σήμερα τα πολύ «περιορισμένα» της
όρια στο ασφαλιστικό. Αντί για επαναφορά της 13ης σύνταξης,
ακολουθώντας το δρόμο της μεταρρύθμισης της ΕΕ και γενικό-
τερα του συστήματος, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε να μας
πλασάρει για «μεταρρύθμιση» την επιστροφή των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων εκεί που βρίσκονταν πριν από μισό ένα αιώνα. 

Η δύναμη που μπορεί να επιβάλλει ότι οι εργαζόμενοι και οι
οικογένειές τους θα συνεχίσουν να παίρνουν αξιοπρεπή σύνταξη
και να έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη είναι οι αγώνες της εργα-
τικής τάξης. Και μπορούν να το πετύχουν. Οι απεργίες και οι δια-
δηλώσεις που έγιναν, στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν σε όλο
τον κόσμο και την Ελλάδα για να κατακτηθούν αυτά τα δικαιώ-
ματα αλλά και εκείνες που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες ενάν-
τια στα κατά καιρούς παρόμοια σχέδια των Μητσοτάκηδων και
των Γιαννίτσηδων μας χτυπάνε σήμερα δυνατά την καμπάνα. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τα ταμεία είναι ελλειμματικά.
Πρώτος και χειρότερος το PSI.

Το Φλεβάρη του 2012 μέσα σε μια νύχτα με το κούρεμα
του PSI τα ασφαλιστικά ταμεία απώλεσαν 13 δισ. ευρώ. Τό-
τε, την ώρα που τα αρπακτικά της αγοράς ξεφορτώνονταν
τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα ασφαλιστικά ταμεία
εξαναγκάζονταν από την τρόικα και την κυβέρνηση Παπα-
δήμου να τα αγοράσουν - και μάλιστα στην ονομαστική και
όχι την τρέχουσα τιμή τους. 

Το «κούρεμα» που ακολούθησε πάνω στα ομόλογα δρο-
μολόγησε το μεγαλύτερο έγκλημα ενάντια στους εργαζόμε-
νους και τους συνταξιούχους - που σήμερα καλούνται με τα
νέα μέτρα να πληρώσουν ξανά οι ίδιοι. 

Το PSI ήταν το ζοφερό επιστέγασμα μιας πολιτικής που λεηλα-
τεί τα αποθεματικά των ταμείων εδώ και δεκαετίες. Τα αποθεματι-
κά των ταμείων ήταν δεσμευμένα από την Τράπεζα της Ελλάδας
με τον Αναγκαστικό Νόμο 1611/1950 που μπορούσε να διαθέτει
αυτά τα χρήματα σε εμπορικές τράπεζες που δάνειζαν τους βιο-
μήχανους με μεγαλύτερα επιτόκια. Τα αποθεματικά των ταμείων
μειώνονταν, αλλά τα κέρδη των καπιταλιστών αυξάνονταν.

Την δεκαετία του ‘80 δόθηκε η δυνατότητα τα αποθεματι-
κά να παίζονται στο Χρηματιστήριο, αλλά ο τζόγος απογει-

ώθηκε τη δεκαετία του 2000 όταν μια σειρά επικουρικά τα-
μεία άρχισαν να επενδύουν σε «σύνθετα επενδυτικά προϊόν-
τα» - που έσκασαν το 2005-07 με το σκάνδαλο των «δομημέ-
νων ομολόγων». 

Συγχωνεύσεις
Οι συγχωνεύσεις ταμείων έδιναν τη δυνατότητα για μεγαλύ-

τερα τέτοια «πακέτα», ενώ ταυτόχρονα, συγχωνεύοντας υγιή
με ελλειμματικά ταμεία, αντί απλά να ενισχύσουν με κρατική
χρηματοδότηση αυτά που είχαν ελλείμματα, κατάφεραν να τα
κάνουν όλα ελλειμματικά. 

Η εισφοροδιαφυγή είναι ο άλλος βασικός λόγος των ελ-
λειμμάτων των ταμείων. Οι καπιταλιστές εδώ και δεκαετίες
δεν κατέβαλαν εισφορές – και διαχρονικά επιβραβεύονταν
από την εκάστοτε Βουλή με χαριστικές ρυθμίσεις που τους
απάλλασσαν από τις οφειλές. Δεκάδες δισεκατομμύρια είναι
τα ευρώ που χάθηκαν έτσι. Ενδεικτικά για το μέγεθος των
οφειλών, τα όσα είχε δηλώσει τον Αύγουστο του 2014, ο διοι-
κητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος στο MEGA, ότι «περί-

που 300 επιχειρήσεις χρωστάνε στο ταμείο 8,3 δισ. ευρώ». 
Κομμάτι του ελλείμματος των ασφαλιστικών ταμείων αφο-

ρά τις συνέπειες της πολιτικής των μνημονίων πάνω στα τα-
μεία την τελευταία επταετία:

Οι απώλειες στις εισφορές αυτά τα χρόνια λόγω των εκα-
τοντάδων χιλιάδων απολύσεων, των τραγικών μειώσεων σε μι-
σθούς και συντάξεις, της υποχώρησης της πλήρους απασχό-
λησης από 79% το 2009, σε 45% το 2012, της μείωσης των
εργοδοτικών εισφορών - υπολογίζονται από το Γραφείο προ-
ϋπολογισμού της Βουλής σε περίπου 10,5 δισ. ευρώ. Ταυτό-
χρονα, εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, στους
οποίους περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται με
το μπλοκάκι, αδυνατούν να πληρώνουν τις εισφορές τους στα
ταμεία τους, λόγω της πολιτικής άγριας λιτότητας.

Ο ρόλος του κράτους σαν εγγυητή της κοινωνικής ασφάλι-
σης, που είχε κερδηθεί με αγώνες, άρχισε να υποχωρεί με την
κρατική χρηματοδότηση να μειώνεται χρόνο το χρόνο: 21 δις
ευρώ το 2011, 13,4 δις το 2012, 11,5 δις το 2013 και 9,8 δις το
2014. Τέλος, οι περικοπές στην Υγεία και η μετακύλιση εξετά-
σεων και ιατρικών πράξεων από τα νοσοκομεία στον ιδιωτικό
τομέα έχει σαν αποτέλεσμα τα ταμεία και οι φορείς ασφάλι-
σης να χρωστάνε όλο και περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα.

Το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο
έχει διαφοροποιηθεί ο Κατρούγκαλος από
τo πόρισμα-λαιμητόμο της Επιτροπής Σο-
φών, είναι αυτό της επιβολής εισοδηματι-
κών κριτηρίων στην προτεινόμενη καταβο-
λή της «κοινωνικής εθνικής σύνταξης». 

Το πενιχρό (για όποιον βέβαια θα έχει
καταφέρει να συμπληρώσει τουλάχιστον
4.500 ένσημα) επίδομα των 390 ευρώ το
μήνα της «εθνικής σύνταξης», ο υπουργός,
αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται, δεν θα περι-
κοπεί κι άλλο. Ακόμα και να τον πιστέψει
κανείς, αυτό που δεν μπορεί να πιστέψει εί-
ναι πώς περιμένει ο υπουργός να ζήσει
ένας συνταξιούχος, και πολλές φορές και η
οικογένειά του μαζί με 390 ευρώ το μήνα;

Επίσης, ισχυρίζεται ότι το ΕΚΑΣ δεν κα-
ταργείται, αλλά απλά «ενσωματώνεται»
στη νέα «εθνική σύνταξη». Είναι κοροϊδία.
Μέχρι σήμερα το ΕΚΑΣ δικαιούνται οι χα-
μηλοσυνταξιούχοι πάνω από 65 ετών,
εκείνοι που πχ στο ΙΚΑ έπαιρναν κατώτερη
σύνταξη 486 ευρώ και με το ΕΚΑΣ ανέβαι-
νε και διαμορφωνόταν ανάλογα, πάνω από
τα 500 ή και τα 600 ευρώ. Πως γίνεται λοι-
πόν τα 500-600 ευρώ να «ενσωματώνον-
ται» σε 390, μόνο ο Κατρούγκαλος μπορεί
να το απαντήσει. 

Ο Κατρούγκαλος επίσης θεωρεί θετική
την πρόταση για ενσωμάτωση της επικου-
ρικής σύνταξης στην κύρια σύνταξη και τη
συγχώνευση ταμείων σε ένα ενιαίο ταμείο,
ως ισοδύναμο για να μην τεθεί σε εφαρ-
μογή η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για
τα επικουρικά ταμεία που θα οδηγούσε σε
περικοπές μέχρι και 50%. Η «λύση» δηλα-
δή για να μην τσεκουρευτούν οι επκουρι-
κές συντάξεις από τη ρήτρα είναι η κατάρ-
γησή τους. 

Kάτω τα χέρια απ’ τις συντάξεις

H λεηλασία

Ταχυδακτυλουργίες
Κατρούγκαλου

H εργατική
εναλλακτική

Kείμενα: Γιώργος Πίττας

Aπεργία ενάντια στο ασφαλιστικό της κυβέρνησης Καραμανλή το 2007

Η μεγάλη πανεργατική απεργία τον Απρίλη του 2001 που οδήγησε στην απόσυρση των μέτρων Γιαννίτση
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Πορεία στον Εβρο καλεί το Σάββατο
31 Οκτώβρη, το Συντονιστικό Ενάντια
στον Φραχτη του Έβρου, απαιτώντας
“Ελεύθερη μετακίνηση για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες, χαρτιά σε
όλους - καμία απέλαση, κατάργηση των
στρατοπέδων συγκέντρωσης και της
Ευρώπης-Φρούριο. 

“Ο Φράχτης του Έβρου αποτελεί την
αιτία όλων αυτών των πνιγμών στο Αι-
γαίο και στη Μεσόγειο, εφόσον αναγκά-
ζει πρόσφυγες και μετανάστες να ακο-
λουθήσουν τις επίφοβες θαλάσσιες διό-
δους για τη διάσχιση των συνόρων. Τα
στοιχεία δείχνουν ότι από την ολοκλή-
ρωση του φράχτη οι πνιγμοί στο Αιγαίο
έχουν αυξηθεί δραματικά και θα συνεχί-
σουν να αυξάνονται αφού κανένα συρ-
ματόπλεγμα δεν μπορεί να σταματήσει
αυτούς που αγωνίζονται για επιβίωση
και μια ζωή με αξιοπρέπεια... Δεν μπο-
ρούμε να μένουμε σιωπηλοί μπροστά
στο θάνατο. Όσο παραμένει όρθιος ο
φράχτης και κλειστά τα σύνορα, το Ελ-
ληνικό Κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα είναι αυτουργοί στις δολοφονίες χι-
λιάδων μεταναστών και προσφύγων στα
παράλια της Μεσογείου, μέσα στα βυθι-
σμένα σαπιοκάραβα των δουλεμπό-
ρων”, αναφέρει το κάλεσμα. 

«Η συνθήκη αυτή είναι η μεγαλύτερη
κατάκτηση των Ευρωπαίων πολιτών, το
καλύτερο παράδειγμα ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης», δήλωσε σε συνέντευξή του
στην Καθημερινή, ο επίτροπος Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Δημήτρης Αβραμό-
πουλος, αναφερόμενος  στη Συνθήκης
Σέγκεν, τονίζοντας ότι είναι αντίθετος
με το ενδεχόμενο αναθεώρησης της. 

Η συνθήκη Σέγκεν που υπογράφτηκε
από την Ελλάδα το 1992 είναι η βασική
συνθήκη με την οποία σφραγίστηκαν τα
σύνορα της ΕΕ για τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, από την Ασία και την
Αφρική. Η βασική συνθήκη εξ αιτίας της
οποίας η μετανάστευση μετατράπηκε
σε έγκλημα, εξαναγκάζοντας όλους
όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από
τη φτώχεια και τον πόλεμο να βάζουν
σε κίνδυνο τη ζωή τους ή να πέφτουν
θύματα εκμετάλευσης των διακινητών,
στην προσπάθειά τους να περάσουν τα
σύνορα της ΕΕ. 

Η ΕΕ, ο Αβραμόπουλος και η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ που συνυπογράφει τις
αποφάσεις της ΕΕ, έχουν τα χέρια τους
βαμένα με το αίμα των χιλιάδων ανθρώ-
πων που εξ αιτίας των κλειστών συνό-
ρων, άφησαν την τελευταία τους πνοή
στα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου.
Αυτή είναι σύμφωνα με τον Αβραμόπου-
λο η μεγαλύτερη “κατάκτηση της ΕΕ”. 

Ένοπλους κουκουλοφόρους που
επιτίθενται εν πλω σε βάρκες που με-
ταφέρουν πρόσφυγες στο Αιγαίο, κα-
ταγγέλλει η μη κυβερνητική οργάνω-
ση «Human Rights Watch». 

Όπως αναφέρει η Εφημερίδα των
Συντακτών στην καταγγελία αναφέρε-
ται πως “μασκοφόροι, συχνά οπλισμέ-
νοι, ακινητοποιούν τις βάρκες, τις
απωθούν πίσω στα τουρκικά χωρικά
ύδατα και τις παροπλίζουν σκόπιμα
καταστρέφοντας ή αφαιρώντας τις
μηχανές τους ή τα καύσιμα ή τρυπούν
το κέλυφός τους”. Σύμφωνα με την
καταγγελία “στις 9 Οκτωβρίου το προ-
σωπικό της οργάνωσης έγινε μάρτυ-
ρας μιας υπερφορτωμένης με πρό-
σφυγες φουσκωτής βάρκας που
έπλεε στα ύδατα μεταξύ της Τουρκίας
και της Λέσβου για περισσότερη από
μία ώρα μέχρι που μια ομάδα Ισπανών
εθελοντών ναυαγοσωστών τους έσω-
σε. Αμέσως μετά τη διάσωση των με-
ταναστών, ο 17χρονος Αλί από το Αφ-
γανιστάν είπε στα μέλη της οργάνω-
σης ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
τους ένα ταχύπλοο χτύπησε τη φου-
σκωτή λέμβο. Σε αυτό επέβαιναν πέν-
τε άνδρες ντυμένοι στα μαύρα, με τα
πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκού-
λες και οπλισμένοι με πιστόλια”. 

Καταγγελία
Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνον-

ται τέτοιες καταγγελίες. Είχε προηγη-
θεί βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτι-
κό δίκτυο CBS στις 8 Σεπτεμβρίου
όπου καταγράφεται επίθεση σε λέμβο
από άγνωστους μασκοφόρους και
ένας δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι
έγινε μάρτυρας επιθέσεων σε έξι βάρ-
κες που μετέφεραν μετανάστες και αι-
τούντες άσυλο εκείνη την ημέρα.

Η επίσημη απάντηση του Λιμενικού
είναι ότι διεξάγονται έρευνες. Όμως
η πρόσφατη σύνοδος της ΕΕ αποφά-
σισε και επίσημα μέσα στα πλαίσια
της καταστολής και της αποτροπής
του κύματος των προσφύγων, κοινές
περιπολίες του ελληνικού και του
τούρκικου λιμενικού για την αποτρο-
πή των προσφύγων και των μετανά-
στες. Τον ίδιο ρόλο αναλαμβάνει και
η Frontex που ενισχύεται προκειμένου
να πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις της. 

Οι πραγματικοί υπεύθυνοι πίσω
από αυτού του είδους τις “ανεξιχνία-
στες δράσεις” είναι οι ηγέτες της ΕΕ
που τους στρώνουν το δρόμο. Τα πε-
ριστατικά που καταγγέλθηκαν είναι
σε πλήρη εναρμόνιση με αυτή την πο-
λιτική, μόνο που δεν έχουν την επίση-
μη σφραγίδα της συνεργασίας ΕΕ-Ελ-
λάδας- Τουρκίας, η οποία μπαίνει τώ-
ρα σε εφαρμογή μετά και την επίσκε-
ψη Μέρκελ στον Ερντογάν.

Α
στυνομική καταστολή και συνθήκες που θυ-
μίζουν εμπόλεμη ζώνη είναι η κατάσταση
στο πρώτο HotSpot που έφτιαξε η ΕΕ και η

ελληνική κυβέρνηση στη Μόρια της Λέσβου, μετά
τις αποφάσεις της συνόδου της ΕΕ στις 15-16/10. 

Η έναρξη της λειτουργίας του την περασμένη Κυ-
ριακή 18/10, συνοδεύτηκε με άγρια καταστολή των
ΜΑΤ με ξύλο και δακρυγόνα απέναντι στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες. “Ξεκίνησε από διαμαρ-
τυρίες Σύρων, όταν αστυνομικός τραβούσε γυναίκα
από τα μαλλιά! Δεύτερος αστυνομικός τραβούσε γυ-
ναίκα από το πόδι! Στη διαμαρτυρία η Αστυνομία
απάντησε με την διάλυση του πλήθους που δεν ήταν
άλλοι από τους πρόσφυγες που επιχειρούσαν να
τους βάλουν στην ουρά με τη βία. Θυμίζει την διαχεί-
ριση των προσφύγων έξω από την Πέτρου Ράλλη το
2008”, ανέφερε η ΚΕΕΡΦΑ σε καταγγελία της.

Και όμως αυτή η κατάσταση ήταν πταίσμα μπρο-
στά στην κόλαση που δημιουργήθηκε από την κα-
ταρρακτώδη βροχή που έπεφτε για τρεις συνεχόμε-
νες ημέρες. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες,
παιδιά με πυρετό, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι περι-
μένουν μέσα στη βροχή, στις λάσπες και στα σκου-
πίδια, για να γίνει η καταγραφή τους. Η αναμονή
στην ουρά για την καταγραφή μπορεί να διαρκέσει
ακόμα και ολόκληρη ημέρα. Οι εικόνες φρίκης των
μωρών που είναι τυλιγμένα μέσα σε σακούλες σκου-
πιδιών, κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα.

"Έχουμε δει πολλές έγκυες γυναίκες και μικρά
παιδιά να περιμένουν στην ουρά για αρκετές ημέ-
ρες μέσα στη λάσπη. Είναι βρεγμένοι μέχρι το
κόκκαλο και κάποιοι απ' αυτούς φορούν μόνο ένα
μπλουζάκι. Πολλοί δεν μπορούν να σταθούν πια
όρθιοι γιατί τα πόδια τους έχουν πρηστεί, αφού εί-
ναι υγρά για αρκετές ημέρες", αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο συντονιστής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
στη Λέσβο, Yves Wailly.

Την απερίγραπτη κατάσταση των HotSpot κα-
ταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ομάδα εθελοντών
Λέσβου «το Χωριό του Όλοι Μαζί». “Φτάσαμε τέλη
Οκτώβρη με χιλιάδες πρόσφυγες κάτω από τη
βροχή, χωρίς υποδομές υποδοχής, χωρίς καταλύ-
ματα, συνθήκες υγιεινής, τουαλέτες, φαγητό και
νερό. Οι άνθρωποι στη Μόρια ζουν μέσα σε μία
χωματερή και αντιμετωπίζονται και οι ίδιοι ως
σκουπίδια. Δεν υπάρχουν γιατροί το βράδυ, ευά-
λωτα άτομα που δικαιούνται προτεραιότητα στην
καταγραφή δεν εντοπίζονται, οι ασυνόδευτοι ανή-

λικοι βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες εγκλεισμού
(10χρονα, 12χρονα αγόρια και κορίτσια συμβιώ-
νουν μαζί με 20χρονους), δεν υπάρχουν σαφείς
πληροφορίες για τη διαδικασία καταγραφής τους
ούτε καν σταθερό σύστημα καταγραφής. Υπάρχει
έλλειψη διερμηνέων, οι ουρές εξελίσσονται σε πε-
δία συγκρούσεων. Για όσους έχουν εικόνα για το τι
γίνεται στη Μόρια ξέρουν ότι η βία της αστυνομίας
γίνεται ανεκτή από όλους (αρχές και οργανώσεις)
ως αναγκαίο κακό και αντί να αποστέλλεται προ-
σωπικό για την καταγραφή ενισχύονται οι δυνάμεις
καταστολής. Δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγε-
λία για τα δακρυγόνα και το ξύλο που πέφτει κάθε
βράδυ, την απαράδεκτη συμπεριφορά προς ένα
πληθυσμό που δεν έχει τρόπο να προστατευτεί. Η
πλήρης αποτυχία αρχών και ΜΚΟ να συντονιστούν
αφήνει τους πρόσφυγες στο έλεος της αστυνομίας
και των δυνάμεων καταστολής.

Μαρτύριο
Με τα εκατομμύρια να χορεύουν γύρω από τα

κέντρα υποδοχής και τις εξαγγελίες περαιτέρω
χρηματοδότησης των hotspot είναι καιρός οι πολί-
τες αυτού του τόπου να απαιτήσουν επιμερισμό
των ευθυνών για αυτό το ατελείωτο μαρτύριο που,
αν και δεν το βιώνουν οι ίδιοι, αναγκάζονται να το
παρακολουθούν και να συμμετέχουν.

Καλούμε λοιπόν κάθε έναν να κατέβει στο δρό-
μο και να απαιτήσει να μη γίνουν τα νησιά ho-
tspots-χωματερές ανθρώπων, στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης και διαλογής ανθρώπων που θα αποτε-
λέσουν το φτηνό εργατικό δυναμικό της Ευρώπης.
Με τη συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας οργα-
νώνονται τα πρώτα hotspots στην Ελλάδα που ση-
μαίνει ότι ενεργοποιούνται ξανά οι επιστροφές
στη χώρα εισόδου με βάση τον Κανονισμό του
Δουβλίνου, κλείνουν τα βόρεια σύνορα και ο κό-
σμος θα εγκλωβιστεί εδώ σε ελεεινές συνθήκες”.

Το εργατικό κίνημα και οι κινήσεις αλληλεγγύης
στη Λέσβο που έχουν στηρίξει με εντυπωσιακό τρόπο
τους πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί, χρειάζεται να
κλιμακώσουν τη δράση τους απαιτώντας να κλείσει
εδώ και τώρα το HotSpot κολαστήριο. Η  ΕΕ-φρούριο
που αφήνει το φράχτη στον Έβρο και κλείνει τα σύνο-
ρα ενώ παραδίδει τους πρόσφυγες στους διακινητές,
τη FRONTEX και τη βαρβαρότητα των νέων στρατο-
πέδων συγκέντρωσης, χρειάζεται να γκρεμιστεί. 

Kατερίνα Θωίδου

Οι πνιγμοί 
δεν είναι 
τυχαίοι

Διαδήλωση
31 Οκτώβρη

Η “μεγαλύτερη
κατάκτηση” του 
Αβραμόπουλου

Μόρια, Λέσβος

“Εμπόλεμη ζώνη”
το πρώτο Hotspot



27 Οκτώβρη 2015, Νο 1196Καμπάνια εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Στις σχολές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11, Αίθ. Δ2Β,
2μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, ΚΕΕΡΦΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11, Φυσικό –
Ροτόντα, 1.30μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή 
Ερωτοκρίτου, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΣΚΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 
Αίθουσα γραμμικού σχεδίου,
2μμ
Ομιλητές: A.Διάλα, Επικ.
Καθηγήτρια, Θανάσης Kαμ-
παγιάννης, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Γιουσούφ Οζντερίμ, Πολιτι-
στικό Κέντρο Κουρδιστάν

TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  9/11 
Αμφ. Χατζηνικολάου. 3μμ
Ομιλητές: Κ. Μελάς  
Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δομικών έργων
Μ. Κονιόρδος Καθηγητής
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τουριστικών
Επιχειρήσεων 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Νάντερ
Αλχαμπούνι, Σύλλογος
Σύρων Αποδήμων Ελλάδος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  9/11 
Ιατρική, αίθουσα β' έτους,
1.30μμ
Ομιλητές: Στάθης Παπαστα-
θόπουλος, πανεπιστημια-
κός ΦΠΨ, Νίκη Αργύρη
ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 10/11, Αμφ. 2, 2μμ
Ομιλητές: Προκόπης Παπα-
στράτης, πανεπιστημιακός,
Αρης Μεσσήνης, φωτογράφος
Δημήτρης Αγγελίδης, δημο-
σιογράφος ΕΦΣΥΝ, Νίκη Αρ-
γύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11
Αίθουσα Προβολών 
Γραμματεία ΣΓΤΚΣ, 2μμ
Ελένη Πορτάλιου, καθηγή-
τρια Αρχιτεκτονικής, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11,  Αίθριο, 2μμ
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαν-
νίδου, πανεπιστημιακός
Σλαβικών Σπουδών 
Γιώργος Πίττας, συμμετέχει
στην επιτροπή αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες Γαλα-
τσίου
Γιουσούφ Οζντερίμ, Πολιτι-
στικό Κέντρο Κουρδιστάν

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 
ΑΘΕ10, Επίκεντρο Μεγάλο
Αμφιθέατρο Χημικού, 2μμ
Ομιλήτρια: Έφη Καρακαντζά, πα-
νεπιστημιακός τμήμα Φιλολογίας

ΦΜΣ ΕΚΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 

Αμφ. ΦΜ3 Χημικό, 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας,
συμμετέχει στην επιτροπή
αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες Γαλατσίου

Στις γειτονιές…
ΞΑΝΘΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11, Εργατικό
Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Γιώργος Τσιάκα-
λος, πανεπιστημιακός

ΝΙΚΑΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11, Δημαρχείο,
7μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11, Εργατικό
Κέντρο, 7μμ 
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπι-
στημιακός

Συσκέψεις
ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΤΡΙΤΗ 27/10, ΟΝΑ Γκράβας
(Ταϋγέτου), 6.30μμ
Ομιλητές: Βαγγέλης Τριμ-
πόνιας, ΚΕΕΡΦΑ, Ντίνα Γκα-
ρανέ, εκπαιδευτικός,
Γιουσούφ Οζντερίμ, Πολιτι-
στικό Κέντρο Κουρδιστάν,
Γιώργος Πίττας, συμμετέχει
στην επιτροπή αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες Γαλα-
τσίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΡΙΤΗ 27/10, Αυτοδιαχειρι-
ζόμενο Στέκι (Λεωφ. Πεντέ-
λης 71), 7μμ 
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη,
ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 27/10, Στέκι Αριστε-
ρής Κίνησης 
(Ακροπόλεως 17 κ Ιάσω-
νος), 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10, Πολιτιστι-
κός Σύλλογος ''Ιλισσός'' 
( Βακχειλίδου κ Αιγινήτου), 7μμ
Ομιλητές: Γιάννης Τσαμούρης,
ΚΕΕΡΦΑ, Ράνια Νενεδάκη, Κί-
νημα στην Πόλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ-

ΘΗΣΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/10, καφέ
Βραζιλιάνα, 6.30μμ
Ομιλητής: Βασίλης Κουκα-
λάνι, ηθοποιός, Νίκη Αρ-
γύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/11, Πολιτιστικό
Κέντρο (Εθν.Αντιστάσεως 61), 7μμ

ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΤΗ 3/11, Εργατικό 
Κέντρο, 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11, ΕΔΟΘ ( Προ-
ξένου Κορομηλά 51), 6μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11, Πατάρι
Βαβέλ (Βασ.Σοφίας 87), 7μμ

Ανοιχτές 
εκδηλώσεις 
της ΚΕΕΡΦΑ

Η οργάνωση της καμπάνιας για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 23-24 Γενάρη
στον Έβρο ενάντια στο Φράχτη ξεκίνησε και στα Χανιά, με τη σύσκεψη που διοργάνω-
σε η ΚΕΕΡΦΑ την περασμένη Τετάρτη 21/10 για την ενημέρωση των αποφάσεων της
Διεθνούς Συνάντησης. Συμμετείχε κόσμος που έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο
αντιρατσιστικό - αντιφασιστικό κίνημα στα Χανιά, δάσκαλοι, εργαζόμενοι στο νοσοκο-
μείο, ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργαζόμενοι στον τομέα του επισιτισμού.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την εμπλοκή της ΕΕ και της Ελλάδας στους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους και τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για την αποτροπή της εισόδου των
προσφύγων στις χώρες της ΕΕ. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση μίας με-
γάλης εκδήλωσης μέσα στο Νοέμβρη, να ζητήσουμε από τα σωματεία να βγάλουν ψηφί-
σματα στήριξης της πρωτοβουλίας, να οργανώσουμε μαζική αφισοκόλληση στην πόλη. 

Την επόμενη μέρα διοργανώθηκε στην πλατεία Αγοράς, συλλαλητήριο κατά των μνη-
μονίων και υπέρ των προσφύγων με συμμετοχή του Συλλόγου Δασκάλων, της ΕΛΜΕ,
του Συλλόγου Φοιτητών Αρχιτεκτονικής, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡΦΑ. 

Μαργαρίτα Παπαμηνά 

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου η ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ-Ε.Α.Α.Κ. στο Αγ-
γλικό μαζί με τη Κ.Ε.Ε.Ρ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης πραγματοποί-
ησαν στη Νέα Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ εκδήλωση-συζή-
τηση με θέμα: Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες- Οι φοιτητές
μπροστά στη μάχη για ανοιχτά σύνορα, με ομιλητές τον
πανεπιστημιακό Γιώργο Τσιάκαλο και τον συντονιστή της
Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. στη Θεσσαλονίκη Κώστα Τορπουζίδη. 

Η προσέλευση ήταν αρκετά μεγάλη, υπήρχαν αρ-
κετοί φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν στη συζήτηση
που ακολούθησε. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη
βάρβαρη πολιτική που ασκεί η Ε.Ε. σε βάρος των
προσφύγων με την επιβολή των κλειστών συνόρων,
με ένα 10% των προσφύγων που ξεκινάει από τη χώ-
ρα του να χάνεται πριν καν φτάσει στα σύνορα της. 

Ο Γ. Τσιάκαλος έκανε αναφορά στον φόρο αίματος
που πληρώνουν οι πρόσφυγες, επίσης τόνισε πως δα-
πανούνται εκατομμύρια για τη συντήρηση του φράχτη
στον Έβρο και τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης ενώ τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιηθούν για τη στέγαση και την περίθαλψή τους. Ως
εκπρόσωπος της ΑΝ. ΑΡ.ΠΑ-Ε.Α.Α.Κ. αναφέρθηκα στο
μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που υπάρχει για τους πρό-
σφυγες ανάμεσα στους φοιτητές -οι φοιτητικοί σύλλο-
γοι μαζεύουν ήδη τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης-,
αλλά και στη σημασία του να οργανώσουμε την καμπά-
νια για τα Ανοιχτά Σύνορα στις σχολές, ώστε κάθε φοι-
τητικός σύλλογος να βάλει ως αίτημα να γκρεμιστεί ο
φράχτης στον Έβρο και να δοθεί άσυλο και στέγη
στους πρόσφυγες αλλά και να συμμετέχει στην πανελ-
λαδική κινητοποίηση στον Έβρο στις 23 - 24 Γενάρη. 

Ιωάννα Κατλαμούση, φοιτήτρια 

EBΡΟΣ
Όλα αυτά τα χρόνια οι μετανάστες και

οι πρόσφυγες είχαν να αντιμετωπίσουν τα
ναρκοπέδια, στην προσπάθειά τους να
περάσουν από τον Έβρο. Έχουν χαθεί
πολλές ζωές, έχουν κοπεί πόδια και χέ-
ρια, έχουν ακρωτηριαστεί άνθρωποι. Ο
κόσμος του Έβρου αντιστάθηκε όλα αυτά
τα χρόνια με αποτέλεσμα τα ναρκοπέδια
να ξηλωθούν. 

Μετά όμως μας προέκυψε ο φράχτης.
Σταμάτησε πραγματικά τη δίοδο των προ-
σφύγων και μεταναστών, γιατί δυσκόλεψε
τα πράγματα και τους οδήγησε στη θά-
λασσα του Αιγαίου, που σήμερα θαλασ-
σοπνίγονται. Μιλάμε για τεράστιους αριθ-
μούς ανθρώπων που έχουν ξεβραστεί
ακόμα και στις δικές μας ακτές. Αυτό το
θεωρώ απαράδεκτο. Ως εκπαιδευτικός
έχω να πω ότι για μένα δεν υπάρχουν σύ-
νορα, όταν υπάρχει προσφυγιά. Όταν ο
άνθρωπος φεύγει από τη χώρα του για

ένα καλύτερο αύριο, εμείς δε μπορούμε
να του βάζουμε μπροστά του το οποιοδή-
ποτε εμπόδιο είτε λέγεται φράχτης είτε
λέγεται σύνορο. 

Γύρω από την πρωτοβουλία που οργα-
νώνει η ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στο Φράχτη, πι-
στεύω ότι θα πρέπει να συσπειρωθούν
σωματεία, κινήσεις, συλλογικότητες, έτσι
ώστε πραγματικά να δώσουμε ένα ηχηρό
μήνυμα, πανευρωπαϊκά και να αναγκά-
σουμε να πάρουν ουσιαστικά μέτρα. Μέ-
τρα με φράχτες δεν γίνονται. Πρώτα απ’
όλα να σταματήσουν τους πολέμους ού-
τως ώστε να μην χρειάζονται να οδηγούν-
ται στην Ευρώπη ή την Αμερική. Κανείς
δε θέλει να χάσει την πατρίδα, το σπίτι
και την οικογένειά του. Από την άλλη όσο
δε λύνονται αυτά τα προβλήματα θα πρέ-
πει η Ευρώπη να ανοίξει τα σύνορά της
και την αγκαλιά της αν θέλει πραγματικά
να λειτουργήσει ανθρώπινα. 

Σάκης Καραγεωργίου
πρόεδρος Α’ ΕΛΜΕ Έβρου

Μεγάλη ανταπόκριση συναντάει η πανελλαδική καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ για ανοιχτά
σύνορα, γκρέμισμά του φράχτη στον Έβρο και για το ξήλωμα της Ευρώπης φρούριο.
Τα αποτελέσματα των πρώτων δράσεων είναι θετικά. Το ψήφισμα που μπήκε στην συ-
νέλευση του συλλόγου των φοιτητών της πολυτεχνικής σχολικής Ξάνθης απέσπασε
θερμό χειροκρότημα και ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Θλιβερή εξαίρεση αποτε-
λούν τα μέλη του ΜΑΣ που καταψήφισαν και της ΠΑΣΠ που ψήφισαν λευκό. 

Το ίδιο απόγευμα γινόταν γενική συνέλευση στην τοπική ΕΛΜΕ. Μετά την ανάγνωση
του ψηφίσματος πέρασε ομόφωνα από τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Το επόμε-
νο διάστημα θα φέρουμε το ψήφισμα της ΚΕΕΡΦΑ στον τοπικό σύλλογο δασκάλων,
στο σωματείο των μειονοτικών εκπαιδευτικών, στο σύλλογο των νοσοκομειακών για-
τρών, στο σωματείο των οικοδομών και στην τοπική ΑΔΕΔΥ. 

Εκτός από τις δράσεις σε συλλόγους και σωματεία, πολύ θετική ανταπόκριση συναν-
τήσαμε από τον κόσμο στην εξόρμηση της κεντρικής πλατείας στην Ξάνθη. Ο κόσμος
άνοιγε όλη τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα του φράχτη και των προσφύγων. Υπέγρα-
φε στο κείμενο και άφηνε όνομα και τηλέφωνα για να οργανώσει μαζί μας την καμπάνια. 

Τις επόμενες μέρες οργανώνουμε την μεγάλη εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στις 7 Νοέμ-
βρη στο εργατικό κέντρο με ομιλητές, τον Πέτρο Κωσταντίνου, τον Γιώργο Τσιάκαλο
και εκπροσώπους σωματείων, συνδικάτων και τοπικών κινήσεων. Οργανώνουμε παρεμ-
βάσεις σε εργατικούς χώρους όπως το νοσοκομείο, τη νομαρχία και την εφορία. Ενώ
παρέμβαση οργανώνουμε και την Τετάρτη κατά την διάρκεια της παρέλασης. Δυνατά
και οργανωμένα τις επόμενες μέρες να ξετυλίξουμε την καμπάνια για να ανοίξουν τα
σύνορα και να πέσουν οι φράχτες, να καλοδεχθούμε τους πρόσφυγες, και παράλληλα
να παλέψουμε για το τσάκισμα των παλιών και των νέων μνημονίων. 

Τζεμαλή Μηλιαζήμ 

XANIA

Nα πέσει ο Φράχτης στον Έβρο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Π
ανελλαδική κινητοποίηση το διήμερο 23 και
24 Γενάρη 2016, απαιτώντας να πέσει ο Φρά-
χτης του Έβρου και να ανοίξουν τα σύνορα

για τους πρόσφυγες, διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ, στο
πλαίσιο των αποφάσεων της Διεθνούς συνάντησης
κατά του ρατσισμού και του φασισμού που έγινε στις
10-11 Οκτώβρη στην Αθήνα, με τη συμμετοχή αντι-
προσωπειών από 9 χώρες. Το διήμερο περιλαμβάνει:
το Σάββατο 23 Γενάρη διαδήλωση στην Αλεξανδρού-
πολη και εκδήλωση την ίδια μέρα με τη συμμετοχή
διεθνών αντιπροσωπειών και στις 24 Γενάρη πορεία
στους Κήπους και στο Φράχτη του Έβρου.   

Για τη διοργάνωση της καμπάνιας η ΚΕΕΡΦΑ έχει
ήδη κυκλοφορήσει αφίσα, αυτοκόλλητο και τετρασέλι-
δο, με 9 λόγους για τους οποίους χρειάζεται να πέσει ο
φράχτης του αίσχους. Από την προηγούμενη εβδομάδα
τοπικές ΚΕΕΡΦΑ ξεκίνησαν να διοργανώνουν τοπικές
συσκέψεις, βάζοντας πρόγραμμα τοπικών εκδηλώσεων,
εξορμήσεων και παρεμβάσεων σε χώρους δουλειάς,
σχολεία και σχολές.  «Διεκδικούμε να ανοίξουν τα σύνο-
ρα στον Έβρο και τα νησιά ώστε να σωθούν ζωές που
χάνονται αλλά και γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στο άσυλο
και σε μια καλύτερη ζωή. Να δοθούν άσυλο και χαρτιά
σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς απο-
κλεισμούς. Απαιτούμε να πέσει ο φράχτης στον Έβρο,
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως η
Αμυγδαλέζα, να μην ανοίξει κανένα νέο. Διεκδικούμε
ανθρώπινη υποδοχή σε καταλύματα αξιοπρεπή, με χρη-
ματοδότηση του κράτους και με προσωπικό που παρέ-
χει την αναγκαία φροντίδα», αναφέρει το ψήφισμα της
ΚΕΕΡΦΑ για τη στήριξη της καμπάνιας .

• Δηλώστε συμμετοχή για τα πούλμαν και τα τρένα
για την Πανελλαδική Κινητοποίηση στις 23 και 24 Γε-
νάρη 2016. Επικοινωνία: antiracismfascism@yahoo.gr,
τηλ. 6932828964, 2103232871

ΞΑΝΘΗ
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Η κατάθεση του Δημήτρη Μελαχροι-
νόπουλου συνεχίστηκε στις 22 Οκτώ-
βρη, 24η μέρα της δίκης, με τις ερωτή-
σεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Κα-
τά κύματα, όπως ήταν και οι επιθέσεις
των χρυσαυγιτών στον Παύλο Φύσσα,
οι δικηγόροι των φασιστών προσπάθη-
σαν με συστηματικές παραπλανητικές
ερωτήσεις ακόμα και ολοφάνερα ψέ-
ματα να αποδομήσουν και να μπερδέ-
ψουν τον μάρτυρα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης επιχείρη-
σαν να αμφισβητήσουν από το πού
έδωσε την πρώτη του κατάθεση ο μάρ-
τυρας, στο ΑΤ Κερατσινίου ή στη ΓΑΔΑ,
μέχρι το ποιοι ήταν μαζί με το Ρουπακιά
στο αυτοκίνητο, φτάνοντας στο σημείο,
ψευδόμενοι, να αποκρύψουν ακόμα και
στοιχεία της δικογραφίας -όπως για πα-
ράδειγμα το ότι ο Λαγός είχε συνομι-
λίες με τον Πατέλη πριν και αμέσως με-
τά τη δολοφονία και όχι -όπως ισχυρί-
στηκε ο δικηγόρος του πρώτου- “20
ώρες μετά”. Παρά τις προτροπές της
προέδρου Λεπενιώτη να σταματήσουν
οι παραπλανητικές ερωτήσεις, η υπερά-
σπιση των χρυσαυγιτών συνέχισε την
ίδια ολισθηρή διαδικασία.

Αποκορύφωμα

Αποκορύφωμα της στρατηγικής απα-
ξιώσης του μάρτυρα ήταν το αίτημα του
συνηγόρου του Χ. Παππά, Σταυριανάκη,
να εφαρμοστεί το 337 του ΚΠΔ και “να
κρατηθεί ο μάρτυρας μέχρι να διασκε-
δαστούν οι εντυπώσεις για ψευδορκία”!
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα με
το συνήγορο να προαναγγέλει ακόμα
και μήνυση εναντίον του μάρτυρα.

“Να προστατεύσει τους μάρτυρες”
ζήτησε από το δικαστήριο σε κοινή της
δήλωση η πολιτική αγωγή μετά τις
προκλήσεις της υπεράσπισης. “Η πολι-
τική αγωγή διαπιστώνει ότι ενώ έχουν
ξεκινήσει οι καταθέσεις των μαρτύρων
κατηγορίας και μάλιστα αυτοπτών της
στυγερής δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα, οι παρόντες στην αίθουσα του
Δικαστηρίου κατηγορούμενοι για σο-
βαρά κακουργήματα, σύμφωνα με το
κατηγορητήριο, προκαλούν κατά τη
διάρκεια των καταθέσεών τους, ειρω-
νεύονται, διακόπτουν, επιδεικνύουν
ανεπίτρεπτη ασέβεια προς τους μάρ-
τυρες, τη μνήμη και τους συγγενείς
του θύματος, προς το ίδιο το Δικαστή-
ριο και τη διαδικασία, υποβάλλουν κα-
ταχρηστικά αιτήματα που μοναδικό
σκοπό έχουν τον εκφοβισμό των μαρ-
τύρων”, ανέφεραν επισημαίνοντας την
“παρόμοια θρασεία στάση που επιδει-
κνύουν βουλευτές (σ.σ. χρυσαυγίτες)
στην Ολομέλεια της Βουλής”.

Κυριάκος Μπάνος

Μ
ε την κατάθεση
του Δημήτρη Με-
λαχροινόπουλου,

φίλου του Παύλου Φύσσα
και αυτόπτη μάρτυρα στη
δολοφονία του, ολοκλη-
ρώθηκαν, στις 21 και
22/10, οι συνεδριάσεις
της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής για το μήνα Οκτώβριο. Ο μάρ-
τυρας κατέρριψε οποιαδήποτε εκ-
δοχή λογομαχίας ή συμπλοκής με-
ταξύ της παρέας του και των χρυ-
σαυγιτών και περιέγραψε μια
απρόκλητη, πολύ καλά οργανωμέ-
νη δολοφονική επίθεση της Χρυ-
σής Αυγής με στόχο ανθρώπους
που είναι εναντίον στα ναζιστικά πι-
στεύω της.

Ξεκινώντας την κατάθεσή του
στις 21 Οκτώβρη, 23η ημέρα της
δίκης, ο Δ. Μελαχροινόπουλος,
άνεργος ηλεκτρολόγος, μίλησε για
τη 15χρονη φιλία του με τον Παύλο
Φύσσα, τα κοινά τους μουσικά εν-
διαφέροντα, τους κοινωνικού πε-
ριεχομένου στίχους των τραγου-
διών τους με αντιρατσιστικά και αν-
τιφασιστικά μηνύματα.

Στη συνέχεια περιέγραψε λεπτο-
μερώς το βράδυ της 17ης προς 18
Σεπτέμβρη 2013. Επιβεβαιώνοντας
όσα είχε καταθέσει ο φίλος του και
επίσης αυτόπτης μάρτυρας Π.
Σεϊρλής, με τον οποίο έφτασαν μα-
ζί με άλλα έξι έτομα στο καφέ Κο-
ράλι στην Κεφαλληνίας για να
βρουν τον Παύλο Φύσσα, μίλησε
για έναν “ψηλό, σωματώδη, κοντο-
κουρεμένο, με μαύρη μπλούζα και
παντελόνι παραλλαγής” έξω από
την καφετέρια τον οποίο αναγνώρι-
σε στις φωτογραφίες που του επι-
δείχτηκαν -ήταν ο κατηγορούμενος
Μιχάλαρος. Ενώ επιβεβαίωσε και
ότι η παρέα απέναντί τους -δύο
άτομα εκ των οποίων ο ένας ήταν ο
κατηγορούμενος Άγγος- τους κοι-
τούσε έντονα και έστελναν συνε-
χώς μηνύματα στα κινητά τους.

Σε αυτό το σημείο πρόσθεσε
πως ρώτησε τον Παύλο Φύσσα αν
ξέρει γιατί τους κοιτούσαν κι εκεί-
νος απάντησε “πώς δεν ξέρει, ίσως
να είχαν ακούσει ένα σχόλιο που
είχαν κάνει νωρίτερα για τη φορε-
μένη ανάποδα μπλούζα του ενός”.

“Σα να μας περίμεναν” είπε για
τα δέκα περίπου άτομα -τέσσερα
με πέντε στο δρόμο και άλλα τόσα

στο πεζοδρόμιο- που έκλειναν τα
αυτοκίνητα των φίλων του όταν
βγήκαν έξω, περιγράφοντάς τα ως
εξής: “Ένας κρατούσε καδρόνι,
ένας κάτι με που έμοιαζε με στυλιά-
ρι και ένας μια σιδηρογροθιά -γυά-
λιζε στο σκοτάδι. Κάποιοι φορού-
σαν μαύρη μπλούζα και παντελόνι
παραλλαγής, όχι του στρατού, το
μαύρο-γκρι-άσπρο... φοβηθήκαμε”.

Αμέσως μετά μίλησε για τον με-
σάζοντα και τη διαβεβαίωση που
τους έδωσε ότι οι χρυσαυγίτες θα
φύγουν, για την απόφασή τους να
κινηθούν προς Τσαλδάρη μέχρι να
μπορούν να γυρίσουν για τα αυτο-
κίνητά τους. Και επιβεβαίωσε ξανά
την κατάθεση Σεϊρλή ότι έβαλαν
τον ένα φίλο τους σε ταξί, ότι τότε
εμφανίστηκαν οι ΔΙΑΣ καθώς και
πέντε έξι μηχανάκια και τρία τέσσε-
ρα αυτοκίνητα. 

“Ήταν όλοι μαζί” 

“Ήταν όλοι μαζί, ομάδα”, είπε,
“ήταν δικάβαλα, με άτομα με μαύ-
ρα ρούχα, έστριψαν στην Κεφαλ-
ληνίας ενώ το τελευταίο αυτοκίνη-
το, γκρι ασημί, με συνοδηγό και
δύο γυναίκες πίσω, σταμάτησε και
ο οδηγός ρώτησε πού είναι η Κε-
φαλληνίας. Μας κοιτούσε έντονα,
έφυγε μαρσάροντας”.

Στη συνέχεια περιέγραψε την
επίθεση: Το ποδοβολητό και τις
βρισιές (“ελάτε εδώ, κότες, θα σας
γαμήσουμε, θα σας σκοτώσουμε”).
Τα 30 άτομα με μαύρα, κράνη και
άρβυλα που βγήκαν από την Κε-
φαλληνίας και κινούνταν παράλλη-
λά τους στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Το κυνηγητό και την απόφασή του
να γυρίσει μήπως και βοηθήσει. Το
χτύπημα που δέχτηκε ο ίδιος και
ένας ακόμα φίλος του που είχε μεί-
νει, μαζί με τον Φύσσα, πίσω. Τον
οργανωμένο τρόπο της δολοφο-
νίας μπροστά στα μάτια του. Τα
πέντε με έξι άτομα που έβγαιναν
από τους τριάντα και χτυπούσαν το
Παύλο Φύσσα (δύο φορές είδε ότι
έγινε αυτό) εμποδίζοντάς τον να

φύγει. Το αυτοκίνητο του Ρουπακιά
να σταματά, ανάποδα, και το δολο-
φόνο να πηγαίνει στον Παύλο κα-
θώς οι άλλοι “του έκαναν χώρο”.
Τις κινήσεις του χεριού του Ρουπα-
κιά καθώς τον μαχαίρωνε.

“Είχα το αίμα του Παύλου πάνω
μου”, είπε ο μάρτυρας όταν ρωτή-
θηκε σχετικά με τις  διαφοροποι-
ήσεις που παρουσιάζουν οι τέσσε-
ρις καταθέσεις του στις αρμόδιες
αρχές, οι δύο πρώτες λίγες μόνο
ώρες μετά τη δολοφονία. “Είχε μό-
λις πεθάνει ο φίλος μου”, συνέχισε,
“Είχα ψυχολογική ένταση, ήμουν
σοκαρισμένος και σε σύγχυση, τον
είχα μεταφέρει ο ίδιος στο ασθενο-
φόρο”. 

Αρνητική εντύπωση έκαναν οι
αποκλειστικές ερωτήσεις -σχεδόν
επίθεση- της εισαγγελέως προς
το μάρτυρα πάνω στις αντιφάσεις
των καταθέσεών του, αμφισβη-
τώντας ανοιχτά την αξιοπιστία
του. Με δεδομένο ότι από τη θέση
της η εισαγγελική αρχή στηρίζει
κυρίως τις κατηγορίες και αυτές
προσπαθεί να διερευνήσει, η στά-
ση της προκάλεσε έκπληξη και
ερωτηματικά για το στόχο που εί-
χε. “Στην αρχή δεν μιλάτε καν για
επίθεση. Θυμάστε καλύτερα έξι
μήνες αργότερα;” ρωτούσε ξανά
και ξανά, με τον μάρτυρα να
απαντά: “Όσα δεν είπα στην αρ-
χή, τα είπα αργότερα, όταν ήμουν

ήρεμος και αφού με ρώτη-
σαν πιο συγκεκριμένα και
αναλυτικά”. Παρόλα αυτά, η
εισαγγελέας επέμεινε σε
επιθετικό τόνο: “Λέτε πως
ήσασταν σε σύγχυση, μάλ-
λον είστε και τώρα γιατί και
τώρα ανασκευάζετε” μη κά-
νοντας καμία ερώτηση σχε-
τικά με το κατηγορητήριο.

Καμία ερώτηση

Τη δουλειά της ανέλαβαν
τελικά οι συνήγοροι της πολι-
τικής αγωγής με τον Θανάση
Καμπαγιάννη να σχολιάζει
κατά τη διάρκεια ερώτησής
του: “Το ρωτάω αυτό διότι η
κυρία εισαγγελέας δεν έκανε

καμία ερώτηση για την εγκληματι-
κή οργάνωση... Ευτυχώς που
υπάρχει η πολιτική αγωγή και εκ-
προσωπείται η κατηγορία”.

Οι ερωτήσεις της πολιτικής αγω-
γής επικεντρώθηκαν στο αν η
αστυνομία μπορούσε να αποτρέψει
τη δολοφονία (“ναι, έβλεπαν την
επίθεση και δεν έκαναν τίποτα”,
απάντησε ο μάρτυρας), αν ο μάρ-
τυρας έχει δεχτεί απειλές από τότε
(“για δύο μήνες μετά με έπαιρναν
τηλέφωνο από απόκρυψη και μια
αντρική φωνή έλεγε είσαι ο επόμε-
νος, θα σε σκοτώσουμε”, είπε, ενώ
περιέγραψε ότι στις τελευταίες
εκλογές στο εκλογικό κέντρο που
ψήφισε, πολύ κοντά στο σημείο
της δολοφονίας, δεκαπέντε άτομα
του φώναξαν “πού πας αντιφασί-
στα;”), αν οι χρυσαυγίτες θα μπο-
ρούσαν να είχαν φύγει έξω από το
Κοράλι ή αν υπήρχε εκεί κάποιο
επεισόδιο που τους εμπόδιζε (“κα-
νείς δεν τους εμπόδιζε”, είπε), τι
επέλεξαν οι γονείς του Φύσσα να
γράφει το μνημείο του και γιατί
(“το στίχο του Φύσσα ‘Μια τέτοια
μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις
όμορφα και όρθιος σε δημόσια
θέα’, γιατί έτσι πέθανε”, απάντη-
σε), αν υπάρχει αμφιβολία για το
ποιος τους επιτέθηκε (“όχι, ήταν
χρυσαυγίτες”, είπε).

Λένα Βερδέ

Μέσα στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού
όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής μπήκαν τα νερά της βροχής
την Πέμπτη 22/10 αναγκάζοντας την έδρα να διακόψει ώστε να σφουγ-
γαριστεί το πάτωμα. 

Τα νερά που έτρεχαν από τα παράθυρα και τους τοίχους στην πλευ-
ρά που κάθονται οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής έφτασαν να απλω-
θούν στις θέσεις που κάθονται οι δημοσιογράφοι και το ακροατήριο.
Από την μεριά της πολιτικής αγωγής ξεκίνησαν διαμαρτυρίες επανα-
λαμβάνοντας το αίτημα για μεταφορά της δίκης στο Εφετείο Αθήνας. Η
αίθουσα για πολλοστή φορά αποδεικνύεται ανεπαρκής καθώς δεν κα-
λύπτει ούτε τις βασικές ανάγκες ασφαλούς στέγασης.

“Οργανωμένη δολοφονική επίθεση” Προκλήσεις
των
συνηγόρων
της Χ.Α

Πλημμύρισε η αίθουσα...

καταθέτει 

βασικός 

αυτόπτης 

μάρτυρας

Aντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού
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Ε
να ερώτημα που επανέρχεται στις συζητή-
σεις του αντιφασιστικού κινήματος είναι
το ποια είναι η σχέση μας με τη δίκη που

επιτέλους έχει φτάσει στην εξέταση της ουσίας.
Γνωρίζω ότι για όσους βρίσκονται στην αίθουσα
αυτή δεν υπάρχει το δίλημμα αν αναμειγνυόμα-
στε ή όχι στη δίκη. Η απάντηση για όλους μας εί-
ναι σαφής. Χωρίς εμάς δεν θα υπήρχε η άσκηση
δίωξης. Χωρίς εμάς δεν θα έφτανε η υπόθεση
στο ακροατήριο. Και επιπλέον, χωρίς εμάς δεν
μπορεί η δίκη να καταλήξει στην καταδίκη όχι
μόνο των δραστών αλλά κυρίως της ηγετικής
ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης. 

Όμως δίπλα σ’ αυτή τη σαφή τοποθέτηση
εξακολουθούν να διακινούνται στο χώρο του
αντιφασιστικού κινήματος και της Αριστεράς
ισχυρές αμφιβολίες για τη σχέση μας με τη δι-
καστική διερεύνηση της υπόθεσης και διατυ-
πώνονται ποικίλες θεωρίες που καταλήγουν
στο ίδιο συμπέρασμα: να κρατηθούμε μακριά
από τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Οι αμφιβολίες αυτές διατυπώνονται με δι-
πλή μορφή:
• Από τη μια μεριά είναι η «αριστερή» τους

εκδοχή. Σύμφωνα μ’ αυτήν, δεν είναι δυνατόν
να περιμένουμε από την αστική δικαιοσύνη να
μας προστατέψει από τους ναζί. Το κίνημα, λέ-
νε κάποιοι, και μόνο το κίνημα μπορεί να στα-
ματήσει τη δράση των νεοναζί. 
• Η άλλη εκδοχή της αμφιβολίας παίρνει τη

μορφή της υπεράσπισης των θεσμών. Είναι δη-
λαδή η «δεξιά» εκδοχή. Σύμφωνα μ’ αυτήν, δεν
μας πέφτει κανένας λόγος για την υπόθεση,
εφόσον έχει ήδη επιληφθεί η δικαιοσύνη. Κακώς,
λένε μερικοί, διεκδικούμε εμείς ως «πολιτικό» αί-
τημα την καταδίκη της ηγεσίας των ναζί. Κάτι τέ-
τοιο ισοδυναμεί με παρέμβαση στη δικαιοσύνη.

Στο βάθος των θέσεων αυτών, τόσο στην
«αριστερή» όσο και στη «δεξιά» τους παραλ-
λαγή, συναντάμε ένα κοινό υπόστρωμα, σύμ-
φωνα με το οποίο τελικά είναι εντελώς αντιπα-
ραγωγική η δίωξη της οργάνωσης, από τη
στιγμή που έχει πάρει τη μορφή πολιτικού
κόμματος και έχει εξασφαλίσει σε αλλε-
πάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις την
υποστήριξη μιας σεβαστής μερίδας του
εκλογικού σώματος. 

Τη θέση αυτή διατύπωνε με περισ-
σή αφέλεια και επιμονή η απελθού-
σα πρόεδρος της Βουλής, Ζωή
Κωνσταντοπούλου. Σε ραδιοφω-
νική της συνέντευξη καταφέρθη-
κε εναντίον μου για την κριτική
που της έχω ασκήσει σχετικά με
την αντιμετώπιση των βουλευ-
τών της Χρυσής Αυγής, λέγον-
τας ότι εκείνη υπήρξε η πρώτη
που ανέφερε, πριν από τις εκλογές
του 2012 (συνέντευξη στην ΕΡΤ-
Open 6/9/2015), ότι η Χρυσή Αυγή
είναι εγκληματική οργάνωση, και
ότι δεν έπρεπε να συμμετάσχει
στις εκλογές διότι έχει τρόπους
δράσης καταγεγραμμένους από
τη δικαιοσύνη με εγκληματική διά-
σταση». Αλλά -συμπλήρωσε- «αυ-
τά πριν η Χρυσή Αυγή καταστεί
κοινοβουλευτικό κόμμα». Και έριξε
το μπαλάκι στη δικαιοσύνη: «στη
βουλή η Χρυσή Αυγή εισήλθε με
ευθύνη της δικαιοσύνης, η οποία
επί δεκαετίες επέτρεπε τη συμμετοχή
της κατά παραβίαση του άρθρου 29 του
Συντάγματος. Από τη στιγμή, όμως, που η
Χρυσή Αυγή εισήλθε στη βουλή και προσέ-

λαβε το χαρακτήρα του κοινοβουλευτικού
κόμματος, υπήρχε υποχρέωση σε όσους σεβό-
μαστε τη δημοκρατία και τη δημοκρατική νομι-
μότητα να σεβαστούμε και τις αρχές της δη-
μοκρατικής λειτουργίας».  

Οι απόψεις αυτές –ακόμα κι αν θεωρήσουμε
ότι δεν είναι προφάσεις εν αμαρτίαις, αλλά
απλά προσκόλληση σε μια αδιέξοδη τυπολα-
τρία- είναι βέβαια εντελώς λανθασμένες και
πηγάζουν από μια απόλυτη άγνοια του τί
πραγματικά είναι η Χρυσή Αυγή, για ποιο λόγο
διαπράττει εγκλήματα, τί σημαίνει η βία γι’ αυ-
τήν και πώς μπορεί κανείς να τη σταματήσει.
Αυτές οι θεωρίες δεν κατανοούν το γεγονός
ότι η Χρυσή Αυγή σκόπιμα ενδύθηκε τη μορφή
κόμματος, ακριβώς για να προστατευθεί ο
ηγετικός της πυρήνας από τις συνέπειες της
εγκληματικής δράσης των μελών της. 

Μασκάρεμα
Σημειώνω ότι ο Μιχαλολιάκος κατέθεσε δή-

λωση «κόμματος» με την επωνυμία «Λαϊκός
Σύνδεσμος» στις 14/2/1983, 11 ολόκληρα χρό-

νια πριν από την πρώτη κάθοδο της ορ-
γάνωσης στις εκλογές. Και υπάρχουν

πάμπολλα κείμενα του ίδιου του Αρ-
χηγού που χρησιμοποιεί το επιχεί-
ρημα του «νόμιμου κόμματος» κά-

θε φορά που θέλει να αποστα-
σιοποιηθεί από διωκόμενους
συναγωνιστές του, ενώ με
την ίδια ευκολία, όποτε

χρειαστεί, αναστέλλει τη
λειτουργία του (Απρίλιο
του 1984, Δεκέμβριο
του 2005) ή μετονομάζει

την οργάνωση
(όπως συνέβη με το
μασκάρεμά της σε
«Πατριωτική Συμμα-

χία» το 2004-2006).
Προσθέτω εδώ ότι η αρ-
χική δήλωση Μιχαλολιά-
κου το 1983 αναφερόταν
σε «πολιτική κίνηση» με
την επωνυμία Λαϊκός
Σύνδεσμος και όχι πολι-
τικό κόμμα. Το ίδιο συνέ-
βη και στη δήλωσή του
το 1994, για την πρώτη
κάθοδο στις Ευρωεκλο-
γές, όπου αναφέρεται η
«πολιτική κίνησις Χρυσή
Αυγή – Λαϊκός Σύνδε-
σμος».    

Διαθέτουμε σήμερα όλα
τα στοιχεία που αποδει-

κνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η δικα-
στική διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί
στοιχείο της αντιμετώπισης της εγκληματικής
δράσης του ναζισμού.
• Από τη στιγμή που ασκήθηκαν οι πρώτες

διώξεις τον Σεπτέμβριο του 2013 λούφαξαν -με
διαταγή βέβαια του Αρχηγού- τα Τάγματα Εφό-
δου. Μειώθηκαν θεαματικά και τα βραδινά κρού-
σματα ρατσιστικών επιθέσεων με άγνωστους
δράστες, τις οποίες καταγράφει το Δίκτυο. Αυτή
είναι βέβαια και μια έμμεση απόδειξη ότι αυτοί
οι «άγνωστοι» δράστες ήταν στην πραγματικό-
τητα εκείνοι που όλοι υποψιαζόμασταν.
• Η ίδια η οργάνωση μεταβλήθηκε σε «φάν-

τασμα», αδύναμη να σταθεί σε οποιαδήποτε
αντιπαράθεση. Και προκαλούν πλέον γέλια οι
λεονταρισμοί των στελεχών της, όπως για πα-
ράδειγμα οι απειλές του Κασιδιάρη ότι αν δεν
κληθούν στο προεκλογικό ντιμπέιτ θα αποκλεί-
σουν την ΕΡΤ 1.000 χρυσαυγίτες και θα χρει-
αστεί να ψάχνουν στούντιο στο Καρπενήσι. Ως
γνωστόν ούτε ένας χρυσαυγίτης δεν εμφανί-
στηκε να διαμαρτυρηθεί.
• Αν παρακολούθησε κανείς την ομιλία του

Μιχαλολιάκου στη συζήτηση για τις προγραμ-
ματικές θέσεις της κυβέρνησης θα διαπίστωσε
ότι υπήρξε λιγότερο ριζοσπάστης από τον κ.
Θεοδωράκη και περισσότερο εποικοδομητικός
προς τον πρωθυπουργό από τον κ. Καμμένο.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των διώξεων. Αλ-
λά επαναλαμβάνω ότι χωρίς την πανελλαδική
έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν θα είχε γί-
νει. 

Ως προς το επιχείρημα που επίσης ακούγε-
ται και από φωνές της Αριστεράς, ότι δηλαδή η
διατήρηση της εκλογικής απήχησης της Χρυ-
σής Αυγής αποδεικνύει πως είναι αλυσιτελής η
δίωξη, είναι κι αυτό ατυχές. Όχι μόνο επειδή
κανείς δεν γνωρίζει πού θα έφταναν οι επιδό-
σεις της χωρίς τις διώξεις (ειδικά αν λάβει κα-
νείς υπόψη τις δημοσκοπήσεις του καλοκαιρι-
ού του 2013) αλλά κυρίως επειδή είναι άλλο
ζήτημα η ύπαρξη ενός ακροδεξιού, ρατσιστι-
κού, εθνικιστικού και αντισημιτικού πολιτικού
σχηματισμού (όπως ήταν το ΛΑΟΣ ή όπως είναι
ποικίλα μορφώματα σε όλη την Ευρώπη με πο-
λύ μεγαλύτερες εκλογικές επιδόσεις) και άλλο
ένα στρατιωτικά δομημένο μόρφωμα δομημένο
πάνω στο πρότυπο των χιτλερικών Ταγμάτων
Εφόδου, των SA, το οποίο ασκεί εγκληματική
βία στις γειτονιές των μεγάλων πόλεων.     

Πώς είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά να
ακούγονται από το χώρο της Αριστεράς φω-
νές αμφιβολίας για τη σκοπιμότητα των διώξε-
ων ή ακόμα και για τη βασιμότητα του κατηγο-
ρητηρίου. Είναι στο όριο της αυτογελοιοποί-

ησης, ειδικά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με
τη δήλωση-ομολογία του Αρχηγού ότι αναλαμ-
βάνει την «πολιτική ευθύνη» της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα, αλλά και την αποκάλυψη
του βίντεο με τον Πατέλη να εξηγεί το πώς λει-
τουργούν τα Τάγματα Εφόδου.

Ποιοι είναι λοιπόν εκείνοι που εξακολουθούν
να αμφιβάλλουν; Πρώτα απ’ όλα είναι βέβαια
κάποιοι που κινούνται από καθαρό πολιτικό-
κομματικό «ρεαλισμό», εννοώ κυνισμό. Αυτοί
αρκούνται στην παλιά συνταγή της ευρωπαϊ-
κής σοσιαλδημοκρατίας που μέτραγε τα κου-
κιά της Ακροδεξιάς και ενίσχυε με κάθε τρόπο
την παρουσία της, θεωρώντας ότι έτσι θα εξα-
σφαλίσει την επικράτηση της Αριστεράς επί
της Δεξιάς σε ένα παγιωμένο δικομματικό σύ-
στημα. Είναι ο λόγος που ο Μιτεράν άνοιξε τη
γαλλική δημόσια ραδιοτηλεόραση στον Λεπέν,
προκειμένου να κόβει ψήφους από τον Ζισκάρ
και τον Σιράκ. 

Πληγές
Έτσι κι εδώ, όπως το ΠΑΣΟΚ καλόβλεπε τη

φέτα που έκοβε από τη Νέα Δημοκρατία το
ΛΑΟΣ, έτσι και σήμερα κάποιοι από την Αρι-
στερά μετράνε τις πληγές της Νέας Δημοκρα-
τίας από τη Χρυσή Αυγή και τρίβουν τα χέρια
τους. Πρόκειται φυσικά για μια εντελώς κοντό-
φθαλμη πολιτική, την οποία εκμεταλλεύεται με
ευκολία η Χρυσή Αυγή, εμφανιζόμενη ως εναλ-
λακτική αντιμνημονιακή λύση, ενόψει των προ-
βλημάτων προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ στην υλι-
κή πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων.

Όσο για τους άλλους αριστερούς, που κι-
νούνται από λιγότερο ευτελείς υπολογισμούς,
είναι θύματα της παλιάς καλής θεωρίας του
«μακριού χεριού του συστήματος». Σύμφωνα
μ’ αυτή τη θεωρία, οι φασιστικές οργανώσεις
είναι ενεργούμενα των κρατικών μηχανισμών,
επομένως δεν έχει καμιά σημασία η αντιμετώ-
πισή τους και πολύ περισσότερο η εξάρθρωσή
τους, όσο παραμένουν στη θέση τους οι μηχα-
νισμοί του αστικού κράτους. Πρόκειται βέβαια
για μια πολιτική καρικατούρα, η οποία εμφανί-
ζεται να απορρέει από την ορθή –ασφαλώς-
διατύπωση του Χορκχάιμερ, ότι «όποιος δεν
θέλει να μιλάει για τον καπιταλισμό, θα έπρεπε
να σωπαίνει και για τον φασισμό». Αλλά ο
Χορκχάιμερ δεν εννοεί βέβαια ότι καπιταλι-
σμός και φασισμός ταυτίζονται. Μάλιστα στο
ίδιο μικρό κειμενάκι ο Χορκχάιμερ εντοπίζει
την αυτονομία ακόμα και του ίδιου του κρά-
τους από την κυρίαρχη τάξη κατά την προναζι-
στική περίοδο.

Πώς εφαρμόζεται σήμερα αυτή η διαστρε-
βλωμένη –και σταλινικής προέλευσης- παρα-
ποίηση της μαρξιστικής θεωρίας; Μα με τη βε-
βαιότητα ότι τώρα που ήρθε στα χέρια της
Αριστεράς ο κρατικός μηχανισμός αυτόματα
θα μεταβληθεί από ημιφασιστικός σε υπερδη-
μοκρατικό. 

Κακά τα ψέματα. Η ανάρρηση της Αριστε-
ράς στην κυβέρνηση δεν υπήρξε αποτέλεσμα
της νίκης των αριστερών ιδεών και της συντρι-
βής του νεοφιλελευθερισμού. Η μαζική απήχη-
ση της Χρυσής Αυγής υπήρξε αποτέλεσμα ήτ-
τας της Αριστεράς και των ιδεών της. Και τυ-
χόν απαλλαγή της ηγεσίας της ναζιστικής ορ-
γάνωσης από τα εγκλήματα που όλοι γνωρί-
ζουμε ότι αυτή έχει διαπράξει, θα είναι μια χει-
ρότερη ήττα πάλι της Αριστεράς.

Το κείμενο αυτό ήταν εισήγηση του 
Δ. Ψαρρά στη Διεθνή Συνάντηση που 

οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στις 10-11 Οκτώβρη.

Η Αριστερά 
και η δίκη της
Χρυσής Αυγής
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ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΡΙΤΗ 27/10 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος και Τριπόλεως 61) 7μμ
Η Εργατική Αλληλεγγύη ως συλλογικός
οργανωτής της τάξης 
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ 27/10 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Ενιαίο ή λαϊκό μέτωπο;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Όχι σε μνημόνια και φράχτες – 
Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 12 Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από τη
Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό – Ανοιχτά
σύνορα – Κάτω ο φράχτης στον Έβρο
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπιζύμη
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η εργατική αντίσταση και η συνέχεια
μετά την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Ο Τσε Γκεβάρα και η κουβανική επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Όχι στον φράχτη – όχι στα μνημόνια –
όλοι στην πανεργατική στις 12 Νοέμβρη 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Άνεμος 7μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 κοινωνικός χώρος 

(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 κυλικείο δημαρχείου
Κερατσινίου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο 
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Η μάχη ενάντια σε παλιά και νέα μνημόνια
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από τη
Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Όχι στον φράχτη – όχι στα μνημόνια –
όλοι στην πανεργατική στις 12 Νοέμβρη 
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Πικ-απ (Δημο-
φώντος κ Κυμαίων 1) 7μμ
Ήταν ο Β’ Π.Π. πόλεμος αντιφασιστικός;
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Ήταν ο Β’ Π.Π. πόλεμος αντιφασιστικός;
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Όχι στον φράχτη στον Έβρο – ανοιχτά
σύνορα
Ομιλητής: Στέργιος Μανουράς

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 βιβλιοθήκη 
Πνευματικού Κέντρου 6.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό 
Ομιλητής: Γιώργος Παπαχατζάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ (Θεσσαλονίκης)
7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης και Σταυραετού) 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 καφέ Munchies 7.30μμ
Ο αγώνας των Κούρδων
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Quiz 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Η μάχη ενάντια στο μνημόνιο
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκωλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Goody’s (Πεντέλης)
7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο –
πώς οργανώνουμε την πανεργατική

στις 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ L.B. 7.30μμ
Όχι σε μνημόνια και φράχτες – Οργα-
νώνουμε την πανεργατική απεργία στις
12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Ποέτα 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Από πού βγαίνει το κέρδος;
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 ΕΔΟΘ 7μμ
Ο άξονας ντροπής  Ελλάδα – Ισραήλ
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Ο άξονας ντροπής Ελλάδα – Ισραήλ 
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Λα Μπρασερί 7μμ
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό – Ανοιχτά
σύνορα – Κάτω ο φράχτης στον Έβρο
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
Ήταν ο Β’ Π.Π. πόλεμος αντιφασιστικός;
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει 
τη λιτότητα στην Ευρώπη;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 γραφεία ΕΛΜΕ Γκράβα 8μμ
Πώς παλεύουμε την Ευρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Όχι στον φράχτη – όχι στα μνημόνια –

όλοι στην πανεργατική στις 12 Νοέμβρη 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 καφέ White Rabbit 
(Σολωμού 12) 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 καφέ Κουρμπέτι 4.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο – Ορ-
γανώνουμε την πανεργατική απεργία
στις 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Τριώτα 7μμ
Όχι στο μνημόνιο – όχι στο φράχτη
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΠΕΜΠΤΗ 12/11 καφέ Τριώτα 7μμ
Το Πολυτεχνείο ζει
Ομιλητής: Άλκης Θεοδωρόπουλος

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 εντευκτήριο 1μμ
Ιμπεριαλισμός και Κούρδοι
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 ΣΔΟ αίθ. 1, 3ος ορ.
2μμ
Η μάχη ενάντια στο τρίτο μνημόνιο –
Οργανώνουμε την πανεργατική στις 12
Νοέμβρη
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

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 29/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου κ Γαλατσίου 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 Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ 
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

Εξορμήσεις με

την εργατικη
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Πα λεύ ου με για

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Αριστερή Παρέμβαση 
(Νεαπόλεως 25) 7.30μμ

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

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/10 στέκι δασκάλων 5μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΓΚΥΖΗ
ΤΡΙΤΗ 3/11 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69)
6.30μμ
Η παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο και η

απεργία στις 12 Νοέμβρη

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Στέκι Αριστερής
Κίνησης 7μμ
Η παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις μάχες
Oμιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Αντώνης
Δραγανίγος

Τ.Ε. 4ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10 Καφέ Πλάτων, Ακαδημία
Πλάτωνος 6.30μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ –

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11 Δημαρχείο Ιλίου 7μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 Βίλα Στέλλα 7μμ
Οργανώνουμε την αντίσταση απέναντι σε
κυβέρνηση-ΕΕ- η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/11 αίθουσα Ανδρόγεω 7μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 δημαρχείο Καλλιθέας 7μμ
Οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι! Η μάχη ενάντια
στη ρατσιστική πολίτικη κυβέρνησης-ΕΕ φρούριο

Μαρξιστικά Φόρουμ

Χαλάνδρι πλατεία 10πμ
Βριλήσσια πλατεία 10πμ
Αγία Παρασκευή πλατεία  (επί
Μεσογείων) 10πμ
Νέο Ηράκλειο 3 αστέρια (λε-
ωφόρος Ηρακλείου) 10πμ
Ν. Ιωνία πλ. Σημηριώτη 10πμ
Φιλαδέλφεια πλατεία (επί Δε-
κελείας) 10πμ
Μαρούσι Βασιλ. Σοφίας (παλιά
Hondos Center) 10πμ
Πειραιάς πλατεία Κοραή 10πμ
Κερατσίνι πλατεία Κύπρου 11πμ
Νίκαια πλατεία Οσίας Ξένης
10.30πμ

Καλλιθέα Θησέως και Δαβάκη
10πμ
Γαλάτσι Παλιό τέρμα, Γαλα-
τσίου και Βείκου 10πμ
Ίλιον πλατεία 10πμ
Πετρούπολη Κ. Βάρναλη και
Πετρουπόλεως 10πμ
Νέα Σμύρνη Ομήρου 11πμ
Ζωγράφου πλ. Γαρδένια 11πμ
Βύρωνας Χρ. Σμύρνης 11πμ
Ελληνικό Ιασωνίδου 11πμ
Βόλος παραλία 11πμ
Πάτρα Αγ. Νικολάου 11πμ
Ηράκλειο Κρήτης πλ. Ελευθε-
ρίας 12μ

Εξορμήσεις στις παρελάσεις, 28/10
Εκδηλώσεις- Συνελεύσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Η
δημιουργία της CIO δεν ήταν κάποια φαεινή
ιδέα των ανθρώπων που μπήκαν επικεφαλής
της. Το σχίσμα στους κόλπους της συνδικα-

λιστικής γραφειοκρατίας ήταν αποτέλεσμα της ερ-
γατικής αντίστασης από τα κάτω: ενός κύματος
αγώνων που ξεκίνησε δειλά μετά το Κραχ, συνεχί-
στηκε με ένα πρωτοφανές απεργιακό ξέσπασμα το
1934 και κορυφώθηκε το 1937, σε ένα κύμα απερ-
γιακών καταλήψεων που σάρωσε όλη τη χώρα.

Το Κραχ του 1929 ήταν καταστροφικό για την
εργατική τάξη. “Σε μια χώρα όπου το κράτος πρό-
νοιας ήταν υποτυπώδες, η Μεγάλη Ύφεση προκά-
λεσε δυστυχία σε τρομακτική κλίμακα, με την πεί-
να να απλώνεται, τον αριθμό των αστέγων να γι-
γαντώνεται και τη φτώχεια να φτάνει σε ανήκου-
στα επίπεδα”, γράφει ο βρετανός μαρξιστής κα-
θηγητής ιστορίας John Newsinger στο βιβλίο του
“Αντεπίθεση - Η αμερικάνικη εργατική τάξη τη δε-
καετία του '30” που κυκλοφορεί στα ελληνικά από
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Την κατάσταση για το εργατικό κίνημα επιδείνωνε ο
μοναδικός στα χρονικά πόλεμος καταστολής που διε-
ξήγαγε η άρχουσα τάξη εναντίον του. Μετά τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο, τα συνδικάτα βρίσκονταν σε καθε-
στώς ημι-παρανομίας και η αριστερά στόχος υστερι-
κών εκστρατειών ενάντια στους “μπολσεβίκους” και
την “κόκκινη απειλή”. Οι εργατικές κινητοποιήσεις αντι-
μετωπίζονταν με ένοπλη ως και δολοφονική βία.

Τα αφεντικά ξόδευαν αμύθητα ποσά (80 εκατομ-
μύρια δολάρια ετησίως με τους πιο συντηρητικούς
υπολογισμούς) σε ιδιωτικές μυστικές αστυνομίες
και γραφεία ντετέκτιβ, που παρακολουθούσαν συν-
δικαλιστές και εργαζόμενους, ενίοτε ξυλοκοπού-
σαν αγωνιστές και χτυπούσαν απεργιακές φρου-
ρές. Την ίδια στιγμή, ολόκληρος ο κρατικός μηχα-
νισμός ήταν στην υπηρεσία των αφεντικών. Τα δι-
καστήρια είχαν σχεδόν καταργήσει το δικαίωμα
στην απεργία, ενώ συχνά, σε ολόκληρες πόλεις,
μαζί με την αστυνομία, δεν αποτελούσαν παρά
μια... προέκταση των εταιριών.

Κι όμως, η οργή για τις επιπτώσεις της κρίσης
και την αδιαφορία της ρεπουμπλικανικής κυβέρ-
νησης Χούβερ δεν άργησε να εκφραστεί με δια-
δηλώσεις ανέργων σε μεγάλες πόλεις, βίαιες τα-

ραχές και συγκρούσεις. Στην εκλογική συντριβή
της κυβέρνησης το 1932, οι ανθρακωρύχοι της
Πενσυλβάνια αποχαιρέτησαν τον πρόεδρο υψώ-
νοντας ένα μνημείο σε πλημμυρισμένη δημόσια
τουαλέτα με την επιγραφή “Ενθάδε κείται ο Χού-
βερ, Η ψυχή του να 'ναι καταραμένη, Μέσα στην
τρύπα τη χεσμένη. Εδώ για πάντα χωμένος, Των
φτωχών εχθρός, Των πλουσίων κολλητός”. Αυτό
το κλίμα βρήκαν οι Δημοκρατικοί και ο Ρούσβελτ
όταν ανέβηκαν στην εξουσία.

Μαζικοποίηση

Το 1933, που οι περισσότεροι χαρακτήριζαν ως
χρονιά “ήττας και απογοήτευσης” από πλευράς
αγώνων, σημειώθηκε η μεγαλύτερη μαζικοποίηση
των συνδικάτων από τις αρχές του αιώνα. Ο νό-
μος του Ρούσβελτ που έδινε το δικαίωμα στους
εργάτες να οργανώνονται, αντί να κατευνάσει την
εργατική δυσαρέσκεια όπως ήταν στόχος του,
την πυροδότησε ακόμα περισσότερο. Στο ένα ερ-
γοστάσιο μετά το άλλο, οι εργάτες πραγματοποι-
ούσαν μαζικές συγκεντρώσεις και μετά έστελναν
μήνυμα ότι θέλουν να οργανωθούν.

“Εκτυλίσσεται ένας πραγματικός ξεσηκωμός για
συμμετοχή στα συνδικάτα”, ανέφερε η AFL. Παρότι
η ίδια παρέμεινε παρατηρητής αυτής της διαδικα-
σίας, συνδικάτα σε κρίσιμους βιομηχανικά κλάδους,
όπως το UMW των ανθρακωρύχων, παρενέβησαν
για να δώσουν επίσημη ηγεσία στο κίνημα, με τον
πρόεδρό του και μετέπειτα βασική φιγούρα της
CIO, Τζον Λιούις, να στέλνει οργανωτές σε όλες τις
περιοχές των ανθρακωρυχείων οργανώνοντας τη
μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη μέχρι τότε οργα-
νωτική εκστρατεία ένταξης μελών. Μέσα σε 12 μή-
νες το συνδικάτο αύξησε τα μέλη του από 80.000
σε περίπου μισό εκατομμύριο.

Αντίστοιχες εκστρατείες ξεκίνησαν τα συνδικά-
τα ένδυσης, ILGWU και ACW (τα οποία επίσης αρ-
γότερα εντάχτηκαν στη CIO), με το πρώτο να αυ-
ξάνει τα μέλη σε πανεθνικό επίπεδο από πενήντα
χιλιάδες σε περισσότερα από διακόσες χιλιάδες
και το δεύτερο από επτά χιλιάδες στις εκατό χι-
λιάδες. “Συνολικά, σε Βορρά και Νότο 385.000
εργάτες πύκνωσαν τις γραμμές των συνδικάτων”,

αναφέρει ο Newsinger.
Ταυτόχρονα ξετυλίγονταν αγώνες που, ανεξάρ-

τητα από το αν ήταν νικηφόροι ή όχι, ενέπνεαν
εκατομμύρια και προετοίμαζαν τη συνέχεια. Η
απεργία των δασκάλων του Σικάγο το 1933 που
κατέληξε σε καταλήψεις τραπεζών και συγκρού-
σεις με την αστυνομία με βαριά σχολικά βιβλία ή
η απεργία των εργατριών -στην πλειοψηφία τους
μαύρων- στην επεξεργασία καρυδιών στο Σεντ
Λούις την ίδια χρονιά στη διάρκεια της οποίας “η
Κάρι Σμιθ, ηγέτιδα της απεργίας αλλά και βαθιά
θρησκευόμενη, μίλησε σε μια συγκέντρωση κρα-
τώντας μια Βίβλο στο ένα χέρι και ένα τούβλο στο
άλλο”, ήταν μόνο μερικές από τις μάχες που προ-
μήνυαν την αντεπίθεση.

Πολιτικές μάχες

Κρίσιμο ρόλο έπαιζαν και οι πολιτικές μάχες της
περιόδου. Ο ρατσισμός με άγρια πογκρόμ και
λυντσαρίσματα θέριζε, την ίδια ώρα που οι μαύ-
ροι εργάτες και εργάτριες φορτώνονταν το μεγα-
λύτερο κόστος της κρίσης. Σε όλο τον αμερικάνι-
κο Νότο, ζούσαν σε καθεστώς άγριας καταπίεσης
έχοντας χάσει το δικαίωμα ψήφου και βιώνοντας
μια σκληρή νομοθεσία ρατσιστικών διαχωρισμών. 

Αντιρατσιστικές διαδηλώσεις όπως αυτή που
οργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Σικάγο το
1931, με 60.000 διαδηλωτές εκ των οποίων 20.000
λευκοί, ριζοσπαστικοποιούσαν εκατομμύρια.
Απεργίες όπως αυτή των εργατών γης στην Καλι-
φόρνια το 1932 που κράτησε 27 μέρες σε μια ακτί-
να 161 χιλιομέτρων και κατά την οποία “Μεξικανοί,
λευκοί, έγχρωμοι εργάτες ζούσαν, έτρωγαν, περι-
φρουρούσαν την απεργία και πήγαιναν στη φυλα-
κή μαζί -ξεχνώντας όλες τις ρατσιστικές προκατα-
λήψεις”, κέρδιζαν ολοένα και περισσότερα συνδι-
κάτα στην κατεύθυνσης της ενότητας λευκών και
μαύρων, ντόπιων και μεταναστών ανοίγοντας τις
πόρτες τους για όλους.

Οι νικηφόρες απεργίες του 1934 ήταν αποτέλε-
σμα αυτών των μαχών και διεργασιών. Οι απερ-
γίες των εργατών στην αυτοκινητοβιομηχανία του
Τολέδο, των οδηγών φορτηγών στη Μινεάπολις
και των λιμενεργατών στο Σαν Φραντσίσκο, απε-
λευθέρωσαν, με τη βοήθεια κομμουνιστών, σοσια-
λιστών, τροτσκιστών, τη δυναμική της βάσης στο
μέγιστο βαθμό. Όπως γράφει ο Newsinger, ήταν
τρεις απεργίες που “απέκτησαν διαστάσεις εξέ-
γερσης και άλλαξαν εντελώς το στρατηγικό πλαί-
σιο αναφοράς της αμερικάνικης εργατικής τάξης.
Και στις τρεις απεργίες την ηγεσία της είχαν ριζο-
σπάστες και επαναστάτες, ενώ και οι τρεις απερ-
γίες αψήφησαν την ηγεσία της AFL, αναμετρήθη-
καν με το κράτος και διεξήχθησαν με άγρια απο-
φασιστικότητα”.

Αποδεικνύοντας ότι η μαχητικότητα της βάσης
είναι το κλειδί για να πάει ο αγώνας μπροστά, οι
απεργίες του 1934 ενέτειναν την κρίση στη συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία οδηγώντας ένα χρόνο
μετά στη δημιουργία της CIO. Το 1937, η απερ-
γία-κατάληψη με κέντρο το Φλιντ του Μίσιγκαν,
θα λύγιζε το μεγαλύτερο εργοδότη του κόσμου,
τη General Motors. Και θα πυροδοτούσε ένα κύμα
καταλήψεων που θα απλωνόταν κυριολεκτικά σε
όλους τους χώρους με τους εργάτες απλά να
σταματάνε τη δουλειά μέχρι την αναγνώριση του
συνδικάτου τους και την ικανοποίηση των αιτημά-
των τους -σε σημείο που πολλοί εργοδότες
έσπευδαν να κάνουν προκαταβολικές υποχωρή-
σεις για να αποφύγουν την σύγκρουση. Στα τέλη
του 1937, η CIO θα έφτανε τα τέσσερα εκατομμύ-
ρια μέλη, χαρίζοντάς μας ένα αδιασφισβήτητο πα-
ράδειγμα της δύναμης της εργατικής τάξης και
της οργάνωσής της από τα κάτω που τσακίζει όλα
τα εμπόδια στο πέρασμά της.
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Νοέμβρης 1935

Ίδρυση της CIO

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Σ
τις αρχές της δεκαετίας του
’30, στο εργατικό κίνημα των
ΗΠΑ κυριαρχούσε μία από

τις πιο αντιδραστικές και διεφθαρ-
μένες συνδικαλιστικές ηγεσίες του
κόσμου. Οι γραφειοκράτες των
συνδικάτων που συσπειρώνονταν
στην Αμερικάνικη Ομοσπονδία Ερ-
γασίας (AFL) αρνούνταν να οργα-
νώσουν τη μεγάλη πλειοψηφία των
εργατών –πχ ανειδίκευτους, μαύ-
ρους, γυναίκες- απέρριπταν με όλα
τα μέσα που είχαν στη διάθεσή
τους τη μαχητική δράση και υπο-
στήριζαν ανοιχτά το καπιταλιστικό
σύστημα –καθησυχάζοντας συχνά
τα αφεντικά ότι, όσο περνάει από
το χέρι τους, δεν κινδυνεύουν από
“περιπέτειες” τύπου απεργίες.

Σαν να μην έφταναν αυτά, έβλε-
παν τα συνδικάτα σαν επιχειρή-
σεις και τα διοικούσαν σαν τέτοι-
ες: πνίγοντας τις διαφορετικές
φωνές και τη δημοκρατία, κρατών-
τας τον απόλυτο έλεγχο για τους
ίδιους –με εξόντωση των αντιπά-
λων τους ακόμα και με τη βοήθεια
της μαφίας- και, φυσικά, ακολου-
θώντας μια προσωπική ζωή όπως
της αστικής τάξης. Ούτε το Κραχ
του 1929 ούτε η μαζικής κλίμακας
καταστροφή που αυτό έφερε στην
εργατική τάξη έμοιαζαν ικανά να
τους ταρακουνήσουν. Οποιαδήπο-
τε προσπάθεια οργάνωσης αγώ-
νων πόσο μάλλον νικηφόρων φαι-
νόταν προκαταβολικά καταδικα-
σμένη –έτσι κι αλλιώς μαχητικοί ή
αριστεροί συνδικαλιστές και εργά-
τες όχι σπάνια διαγράφονταν από
τους καταλόγους μελών.

Κι όμως, το Νοέμβρη του 1935,
έξι χρόνια μετά το ξέσπασμα της
κρίσης, αυτή η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία διασπάστηκε. Μια ομά-
δα συνδικαλιστών που στη συνέ-
χεια συσπείρωσαν δέκα συνδικάτα
με 1,2 εκατομμύρια μέλη ίδρυσαν
τη CIO, την Επιτροπή για τη Βιομη-
χανική Οργάνωση. Η CIO έθεσε
στόχο να οργανώσει τους εργάτες
στους μεγάλους βιομηχανικούς
κλάδους όπως την αυτοκινητοβιο-
μηχανία και τη χαλυβουργία και να
εξασφαλίσει την αναγνώριση των
συνδικάτων τους. Για να το πετύχει
αυτό, ήταν έτοιμη να παλέψει χρη-
σιμοποιώντας τα πιο αποφασιστικά
όπλα της εργατικής τάξης, την
απεργία και την κατάληψη.

Λίγους μήνες αργότερα, η CIO
θα μετατρεπόταν σε μια ξεχωρι-
στή Συνομοσπονδία, το Κογκρέσο
Βιομηχανικών Οργανώσεων (δια-
τηρώντας τα ίδια αρχικά). Με τη
στήριξή της το εργατικό κίνημα θα
ανάγκαζε επιχειρήσεις κολοσσούς
που φημίζονταν ως τα μεγαλύτε-
ρα τότε κάστρα απεργοσπασίας,
τρομοκρατίας και εκμετάλλευσης
των εργατών και των εργατριών
τους, να αποδεχτούν το δικαίωμα
στο συνδικαλισμό.

Λένα Βερδέ

Κοινή κουζίνα
για τους

απεργούς
οδηγούς

φορτηγών
στη

Μινεάπολις
το 1934
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ΘΕΑΤΡΟ

Σ
ε σκηνοθεσία του Παντελή Δεντάκη και
με το ολοκαίνουριο φετινό έργο του Ευ-
γένιου Τριβιζά “Ο κλέφτης των εφτά κά-

κτων” που παραχώρησε ο ίδιος στο Θέατρο
του Νέου Κόσμου συνεχίζεται για 14η χρόνια
το “Θέατρο αλληλεγγύης για παιδιά”, δηλαδή
τη δράση μιας κινητής μονάδας θεάτρου που
μπορεί να ανεβαίνει για παιδιά που δεν μπο-
ρούν να έρθουν, για πολλούς λόγους, στο θέ-
ατρο, π.χ. για παιδιά που νοσηλεύονται σε νο-
σοκομεία ή βρίσκονται και ιδρύματα. 

Στην παράσταση που θα παίζεται και στο
Θέατρο του Νέου Κόσμου κάθε Κυριακή στις
12:00, με προαιρετικό εισιτήριο 5�ευρώ, παί-
ζουν: οι Σταύρος Σβήγκος, Θοδωρής Σκυ-
φτούλης και Κατερίνα Μαούτσου, τη μουσική
έχει γράψει ο Νίκος Κυπουργός, τα σκηνικά
και τα κοστούμια έκανε η Γεωργία Μπούρδα,
την επιμέλεια της κίνησης η Σεσίλ Μικρούτσι-
κου ενώ βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Μάνος Στε-
φανάκης. Με ευκαιρία την έναρξη των παρα-
στάσεων ο Παντελής Δεντάκης μίλησε στον
Κυριάκο Μπάνο. 

“Είναι η 4η φορά που σκηνοθετώ αυτή τη
δράση. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνουμε και
παίζουμε σε φεστιβάλ ή πλατείες π.χ. πρόπερ-
σι είχαμε πάει στην πλατεία του Αγ. Παντελεή-
μονα. Όταν είχαν γίνει οι μεγάλες πυρκαγιές
στην Ηλεία είχαμε παίξει σε χωριά που είχαν
πληγεί και υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν δει
ποτέ θέατρο. 

Γενικά το να πηγαίνεις να παίξεις θέατρο
στον χώρο του άλλου, όταν αυτός αδυνατεί,

είναι μια διαφορετική θεατρική σχέση. Σε μια
περιοχή με μεγάλα προβλήματα ή σε ένα παι-
δικό νοσοκομείο. Σκέψου να παίζεις σε παιδιά
με καρκίνο ας πούμε. Και όμως μέσα σε αυτή
τη μαυρίλα είναι μια τρομερή ανάσα που σε
κάνει να ξανανακαλύπτεις τους λόγους που
κάνεις θέατρο. Την προηγούμενη βδομάδα η
παράσταση ανέβηκε στον Ελαιώνα για τα παι-
διά των προσφύγων. Μεγάλη εμπειρία. 

Το συγκεκριμένο κείμενο μιλάει για ένα παι-
δί που προσπαθεί να βρει από την παιδική του
ηλικία τι του αρέσει να κάνει όταν μεγαλώσει.
Είναι μια πολύ ευχάριστη παράσταση γιατί
έχει αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ του Τρι-
βιζά που παίζει με τις λέξεις. Με τρεις πολύ
καλούς ηθοποιούς, που επικοινωνούν πλήρως
το κείμενο στο κοινό. Στη μουσική του Νίκου
Κυπουργού υπάρχουν στοιχεία από το Δρακα-
τόρ της Λιλιπούπολης που δημιουργεί και
στους μεγαλύτερους κάποιους συνειρμούς.

Διάλογος
Θέλουμε οι ενήλικες να συμμετέχουν ώστε με-

τά το τέλος της παράστασης να συνεχίζεται
ένας διάλογος -πολιτικός, κοινωνικός ή ακόμα
και αισθητικός- μεταξύ των μικρότερων και των
μεγαλύτερων. Μια παιδική παράσταση δεν πρέ-
πει να αντιλαμβάνεται το παιδί σαν έναν ελλειπή

ενήλικα αλλά σαν έναν άνθρωπο που βρίσκεται
στην ανάπτυξη και στην πορεία εξέλιξής του. Και
οι ενήλικες άλλωστε εξελισσόμαστε για πάντα.

Στο έργο ανοίγουν ζητήματα πέρα από το
πώς ένα παιδί αναζητάει το τι είναι αυτό που
πραγματικά θέλει να κάνει. Δηλαδή τι του αρέ-
σει για να νιώθει ελεύθερος και δημιουργικός
αλλά και χρήσιμος άνθρωπος. Από την άλλη
είναι τα εμπόδια, ακόμα και από το οικογενει-
ακό του περιβάλλον που αναπαράγει ένα κύ-
κλο πίεσης και λαθών του παρελθόντος. Επί-
σης τα εμπόδια που μπορεί να σου βάζει η κοι-
νωνία ή το σύστημα γύρω σου. Θέτει ας πούμε
-όχι βαρύγδουπα- το ζήτημα  του πόσο “κα-
λός” πρέπει να είσαι, το στερεότυπο δηλαδή
μιας ψευδούς ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Στην Αθήνα το παιδικό θέατρο και το θέατρο
γενικά είναι σε καλό επίπεδο σε σύγκριση με
το αντίστοιχο στις ευρωπαϊκές χώρες. Το θέα-
τρο σε αυτή τη χώρα αποδεικνύεται πως έχει
κόσμο που θέλει να εκφράζεται μέσα από αυ-
τό. Ωστόσο είναι μεγάλη η παραγωγή και είναι
δύσκολο για έναν δημιουργό να επιβιώσει.
Γνωρίζουμε καλά πως σε περιόδους κρίσης
όπως αυτή που ζούμε καταλήγουμε να μην
επιβιώνουν οι συντελεστές. Και αυτό έχει αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις. 

Οι επιχειρηματίες ξέρουν πως υπάρχει ανερ-

γία και εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση.
Πάει να συγκεντρωθεί η παραγωγή γύρω από
πολύ μεγάλους χώρους που στηρίζονται από
ιδιώτες ή ιδρύματα. Φτιάχνονται μεγάλα σού-
περ μάρκετ τέχνης -και δεν κρίνω την ποιότη-
τα- που στην ουσία εξαφανίζουν την ανεξάρ-
τητη δημιουργία.  Γιατί σε ένα βαθμό μεγαλύ-
τερο ή μικρότερο σε έναν τέτοιο χώρο δεν
μπορείς να είσαι 100% ανεξάρτητος, ή τελικά
λειτουργείς σαν το αριστερό άλλοθι.

Από την στιγμή μάλιστα που έχουν κοπεί οι
επιχορηγήσεις δηλαδή ακόμα και εκείνη η μι-
κρή -όπως λέγαμε κάποτε- δυνατότητα επιβίω-
σης σήμερα είμαστε σε χειρότερο επίπεδο. Οι
μικροί χώροι είναι πολύ δύσκολο να επιβιώ-
σουν. Η κρίση χτύπησε τα περιφερειακά θέα-
τρα της Αθήνας αλλά και τα ΔΗΠΕΘΕ που
αδυνατούν να παράγουν έργο.

Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εί-
ναι πως έχει πολιτικοποιηθεί περισσότερο το
θέατρο. Υπάρχει ζύμωση, με την έννοια ότι οι
δημιουργοί είναι επηρεασμένοι από αυτό που
γίνεται τριγύρω. Αυτό δεν σημαίνει πως το θέ-
ατρο πρέπει να επικοινωνήσει συγκεκριμένες
θέσεις. Θέλω το διάλογο μέσα από την τέχνη.
Προφανώς και ένας καλλιτέχνης που θέλει να
κάνει πολιτικό θέατρο θα καταθέσει τις θέσεις
του, όχι όμως για να τις επιβάλει αλλά για να
τις ανταλλάξει, να αφήσει το χώρο στο θεατή
να συμπληρώσει αυτό που θέλει, να πει την
γνώμη του. Το θέατρο είναι επικοινωνία και μια
ανταλλαγή. Ειδικά αυτόν τον καιρό που ο παλ-
μός της κοινωνίας είναι πολύ πιο έντονος”. 

Μ
ετά τον «Κυνόδοντα» (Βρα-
βείο «Ένα Κάποιο Βλέμμα»,
Φεστιβάλ Καννών και Υπο-

ψηφιότητα Ξενόγλωσσου Όσκαρ)
και τις «Άλπεις», ο Γιώργος Λάνθι-
μος συνεχίζει την κινηματογραφική
του αφήγηση με μία πρωτότυπη,
προκλητική, σκοτεινή και σαρκαστι-
κά χιουμοριστική ταινία (The Lob-
ster) με την οποία κατάφερε να κερ-
δίσει φέτος το «Ειδικό Βραβείο της
Κριτικής Επιτροπής» στο 68ο Φεστι-
βάλ των Καννών.

Ο «Αστακός» είναι όμως ταυτό-
χρονα και το αγγλόφωνο ντεμπούτο
του σκηνοθέτη, με το σενάριο να συ-
νυπογράφεται και πάλι από τον στα-
θερό του συνεργάτη, Ευθύμη Φιλίπ-
που. Ως έλληνο-αγγλικό-ίρλανδο-ολ-
λανδική συμπαραγωγή, η ταινία συγ-
κεντρώνει διεθνές καστ με πρωτα-
γωνιστή τον Κόλιν Φάρελ και τους
Ρέιτσελ Βάις, Λέα Σεντού, Τζον Σ.
Ράιλι, Ολίβια Κόλμαν, Αγγελική Πα-
πούλια και την Αριάν Λαμπέντ.

Πολύς κόσμος και καλός που συμ-
μετέχει στην απόδοση ενός μέλλον-
τος που τουλάχιστον έχει τις ρίζες
του στο παρόν και που διαδραματίζε-
ται σε τρεις χώρους. Το «Ξενοδο-
χείο», την «Πόλη» και το «Δάσος».
Σύμφωνα με τους κανόνες της Πόλης
λοιπόν, όσοι χηρεύουν, χωρίζουν και
γενικότερα μένουν μόνοι στη ζωή,

συλλαμβάνονται και μεταφέρονται
πάραυτα στο Ξενοδοχείο. Εκεί, μέσα
σε 45 μέρες είναι υποχρεωμένοι να
βρουν ένα σύντροφο. Αν αποτύχουν,
μεταμορφώνονται σε κάποιο ζώο της
επιλογής τους και αφήνονται ελεύθε-
ροι στο φυσικό τους περιβάλλον/Δά-
σος. Εξ ου και ο τίτλος.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα σενα-
ριακά παιχνίδια στον κινηματογράφο,
είναι στο ξεκίνημα της ταινίας να πα-
ρουσιάζεται με επιγραμματικό τρόπο
στον θεατή η κεντρική ιδέα της υπό-
θεσης. Χωρίς όμως ο ίδιος να έχει τη
δυνατότητα (αφού δεν έχει ακόμη δει
την ταινία) να το καταλάβει, αυτό γί-
νεται συνήθως κατανοητό μόνο στο
τέλος. Έτσι κι εδώ λοιπόν, η ταινία
ξεκινά παρακολουθώντας μια γυναί-
κα να οδηγεί εμφανώς συγχυσμένη
το αυτοκίνητο της μια βροχερή ημέ-
ρα στην ιρλανδική ενδοχώρα. Κάποια
στιγμή σταματά στο πουθενά, βγαίνει
έξω από το αμάξι, πλησιάζει δύο γαϊ-
δούρια που βόσκουν ανέμελα και
σκοτώνοντας με πυροβολισμό το ένα
από αυτά, φεύγει.

Ο Λάνθιμος συνεχίζει την προσω-
πική του αφήγηση, προσπαθώντας
να φωτίσει από διαφορετικές πλευ-
ρές τα θέματα που τον απασχολούν.
Ταυτόχρονα κρατώντας τον πυρήνα
της οπτικής του αμετάβλητο, πειρα-
ματίζεται με την κινηματογραφική
φόρμα. Τώρα, σε τί βαθμό κάθε φο-
ρά, αυτό αφορά τον ίδιο. Σίγουρα
περισσότερο στον «Κυνόδοντα», λι-
γότερο στις «Άλπεις» και άνισα στον
«Αστακό». Άνισα ως προς τα δύο μέ-
ρη του, με το πρώτο (εκείνο των

όσων διαδραματίζονται στο Ξενοδο-
χείο), να είναι σαφώς πιο σφιχτό.

Η ιδέα δηλαδή, ξεκινά κάθε φορά
από μια πτυχή θεμάτων που τον απα-
σχολούν. Η επαφή στην «Κινέττα» η
οικογένεια στον «Κυνόδοντα», η αλ-
ληλεγγύη στις «Άλπεις» και τέλος, οι
σχέσεις στον «Αστακό». Αλλά πάντα
καταλήγουν στον ίδιο πυρήνα: Το πο-
λύπλοκο πλαίσιο μέσα στο οποίο κι-
νείται η πλειοψηφία των ανθρώπων
του σήμερα και αν αυτό εν τέλει μπο-
ρεί ή και πρέπει ακόμα να ανατραπεί. 

Από την άλλη, ηθελη-
μένα στις ταινίες του
έτσι και στον «Αστακό»,
ο Λάνθιμος αφήνει χώ-
ρο, ώστε οι θεατές να
βλέπουν εκεί δικά τους
πράγματα. Πιθανόν δε,
να βλέπουν πτυχές και
ιδέες που ο ίδιος δεν εί-
χε πρόθεση να δείξει.
Αφού ποτέ δεν γίνεται
να φτιάξεις με ακρίβεια
μια ιστορία σε μια ται-
νία, προσπαθώντας να
εξερευνήσεις ή να υπαι-
νιχθείς όλες τις προ-
εκτάσεις της.

Έτσι, συγκεντρώνεται
στην ιστορία και στους λαμπερούς
πρωταγωνιστές της, που εκφραστι-
κοί μέσα στην ανεκφραστικότητά
που τους επιβάλλει, αφήνουν τους
θεατές να βγάλουν τα δικά τους
συμπεράσματα, με βάση τις προσω-
πικές τους εμπειρίες, τα πιστεύω
τους, ακόμη και τη διάθεσή τους την
ώρα που βλέπουν την ταινία.

Τροφή για σκέψη, την ίδια ώρα
που ο έρωτας κάπου πίσω βγάζει τα
μάτια του.

Πάνος Κατσαχνιάς

Ο “Αστακός” ή αλλιώς αγώνες επιβίωσης

“Ο κλέφτης των εφτά κάκτων”
Ο Παντελής Δεντάκης μιλάει στον Κυριάκο Μπάνο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Νο 1196, 27 Οκτώβρη 2015

Nέα ταινία του 
Γιώργου Λάνθιμου
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Α
πό τις 30 Νοέμβρη ως τις 11 Δεκέμβρη
θα διεξάγεται στο Παρίσι η ετήσια σύ-
νοδος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλα-

γή. Μια σειρά κινήματα, στη Γαλλία αλλά και
παγκόσμια, συντονίζονται για να μετατρέψουν
αυτές τις 12 μέρες σε μέρες διαδήλωσης και
οργής απέναντι στην αδράνεια και την ανικα-
νότητα των χιλιάδων πρωθυπουργών, υπουρ-
γών και γραφειοκρατών που θα βρίσκονται
στο Παρίσι συνεδριάζοντας για να “σώσουν
τον πλανητη”. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν πριν
από τη συνοδο και θα κορυφωθούν με μια δια-
δήλωση στο Παρίσι το Σάββατο 12 Δεκέμβρη.

Η ετήσια σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα έχει
αποκτήσει χαρακτηριστικά μαύρης κωμωδίας.
Κάθε χρόνο, οι οργανωτές της συνόδου ανα-
δεικνύουν την κρισιμότητα των στιγμών, ότι ο
χρόνος τελειώνει και ότι αν δεν παρθούν δε-
σμευτικές αποφάσεις από τα κράτη, ο πλανή-
της οδεύει όχι απλώς προς ένα χειρότερο μέλ-
λον αλλά προς μια πιθανή καταστροφή. Με
αυτό το σκεπτικό, κάθε χρόνο είναι “σίγουρο”
ότι θα παρθεί η μεγάλη απόφαση και θα κλεί-
σει η συμφωνία που θα σώσει τον πλανήτη.
Και τελικά κάθε χρόνο, το φιάσκο γίνεται με-
γαλύτερο, με τη “λύση” να αναβάλλεται για
ένα χρόνο αργότερα. Η φετινή σύνοδος είναι
η 21η στη σειρά.

Οι οργανωτές της Συνόδου δεν λένε ψέματα
ως προς την κρισιμότητα των στιγμών. Αντίθε-
τα, από τότε που ξεκίνησαν οι συναντήσεις, οι
επιστήμονες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι αρχικές
προβλέψεις ήταν υπερβολικά αισιόδοξες. Η
παγκόσμια θερμοκρασία του πλανήτη υπολο-
γίζεται σήμερα 0,8 βαθμούς Κελσίου πάνω
από ό,τι ήταν στα μέσα του 19ου αιώνα, πριν
την εκβιομηχάνιση του πλανήτη. Οι εκτιμήσεις
για την περίοδο 2016-2035, δηλαδή μέσα στα
επόμενα 20 χρόνια, είναι ότι θα αυξηθεί από
0,3 ως 0,7 βαθμούς ακόμη. 

Χωρίς επιστροφή

Ένα λίγο-πολύ κοινά αποδεκτό όριο λέει
πως αν η παγκόσμια θερμοκρασία ανέβει πά-
νω από 2 βαθμούς σχετικά με την προβιομηχα-
νική εποχή, η αλλαγή θα είναι χωρίς επιστρο-
φή. Θα μιλάμε για έναν διαφορετικό πλανήτη,
με διαφορετικό επίπεδο της επιφάνειας της
θάλασσας, άλλες κλιματικές ζώνες από αυτές
που γνωρίζουμε σήμερα, άλλες καιρικές συν-
θήκες, εύφορες και μη εύφορες περιοχές, κα-
τοικήσιμες και μη ζώνες, είδη ζώων και φυτών.

Ωστόσο, ακόμη και αν υλοποιηθούν οι δε-
σμεύσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει οι πε-
ρισσότερες χώρες του πλανήτη μέχρι στιγμής,
η πρόβλεψη είναι ότι μέσα στον αιώνα που
ζουμε, το όριο των 2 βαθμών θα σπάσει. Οι με-
λέτες που δημοσιεύει ο ίδιος ο ΟΗΕ ξεκινάνε
από 2,7 βαθμούς και κάποιες ξεπερνάνε τους
4.

Μια αυξηση 4 βαθμών στην παγκόσμια θερ-
μοκρασία είναι αρκετή για να λιώσουν όλοι οι
πάγοι του πλανήτη. Ανάμεσα σε άλλα, αυτό
σημαίνει 6 βαθμούς περισσότερους κατά μέσο
όρο σε περιοχές όπως η Μεσόγειος και μισό
έως ένα μέτρο άνοδο της επιφάνειας της θά-
λασσας ως το 2100. Ενώ οι ωκεανοί θα γίνουν
δυόμιση φορές πιο οξείς από ό,τι σήμερα, με
ό,τι συνέπειες έχει αυτό για τη θαλάσσια ζωή.

Όμως, δεν χρειάζεται κανείς να φτάσει μέ-

χρι αυτό το αποκαλυπτικό σενάριο για να δει
το κατεπείγον της κατάστασης. Οι -πιο ήπιες-
προβλέψεις του ΟΗΕ λένε πως “είναι πολύ πι-
θανό ότι κύματα ζέστης θα συμβαίνουν όλο
και πιο συχνά και θα διαρκούν όλο και περισ-
σότερο. Οι ακραίες βροχοπτώσεις θα γίνουν
πιο έντονες και συχνές σε πολλές περιοχές. Οι
ωκεανοί θα συνεχίσουν να θερμαίνονται και να
οξειδώνονται… Στα τέλη του 21ου αιώνα η
στάθμη του ωκεανού θα έχει ανέβει στο 95%
των περιοχών.” Ειδικά στις περιοχές των μου-
σώνων στην Ασία, η αύξηση των ακραίων φαι-
νομένων θεωρείται σίγουρη.

Όλα αυτά δεν είναι μελλοντικά σενάρια. Τα
τελευταία χρόνια, ο πλανήτης σπάει διαρκώς
το ρεκόρ του πιο θερμού έτους. Ο Σεπτέμ-
βρης που πέρασε είναι ο μήνας με τη μεγαλύ-
τερη αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο του ίδι-
ου μήνα τα τελευταία 136 χρόνια για τα οποία
έχουμε μετρήσεις.

Η άλλη πλευρά της εξίσωσης που θεωρείται
σήμερα ακόμη πιο βέβαιη σε σχέση με πριν 20
χρόνια είναι ότι ο μόνος τρόπος να αποφευθεί
η κλιματική αλλαγή είναι ο περιορισμός της
εκπομπής των “αερίων του θερμοκηπίου”. Τα
αέρια αυτά υπάρχουν στη φύση, όμως σήμερα
η ατμόσφαιρα έχει πάνω από 30% περισσότε-
ρο διοξείδιο του άνθρακα από ό,τι είχε πριν τη
βιομηχανική εποχή. Πρακτικά αυτό σημαίνει
ανάγκη για περιορισμό της καύσης υδρογο-
νανθράκων. 

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Ακόμη και οι
ελάχιστες και συμβολικές δεσμεύσεις στις
οποίες έχουν προχωρήσει ορισμένα από τα
κράτη, δεν έχουν ορίζοντα πέρα από το 2020.
Οι οργανωτές της Συνόδου του Παρισιού φου-
σκώνουν για ακόμη μια φορά τις ελπίδες για
μια συμφωνία που θα δεσμεύσει από το 2020
και για ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Ας κρατάμε
μικρό καλάθι για τις συμφωνίες και τις λύσεις
που θα δώσουν οι “εντός της Συνόδου”.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που δεν
μπορούν να ξεπεράσουν είναι πώς να ορίσουν
τη “δίκαιη” κατανομή των περιορισμών των εκ-
πομπών αερίου του θερμοκηπίου. Προφανώς
δεν μπορεί να επιβληθεί το ίδιο μέτρο σε μια

αναπτυσσόμενη χώρα και στις Ηνωμένες Πολι-
τείες. Στις συνόδους του ΟΗΕ διαμορφώνον-
ται συνήθως δύο μπλοκ -αυτό των φτωχών και
αναπυσσόμενων και αυτό των πλούσιων χω-
ρών. Όσο κι αν ο ΟΗΕ -που γιορτάζει φέτος
και τα 60 του χρόνια- θέλει να παρουσιάζεται
ως η “οικογένεια” των εθνών που λύνει τα
προβλήματά της με ειρηνικό τρόπο, οι αντα-
γωνισμοί είναι τεράστιοι. Την περασμένη βδο-
μάδα στη Βόννη, όπου υποτίθεται θα γινόταν
ένα σημαντικό βήμα, με ένα προσχέδιο 20 σε-
λίδων κοινής συμφωνίας, τελικά το προσχέδιο
έγινε 40 σελίδες μέσα σε λίγες ώρες, μιας και
καθένας θέλει να προσθέσει το δικό του αστε-
ρίσκο, για να προστατεύσει τα δικά του συμ-
φέροντα.

Τυφλό σύστημα

Ο καπιταλισμός είναι ένα τυφλό σύστημα
που λειτουργεί με βάση την προοπτική του
άμεσου κέρδους. Κανείς δεν είναι διατεθειμέ-
νος να αφήσει στην άκρη μια κερδοφόρα επι-
λογή σήμερα, μόνο και μόνο επειδή σε 30 χρό-
νια θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλους.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αδυναμία να επι-
βληθούν οι οποιεσδήποτε δεσμεύσεις στην
αγορά. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι των κρατών
μπορεί να δηλώνουν την “αποφασιστικότητά”
τους, αλλά ποιος θα σταματήσει τις εταιρείες
που ξέρουν ότι τα κέρδη τους εξαρτώνται από
τo πετρέλαιο. 

Αν θέλει κανείς να γελάσει πικρά, μπορεί να
επισκεφθεί την ιστοσελίδα της Συνόδου για να
δει τους χορηγούς που φιγουράρουν: πρώτη
πρώτη η BMW, για να ακολουθήσουν τράπε-
ζες όπως η Santander και η BNP Paribas, κο-
λοσσοί της αγροτικής βιομηχανίας και άλλα
λόμπι διεθνών κερδοσκόπων όπως η Moody�s.
Η μόνη που λείπει είναι η Φολκσβάγκεν για να
δώσει μαθήματα πως μπορείς να τη σκαπου-
λάρεις από όποια δέσμευση και έλεγχο σου
επιβάλλεται. Ο Μιγκέλ Κανιέτε, πρώην Υπουρ-
γός του Ραχόι, που εκπροσωπεί την ΕΕ στις
διαπραγματεύσεις ως Επίτροπος Ενέργειας,
πριν γίνει Επίτροπος είχε τα λεφτά του σε με-
τοχές του πετρελαϊκου τομέα. Ο κουνιάδος

του είναι το αφεντικό της Petrologis.
Απέναντι σε αυτή την δομική αδυναμία του

καπιταλισμού να επιβάλει τη λογική σε οποιον-
δήποτε τομέα της οικονομίας, η απάντηση του
ΟΗΕ είναι να αποδεχθεί και να χειροκροτήσει
αυτό το τρελοκομείο. Είναι η ίδια η αγορά που
θα.. βάλει τους περιορισμούς, αρκεί τα κράτη
να δείξουν το σωστό δρόμο. Στην πραγματικό-
τητα, η αγορά κινείται τυφλά. Μια πρόσφατη
ανάλυση στον Γκάρντιαν ανέφερε πως οι κο-
λοσσοί του πετρελαίου αξιοποιούν ακόμη και
τις προβλέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα ώστε να
ανεβάσουν τις πωλήσεις τους. Κάθε εκτίμηση
που λέει ότι το 2050 θα καταναλώνουμε περισ-
σότερο πετρέλαιο, για την Shell μετατρέπεται
σε επιχείρημα “Αγοράστε τώρα που είναι φτη-
νό”.

Οι πολιτικοί ηγέτες που θα μαζευτούν στον
Παρίσι έχουν στις πλάτες τους την ολική απο-
τυχία να προβλέψουν και να δαμάσουν την
παγκόσμια κρίση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιμε-
τωπίζουν το νέο προσφυγικό ζήτημα και ο κα-
θένας τους μια πολιτική κρίση μέσα στην ίδια
του τη χώρα. Οι ηγέτες των αναπτυσσόμενων
χωρών ζουν τις στιγμές του τέλους του ονεί-
ρου για να γίνουν η ατμομημαχνή της παγκό-
σμιας οικονομίας. Το τελευταίο που τους απα-
σχολεί είναι να αντιμετωπίσουν την περιβαλ-
λοντική καταστροφή. 

Από την άλλη πλευρά, το κίνημα έχει κάνει
σημαντικά βήματα. Για παράδειγμα, το περσι-
νό Σεπτέμβρη, η διαδήλωση στη Νέα Υόρκη
ήταν η μαζικότερη διαδήλωση για το κλίμα
στην ιστορία. Ακόμη πιο σημαντικά είναι τα βή-
ματα που έχουν γίνει σε ιδεολογικό επίπεδο.
Το 2009, στην προηγούμενη μεγάλη στιγμή, με
τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, τα κινήματα είχαν
επενδύσει στη “μεγάλη συμφωνία” που θα
έλυνε οριστικά το πρόβλημα. 

Όταν οι συνομιλίες απέτυχαν, πολλές από
τις οργανώσεις που είχαν τα μάτια τους
στραμμένα μέσα στη σύνοδο, απογοητεύτη-
καν, διασπάστηκαν και κήρυξαν την ήττα. Τον
επόμενο μήνα στο Παρίσι, ακόμη και οι πιο με-
τριοπαθείς οργανώσεις από όσες καλούν στις
διαδηλώσεις δεν επενδύουν ελπίδες στις δια-
πραγματεύσεις, αλλά στο χτίσιμο ενός κινήμα-
τος με προοπτική που θα καταφέρει να επιβά-
λει τις λύσεις τις οποίες ο καπιταλισμός είναι
ανίκανος ακόμη και να σκεφτεί.

Νίκος Λούντος

ΠΑΡΙΣΙ Κίνημα σωτηρίας από την κλιματική αλλαγή

Aπό την περσινή κινητοποίηση για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι 



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Δεκαεννιά μετανάστες έχουν πεθάνει εδώ
από τον Ιούνη. Χτυπημένοι από τρένο, από αυ-
τοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο, από ηλε-
κτροπληξία στην είσοδο του τούνελ ή από
ασφυξία μέσα σε φορτηγά. Εκατοντάδες άλ-
λοι έχουν τραυματιστεί στην προσπάθειά τους
να συνεχίσουν το δρόμο τους. Δεν χρειάζεται
να πας στο Καλαί για να δεις την πραγματικό-
τητα: οι εγκληματίες είναι αυτοί που αρνούν-
ται να ανοίξουν τα σύνορα. Είναι στο Παρίσι,
στο Λονδίνο, στις Βρυξέλες. Κι όμως, το Κα-
λαί είναι πολύ περισσότερο από αυτή την
πραγματικότητα. 

Το Σάββατο 17 Οκτώβρη, η οργάνωση
Stand up to racism and fascism (ενωτικό πλαί-
σιο που πήρε την πρωτοβουλία πριν ένα μήνα
για μια διαδήλωση που συσπείρωσε 100.000
κόσμο στο Λονδίνο σε αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες) καλούσε στην τρίτη κινητοποίηση
στο Καλαί με αίτημα το άνοιγμα των συνόρων.
Εμείς (μια δεκαπενταριά ακτιβιστές από τους
Sans-papiers, αλληλέγγυους και ΝΡΑ) πήγαμε
σ’ αυτό το ραντεβού. 

Η συγκέντρωση ήταν στην είσοδο της «νέας
ζούγκλας» όπως την ονομάζουν οι ίδιοι οι με-
τανάστες, ένα μέρος που βρίσκεται στο πλάι
του αυτοκινητόδρομου, μέσα σε χόρτα και θά-
μνους. Εκεί βρίσκονται 4.000 με 6.000 άντρες,
γυναίκες και παιδιά. Ανεχτοί, στο περιθώριο
της πόλης. Παντού σκηνές. Και λάσπη παντού
που κάνει τα μονοπάτια απροσπέραστα. Μια
δεκαριά χημικές τουαλέτες μόνο και άρα σκα-
τά παντού στην είσοδο του χώρου. Τέσσερεις
βρύσες όπου δεκάδες περιμένουν να χρησι-
μοποιήσουν το λιγοστό νερό για να πλυθούν ή
να πλύνουν τα ρούχα τους. Δεν περνάνε συ-
χνά τα απορριμματοφόρα, τα σκουπίδια συσ-
σωρεύονται σε κάθε γωνιά. 

Oι μετανάστες είναι αυτοί που δίνουν μάθη-
μα ανθρωπιάς, πχ. φτιάξανε με ξύλο μπαρ,
φούρνους, μπακάλικα, θρησκευτικούς χώ-
ρους, μια βιβλιοθήκη. 

Οι μετανάστες έρχονται να μας συναντή-
σουν. «Από πού έρχεσαι;», η πρώτη τους ερώ-
τηση. Μένω σε μια χώρα που τολμάει να κάνει
αυτά τα πράγματα. Οι Βρετανοί τουλάχιστον
έχουν φορτηγό με ηλεκτροφωνική, πανό, πικέ-
τες που γράφουν «Refugees Welcome here».
Είναι να έρθει ο Τζέρεμυ Κόρμπιν. Γίνονται
παρεμβάσεις σε όλες τις γλώσσες. Όταν δεν
μπορούν να συνεννοηθούν, τα χαμόγελα και
τα χειροκροτήματα τις αντικαθιστούν. Οι με-
τανάστες ανυπομονούν: θέλουν να διαδηλώ-
σουν μαζί μας, τώρα! Είμαστε τότε πολλές
εκατοντάδες, και μάθαμε αργότερα ότι χίλιοι
Βρετανοί μπλοκαρίστηκαν από την αστυνομία
στην είσοδο του Καλαί. Οι ντουντούκες περ-
νάνε από χέρι σε χέρι. Γελάμε για τα συνθή-
ματα που δεν επαναλαμβάνονται γιατί δεν τα
καταλαβαίνουν. Μετά από πολλές προσπάθει-
ες, συμφωνούμε όλοι στο «No Jungle, No!»

Δεν είμαστε ζώα

Προχωράμε προς την προβλήτα αναχώρη-
σης των φέρρυ. Μας περικυκλώνουν ψηλοί
μεταλλικοί φράχτες, με συρματόπλεγμα και
κοφτερές λάμες στην κορυφή τους. Η Βρετα-
νία συνέβαλε στην χρηματοδότησή τους με 15

εκ. ευρώ, και ο Κάμερον υποσχέθηκε τον Ιού-
λη στην γαλλική κυβέρνηση άλλα 10 εκ. για
την βελτίωση του μηχανισμού φύλαξης. Βρί-
σκουν λοιπόν εκατομμύρια ευρώ όταν πρόκει-
ται για καταστολή. Όπως και τα 500 εκ. ευρώ
που η Ε.Ε. αποφάσισε στις Βρυξέλες να δια-
θέσει για την Τουρκία σε αντάλλαγμα μιας δέ-
σμευσης συγκράτησης των μεταναστών. 

Mάντρωμα μεταναστών

Γιατί υπάρχει τέτοια πολιτική συναίνεση
ανάμεσα σε όλους τους αρχηγούς κρατών για
τον έλεγχο των συνόρων και το μάντρωμα των
μεταναστών; Γιατί οι αρχηγοί έχουν όλοι αυτό
τον αηδιαστικό ιδεολογικό λόγο για να δικαιο-
λογήσουν αυτόν τον ενισχυμένο έλεγχο πάνω
στον κόσμο; Γιατί πρέπει να γίνει διαλογή των
λίγων καλών μεταναστών (χριστιανοί πολιτικοί
πρόσφυγες) από τους υπόλοιπους εκατοντά-
δες χιλιάδες; 

Για να πάρουμε το πρόβλημα από τη ρίζα
του θα σήμαινε μάλλον να συγκρουστούμε με
τους νόμους της αγοράς. Αυτοί επιτρέπουν
στο 1% των πιο πλούσιων να κατέχουν το 50%
του παγκόσμιου πλούτου, λεηλατώντας τα
πλούτη, στηρίζοντας τις δικτατορίες, επεμβαί-
νοντας στρατιωτικά σε περιοχές όπως τη Μέ-
ση Ανατολή, καταστρέφοντας το οικοσύστη-
μα. Δεν υπάρχει μεταναστευτική κρίση, υπάρ-

χει κρίση του συστήματος που κάνει αυτό το
1% την ελίτ. Ή το στηρίζουμε ή μας κατα-
βροχθίζει, αυτό είναι το ερώτημά. 

Το Καλαί έγινε λοιπόν μια φυλακή χωρίς
στέγη, όπου ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ
για εγκλήματα. Γι’ αυτό και έγινε το αγαπημέ-
νο έδαφος παρέμβασης των φασιστών: με τη
συνενοχή της κυβέρνησης, μπορούν να συγ-
κεκριμενοποιήσουν το στόχο τους ως δεσμο-
φύλακες. Πολλαπλασιάζονται οι επιθέσεις σε
μετανάστες. Το «Να σώσουμε το Καλαί» με
αρχηγό γνωστό για τα τατουάζ και ναζιστι-
κούς χαιρετισμούς, συσπειρώνει τους φίλους
του για μια νέα διαδήλωση στις 25 Οκτώβρη.
Η Μαρίν Λεπέν έκανε εκεί προεκλογική συγ-
κέντρωση πριν από 10 μέρες, υποσχόμενη
«ένα μεγάλο κρότο» αν εκλεγεί στην περιφέ-
ρεια. Δεν διστάζει πια να βάλει στις λίστες της
μέλη των λεγόμενων ριζοσπαστικών ομάδων. 

Τη διαδήλωση σταματάει στην προβλήτα
ένα μπλόκο της αστυνομίας. Η Μπάμπη, μετα-
νάστρια από την Ερυθραία, μιλάει στον κόσμο
στα αγγλικά: «We are not animals! We are hu-
man beings!». Ανάβουν τα πνεύματα. Οι πικέ-
τες και τα χαλίκια εκτοξεύονται. Όμως τα πε-
ρισσότερα βλέμματα πάνε πέρα από το μπλό-
κο: τα πρόσωπα είναι κουρασμένα, τα βλέμμα-
τα απογοητευμένα, ο κόσμος κάθεται, μερικοί
προσπαθούν να ηρεμήσουν τους άλλους, άλ-

λοι φτιάχνουν ομάδες και πάνε πέρα δώθε κα-
τά μήκος του περιφράγματος. Ένας δημοσιο-
γράφος που είναι συχνά εδώ μας δείχνει με-
τανάστες που έχουν βάλει το παντελόνι τους
μέσα στις κάλτσες τους και μας εξηγεί ότι συ-
νήθως είναι αυτοί που προσπαθούν να περά-
σουν πάνω από το φράχτη. Κάλτσες ως μονα-
δική προστασία…

Τελικά επιστρέφουμε προς το φορτηγό με
τη μικροφωνική, μπροστά στο οποίο μετανά-
στες/τριες χορεύουν και βγάζουν σέλφι για
αποχαιρετισμό.

Κρυμμένος θησαυρός

Εδώ και 20 χρόνια στη Γαλλία, οι θεσμικές
πολιτικές για το μεταναστευτικό συναντάνε
ένα εμπόδιο πολύτιμο: τον διαρκή, αποφασι-
σμένο, οργανωμένο αγώνα των μεταναστών
για να περάσουν από το καθεστώς του «λα-
θραίου» που τους κάνει αόρατους, στην ορα-
τότητα της κατάκτησης δικαιωμάτων. Από την
κατάληψη της εκκλησίας του Άγιου Βερνάρ-
δου το 1996 μέχρι την πρόσφατη συγκρότηση
της Διεθνούς Συμμαχίας των Sans-papiers και
Μεταναστών, διανύθηκε πολύς δρόμος, μέσα
από τη συγκρότηση συλλογικοτήτων, απερ-
γιών, διαδηλώσεων. Οι μετανάστες δεν ήρθαν
για να βουτήξουν τα ψίχουλα που δίνει η
εξουσία σε όλους τους φτωχούς του πλανήτη.
Πήραν το δρόμο της ελευθερίας, της αξιοπρέ-
πειας. Ο κρυμμένος θησαυρός της πολιτικής
είναι εδώ, κάτω από τα μάτια μας, αν αποφα-
σίσουμε να τα ανοίξουμε.

Το επόμενο Σάββατο, οι μετανάστες του λυ-
κείου Jean Quarre μας καλούν σε μια διαδή-
λωση για να πάρουν τη σκυτάλη από μια ακτι-
βίστικη βρετανική πρωτοβουλία στο Saint-
Pancras, σταθμό άφιξης στο Λονδίνο του Eu-
rostar, του τρένου από το Καλαί. Μαθαίνω μό-
λις τώρα εξάλλου ότι οι φασίστες ακύρωσαν
τη διαδήλωση που προγραμμάτιζαν στο Κα-
λαί, «για λόγους οργάνωσης». Συνεχίζουμε,
θα είμαστε εκεί!

Vanina Giudicelli, NPA
(μετάφραση Τάνια Βρυζάκη)

Στη “Ζούγκλα” του Καλαί
Στιγμιότυπο από τη διαδήλωση στο Καλαί 


