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Φ
ασιστική πρόκληση ορ-
γανώθηκε την περα-
σμένη Πέμπτη μπρο-

στά στη Βουλή από τους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής. Με
πρόσχημα ότι συμμετείχαν σε
συγκέντρωση “αγανακτισμέ-
νων Ποντίων”, ο Κασιδιάρης
και η συμμορία του συγκεν-
τρώθηκαν στο Σύνταγμα φω-
νάζοντας συνθήματα όπως
“Αλήτες προδότες πολιτικοί”
και ξυλοκόπησαν τον βουλευ-
τή της ΝΔ Κουμουτσάκο με
την ανοχή της αστυνομίας.

Τα ΜΑΤ παρακολουθούσαν
τους χρυσαυγίτες να γρονθο-
κοπούν τον Κουμουτσάκο
μπροστά στις κάμερες χωρίς
να συλλάβουν κανένα – εκεί
που αν συνέβαινε κάτι τέτοιο
σε συγκέντρωση καλεσμένη
από συνδικάτα ή την αριστε-
ρά, θα είχαν ρίξει ξύλο και δα-
κρυγόνα. Οι Κασιδιάρηδες για
ακόμα μια φορά απόλαυσαν
την κάλυψη της ΕΛ.ΑΣ.

Τέσσερις μέρες μετά, οι
δράστες δεν έχουν ακόμα
συλληφθεί παρά το γεγονός
ότι η επίθεση έχει καταγραφεί
από τις κάμερες. Σφαίρες,
σουγιάδες και υλικό της Χρυ-
σής Αυγής βρέθηκε στις κα-
τοικίες δύο ατόμων από τα
τέσσερα που εμφανίζονται
στα σχετικά βίντεο, ένας εκ
των οποίων εμπλέκεται σε ρα-
τσιστική επίθεση και ληστεία
σε βάρος μεταναστών.  Άλλος
ένας, αυτός που φαίνεται στις
εικόνες να είχε πιάσει κεφαλο-
κλείδωμα τον Κουμουτσάκο,
παρουσιάστηκε στην εισαγγε-
λία και αφέθηκε ελεύθερος
ισχυριζόμενος ότι το έκανε
«για να τον προστατέψει».

Οι ευθύνες της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι τεράστιες.
Όταν ανέλαβε για πρώτη φο-
ρά τον περασμένο Γενάρη,
περιορίστηκε σε δηλώσεις
του τότε υπουργού Προ-Πο
Πανούση που καλούσε τους
θύλακες της Χρυσής Αυγής
στην αστυνομία να...αυτοδια-
λυθούν. Δέκα μήνες αργότερα
και ενώ στη δίκη της Χρυσής
Αυγής αποκαλύπτονται οι εγ-
κληματικές ιεραρχίες των νεο-
ναζί και οι διασυνδέσεις τους,
ο Κασιδιάρης αφήνεται ανενό-
χλητος να οργανώνει την νέα
πρόκληση μπροστά στη Βου-
λή. Τι περιμένουν ο Τόσκας, ο
Παρασκευόπουλος και ο Τσί-
πρας για να συλλάβουν τον
Κασιδιάρη και τους τραμπού-
κους του;

Χρυσαυγίτες ως “αγανακτισμένοι Πόντιοι”

Ο
τρόπος τον οποίο για ακόμα
μια φορά επιλέγει η Νέα Δη-
μοκρατία για να βγει από το

πολιτικό αδιέξοδο και την κρίση στη
οποία έχει περιέλθει εδώ και αρκε-
τούς μήνες είναι η στροφή ακροδεξιά,
αυτή τη φορά με τη μορφή του εθνικι-
σμού στο όνομα των Ποντίων. Και για
ακόμα μια φορά, το μόνο που κατα-
φέρνει να πετύχει είναι να χύνει άφθο-
νο νερό στο μύλο των ναζί της Χ.Α.

Το αδιέξοδο είναι προφανές. Παρά
την κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ να προ-
χωρήσει στο 3ο Μνημόνιο με «ανθρώ-
πινο πρόσωπο», στις πρόσφατες εκλο-
γές η ΝΔ όχι μόνο δεν ανέκτησε ψη-
φοφόρους, αλλά έχασε μερικές εκα-
τοντάδες χιλιάδες παραπάνω. Σήμερα
τέσσερις υποψήφιοι ερίζουν για την
προεδρία σε ένα κόμμα αποδεκατι-
σμένο, αναζητώντας γραμμή πλεύσης. 

Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε
αρχικά να παίξει το χαρτί του ρατσι-
σμού ενάντια στον «κίνδυνο» των
προσφύγων, επιχειρώντας μάλιστα
σε βαθμό γελοιότητας, να αποδώσει
στο ΣΥΡΙΖΑ το προσφυγικό ρεύμα
των τελευταίων μηνών. Αυτή η μεθό-
δευση όμως ήρθε αντιμέτωπη με το
μαζικό κύμα αλληλεγγύης που έχει
σαρώσει όλη τη χώρα τους τελευταί-
ους μήνες. 

Τώρα παίζουν το χαρτί του εθνικι-
σμού. Σαρανταπέντε βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας έστειλαν επιστολή
στον Τσίπρα ζητώντας την αποπομπή
Φίλη από τη θέση του υπουργού γιατί
«με άρθρο του στο κομματικό σας όρ-
γανο την εφημερίδα Αυγή, την 20-08-
2014, αναφέρθηκε με προσβλητικά και
απαξιωτικά λόγια απέναντι στο Ελληνι-
κό Κοινοβούλιο που το 1994 αναγνώρι-
σε ομόφωνα την γενοκτονία των χρι-
στιανικών πληθυσμών της Ανατολής…» 

Ακολούθησε επίκαιρη ερώτηση στη
Βουλή από το Βορίδη, με σύμφωνη γνώ-
μη Μεϊμαράκη με αίτημα αποπομπής Φί-
λη. Αφορμή, οι απαντήσεις Φίλη μετά
από «ερωτήσεις ακροατών» σε εκπομπή
του Χατζηνικολάου, όπου επανέλαβε τη
διαφωνία του με τον όρο «γενοκτονία»
για τους διωγμούς των Ποντίων.

Αυτές οι μεθοδεύσεις και οι απει-
λές στρώνουν το δρόμο στους νεο-
ναζί της Χ.Α Την ίδια στιγμή που οι
υποψήφιοι στη Νέα Δημοκρατία
έχουν μπει σε αγώνα δρόμου για το
ποιος θα κάνει την πιο «πατριωτική
δήλωση», οι βουλευτές της Χ.Α Σαχι-
νίδης, Αϊβατίδης και Χατζησάββας
πηγαίνουν στον Άρειο Πάγο για να
καταθέσουν μήνυση κατά του Φίλη,
με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο! 

Ακόμα πιο ανοιχτή είναι η σύμ-
πλευση της Νέας Δημοκρατίας με
τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής στα

πλαίσια της συγκέντρωσης που ορ-
γάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία
Ελλάδος - που ως φαίνεται, συμβαδί-
ζει με τις πολιτικές πρωτοβουλίες
της ΝΔ και άφησε τους νεοναζί να
συμμετέχουν στη συγκέντρωση. 

Θυμίζουμε ότι ο πρώην πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Γιάννης Αντωνιάδης,
παραιτήθηκε το Φλεβάρη του 2015
επειδή εξελέγη βουλευτής Φλώρινας με
τη Νέα Δημοκρατία. Τη θέση του πήρε
ο Χ.Δ Τοπαλίδης που υπογράφει την
ανακοίνωση που καλούσε στο Σύνταγ-
μα και αναφέρει ότι «η παραμονή του
Αρνητή του χειρότερου Εγκλήματος
κατά της Ανθρωπότητας, στο Υπουρ-
γείο Παιδείας προσβάλλει την ιστορική
αλήθεια». Προφανώς ο πρόεδρος και η

γγ της Ομοσπονδίας κ. Κυριακίδου που
την υπογράφουν δεν έχουν ακούσει τί-
ποτα για το Ολοκαύτωμα.

Σε ανακοίνωσή της εκ των υστέ-
ρων βέβαια η Παμποντιακή Ομο-
σπονδία Ελλάδας αναφέρει: «Δηλώ-
νουμε ρητά, πως δεν επιθυμούμε την
παρουσία των βουλευτών του Λαϊκού
Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, σε καμία
εκδήλωση της Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος, καθώς δεν είναι
δυνατόν, ως θύματα γενοκτονίας, να
επιτρέπουμε τον οποιοδήποτε συ-
σχετισμό με οπαδούς του Ναζι-
σμού». Αλήθεια, δεν είδαν στη συγ-
κέντρωση τον Κασιδιάρη και τους
υπόλοιπους νεοναζί; Και όταν τους
είδαν τι έκαναν; 

«Απαγορεύουμε στους ναζιστές να
καπηλεύονται τη γενοκτονία» δήλωσε
επίσης στην Αυγή ο επίτιμος πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ποντιακών Σωματείων που την Κυρια-
κή στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε
πράγματα για τους πρόσφυγες στην
Ειδομένη.  «Το ποντιακό ζήτημα δεν
επιτρέπεται να αφήνεται ως λεία σε
πολιτικάντηδες που επιχειρούν να το
εκμεταλλευτούν» αναφέρει η ανακοί-
νωσή της Ομοσπονδίας. Αλλά το φω-
τογραφικό ρεπορτάζ από τη συγκέν-
τρωση δείχνει τον Παναγιώτη Ψωμιά-
δη να μαζεύει υπογραφές ζητώντας
την παραίτηση του Φίλη.

Γιώργος Πίττας

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΗΣ ΝΔ

Οι Πόντιοι ήρθαν στην
Ελλάδα ως πρόσφυγες

και μπήκαν στο στόχαστρο ρατσιστικών διακρίσεων για
πολλές δεκαετίες. Είναι τραγικό να υπάρχουν δικά τους
σωματεία που συμπλέουν με ρατσιστές και φασίστες.

Η εκστρατεία για να επικρατήσει ο χαρακτηρισμός «Γε-
νοκτονία των Ποντίων», που κορυφώθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπιμότη-
τες, καθώς αποτελούσε –και αποτελεί- ένα «διπλωματικό
εργαλείο» στη φαρέτρα του ελληνικού καπιταλισμού
στους ανταγωνισμούς του με το τουρκικό κράτος.

Ιμπεριαλισμός
Το ελληνικό κράτος και η ελληνική άρχουσα τάξη ποτέ

δεν νοιάστηκαν πραγματικά για τους Πόντιους και γενικό-
τερα τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Η αλήθεια είναι
ότι κύριος υπεύθυνος για το ματοκύλισμα που συνέβη
στην Τουρκία τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα είναι ο
ιμπεριαλισμός. 

Οι Μεγάλες Δυνάμεις που έσπευσαν να διαμελίσουν την
Οθωμανική Αυτοκρατορία και η απόφαση των ελληνικών
κυβερνήσεων της εποχής να παίξουν ενεργό ρόλο σε αυτά
τα σχέδια κερδίζοντας ανταλλάγματα. Είναι γελοίο να γίνε-
ται αυτή η συζήτηση χωρίς αναφορά στις συμμαχίες του
Βενιζέλου με τους Αγγλογάλλους ιμπεριαλιστές και την εμ-
πλοκή της Ελλάδας στην εκστρατεία κατά της Ρώσικης
Επανάστασης στον Εύξεινο Πόντο.

“Ξεχνούν” ακόμη και την άποψη ενός Ποντίου παλαίμα-
χου συντηρητικού πολιτικού και μελετητή της ιστορίας,
του Ισαάκ Λαυρεντίδη: «η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να

στοιχειοθετήσω αυτό που
λέγεται γενοκτονία, διότι

εμείς υπήρξαμε εμπόλεμοι με τους Τούρκους”. 
Οι Αρμένιοι, οι Κούρδοι, οι Πόντιοι πλήρωσαν ακριβά

αυτά τα παιχνίδια με ποτάμια αίματος. Το 1922 ακολού-
θησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί στα παράλια της Μι-
κράς Ασίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν φροντίσει
να εμποδίσουν τη φυγή αυτών των πληθυσμών στερόν-
τας τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν διαβατήρια. Οι
πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα με την ανταλλαγή
πληθυσμών βρέθηκαν αντιμέτωποι με θανατηφόρες κα-
ραντίνες και συστηματικό ρατσισμό για τους “τουρκό-
σπορους”. Ακόμη και έξι δεκαετίες αργότερα, στη δε-
καετία του 1980 ανθούσαν τα ρατσιστικά ανέκδοτα για
τους Πόντιους. Το εργατικό κίνημα και η Αριστερά ήταν
αυτοί που τους αγκάλιασαν στη δεκαετία του 1930.

Αλλά και στην απέναντι όχθη του Αιγαίου, σε αντίθεση
με την εθνικιστική προπαγάνδα, η Αριστερά ήταν και πα-
ραμένει ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Κούρδων,
των Αρμενίων και των υπόλοιπων μειονοτήτων στην
Τουρκία – όπως καταγράφηκε ξανά πρόσφατα με τη μα-
ζική υποστήριξη που έχει στις εκλογές το HDP παρά την
καταστολή από το τουρκικό κράτος. Πριν λίγους μήνες
ήταν η Αριστερά στην Τουρκία που πάλεψε για να εμπο-
δίσει με κατάληψη την καταστροφή του αρμένικου ορ-
φανοτροφείου (Camp Armen) στην Ιστανμπούλ και όχι
βέβαια οι κυβερνήσεις της ΕΕ που σήμερα είναι έτοιμες
να χρηματοδοτήσουν τον Ερντογάν για να σταματήσει
τους Σύριους πρόσφυγες που γεννούν οι νέες τους
επεμβάσεις στην περιοχή.

Η ιστορική αλήθεια

Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στην Κέρκυρα το 1922
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Μ
ε την Πανεργατική Απεργία της
Πέμπτης 12 Νοέμβρη και τις πο-
ρείες για την επέτειο του Πολυτε-

χνείου την Τρίτη 17 Νοέμβρη γενικεύεται
και δυναμώνει η αντίσταση στα αντεργα-
τικά χτυπήματα που φέρνουν τα Μνημό-
νια, παλιά και νέα, και οι φράχτες της Ευ-
ρώπης-Φρούριο. 

Αντίστοιχα, στο αντίπαλο στρατόπεδο,
οι τραπεζίτες και οι άνθρωποί τους στις
Βρυξέλλες, στη Φρανκφούρτη και στην
Αθήνα κλιμακώνουν τους εκβιασμούς με
απειλές για κατασχέσεις σπιτιών, κούρε-
μα καταθέσεων και κλείσιμο των συνόρων
ακόμα και μέσα στην ΕΕ.

Μπροστά σε αυτή την αυξανόμενη ταξι-
κή πόλωση, ο Αλέξης Τσίπρας και οι
υπουργοί του διακηρύσσουν σε κάθε κα-
τεύθυνση ότι δεν υπάρχει άλλη λύση.
Στους τραπεζίτες και στα επιτελεία της
ΕΕ λένε ότι μόνο η δική τους κυβέρνηση
μπορεί να επιβάλει τη Συμφωνία για το
τρίτο μνημόνιο και να διαχειριστεί την
«προσφυγική κρίση». Και στον κόσμο που
αντιστέκεται λένε ότι δεν έχει άλλη εναλ-
λακτική από την αποδοχή των μέτρων
που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Είναι αναπόσταστο κομμάτι της εργατι-
κής αντίστασης να ξεκαθαρίσουμε ότι
υπάρχει εναλλακτική. Η απάντηση έχει
δυο σκέλη.

Το πρώτο σκέλος αφορά τις ρεφορμι-
στικές αυταπάτες ότι τάχα η άρχουσα
τάξη δεν έχει άλλο διαχειριστή της κρί-
σης εκτός από τον Τσίπρα και το κόμμα
του. Μέσα στις σημερινές συνθήκες κρί-
σης και πόλωσης, η σκέψη ότι οι καπιτα-
λιστές θα κάνουν συμβιβασμούς για χά-
ρη της «πολιτικής σταθερότητας» και της
«κοινωνικής συνοχής» είναι μια επικίνδυ-
νη βλακεία. 

Εκβιασμοί και ψέματα

Ο προσανατολισμός τους είναι να στρί-
ψουν τις εξελίξεις προς τα δεξιά και χρη-
σιμοποιούν κάθε μέσο, από τους οικονο-
μικούς εκβιασμούς μέχρι τα ρατσιστικά
ψέματα, για να τον προωθήσουν. Το μό-
νο που πετυχαίνει η πολιτική του Τσίπρα
είναι να τους διευκολύνει χτυπώντας τις
αντιστάσεις  που έρχονται από τα αρι-
στερά. Όταν ο ίδιος λέει ότι όσοι ζητάνε
να πέσει ο φράχτης «δεν έχουν ιδέα»,
στρώνει το χαλί για τις πιο σιδερόφρα-
χτες ιδέες.

Το δεύτερο σκέλος είναι πιο κρίσιμο
και αφορά το εργατικό πρόγραμμα για
την έξοδο από την κρίση. 

Πώς θα σώσουμε την κοινωνική ασφά-
λιση; Μειώνοντας τις συντάξεις και αυξά-
νοντας τις εισφορές ή βάζοντας χέρι
στους κερδοσκόπους που λεηλάτησαν τα

ταμεία; 
Πώς θα χτυπήσουμε την ανεργία; Αφή-

νοντας τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς
και τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και νο-
σηλευτές ή με μαζικές προσλήψεις σε
όλες τις κοινωνικές δομές που έχει ανάγ-
κη η εργατική τάξη;  

Πού θα βρεθούν τα λεφτά; Υποκύπτον-
τας στους όρους της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας ή σπάζοντας με την ΕΕ και
παίρνοντας τις τράπεζες κάτω από εργα-
τικό έλεγχο;

Πώς θα σώσουμε τις ζωές των προ-
σφύγων που σβήνουν στα νερά του Αιγαί-
ου; Μετατρέποντας «το προσφυγικό» σε
διαπραγματευτικό χαρτί με τα επιτελεία
της ΕΕ ή ανοίγοντας τα σύνορα για τους
κατατρεγμένους;

Οι λύσεις που προτείνει η αντικαπιταλι-
στική αριστερά δεν είναι ονειροπολήματα
κάποιων «ανίδεων» («αιθεροβάμονες» μας
έλεγε παλιά η ίδια αυτή ψευτορεαλιστική
πολιτική που όλοι ξέρουμε πού μάς κα-
τάντησε). Είναι το χειροπιαστό πρόγραμ-
μα μετάβασης από τη σημερινή κρίση σε
μια κοινωνία χωρίς φράχτες και μνημόνια.

Αυτή την εναλλακτική μπορούμε και
πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι και όλες
βγαίνοντας στους δρόμους και της Πα-
νεργατικής και του Πολυτεχνείου και βα-
δίζοντας με την αριστερά της αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής.

Άλλα 7.880 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδο-
μάδα που πέρασε ανεβάζοντας το δείκτη της
οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης στα 23.725 ευρώ. Ευχαριστούμε για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από 100 ευρώ
Αντώνης Κ., Ζανέτα Λ., Λευτέρης Α., από 50
ευρώ Δήμητρα Κ., Φωτεινή Τ., Μαρία Ν., Λεω-
νίδας Β. και Κύρος Κ., από 40 ευρώ Αντώνης
Σ. και Βασίλης Κ., Βασίλης Τ. 30, από 20 Χρύ-
σα Κ., Σύλβια Φ., Αντώνης Π., Θοδωρής Μ.,
από 15 Χαρίτα Μ. και Μάνος Β., από 10 Νικόλ
Μ., Νίκη Ζ., Μύρωνας Μ., Κατερίνα Λ., Φάνης
Κ., από 5 Έφη Σ., Ιωάννα Π., Λουϊζα Γ., Λυδία
Π. και Παναγιώτης Π. 

Ευχαριστούμε επίσης τους Θανάση Δ., Κώ-
στα Κ., Νίτσα Κ., Μυρτώ Μ., Στέργιο Μ., Δήμη-
τρα Π., Γιάννη Σ., Μιχάλη Λ., Τάκη Θ., Δημή-
τρη Ζ., Αφροδίτη Φ. και Νίκο Σ. που γράφτη-
καν συνδρομητές. Συνεχίζουμε οργανώνοντας
εξορμήσεις για την πανεργατική και για το Πο-
λυτεχνείο σε όλους τους χώρους και ζητάμε
να ενισχύσε-
τε όσο πε-
ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο
μπορείτε την
Εργατική Αλ-
λ η λ ε γ γ ύ η ,
την εφημερί-
δα που επι-
μένει στο
δρόμο του
Νοέμβρη για
να καταργή-
σουμε μνη-
μόνια και
φράχτες!

Υπάρχει εναλλακτική!

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
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Τετάρτη 4/11 στο Παλαί Γαλατσίου: “Σουλτς ανεπιθύμητος-πρόσφυγες καλοδεχούμενοι”. Περισσότερα στη σελίδα 11

http://socialismfrombelow.gr



Κ
ατειλημμένα ήταν τα δημαρχεία
στους περισσότερους δήμους της
χώρας την Τετάρτη 4/11. Οι καταλή-

ψεις είχαν χαρακτήρα συμβολικό αλλά και
προπαρασκευαστικό σε σχέση με την γενι-
κή απεργία στις 12/11, καθώς σε αυτές
έλαβαν χώρα συνελεύσεις εργαζομένων
και συγκεντρώσεις συντονισμού μαζί με
τοπικούς φορείς. Σε κάποια σημεία η επι-
τυχία της κατάληψης πίεσε για νέες κινη-
τοποιήσεις καθ' οδόν για την πανεργατική
απεργία. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κά-
ποιες από τις ανταποκρίσεις που έστειλαν
σύντροφοι και συντρόφισσες.

“Πάνω από 220 συνάδελφοι συμμετεί-
χαν στην κατάληψη του δημαρχείου Αμπε-
λοκήπων Μενεμενής” μεταφέρει από τη
Θεσσαλονίκη ο Νίκος Χατζάρας, γραμμα-
τέας του συλλόγου εργαζομένων. “Μάλι-
στα στη συνέλευση που έγινε αποφασί-
στηκε εκ νέου κατάληψη του δημαρχείου
από τη Δευτέρα 9/11”.

“Την Τετάρτη μαζεύτηκε αρκετός κό-
σμος στην κατάληψη του δημαρχείου της
Καλλιθέας” λέει η Μαρία Μαλέσκου, κοι-
νωνική λειτουργός, εργαζόμενη στο δήμο
Καλλιθέας με 5μηνη σύμβαση. “Αρκετοί
ήμασταν 5μηνοι και στη συνέλευση που
έγινε κερδίσαμε τη στήριξη του σωματείου
εργαζομένων. Αυτό σήμαινε νέα συνέλευ-
ση για τους 5μηνους εργαζόμενους την
Παρασκευή 6/11. Την οργανώσαμε με αφι-
σάκι, τηλέφωνα κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν
να έχει μεγάλη επιτυχία και η συνέλευση
της Παρασκευής. Το αμφιθέατρο ήταν γε-
μάτο! Έγινε μεγάλη συζήτηση για την
ανάγκη ενότητας των 5μηνων με τους μό-
νιμους εργαζόμενους ενάντια στις μνημο-
νιακές πολιτικές που μας οδηγούν σε μια
εργασία γεμάτη ανασφάλεια και με πετσο-
κομμένα δικαιώματα. Το ελάχιστο που ζη-
τάμε άμεσα είναι παράταση των συμβάσε-
ών μας, αλλά δεν μένουμε εκεί, διεκδικού-
με σταθερή και μόνιμη εργασία και ίσα δι-
καιώματα με τους μόνιμους συναδέλφους
μας. Καταλήξαμε στη συγκρότηση επιτρο-
πής 5μηνων εργαζομένων, σε προσπάθεια
για μαζική συμμετοχή στη γενική απεργία,
και σε μαζική παράσταση στο επόμενο δη-
μοτικό συμβούλιο για το ζήτημά μας”.

“Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη στην κατάληψη του δη-
μαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας” μας μετα-
φέρει η Αλεξάνδρα Μαρτίνη. “Πάνω από
100 εργαζόμενοι, απο όλες τις υπηρεσίες
του δήμου μαζεύτηκαν στην είσοδο του
δημαρχείου. Η συνέλευση ξεκίνησε με ψή-
φισμα του σωματείου για τους πρόσφυγες

και την διαδήλωση ενάντια στον φράχτη
στον Εβρο στις 23 και 24 Γενάρη. Στη συ-
νέχεια συζητήθηκε η οργάνωση της απερ-
γίας στις 12/11 ενάντια στο νέο μνημόνιο.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Φιλα-
δέλφειας, η δημοτική σύμβουλος της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης, ο πρόεδρος των συντα-
ξιούχων της Ν. Φιλαδέλφειας, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και η ΛΑΕ. Την Πέμπτη 12/11, οργα-
νώνεται απεργιακή φρουρά στους χώρους
του δήμου”.

“Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει τα τελευ-
ταία χρόνια στο δήμο Βριλησσίων”, λέει η
Ρούλα Σουντουλίδου, μέλος του ΔΣ του
σωματείου εργαζομένων στο συγκεκριμέ-
νο δήμο. 

“Στην κατάληψη και τη συγκέντρωση
ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι και το πα-
ρών έδωσαν κι εκπρόσωποι από δημοτικές
παρατάξεις, τους συνταξιούχους του Χα-
λανδρίου, από το σωματείο του Παίδων
Πεντέλης κι άλλους φορείς. Προφανώς
στη συζήτηση δόθηκε έμφαση στην απερ-
γία της 12/11 κι άνοιξαν τα ζητήματα των
ιδιωτικοποιήσεων, των Βαρέων κι Ανθυγιει-
νών, των 5μηνων κλπ. Από τη μεριά μας
σαν Αγωνιστική Πρωτοβουλία βάλαμε το
θέμα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων,
ότι οι καταλήψεις και η γενική απεργία
πρέπει να είναι η αρχή ενός αγώνα που
πρέπει να συνεχιστεί”.  

“Στο δημαρχείο της Ν. Σμύρνης συγκεν-
τρώθηκαν περίπου 50 εργαζόμενοι” μετα-
φέρει ο Γιώργος Τσαμούρης που συμμε-
τείχε στην κατάληψη μαζί με το συνεργείο
της Εργατικής Αλληλεγγύης. “Κοινός τό-
πος στη συζήτηση ήταν η γενική απεργία
της Πέμπτης, αλλά στα πηγαδάκια άνοιγε
και το ζήτημα της απεργίας διαρκείας.
Από τη μεριά μας θέσαμε και το θέμα των

προσφύγων, του φράχτη και της πανελλα-
δικής κινητοποίησης στον Έβρο, με εντυ-
πωσιακή ανταπόκριση από τη μεριά των
εργαζομένων”. Στο Γαλάτσι οι εργαζόμε-
νοι έκλεισαν εντελώς την εξωτερική πύλη
του Δημαρχείου και συγκεντρώθηκαν στο
προαύλιο. 

Νέα, παναττική σύσκεψη 5μηνων εργα-
ζομένων στους δήμους, λάμβανε χώρα
στη Νέα Ιωνία, το απόγευμα της Τρίτης
10/11, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη τυπωνόταν. Οι εργαζόμενοι του δή-
μου Βύρωνα, από το πρωί της Τρίτης
10/11, είχαν προχωρήσει στην κατάληψη
του αμαξοστασίου ενώ το απόγευμα ήταν
προγραμματισμένη κινητοποίηση στην συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου όπου
επρόκειτο να τεθεί προς έγκριση το Τοπι-
κό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση Απο-
βλήτων. “Όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι
το σχέδιο αυτό ανοίγει την πόρτα στην
ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας με τις
ιδιωτικές εταιρίες (συστήματα εναλλακτι-
κής διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών)
να συμπράττουν με τον δήμο στην διαχεί-
ριση των απορριμμάτων θέτοντας σε κίν-
δυνο το περιβάλλον και τα εργατικά δι-
καιώματα. Για την απόσυρση του σχεδια-
σμού της δημοτικής αρχής καλεί και η δη-
μοτική παράταξη Αριστερή Παρέμβαση
Πολιτών Βύρωνα καλώντας σε μαζική πα-
ρουσία φορέων και πολιτών την ώρα του
προγραμματισμένου Δ.Σ. Η Αριστερή Πα-
ρέμβαση αντιπροτείνει την δημόσια λει-
τουργία της διαχείρισης των αποβλήτων
που θα εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας
και την προστασία του περιβάλλοντος” λέ-
ει στην Ε.Α ο Γιώργος Παπαγγελής. 

Σ.Μ.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σε απεργία διαρκείας έχουν προχωρήσει οι εργαζό-

μενοι στην Ανακύκλωση Ηρακλείου, αντιδρώντας στις
42 απολύσεις που έχουν γίνει από την ιδιωτική εταιρία
που έχει την έχει αναλάβει την εργολαβία τον τελευ-
ταίο καιρό. 

Σε έναν χώρο όπου όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι, οι συνθήκες εργασίας είναι σκληρές και
ανθυγιεινές, μιας και έρχονται σε επαφή με βλαβερά
αντικείμενα. Η ιδιοκτήτρια εταιρία επιλέγει να απολύσει
42 εργαζόμενους με λογική να προσλάβει λιγότερους,
με χαμηλότερους  μισθούς και ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας. Οι απεργοί στην Ανακύκλωση έχουν πάρει από-
φαση να συνεχίσουν την απεργία τους και επιπλέον
έχουν ξεκινήσει να περιοδεύουν σε γειτονιές και μαγα-
ζιά για ενημέρωση του κόσμου. 

Το κάλεσμα τους για συμπαράσταση έχει μεγάλη αν-
ταπόκριση τόσο σε εργατικούς χώρους, σωματεία και
συλλόγους, όσο και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την Ανυπό-
τακτη Κρήτη που βρίσκονται καθημερινά στην πρωινή
απεργιακή φρουρά μαζί με τους απεργούς. Οι εργαζό-
μενοι καλούν στις 12 Νοέμβρη με πρωινή απεργιακή
φρουρά για την διασφάλιση της απεργίας τους και
συμμετοχή στην απεργιακή διαδήλωση στο κέντρο της
πόλης. 

Οι απολύσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που
προσπαθεί η κυβέρνηση να ιδιωτικοποιήσει και να ξε-
πουλήσει τα πάντα και λίγες μέρες πριν την μεγάλη πα-
νεργατική απεργία στις 12 Νοέμβρη. Η απεργία διαρ-
κείας στην Ανακύκλωση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο
σε όλους τους εργαζόμενους στο Ηράκλειο για την συ-
νέχεια μετά την πανεργατική απεργία, με αγώνες διαρ-
κείας για να βάλουμε φρένο στα σχέδια την κυβέρνη-
σης για ιδιωτικοποιήσεις, ξεπουλήματα. Η απεργία τις
12 Νοέμβρη είναι η αρχή και χρειάζεται να δείξει την
δύναμη των εργατών και είναι αυτή που μπορεί να στα-
ματήσει τα μνημόνια και τα μέτρα που ετοιμάζουν. 

Λυδία Παυλίδη

Γιάννενα
Οι εργαζόμενοι στη «Γενική Ανακύκλωση ΑΕ» έχουν

ξεκινήσει απεργία ενάντια στις απολύσεις που πραγμα-
τοποιεί η εργοδοσία. 

Από την Τρίτη 3/11 βρίσκονται σε επαναλαμβανόμε-
νες 24ωρες απεργίες, με αίτημα να γυρίσουν στη δου-
λειά οι 17 απολυμένοι και να μην γίνουν μειώσεις μι-
σθών. Η διοίκηση της μονάδας χρησιμοποιεί σαν πρό-
σχημα την έλλειψη πρώτης ύλης. Για να περάσει τις
απολύσεις δεν διστάζει να προσποιηθεί ότι έχουν τελει-
ώσει… τα σκουπίδια,  όπως εύστοχα καταγγέλλει όμως
το σωματείο: «την ίδια ώρα τόνοι σκουπιδιών στους δή-
μους που έχει σύμβαση παραμένουν να σαπίζουν και
δεν κάνει μεταφορές φορτίων».

Την Δευτέρα 9/11 μαζί με την εργοδοσία εμφανίστη-
καν και τα ΜΑΤ των οποίων την είσοδο στο χώρο απέ-
τρεψε η απεργιακή φρουρά κάνοντας ανθρώπινη αλυσί-
δα. Τέσσερις αλληλέγγυοι συνελήφθησαν, οι οποίοι
αφέθηκαν γρήγορα ελεύθεροι. 

Αποφάσεις συμπαράστασης έχουν πάρει σωματεία
της περιοχής, ανάμεσά τους το σωματείο του Νοσοκο-
μείου «Χατζηκώστα», ενώ ο Σύλλογος Εργαζομένων
ΟΤΑ Ιωαννίνων εκτός από ψήφισμα πήρε απόφαση να
μην συλλέξει, ούτε να παραδώσει φορτία με ανακυκλώ-
σιμα όσο διαρκεί η απεργία.

Απεργίες 
στην Ανακύκλωση

ΟΤΑ  Μαζική συμμετοχή στις καταλήψεις

“Να γίνει αρχή αγώνα”

4/11, κατάληψη Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας 

Τρίτη 10/11, κατάληψη στο αμαξοστάσιο του Βύρωνα 4/11, κατάληψη και συγκέντρωση στο Δημαρχείο Βριλησσίων
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Η μάχη των ναυτικών δεν τελείωσε
Μ

ε απόλυτη επιτυχία σε πο-
σοστά συμμετοχής πραγμα-
τοποιήθηκε η τετραήμερη

απεργία των ναυτικών, που ξεκίνησε
τη Δευτέρα 2/11 και κράτησε μέχρι
τα ξημερώματα της Παρασκευής
6/11. Επόμενο απεργιακό ραντεβού
δίνουν στις 12 Νοέμβρη ημέρα Γενι-
κής Απεργίας και στην απεργιακή
συγκέντρωση την ίδια μέρα στις
11πμ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Και τις τέσσερις μέρες η περι-
φρούρηση της απεργίας στο λιμάνι
του Πειραιά ήταν διαρκής. Τα κλιμά-
κια των απεργών που, μαζί με την
ΠΕΝΕΝ, στήνονταν μπροστά στους
καταπέλτες των πλοίων, ενίσχυαν με
την παρουσία τους τα μέλη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Πειραιά και του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια.

Η υπεράσπιση του ασφαλιστικού
ταμείου τους, οι οργανικές συνθέ-
σεις των πλοίων, το ξεπούλημα των
λιμανιών, η απληρωσιά των εφοπλι-
στών, είναι τα κεντρικά, όχι τα μόνα,
ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργά-
τες.

“Σήμερα οι ναυτεργάτες γονατί-
ζουν την κυβέρνηση” μας λέει ο
Χρήστος, απεργός ναυτεργάτης,
“δεν κινείται πλοίο. Και ξέρεις, η Ελ-
λάδα χωρίς ναυτιλία κι αγροτιά δεν
υπάρχει”. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις διεκ-
δικήσεις απαντάει: “Πρώτον είναι το
ζήτημα των οργανικών συνθέσεων
των καραβιών. Να σου το εξηγήσω.
Το βλέπεις αυτό το καράβι; Είναι ας
πούμε 150 μέτρα. Το καράβι αυτό
για να δουλέψει χρειάζεται εργάτες.
Το λιγότερο τρεις στην πλώρη κι άλ-
λους πέντε πίσω. Οκτώ ας πούμε.
Και για να μπορούν να δουλεύουν
χωρίς να πέσουν κάτω από την κού-
ραση, θέλει άλλους οκτώ για να
δουλεύουν σε δύο βάρδιες. Αν λοι-
πόν αντί για 16 εργάτες έχει 8, πάνε
οι δυο βάρδιες. Πρέπει να δουλεύεις
24 ώρες το 24ωρο. Καταλαβαίνεις
πόσο επικίνδυνο είναι και για το πλή-
ρωμα και για τους επιβάτες; Με την
κόπωση θα ελλατωθούν τα αντανα-
κλαστικά σου. Καράβι οδηγάς, δεν
οδηγάς αυτοκινητάκι. Δεν γίνεται να
κάνεις τιμόνι μετά από 18 ώρες όρ-
θιος και να κουτουλάς... Έτσι γίνον-
ται μετά τα ατυχήματα και ψάχνουν
ποιός ναύτης φταίει. 

Δεύτερον είναι η υπεράσπιση του
ασφαλιστικού μας ταμείου, του ΝΑΤ.
Είναι τελείως παράλογο να μας λένε
θα συγχωνευτεί το ταμείο και θα
βγαίνεις στη σύνταξη στα 67. Εγώ
για παράδειγμα δουλεύω έξω, στην
ποντοπόρο ναυτιλία. Έχεις να αντι-
μετωπίσεις κλιματολογικές αλλαγές
μπορεί κι ανα ώρα. Έχεις μία κρύο –
μία ζέστη, έχεις τρικυμίες κλπ. Το
σώμα σου τα παίζει. Είναι παλαβοί
αν μας λένε ότι θα δουλεύουμε μέ-

χρι τα 67. Αν μπούνε αυτοί της κυ-
βέρνησης ή της τρόικας σε ένα κα-
ράβι να δουλέψουν όπως εμείς,
στον ωκεανό, αφού ξεράσουν τα αν-
τερά τους, τότε θα καταλάβουν πό-
σο παλαβό είναι αυτό που λένε”. 

Ιδιωτικοποίηση

Σχετικά με την αντίσταση στην
ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, που
αποτελεί μείζον ζήτημα για τους
απεργούς, ο Χρήστος προσθέτει ένα
ακόμα επιχείρημα: “ο ιδιώτης, η Co-
sco ή όποιος άλλος, κοιτάζει πως θα
χει το μικρότερο κόστος και το με-
γαλύτερο κέρδος. Όταν βάζει λοι-
πόν τον άλλο να δουλεύει π.χ καβο-
δέτης, ανασφάλιστος, ανεκπαίδευ-
τος και με τρεις κι εξήντα, είναι επι-
κίνδυνο. Ο ναύτης θα ανέβει στο κα-
ράβι και θα ρίξει βιλάι (σ.σ σκοινί),
αν ο καβοδέτης κάνει μαλακία και
κοπεί ο κάβος, δεν μένει τίποτα όρ-
θιο, στα ξηλώνει όλα. Μη νομίζεις
ότι και το κεφαλαιο ξέρει τι του γίνε-
ται...”.  

Η απεργία και τις τέσσερις μέρες
αντιμετώπισε επιθέσεις. Αρχικά από
την κυβέρνηση που χρησιμοποίησε
το ζήτημα των προσφύγων σαν πρό-
σχημα για να πιέσει για το σπάσιμό
της, για να λάβει την απάντηση της
ΠΕΝΕΝ: “Οι Ναυτεργάτες διαχρονι-
κά έχουν διασώσει χιλιάδες πρό-
σφυγες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της υδρογείου κατά συνέπεια η

ευαισθησία, η αλληλεγγύη και ο σε-
βασμός σε αυτούς είναι αυτονόητη,
εκφρασμένη και δεδομένη. 

Η κυβέρνηση υποκρίνεται ξεδιάν-
τροπα και δεν νομιμοποιείται να
εκτοξεύει κατηγορίες σε βάρος των
απεργών ούτε να στοχοποιεί τους
αγώνες των ναυτεργατών με σκοπό
να αποσείσει τις δικές της σοβαρό-
τατες ευθύνες που εστιάζονται στο
ότι στο απέραντο νεκροταφείο της
Μεσογείου και του Αιγαίου υπάρχει
η δική της ένοχη πολιτική αφού στη-
ρίζει τις πολιτικές των κλειστών συ-
νόρων – και τους φράκτες αλλά και
της Ευρώπης φρούριο, με αποτέλε-
σμα τις καθημερινές πολύνεκρες
τραγωδίες ανθρώπινων ζωών προ-
σφύγων και μεταναστών.

Εάν η κυβέρνηση θέλει πραγματι-
κά να συμβάλει στην αντιμετώπιση
του προσφυγικού προβλήματος και
στην αποτροπή αυτών των φαινομέ-
νων οι πρόσφυγες να μεταφέρονται
από τα Τουρκικά παράλια σε πλωτά
φέρετρα και σαπάκια, να ανοίξει τον
φράχτη και τα σύνορα με την Τουρ-
κία και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη
και ακίνδυνη μετάβαση των μετανα-
στών στον τελικό τους προορισμό.
Οι Αμερικανονατοϊκοί Ιμπεριαλιστές
έχουν ακέραιες τις ευθύνες για τους
πολέμους στην περιοχή, για την
υποδαύλιση των θρησκευτικών, εθνι-
κών και φυλετικών διαφορών, τις το-
πικές πολεμικές συρράξεις που προ-

καλούν με στόχο τον έλεγχο της πε-
ριοχής για την προώθηση των οικο-
νομικών και γεωστρατηγικών συμφε-
ρόντων τους. Η ελληνική κυβέρνηση
στηρίζει και συμμετέχει σε αυτήν
την επικίνδυνη για την ειρήνη πολιτι-
κή στην ευρύτερη περιοχή”.

Τον εκβιασμό της κυβέρνησης κα-
τήγγειλαν οι: Ομάδα Προσφύγων-
Μεταναστών Λέσβου, ΚΕΕΡΦΑ Λέ-
σβου, Σύλλογος Αποδήμων Σύρων
στην Ελλάδα, Ένωση Μεταναστών
Εργατών, ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου κι ο
Ανδρέας Μπάλλας, περιφερειακός
σύμβουλος Βορείου Αιγαίου. “Κάτω
τα χέρια από την απεργία των ναυ-
τεργατών, αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες” λένε οι παραπάνω φορείς
σε κοινή τους ανακοίνωση που μπο-
ρείτε να διαβάσετε πληκτρολογών-
τας tinyurl.com/oj38oet .    

Επίθεση απεργοσπασίας είχαν να
αντιμετωπίσουν κι από τη μεριά των
πλοιοκτητών. Όπως αυτή που κα-
ταγγέλουν οι ναυτεργάτες, από τον
πλοιοκτήτη Θ.Κουλούρη στα καρά-
βια της γραμμής Κέρκυρας – Ηγου-
μενίτσας, ο οποίος με απειλές προς
τα πληρώματα “προσπάθησε να
αποσπάσει την δέσμευσή τους ότι
δεν θα απεργήσουν”. Σε συνεργασία
με τη λιμενική αρχή, οι εκπρόσωποι
της εταιρίας “θρασύτατα εισήλθαν
στο πλοίο το πρωί της 4/11 και μέσα
σε ένα κλίμα εκφοβισμού, τρομο-
κρατίας και απειλών, επιδίωξαν από

κοινού να αποσπάσουν «δήλωση»
του πληρώματος ότι θα εκτελέσουν
το δρομολόγιο του πλοίου στις 6.30
το πρωί από Κέρκυρα για Ηγουμενί-
τσα”. 

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ
έγινε πρόσληψη ναυτικού, προκειμέ-
νου να αντικατασταθεί ο απεργός
ναύτης και γ.γ του τοπικού σωματεί-
ου μηχανικών και κατ.πληρωμάτων
“Ο Άγ.Σπυρίδων”.

Όπως όμως καταλήγει η καταγγε-
λία του συνδικάτου, οι απειλές και η
τρομοκρατία έπεσαν στο κενό και η
απεργία περιφρουρήθηκε με επιτυ-
χία και στην Κέρκυρα. 

Η απεργία όμως δέχτηκε επίθεση
κι “από τα μέσα”, από κομμάτια δη-
λαδή της συνδικαλιστικής ηγεσίας
των ναυτεργατών.

Οργισμένη ανακοίνωση

Μετά την πρώτη 48ωρη απεργία
που είχε προκηρυχθεί για Δευτέρα
και Τρίτη, υπήρξε πρόταση της ΠΕ-
ΝΕΝ, στη συνεδρίαση της εκτελεστι-
κής επιτροπής της ΠΝΟ, για κλιμά-
κωση με νέα 48ωρη, η οποία επικρά-
τησε μετά από την πίεση των ίδιων
των απεργών που ήταν παρόντες
στη συνεδρίαση της συνδικαλιστικής
ηγεσίας. Η απεργία συνεχίστηκε για
άλλες δυο μέρες με καθολική συμ-
μετοχή κι ενώ οι συναντήσεις με τον
υπουργό Ναυτιλίας Θ.Δρίτσα δεν
απέδιδαν καρπούς, υπήρξε νέα πρό-
ταση για επέκταση της απεργίας μέ-
χρι τις 8/11. 

Η πρόταση δεν πέρασε στη συνε-
δρίαση της ηγεσίας της ΠΝΟ, οδη-
γώντας την ΠΕΝΕΝ να εκδόσει οργι-
σμένη ανακοίνωση. Σε αυτήν κατη-
γορεί τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ ότι κα-
ταψήφισαν την απεργιακή πρόταση
σε συνεργασία με τον “εργοδοτικό
συνδικαλισμό” με αποτέλεσμα την
αναστολή των απεργιακών κινητο-
ποιήσεων. 

Την ίδια στιγμή που η καθολική
συμμετοχή των ναυτών στην απεργία
έδειχνε τις διαθέσεις των απεργών,
το σταμάτημα της απεργίας, χωρίς
μάλιστα να υπάρχει ικανοποίηση των
αιτημάτων, είναι τουλάχιστον αντιφα-
τικό. “Επιβεβαίωσαν με τον πιο σαφή
τρόπο πόσο τραγικά αποκομμένοι εί-
ναι από τους Ναυτεργάτες, τα προ-
βλήματα και τις αγωνίες τους” λέει η
ΠΕΝΕΝ. “Εάν αυτές οι δυνάμεις πι-
στεύουν ότι θα ανακόψουν τους
αγώνες, τις κινητοποιήσεις και τις
διεκδικήσεις των Ναυτεργατών ενάν-
τια στην εφοπλιστική ασυδοσία και
την νεομνημονιακή πολιτική, είτε ότι
το αγωνιστικό κίνημα των ναυτεργα-
τών θα υπακούσει και θα υποκύψει
σε κομματικούς και παραταξιακούς
σχεδιασμούς, κάνουν τραγικό λά-
θος” συνεχίζει .

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μαζί με τους ναυτεργά-
τες απήργησαν και οι ερ-
γαζόμενοι στο ΝΑΤ, αντι-
δρώντας στην κατάργηση του ασφαλιστικού ταμείου
των ναυτών. Μάλιστα η απεργία στο ΝΑΤ συνεχίστηκε
και μετά τη λήξη της απεργίας των ναυτών, μέχρι τη
Δευτέρα 9/11, ενώ την Τρίτη 10/11, γινόταν γενική συ-
νέλευση των εργαζομένων για την πορεία των κινητο-
ποιήσεων.

Μάλιστα σύμφωνα με το Σύλλογο των Υπαλλήλων

του ΝΑΤ, προκειμένου
να σπάσει την απεργία,
ο υπουργός Εργασίας,

με έγγραφό του χορήγησε αρμοδιότητες που δεν
προβλέπει ο νόμος στον πρόεδρο του ταμείου, μια
ενέργεια που τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη “που
δεν διανοήθηκαν ποτέ οι προκάτοχοί του και που ο
Υπουργός μιας κυβέρνησης της Αριστεράς δεν διστά-
ζει να επιβάλλει προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποι-
ους εφοπλιστές”. 

Απεργία στο ΝΑΤ

3/11, δεύτερη μέρα απεργίας ναυτεργατών, κατάληψη και συγκέντρωση στο ΝΑΤ. 
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NOΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Συνδικαλιστική
δίωξη

Συνδικαλιστική δίωξη καταγγέλλει
το Σωματείο Εργαζομένων του Γενι-
κού Νοσοκομείου Άμφισσας. Στον
συγκεκριμένο χώρο σύμφωνα με κα-
ταγγελίες εργαζομένων υπάρχει ιστο-
ρικό στοχοποίησης και «ξηλώματος»
αριστερής νοσηλεύτριας. Αυτή τη φο-
ρά στόχος έγινε ο πρόεδρος του σω-
ματείου Χρήστος Τσάμης.

Η διοίκηση αποφάσισε να τον αλλά-
ξει από το εξειδικευμένο πόστο (Τεχνη-
τό Νεφρό) στο οποίο εργαζόταν επί 12
χρόνια σε άλλο ανειδίκευτο. Μόνο κρι-
τήριο της μεταφοράς αυτής είναι ο πα-
ραδειγματισμός και η τιμωρία του επει-
δή… τόλμησε το σωματείο να εκδώσει
δελτίο Τύπου στο οποίο εγκαλούσε τη
διοίκηση για κακή διαχείριση.

Η καταγγελία του σωματείου κατα-
λήγει «Καλούμε το Εργατικό Κέντρο
Φωκίδας, συλλόγους, σωματεία να εκ-
φράσουν την αλληλεγγύη τους, και να
απαντήσουμε δυναμικά στο κλίμα τρο-
μοκράτησης των συνδικαλιστικών
αγώνων».

Με νίκη στέφθηκε ο αγώνας για την
μη απόλυση των επικουρικών για-

τρών στα νοσοκομεία. Το Υπουργείο
αναγκάστηκε να ανανεώσει το σύνολο των συμ-

βάσεών τους για άλλους 9 μήνες από τη λήξη
τους (μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη του 2016). Πρό-
κειται για μια σημαντική νίκη που ταυτόχρονα
ανοίγει το δρόμο για την επιτακτική ανάγκη μονι-
μοποίησής τους αλλά και πρόσληψης νέου προ-
σωπικού για τα ιλιγγιώδη κενά που υπάρχουν.
Ενδεικτικά μόνο τα κενά εργαζομένων και για-
τρών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας υπολογί-
ζονται στις 33.000 θέσεις εργασίας! 

Στο προηγούμενο φύλλο της Εργατικής Αλλη-

λεγγύης είχαμε φιλοξενήσει ρεπορτάζ για την κι-
νητοποίηση πρωτοβάθμιων νοσοκομειακών σω-
ματείων έξω από το Υπουργείο Υγείας την Τρίτη
3/11. Η αφορμή ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο
να λήξουν οι συμβάσεις 900 επικουρικών για-
τρών (κύρια του ΚΕΕΛΠΝΟ). Πρόκειται για για-
τρούς που σε πολλές περιπτώσεις δουλεύουν
για χρόνια στα νοσοκομεία, με πλήρη καθήκον-
τα, αντικαθιστώντας του μόνιμους γιατρούς σε
όλα τα πόστα. Για αυτό είναι τεράστια υποκρισία
από μεριάς Υπουργείου, όταν φτάνει η στιγμή
της λήξης της σύμβασης, να υποστηρίζει ότι δεν

πληρούν τάχα τα κριτήρια. Στην κινητο-
ποίηση συμμετείχαν με πανό το σωμα-
τείο των εργαζόμενων του Ευαγγελι-

σμού, του Αγίου Σάββα, του Νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου από την Κρήτη, του ΠΑΓΝΗ και άλλων
νοσοκομείων, ενώ οι εργαζόμενοι του Αττικού
συμμετείχαν προκηρύσσοντας δίωρη στάση ερ-
γασίας. 

Πρόκειται για έναν αγώνα που δείχνει πώς
συμβασιούχοι μπορούν να παλεύουν και να νικά-
νε πλάι-πλάι με μόνιμους εργαζόμενους υπερ-
βαίνοντας τον κατακερματισμό που έχει επιβάλει
το κράτος με τις διαφορετικές εργασιακές σχέ-
σεις. 

Σ
ύσκεψη για την οργάνωση
της συμμετοχής στη Γενική
Απεργία της 12 Νοεμβρίου

πραγματοποίησε την Δευτέρα 9/11
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζό-
μενων Δημόσιων Νοσοκομείων
(ΠΟΕΔΗΝ) με τη συμμετοχή τουλά-
χιστον 15 σωματείων από νοσοκο-
μεία της Αττικής. Η προσυγκέντρω-
ση των νοσοκομειακών στην πανερ-
γατική απεργία της 12/11 είναι στις
10πμ στο Υπουργείο Υγείας. 

Η Ομοσπονδία δεσμεύτηκε ότι
στο Γενικό της Συμβούλιο που θα
συνέλθει την Παρασκευή 13/11 θα
ορίσει την ημερομηνία της 24ωρης
πανυγειονομικής απεργίας που εδώ
κι ένα μήνα έχει εξαγγείλει. Το ίδιο
Γενικό Συμβούλιο αναμένεται να
πάρει και απόφαση για συμμετοχή
στην κινητοποίηση για τον φράχτη
στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη.

Τόσο από την πλευρά του πάνελ,
αλλά κυρίως από τις τοποθετήσεις
των νοσοκομειακών σωματείων
αναδείχτηκαν ως βασικά θέματα η
μάχη για την υπεράσπιση του
ασφαλιστικού συστήματος, η ζωτι-
κή σημασία της αύξησης της χρη-
ματοδότησης για την Υγεία αλλά
και οι τρομακτικές ελλείψεις προ-
σωπικού που έχουν εντατικοποιήσει
τους ρυθμούς εργασίας πέρα από
ανθρώπινα όρια. Σε πολλά νοσοκο-
μεία είναι πια αδύνατο για το προ-
σωπικό να πάρει έστω και μια μέρα
άδεια ή ρεπό ενώ οι συχνές εφημε-
ρίες συσσωρεύουν την εξάντληση.
Εδώ και πολλούς μήνες τα νοσοκο-
μεία, ιδίως τα μεγάλα, μπορούν και
λειτουργούν επειδή βασίζονται
στην τεράστια υπέρβαση δυνάμεων
την οποία κάνουν οι εργαζόμενοι
σε αυτά.

Αυτή η κατάσταση που επικρατεί
στα νοσοκομεία έχει οδηγήσει σε
κατά τόπους κινητοποιήσεις σε μια
σειρά νοσοκομεία που χρειάζεται
να γενικευτεί. Ο Χρίστος Αργύρης
από το σύλλογο εργαζομένων στο

ΓΝΑ Γεννηματά παίρνοντας το λό-
γο έκανε αναδρομή στην γεμάτη κι-
νητοποιήσεις εβδομάδα,  περιέγρα-
ψε τις κινητοποιήσεις στο νοσοκο-
μείο και τη σύγκρουση με το μνη-
μονιακό διοικητή και κάλεσε την
ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ να κλιμακώσει
με απεργία αμέσως μετά την πα-
νεργατική στις 12 Νοέμβρη. 

«Η δυναμική στην εργατική τάξη
είναι τέτοια που μπορεί να σηκώσει
την σύγκρουση με τα μνημόνια» τό-
νισε σχολιάζοντας τη σύσκεψη
«ακόμα και αυτά τα μικρά βήματα
που κάνει η Ομοσπονδία γίνονται
κάτω από την πίεση των χώρων
δουλειάς. Σε πολλές περιπτώσεις οι
συνάδελφοι δουλεύουν μέσα σε
φρικτές συνθήκες. Είναι η στιγμή οι
επιτροπές βάσεις, οι απεργιακές

επιτροπές και τα αντικαπιταλιστικά
σχήματα να βγουν μπροστά. Ο
αγώνας πρέπει να περάσει από τα
χέρια των γραφειοκρατών στα χέ-
ρια των από κάτω. Μόνο αυτό μπο-
ρεί να δώσει προοπτική στον αγώ-
να».

Καμιά πίστωση χρόνου

Η εκπρόσωπος των εργαζομένων
από τον Ευαγγελισμό επεσήμανε:
«Πολλά πράγματα είναι στο χέρι
μας, τα πρωτοβάθμια σωματεία
πρέπει να παίρνουν τις πρωτοβου-
λίες. Από τα 1.500 καταγεγραμμένα
κενά στο νοσοκομείο, με βάση τις
προκηρύξεις για νέες προσλήψεις
περιμένουμε 11! Δεν δίνουμε καμία
πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση,
δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή
και ανοχή. Αυτή η απεργία δεν χρει-
άζεται να είναι άλλη μια τουφεκιά
στον αέρα, μπορεί και πρέπει να γί-
νει αφετηρία μιας σειράς πρωτο-
βουλιών». 

Ενώ ο Τάσος Αντωνόπουλος από
το Λαϊκό είπε: «μας πέταξε το γάντι
και αυτή η κυβέρνηση, εμείς οφεί-

λουμε να το σηκώσουμε. Το ασφα-
λιστικό είναι υπόθεση της τάξης
μας και σαν τέτοιο πρέπει να το αν-
τιμετωπίσουμε. Η μάχη που καλού-
μαστε να δώσουμε είναι η μάχη για
την ίδια μας την ύπαρξη».

Δια στόματος του προέδρου, Μι-
χάλη Γιαννακού η ΠΟΕΔΗΝ δε-
σμεύτηκε να καλύψει τα έξοδα
όποιου νοσοκομειακού σωματείου
αποφασίσει να ναυλώσει πούλμαν
για τη συμμετοχή του στην απερ-
γία. 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Υγεία
είναι ακόμα μια φορά στο στόχα-
στρο των δανειστών και της λιτότη-
τας, η μοναδική προοπτική για να
την σώσουμε από τα αρπακτικά εί-
ναι η παρατεταμένη και επίμονη αν-
τίσταση των εργαζόμενων στην
Υγεία και όχι τα «ισοδύναμα» και οι
κυβερνητικές υποσχέσεις. Σε αυτόν
τον αγώνα οι υγειονομικοί θα έχουν
την πλατιά συμπαράσταση του ορ-
γανωμένου εργατικού κινήματος
αλλά και του κόσμου που νιώθει
την Υγεία του να απειλείται.

Μανώλης Σπαθής

ΠΑΙΔΩΝ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Σαρωτική
Επιτυχία 

Σαρωτική ήταν η επιτυχία της
Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομέ-
νων στις εκλογές για νέο ΔΣ Σω-
ματείου Εργαζομένων. 

Στους 181 ψηφίσαντες η Κίνη-
ση έλαβε 155 ψήφους, εξασφαλί-
ζοντας 6 από τις 7 έδρες! 16 ψή-
φους και 1 έδρα εξασφαλίζει και
η Αγωνιστική Συσπείρωση Εργα-
ζομένων που στηρίζεται από το
ΠΑΜΕ. Στο νέο ΔΣ εκλέγεται και
ο Πάνος Λιαπόπουλος από το Νυ-
στέρι ο οποίος μιλώντας για το
πώς έφτασαν στη νίκη αυτή τόνι-
σε «το νοσοκομείο είναι από και-
ρό σε αναβρασμό, ο κόσμος έχει
γυρίσει την πλάτη στις μνημονια-
κές παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και
της ΔΑΚΕ σε τέτοιο σημείο που
δεν κατάφεραν καν να κατεβά-
σουν ψηφοδέλτιο. Οι εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου μας τίμησαν
με την ψήφο τους επειδή υπο-
σχεθήκαμε ότι θα βάλουμε τέλος
στην αδράνεια του σωματείου.
Έχουμε βάλει σαν στόχο την
πλατιά συμμετοχή του κόσμου
στις δραστηριότητες του σωμα-
τείου και ενεργοποίηση για να
αντισταθούμε στη λιτότητα».

Nίκησαν οι επικουρικοί

ΝΟΣΟΚΟΜΕIΑ Απεργιακή συνέχεια 
και οργάνωση από τα κάτω

Στις 13/11
αποφασίζει
η ΠΟΕΔΗΝ

3/11, συγκέντρωση σωματείων υγειονομικών στο υπ. Υγείας
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Συνεχίζεται η μάχη των εργαζόμενων στην εφημερίδα Αγγελιο-
φόρος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλο ρόλο έπαιξε η έκδοση του
απεργιακού φύλλου που εξέθεσε την διοίκηση στον κόσμο. 

Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, με διάφορες εξορμή-
σεις μοιράστηκε σε εκατοντάδες κι έδειξε τη βρώμικη μεθόδευση
για το κλείσιμο της μεγαλύτερης εφημερίδας της Θεσσαλονίκης.
Οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά «από τα μέσα» τι έχει κάνει το
τρίο Μπόμπολας, Ψυχάρης, Μπακατσέλος. Μάλιστα στη πρώτη συ-
νέλευση, εργαζόμενος με μπλούζα «SOS Χαλκιδική», μας έλεγε ότι
«τώρα ο αγώνας ενάντια στο Μπό- μπολα γίνεται διμέτωπος».

Αξιοποιώντας την εμπειρία της ΕΡΤ3 και της ΒΙΟΜΕ, μπήκαν και
κατέλαβαν τα γραφεία κι έχει αρχίσει η συζήτηση με ποιο τρόπο θα
μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους το μέσο. Τα αφεντικά βέβαια
αντέδρασαν με το γνωστό τρόπο. Καταρχήν έριξαν το διαδικτυακό
και στη συνέχεια, μπήκαν και «βούτηξαν» τους υπολογιστές! Εκμε-
ταλλεύτηκαν την κάθοδο των εργαζόμενων στην Αθήνα (όπου είχαν
συναντήσεις με τον Παππά και άλλους) και πήραν τα εργαλεία, κά-
νοντας προφητική την δήλωση του Μάκη Αναγνώστου της ΒΙΟΜΕ
στη συνέλευσή τους: «φυλάξτε τα μηχανήματα».

Παρά τις επιθέσεις, δε το βάζουν κάτω. Νέα συνέλευση τη Δευ-
τέρα στα γραφεία, νέα παρέμβαση το βράδυ σε εκδήλωση στο City
Gate και νέο απεργιακό φύλλο. Ετοιμάζουν τα άρθρα και προσπα-
θούν να το χουν έτοιμο την Πέμπτη, για να το μοιράζουν στη συγ-
κέντρωση της πανεργατικής. Είναι σίγουρο ότι έτσι μπορούν να νι-
κήσουν: συντονισμός με όλες τις μάχες της τάξης, ενάντια στα
κλεισίματα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τα μνημόνια.

Ν.Χ.

Σ
υγκλονιστικό ήταν το πανελλαδι-
κό παναναπηρικό συλλαλητήριο
που έγινε στις 4/11 με πορεία

από την Ομόνοια προς τη Βουλή και
το Μαξίμου. Πάνω από δέκα χιλιάδες
συμμετείχαν σε μια εντυπωσιακή σε
παλμό και όγκο διαδήλωση που κατήγ-
γειλε τις μνημονιακές επιθέσεις στις
συντάξεις, τα επιδόματα και τα γενικό-
τερα δικαιώματα των ΑμεΑ. 

«Δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς
τον όγκο της διαδήλωσης, αλλά ήταν
εντυπωσιακή καθώς ο δικός μας χώ-
ρος έχει και ένα κομμάτι που έχει δυ-
σκολία να κινηθεί και χρειάζεται βοή-
θεια για να κατέβει στο δρόμο. Επί-
σης, το μπλοκ των κωφών ήταν δυνα-
μικό, ενώ δικό της μπλοκ είχε και η
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των
Αναπήρων” δήλωσε στην ΕΑ ο Δημή-
τρης Δεμεδιός. “Το βασικό μας αίτημα

είναι να μην βάλουν χέρι στις συντά-
ξεις και τα επιδόματα. Όχι να εξαιρε-
θούμε μόνο εμείς, αλλά να μην περά-
σουν παντού οι επιθέσεις. Κάθε κομ-
μάτι που κατέβηκε είχε και τα δικά του
εξειδικευμένα αιτήματα καθώς μέσα
στο αναπηρικό κίνημα υπάρχουν πολ-
λά κομμάτια. Σημαντικό είναι το ζήτη-
μα με τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής
που έχουν διαλυθεί. Θετικό ήταν ότι
μαζί μας κατέβηκε και μπλοκ από τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που
διεκδικούν να διοριστούν στα σχολεία. 

“Κρυφή επίθεση”

Επίσης, υπάρχει και μια πιο κρυφή
επίθεση αφού γίνεται προσπάθεια να
εφαρμοστεί η εργαλειοθήκη του ΟΟ-
ΣΑ. Από τη μία τα ΚΕΠΑ, οι επιτροπές,
ρίχνουν τα ποσοστά αναπηρίας σε
όσους εξετάζουν, από την άλλη ο ΟΟ-

ΣΑ απαιτεί να θεωρούνται ανάπηροι
μόνο όσοι έχουν αναπηρία πάνω από
80%. Αυτό δεν είναι επίσημη κυβερνη-
τική πρόταση, αλλά το κάνουν χωρίς
να πολυφαίνεται με μικρές αλλαγές». 

Στη διαδήλωση συμμετείχαν με πα-
νό σωματεία και σύλλογοι ΑμεΑ από
όλη τη χώρα, καθώς και εργαζόμενοι
σε χώρους που δραστηριοποιούνται
στην φροντίδα των ανάπηρων: η Συν-
τονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων-
ΣΕΑΑΝ, το Σωματείο Ατόμων με ανα-
πηρία Νομού Δράμας, ο Σύλλογος Οι-
κογενειών για την Ψυχική Υγεία Θεσ-
σαλονίκης, η Περιφερειακή Ένωση Τυ-
φλών Ξάνθης, η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία εργαζόμενων στην Ειδική Αγωγή, ο
Σύλλογος Καρκινοπαθών Νομού Δρά-
μας, η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασ-
σαιμίας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδε-
μόνων ΑμεΑ Νομού Άμφισσας, ο Σύλ-
λογος Γονέων ΑμεΑ Δήμου Λαγκαδά,
το Σωματείο Παιδιών με ειδικές ανάγ-
κες «Η Αργώ», το Σωματείο ΑμεΑ Ση-
τείας κ.ά. 

Οι ανάπηροι ενώθηκαν με τους συν-
ταξιούχους που επίσης είχαν καλέσει
σε διαδήλωση από την Ομόνοια. Με
πανό ήταν εκεί: ο Σύνδεσμος Συνταξι-
ούχων Αεροπορικών Εταιριών, οι συν-
ταξιούχοι των τραπεζών με το πανό
της ΟΣΤΟΕ, η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία των Συνταξιούχων Σιδηροδρομι-
κών κ.ά. Πλούσιο φωτορεπορτάζ μπο-
ρείτε να δείτε στο sekonline.gr.

Νεκ. Δ.

Περσινά ξινά σταφύλια ή αλλιώς «Έγκληση ενώπιον του Εισαγγε-
λέα» κατέθεσε ο δικηγόρος και αφεντικό της πρώην «Ελευθεροτυ-
πίας» Χάρης Οικονομόπουλος κατά του Ορέστη Σχινά και των…
διαχειριστών της σελίδας financialcrimesnews.blogspot.gr!

Ουσιαστικά κατηγορεί τους εργαζόμενους ότι με τις δυναμικές
κινητοποιήσεις τους (μετά από ενάμιση χρόνο κακής ή και καθόλου
καταβολής μισθών) τον ανάγκασαν να αποδεχτεί, όπως αυτολεξεί
γράφει στο κείμενο που κατέθεσε, το «ψήφισμα της συνέλευσης
των εργαζομένων της 20ης Νοεμβρίου 2014 που σκιαγραφούσε
τους δρόμους εργατικού ελέγχου, συνεταιρισμού και αυτοδιαχείρι-
σης που ανοίγουν οι σημερινές συγκυρίες». 

Το blog των Financial Crimes στοχοποιείται επειδή πρόβαλε τότε
τον αγώνα των εργαζόμενων στο έντυπο ενάντια στο λουκέτο μέσω
της ανάρτησης με τίτλο «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανά-
του». 

Πρόκειται για μια πολύ κατατοπιστική περιγραφή του αγώνα με
τις δυσκολίες και τις τρίπλες της εργοδοσίας. Ακολουθούν ενδει-
κτικά αποσπάσματα «Μετά την έκδοση του τελευταίου φύλλου της
Ελευθεροτυπίας στις 21 Δεκεμβρίου του 2011, όταν η εργοδοσία
όφειλε δεδουλευμένα 5 μηνών, οι εργαζόμενοι δοκίμασαν να κρα-
τήσουν με κάθε τρόπο την εφημερίδα ζωντανή. Για το λόγο αυτό
έβγαλαν και απεργιακά φύλλα και πίεζαν προς κάθε κατεύθυνση
για λύση» και παρακάτω «Με αυτά και άλλα χειρότερα φτάσαμε
στο καλοκαίρι του 2014. Ο,τι δόθηκε ως προκαταβολή, έναντι (300,
200, 100 ευρώ), δόθηκε πάντα υπό την απειλή απεργίας ή το κάλε-
σμα σε συνέλευση. Ποτέ η εταιρεία δεν μας έκανε την «ευχάριστη
έκπληξη» να δώσει ό,τι υποσχέθηκε, στις ημερομηνίες που είχε δε-
σμευτεί. Εμείς όμως, επιμέναμε. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία,
γιατί αγαπάμε αυτό που κάνουμε, γιατί θέλουμε να κυκλοφορεί η
εφημερίδα». Ολόκληρη η ανάρτηση μπορεί να βρεθεί στο financial-
crimesnews.blogspot.gr/2014/12/e-e.html .

Ο «Αγγελιοφόρος 
των εργαζόμενων»
Αντίσταση στα κλεισίματα
και τις απολύσεις

«‘Eγκληση ενώπιον Εισαγγελέα» 
σε συνδικαλιστές της 
πρώην Ελευθεροτυπίας 
και τους Financial Crimes

Χιλιάδες διαδηλωτές στο
Παναναπηρικό συλλαλητήριο
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Τ
ο πιο σημαντικό που θα μπορούσαμε να
βγάλουμε από τη σημερινή μας συνάν-
τηση-συνέλευση στο τέλος της θα είναι

να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά που
πρόκειται να έρθουν. Να είμαστε όσο γίνεται
πιο προετοιμασμένοι ώστε αυτός ο πυκνός
πολιτικός χρόνος που μας φέρνει κάθε μέρα
απέναντι σε γεγονότα που καμιά φορά μας
αφήνουν και μας τους ίδιους - που είμαστε
πολιτικοποιημένοι και μέλη κομμάτων και ορ-
γανώσεων, που είμαστε μέλη συνδικάτων-
προ εκπλήξεων. 

Το εργατικό κίνημα να είναι προετοιμασμέ-
νο για όλα εκείνα που προετοιμάζονται για
αυτό χωρίς αυτό. Ζούμε σε μια περίοδο που η
εργατική τάξη δέχεται μια τεράστια επίθεση.
Ίσως  δεν μπορούμε να βρούμε κάποια αντί-
στοιχη που να έχουμε ζήσει τουλάχιστον
εμείς που παρευρισκόμαστε σε αυτή την αί-
θουσα. 

Είναι πολύ φυσικό αν σκεφτούμε ότι ο καπι-
ταλισμός έχει ως φυσιολογικό τρόπο να ξε-
περνάει την κρίση του δημιουργώντας εστίες
φτωχοποίησης και πολέμους, δημιουργώντας
προσφυγικά ρεύματα, δημιουργώντας καθη-
μερινά πλήγματα στην εργατική τάξη. 

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ούτε ανεξήγητο ότι
ζούμε ένα καινούργιο ξαναμοίρασμα του κό-
σμου, με όρους ταξικούς. Όπως θα δούμε,
χτυπιέται η εργατική τάξη μέσα από τις περι-
κοπές στα σχολεία, στους δήμους, στην
υγεία. Ξέρουνε που στοχεύουνε και ξέρουνε
τι θέλουνε να πετύχουνε. Το θέμα είναι ότι
πρέπει να ξέρουμε και μείς. 

Στον τομέα της υγείας, το πιο ευαίσθητο
από τα κομμάτια που μπορούμε να δούμε,
υπάρχουν ζητήματα, όπως είπαν και οι προ-
ηγούμενοι ομιλητές. 

Πραγματικά, υπάρχει μια κατάσταση πέρα
από το 51% των περικοπών στις δαπάνες για
την υγεία, η οποία είναι επίσημη κυβερνητική
απόφαση. Είναι μια κατάσταση, η οποία λέει
ότι στην περίπτωση που δεν έχεις τη δυνατό-
τητα να απευθυνθείς στην ιδιωτική υγεία και
έχεις ένα σοβαρό νόσημα, είσαι εν δυνάμει
νεκρός. 

Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση για όλη αυ-
τή την κατάσταση και με απόλυτα συνεπή τρό-
πο η σημερινή κυβέρνηση, «πρώτη φορά αρι-
στερά», την εκτελεί συγκεκριμένα, συγκροτη-
μένα και με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. 

Κάθε φορά βγαίνει και λέει ότι είναι τεράστια
η αιμορραγία που υπάρχει από γιατρούς και
νοσηλευτές, ότι λείπουν από τα νοσοκομεία,
ότι πρέπει να κάνει προσλήψεις. Αυτό δεν οδη-
γεί όμως σε συγκεκριμένες αποφάσεις. 

Νοσοκομεία

Αντίθετα, εκατοντάδες Έλληνες γιατροί
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία του
εξωτερικού. Κάποτε στελεχώναμε τα εργο-
στάσια της Ευρώπης με Έλληνες εργάτες,
τώρα στελεχώνουμε τα νοσοκομεία της Ευ-
ρώπης με γιατρούς και τις εταιρίες της Ευρώ-
πης με επιστήμονες. 

Ο τομέας της υγείας που είναι ο περισσότε-
ρο ευαίσθητος, εκεί πραγματικά φαίνεται η
αναλγησία του συστήματος. Έχεις μια σοβα-
ρή νόσο, θα πεθάνεις, Έληξε. Είναι τόσο απλό
το πράγμα. 

Στην παιδεία υπάρχει ακριβώς το αντίστοι-
χο. Γιατί έχουν αφαιρεθεί οι ειδικότητες από
τα ΕΠΑΛ και τα ΕΠΑΣ; Ποιοι είναι εκείνοι που
πηγαίνανε εκεί; Αυτοί που δεν μπορούσαν να

πάνε στο Κολέγιο Αθηνών προφανώς. Είναι
τυχαίο ότι αφαιρέθηκαν οι ειδικότητες υδραυ-
λικών, κομμωτών, μαγείρων και άλλων; Η πε-
ριοχή που ζω και αναπτύσσω την πολιτική μου
δράση έχει την τύχη να βρίσκεται εκεί η μεγα-
λύτερη πανεπιστημιούπολη της Αθήνας, του
Ζωγράφου. Όπου ξέρω πάρα πολύ καλά, τι
ακριβώς συμβαίνει στις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης.

Ξεκινώντας βέβαια από τους Παιδικούς
Σταθμούς με τα χιλιάδες παιδιά που έχουν
μείνει έξω. Με το ότι η άνεργη μάνα θεωρείται
προνομιούχα και δεν έχει δικαίωμα να πάει το
παιδί της στον Παιδικό Σταθμό. 

Έχουμε επισκεφτεί σαν δημοτική κίνηση
τους Παιδικούς Σταθμούς για να δούμε τι
ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το τροφείο, το
οποίο ακριβοπληρώνει ο εργαζόμενος. Το
έχουμε βγάλει συγκεκριμένα, σε εφημεριδάκι
και το έχουμε μοιράσει. Τι τρώνε τη Δευτέρα,
την Τρίτη, την Τετάρτη κτλ. Την άθλια τροφο-
δοσία την οποία πληρώνει πολύ ακριβά η ερ-
γατική οικογένεια, όχι από το πλεόνασμά της
αλλά από το υστέρημά της.

Είναι λοιπόν καθαρό ότι προετοιμάζεται -και
φαίνεται αυτό- ο ιδιώτης σχολάρχης, ο οποίος
θα έρθει έστω και με την αύξηση των διδά-
κτρων, έστω και με την αύξηση του ΦΠΑ στα
ιδιωτικά σχολεία να δώσει εκείνο που δεν
μπορεί να δώσει η δημόσια εκπαίδευση με τις
απολύσεις, με τις συγχωνεύσεις, με τις κα-
ταργήσεις ειδικοτήτων. 

Δεν μπορεί να τα δώσει αυτά η δημόσια εκ-
παίδευση, που ισχυρίζεται ο κύριος Φίλης ότι
υπερασπίζεται, θα τα δώσει ο σχολάρχης. Δεν
μπορεί να τα δώσει η δημόσια υγεία, θα τα
δώσει ο ιδιώτης ιδιοκτήτης νοσοκομείου. 

Κι όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμέ-
νως για τις μεγάλες μπίζνες που παίζονται
στην αποκομιδή των απορριμμάτων στους Δή-
μους. Οι Δήμοι δεν λειτουργούν. Γνωρίζουν
ότι οι όροι και «τοπική» και «αυτοδιοίκηση»,
πρέπει να μπαίνουν σε χοντρά εισαγωγικά.
Δεν είναι ούτε τοπική, ούτε αυτοδιοίκηση. Η
ιστορία των παλιών δημάρχων που παίρνανε
πρωτοβουλίες, που είχαν τη δυνατότητα να
παίρνουν αποφάσεις για τη γειτονιά τους
έχοντας τον κόσμο δίπλα τους, έχει τελειώσει
προ πολλού και οριστικά. 

Διαχείριση

Δεν υπάρχει διαχείριση, ούτε καλοί και κα-
κοί δήμαρχοι. Διαχείριση αριστερή στους Δή-
μους δεν υφίσταται. Μπορεί να υπάρχει ένας
ευγενής ή συμπαθής αριστερός δήμαρχος.
Ακόμα και έτσι είναι αδύνατον να διαχειριστεί
τη μιζέρια και την κακομοιριά των Μνημονίων
και των καταστάσεων που έχουν επιβληθεί
στην τοπική αυτοδιοίκηση.  

Είναι συγκεκριμένη υλοποίηση εντολών που
έχουνε δοθεί. Είναι συγκεκριμένες προσλή-
ψεις πεντάμηνων και συγκεκριμένη εκμετάλ-
λευση της φτώχειας, της πείνας και της κακο-
μοιριάς. Και γίνεται αυτό πάρα πολύ συγκρο-
τημένα και προσφέρεται και σαν ένδειξη ότι ο
δήμαρχος ενδιαφέρεται για να λύσει το πρό-
βλημα της ανεργίας στην περιοχή του.                        

Στο κυλικείο του Δήμου που κατοικώ προ-
σελήφθησαν εφτά άνθρωποι για να σερβίρουν
καφέδες σε μνημόσυνα. Οι έξι είναι απόφοιτοι
του Πολυτεχνείου και ο ένας είναι της μέσης
εκπαίδευσης. Δεν είναι καθόλου τυχαία όλα

αυτά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου τυχαία
η ανεργία που μαστίζει τα λαϊκά νοικοκυριά,
δεν είναι καθόλου τυχαίο το «δεν πάει άλλο». 

Από κει και πέρα υπάρχουμε εμείς. Εμείς
που μπορούμε και που θέλουμε αυτό το «δεν
πάει άλλο», να το στρέψουμε κάπως αλλιώς.
Αυτό το «δεν πάει άλλο» μπορούμε να το συ-
ζητήσουμε με τους φίλους μας στο καφενείο
να πούμε «δεν πάει άλλο ρε γαμώτο», «που θα
πάει αυτή η κατάσταση», «τι θα γίνει;» και
«δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ και σηκώνο-
μαι και βλέπω το λογαριασμό της ΔΕΗ και δεν
μπορώ να τον πληρώσω». 

Είναι η μια πλευρά αυτή. Η άλλη πλευρά
του «δεν πάει άλλο» είναι ότι το παίρνω και το
κάνω συγκεκριμένη δράση για να έχω ένα
αποτέλεσμα συγκεκριμένο αντίθεσης και αντί-
στασης. Εμείς προφανώς δεν είμαστε στο
«δεν πάει άλλο» της μοιρολατρίας, εμείς δεν
είμαστε στο «δεν πάει άλλο» του καφενείου. 

Οργανωμένο κίνημα

Εμείς θέλουμε αυτή την αγανάκτηση να μην
την αφήσουμε μόνο εκεί γιατί μόνη της η αγα-
νάκτηση δεν κάνει τίποτα. Θέλουμε να κάνου-
με την αγανάκτηση συγκεκριμένη δράση,
δράση μέσα από τους χώρους δουλειάς, δρά-
ση μέσα από τα σωματεία, δράση μέσα από
οργανωμένες κοινωνικές-λαϊκές δομές που θα
ανοίξουμε στους Δήμους. Σιγά-σιγά αυτό το
άνοιγμα αρχίζει να γίνεται. Σιγά-σιγά ο κό-
σμος καταλαβαίνει ότι μια κυβέρνηση «πρώτη
φορά αριστερά» που τόσο συγκροτημένα έχει
βάλει στόχο το λαό της, αυτή η κυβέρνηση θα
πρέπει να βρει μπροστά της ένα οργανωμένο
κίνημα. Ένα κίνημα που δεν θα φτάνει να λέει
ότι «δεν πάει άλλο», ένα κίνημα που θα μπορεί
να οργανώνει απεργίες και θα μπορεί να ορ-
γανώνει αντιστάσεις σε όλους τους χώρους.
Που θα μπορεί να οργανώνει πορείες διαμαρ-
τυρίας, που θα βρίσκεται παντού όπου χτυπά
η καρδιά της τάξης. 

Ακόμα και αν πρέπει να πιάσουμε -και έτσι
κάνουμε- άνθρωπο τον άνθρωπο, κυρία την
κυρία στην πολυκατοικία και να της πούμε
«κυρία Κούλα δεν σου φταίει ο Αιγύπτιος που
κάθεται στο ισόγειο επειδή εσύ δεν έχεις να
πληρώσεις τη ΔΕΗ», φταίει η κατάσταση η
οποία υπάρχει γύρω σου και μπορείς να κά-
νεις και συ κάτι και να την αλλάξεις. 

Πιστεύω και ελπίζω ότι με τη δράση όλων
μας, αυτό το «δεν πάει άλλο», θα γίνει συγκε-
κριμένη και συγκροτημένη δράση και θα απο-
τελέσει ένα κομμάτι στο δρόμο που θέλουμε
να ανοίξουμε, για εκείνο το μέλλον που έχου-
με μέσα στο μυαλό μας. 

Για εκείνο το μέλλον που δεν θα έχει φτωχο-
ποιημένους εργάτες, για εκείνο το μέλλον που
θα αποφασίζουμε μόνοι μας για αυτό, που η
υγεία θα είναι ένα αγαθό που θα είναι αυτο-
νόητο ότι άμα είσαι άρρωστος πας στο νοσο-
κομείο και γίνεσαι καλά. Θα είναι αυτονόητο
ότι επιλέγεις τι θέλεις να σπουδάσεις και το
σπουδάζεις. Θα είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος
σου παρέχει τα απαραίτητα για να μπορείς να
ζήσεις σαν άνθρωπος. Στο δρόμο για αυτό το
μέλλον, εμείς παίρνουμε το «δεν πάει άλλο»
και το κάνουμε σύνθημα και απειλή. 

Ναι, δεν πάει άλλο! Τα Μνημόνια άσχετα με
το ποιος τα έφερε, άσχετο με το ποιος τα δια-
πραγματεύτηκε, δεν θα περάσουν! Επειδή θα
βρουν απέναντί τους ένα οργανωμένο, μαζικό
κίνημα. Είναι το μόνο που φοβούνται οι δυνα-
τοί και είναι στο χέρι μας να το πραγματοποι-
ήσουμε.

“Nα κάνουμε την
αγανάκτηση, δράση”

Ομιλία της Ράνιας Νενεδάκη από το

“Κίνημα στην Πόλη” του Ζωγράφου,

στη συνέλευση του Συντονισμού

Ενάντια στα Μνημόνια την Κυριακή

1 Νοέμβρη στην ΕΣΗΕΑ
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Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη έγι-
νε η εκλογοαπολογιστική συνέ-

λευση στο Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών στην Αθήνα, στα γρα-
φεία του ΤΕΕ στο Σύνταγμα. Την
παρακολούθησαν περισσότερα
από 300 συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες. Στη συνέλευση κυριάρχη-
σε η συζήτηση για την οργάνωση
της απεργίας στις 12 του Νοέμ-
βρη.  

Από τη δική μας μεριά, από την

Αριστερή Πρωτοβουλία Μισθωτών
Τεχνικών, τονίσαμε ότι αυτή η Γε-
νική Απεργία χρειάζεται να είναι το
εφαλτήριο για να ξαναβγεί όλο το
εργατικό κίνημα μαζί στο δρόμο.
Θυμίσαμε τις εργατικές κινητοποι-
ήσεις που ξέσπασαν το προηγού-
μενο διάστημα και μας δίνουν αυ-
τές τις δυνατότητες. Οι απεργίες

των λιμενεργατών και των ναυτερ-
γατών, οι καταλήψεις στους Δή-
μους, στα σχολεία και στις σχολές
με τον ξεσηκωμό των μαθητών και
των φοιτητών. 

Το σωματείο μας καλύπτει πολ-
λά κομμάτια τεχνικών οπότε χρει-
άζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για
να μπορέσουν να απεργήσουν

όλοι. Τονίσαμε ότι χρειάζεται να
οργανώσουμε και να στηρίξουμε
τις περιφρουρήσεις την μέρα της
απεργίας. Στη συνέλευση μοιρά-
σαμε και την ανακοίνωση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για την Γενική Απεργία. 

Τέλος, δεν ορίστηκε ακριβής
ημερομηνία για τις εκλογές του
σωματείου, αλλά κατά πιθανότητα
θα είναι τον Δεκέμβρη. 

Δημήτρης Τσώλης  

Σ
τις 12 Νοέμβρη απεργούμε και διαδηλώ-
νουμε σε όλες τις πόλεις. Ξεσηκώνουμε
τους χώρους δουλειάς, περιφρουρούμε

την απεργία μας και μαζικοποιούμε τις απερ-
γιακές συγκεντρώσεις. 

Στην Αθήνα μια σειρά από σωματεία και ερ-
γατικές συλλογικότητες καλούν προσυγκέν-
τρωση στο Μουσείο στις 10πμ για να δώσουν
το μήνυμα της απεργιακής κλιμάκωσης μετά
την Γενική Απεργία. 

Στον Πειραιά απεργιακή συγκέντρωση με
πρωτοβουλία πολλών σωματείων καλείται στις
11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο. Στη Θεσσα-
λονίκη προσυγκέντρωση θα γίνει στις 10πμ
στην Καμάρα και συγκέντρωση-πορεία στις
11πμ από το Εργατικό Κέντρο. Δείτε τα απερ-
γιακά ραντεβού για τις άλλες πόλεις στις δι-
πλανές στήλες. 

Kύμα 
Η τετραήμερη απεργία των ναυτεργατών, η

απεργία και οι κινητοποιήσεις στα λιμάνια
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, οι καταλήψεις και
οι συνελεύσεις στα δημαρχεία πανελλαδικά, οι
μάχες ενάντια στη διάλυση των νοσοκομείων,
οι κινητοποιήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευ-
τικών, τα μεγάλα μαθητικά και φοιτητικά συλ-
λαλητήρια, το πανελλαδικά παν-αναπηρικό
συλλαλητήριο, η απεργία ενάντια στην κατάρ-
γηση της κυριακάτικης αργίας έχουν στρώσει
το δρόμο για την επιτυχία της Γενικής Απερ-
γίας. Αυτό το απεργιακό κύμα ανάγκασε τις
συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της
ΑΔΕΔΥ να καλέσουν την απεργία, διαλύοντας
κάθε εμπόδιο που έβαζαν το προηγούμενο διά-
στημα. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συντονι-
σμού ενάντια στα Μνημόνια που μοιράζεται μα-
ζικά εδώ και δύο εβδομάδες στους χώρους
δουλειάς: «Η επιτυχία αυτής της απεργίας γε-
μίζει με φόβο την κυβέρνηση ότι οι επιθέσεις
της θα έχουν την τύχη του Γιαννίτση το 2001
όταν με τις απεργίες μας, αναγκάσαμε το ΠΑ-
ΣΟΚ σε άτακτη υποχώρηση για το ασφαλιστικό
και τον Γιαννίτση σπίτι του. Για να συνεχίσουν
και να κλιμακωθούν οι αγώνες, σε ένα μεγάλο
απεργιακό κύμα που θα αναγκάσει την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρήσει». 

Στην προσυγκέντρωση στο Μουσείο καλούν
μια σειρά από σωματεία και πρωτοβουλίες. Το
Σωματείο εργαζόμενων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, το Σω-
ματείο του ΜΕΤΡΟ, οι Σύλλογοι εργαζόμενων
των Δήμων Νέας Ιωνίας και Παλλήνης, εργαζό-
μενοι στα 5μηνα, ο Σύλλογος Δασκάλων «Αρι-

στοτέλης», το Σωματείο εργαζόμενων της
Wind, ο Σύλλογος Δασκάλων Ζεφυρίου-Φυλής
και Λιοσίων, η Ε’ ΕΛΜΕ, η Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής
Αττικής, η ΠΟΣΠΕΡΤ και το ΕΡΤ-open, οι Fi-
nancial Crimes, ο Συντονισμός Συνταξιούχων, o
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια. 

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου σε εξέλιξη ήταν Γε-
νικές Συνελεύσεις στις σχολές (κάποιες είχαν
προγραμματιστεί και για την Τετάρτη), όπου η
ΕΑΑΚ πρότεινε να συμμετέχουν και οι φοιτητές
στην απεργιακή προσυγκέντρωση στο Μου-
σείο. Προκήρυξη-κάλεσμα έχουν κυκλοφορή-
σει και οι μαθητές Anticapitalista. 

Τα σωματεία των νοσοκομείων και η ΠΟΕΔΗΝ
καλούν προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί στο
υπουργείο Υγείας. Εργαζόμενοι του ΟΣΕ μετά
από κάλεσμα της «Πρωτοβουλίας για Ταξική Συ-
σπείρωση» θα πραγματοποιήσουν παράσταση
διαμαρτυρίας στα γραφεία του Οργανισμού και
μετά θα διαδηλώσουν από το Μουσείο. Κάλεσμα
για το Μουσείο έχει βγάλει και η «Πρωτοβουλία
για την συγκρότηση Συντονισμού Σωματείων»
μετά από σύσκεψη που έγινε στις 6 Νοέμβρη.
Νέα συνάντηση αυτής της Πρωτοβουλίας θα γί-
νει την Παρασκευή 27 Νοέμβρη σε χώρο και
ώρα που θα ανακοινωθεί άμεσα. 

Στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά καλούν
τα εξής σωματεία: η Πανελλήνια Ένωση Ναυ-
τών Εμπορικού Ναυτικού, η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας, ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Ν.Α.Τ., ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κα-
πνοβιομηχανίας Παπαστράτου, ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Εργαζομένων στο Εμπόριο (ΠΑΣΥΕ),
ο Σύλλογος Υπαλλήλων Οίκου Ναύτη, η Ένω-
ση Μόνιμων και Δόκιμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π.,
ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών
Ο.Λ.Π., η Πανελλήνια Ένωση Πλοηγών, η Πα-
νελλήνια Ένωση Προσωπικού Πλοηγικής Υπη-
ρεσίας, Πανελλήνια Ένωση Κυβερνητών και
Μηχανοδηγών Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ν.Α.Τ. Στο
Δημοτικό Θέατρο καλούν επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Πειραιά και ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημό-
νια. 

Όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς για την
Πέμπτη 12/11, το ΜΕΤΡΟ θα συμμετέχει στη
Γενική Απεργία με 24ωρη, το ΤΡΑΜ και ο Ηλε-
κτρικός θα λειτουργήσουν μόνο από τις 10πμ
έως τις 4μμ, ενώ τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ
θα κυκλοφορούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9
το βράδυ.

Νεκ. Δ.

ΠΟΣΠΕΡΤ

«Θα βρεθούμε
στο Μουσείο!»

Συμμετέχουμε στην πανελλαδική πα-
νεργατική απεργία στις 12 Νοέμβρη
όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Κάλεσμα
για την απεργία έχει βγάλει τόσο η ΠΟ-
ΕΣΥ για τους δημοσιογράφους, όσο και
η ΠΟΣΠΕΡΤ που καλύπτει όλους τους
υπόλοιπους εργαζόμενους. 

Θέλουμε να είναι μια τεράστια απερ-
γία που να δυναμώσει την προοπτική
της κλιμάκωσης του αγώνα για να ανα-
τρέψουμε όλα τα Μνημόνια. Νομίζω ότι
θα είναι μεγάλη αφού εκτός από τους
εργαζόμενους συμμετοχή έχουν δηλώ-
σει οι εμπορικοί σύλλογοι, οι φαρμακο-
ποιοί, οι αγρότες σε πολλές περιοχές.
Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ θα βρεθούμε
με το πανό μας στις 10 στο Μουσείο μα-
ζί με τα σωματεία που μας στήριζαν όλο
αυτό τον καιρό και έχουν δώσει μάχες
όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα δια-
δηλώσουμε μέχρι τη Βουλή και το Σύν-
ταγμα.   

Την Κυριακή 8/11 συμπληρώνονταν
δύο χρόνια από την επέμβαση των ΜΑΤ
στο Ραδιομέγαρο. Κάναμε παρέμβαση
στο Μαραθώνιο που διεξαγόταν στο ση-
μείο που σήμερα βρίσκεται το ΕΡΤ-open
που εξακολουθεί να είναι ανοιχτό, να
λειτουργεί  και να αποτελεί τη φωνή της
αγωνιζόμενης κοινωνίας. Τουλάχιστον
μέχρι να το πετύχουμε όπως θέλουμε
για την ίδια την ΕΡΤ.

Ειρήνη Φωτέλη

ΣΕΛΜΑ

«Οι δράσεις 
θα κλιμακωθούν»

Απεργούμε γιατί είμαστε ενάντια στα
Μνημόνια, στην περικοπή μισθών και
συντάξεων, στη διάλυση του ασφαλιστι-
κού, στην φτωχοποίηση του λαού. Ετοι-
μάζουμε τον κόσμο μας να συμμετέχου-
με μαζικά στην 24ωρη απεργία και οι
δράσεις θα κλιμακωθούν γιατί καταρρέ-
ουν τα πάντα. Συνεχίζεται η πολιτική της
λιτότητας. 

Οι κυβερνώντες καταλαβαίνουν μόνο
με αντίσταση και αγώνα. Μόνο έτσι μπο-
ρούν να ανατραπούν οι επιθέσεις που
έρχονται και διαλύουν τα εργατικά δι-
καιώματα αλλά και το ασφαλιστικό σύ-
στημα. Εμείς θα βρεθούμε στο Μουσείο
στις 10.30πμ με το πανό του ΣΕΛΜΑ για
να διαδηλώσουμε μαζί με τα υπόλοιπα
σωματεία και τους εργαζόμενους μέχρι
τη Βουλή. 

Σπύρος Ρεβύθης,
πρόεδρος του Σωματείου 

εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ)

Στις 12Ν απεργούμε παντού!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ 

ΑΘΗΝΑ Μουσείο 10πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δημοτικό Θέατρο 11πμ 
(προσυγκέντρωση 10πμ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργατικό Κέντρο 11πμ 
(προσυγκέντρωση Καμάρα 10πμ)

ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Εργατικό Κέντρο 10.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εργατικό Κέντρο 10πμ

XANIA πλατεία Αγοράς 10.30πμ 

ΡΕΘΥΜΝΟ Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΛΑΡΙΣΑ πλατεία Λαού 10.30πμ

ΒΟΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 11πμ
(προσυγκέντρωση ΕΛΤΑ 10πμ)

ΞΑΝΘΗ Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Εργατικό Κέντρο 10.30πμ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ πλατεία Δημαρχείου 11πμ
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Πανελλαδική εκστρατεία για  να πέσει ο φράχτης

Π
ολιορκημένοι από εκατοντάδες
διαδηλωτές βρέθηκαν την περα-
σμένη Πέμπτη 5 Νοέμβρη ο Αλέ-

ξης Τσίπρας και ο πρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, που
πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο
νησί της Μυτιλήνης, για να δουν από κον-
τά τις συνθήκες που βιώνουν καθημερινά
οι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
που φτάνουν στο νησί.  

Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες διαδη-
λωτές βρέθηκαν στην είσοδο του hot spot
στη Μόρια, κρατώντας πανώ και φωνάζον-
τας συνθήματα υπέρ των ανοιχτών συνό-
ρων και του γκρεμίσματος του φράχτη
στον Έβρο. Ηταν εκεί με τα πανό τους η
Ομάδα εθελοντών “το χωριό του Όλοι μα-
ζί”, η Ομάδα “Σύμπραξη”, η ΛΑΕ και το
Εσπερινό ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, που χάλασαν
στην ουσία την υποκριτική φιέστα. Όταν
λίγο αργότερα Τσίπρας και Σούλτς επιχεί-
ρησαν να κάνουν συνάντηση στο υπουρ-
γείο Βορείου Αιγαίου, οι διαδηλωτές μετα-
φερθήκαμε και εκεί, ενώ πιο πριν είχε ακυ-
ρωθεί επίσκεψή τους στο Δημαρχείο,
όπου από το πρωί βρίσκονταν υπό κατά-
ληψη από ομάδες αντιεξουσιαστών. 

“Είσαστε υπεύθυνοι”

Σε αντιρατσιστική συγκέντρωση μετα-
τράπηκε και η παρέλαση της Κυριακής 8
Νοέμβρη, ημέρα απελευθέρωσης της Λέ-
σβου, στην οποία παραβρέθηκε ο πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Παυλόπουλος.
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν με το πανώ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο τέλος της παρέλασης
φωνάζοντας “Τσίπρα και Παυλόπουλε
ακούστε το καλά, είσαστε υπεύθυνοι που
πνίγονται παιδιά”. 

Όλες αυτές τις μέρες προσπαθούμε να
οργανώσουμε τη διάθεση του κόσμου να
παλέψει ενάντια στις πολιτικές της κυβέρ-
νησης και της ΕΕ που έχουν οδηγήσει σε
καθημερινά ναυάγια και εκατοντάδες νε-
κρούς. Την προηγούμενη εβδομάδα κάνα-
με το πρώτο μάζεμα της ΚΕΕΡΦΑ στη Λέ-
σβο, όπου συμμετείχαν μετανάστες από
την Ομάδα Σύριων Μεταναστών, εθελον-
τές από την Πρωτοβουλία “το χωριό του
Όλοι Μαζί” και μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στη
συνάντηση έγινε ενημέρωση μέσω Skype,
από τον συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ Πέτρο
Κωνσταντίνου, για την κινητοποίηση που
οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στο φράχτη του
Έβρου στις 23-24 Γενάρη. Αποφασίσαμε,
ενόψει αυτής της καμπάνιας να προχωρή-
σουμε στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στη Μυτιλήνη, στις 5 Δεκέμβρη,
με ομιλητές από κινήσεις εθελοντών και
φορείς της Λέσβου. 

Σοφία Γεωργοκώστα

Π
άνω από 60 άτομα συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο 7 Νο-
έμβρη στο Εργατικό Κέντρο της Ξάνθης

για την οργάνωση της Πανελλαδικής Κινητοποί-
ησης στις 23-24 Γενάρη στην Αλεξανδρούπολη
και στους Κήπους του Έβρου.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ: «δεν μπορούμε να δεχ-
θούμε μια κυβέρνηση που ωραιοποιεί τη λιτότητα,
να μας κοροϊδεύει ότι ο φράχτης δεν μπορεί να
πέσει “για τεχνικούς λόγους”, τόνισε. «Εμείς λέμε
και ο φράχτης να πέσει και τα σύνορα να ανοίξουν
και να δημιουργηθούν δομές κοινωνικής αλληλεγ-
γύης για όλους. Γι' αυτό καλούμε τα σωματεία,
όλες τις συλλογικότητες και τον απλό κόσμο να
κάνουν δική τους υπόθεση αυτή την καμπάνια και
να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια». 

Ο καθηγητής Γιώργος Τσιάκαλος απέδειξε με
αριθμούς πόσο πιο επικίνδυνη ήταν η θαλάσσια
δίοδος απ' τα περάσματα του Έβρου ακόμα και
όταν υπήρχανε νάρκες. Περιέγραψε με ανατρι-
χιαστικές λεπτομέρειες τη φονική λογική του
φράχτη και τα μέτρα θωράκισης των ελληνικών
συνόρων σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρ-
νηση της Τουρκίας. Χαιρέτησε το εκπληκτικό κί-
νημα αλληλεγγύης στην Ειδομένη από ανθρώ-
πους που δεν αντέχουν να βλέπουν τους πρό-
σφυγες να πνίγονται κι ύστερα να παγώνουν και
τόνισε ότι μόνο μια πολιτική λύση είναι ικανή να
βοηθήσει όλους τους πρόσφυγες και όχι μόνο
τους “τυχερούς” που φτάνουν ως εκεί. Κι αυτή η
λύση δεν είναι άλλη από το να ανοίξουν τα σύνο-
ρα. 

Στην παρέμβασή της η γραμματέας της ΕΛΜΕ
Λία Δαμιανάκη, βασισμένη το έργο του φιλοσόφου
Τζόρτζιο Αγκάμπεν για τον Homo Sacer, τον ιερό
άνθρωπο, που ζει στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου,
μίλησε για την παρέμβαση της εξουσίας στη “γυ-
μνή ζωή”, την απομόνωση και τον υποβιβασμό της.
«Ζητάμε απ' την κυβέρνηση την πτώση του τείχους
του Έβρου και κάθε τείχους της ντροπής και της
υποκρισίας. Σαν ΕΛΜΕ σε συνεργασία με το Διδα-
σκαλικό σύλλογο και το Σύλλογο Δασκάλων της
ΕΠΑΘ οργανώσαμε συλλογή υλικού για την Ειδο-
μένη με τεράστια ανταπόκριση, ανεβάσαμε τη θεα-
τρική παράσταση “Το αγόρι με τη βαλίτσα” σε συ-
νεργασία με τη ΦΕΞ, περάσαμε το ψήφισμα της
ΚΕΕΡΦΑ για το φράχτη και συμμετέχουμε στην κι-
νητοποίηση στις 23-24 Γενάρη». 

Η Θωμαή Βελίκου από την ομάδα υποστήριξης

προσφύγων “Αλληλεγγύη το όπλο των λαών”, πε-
ριέγραψε πώς η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια
σελίδα στο Facebook, πώς την αγκάλιασε η τοπι-
κή κοινωνία και πώς τόσοι άνθρωποι συμμετέχουν
στη συλλογή, ταξινόμηση και αποστολή υλικού
για τους προσφυγές στην Ειδομένη και στο λιμάνι
της Καβάλας. Και πρόσθεσε ότι δεν φτάνει δυ-
στυχώς η αλληλεγγύη, πρέπει να γίνει ουρλιαχτό
για να γκρεμίσουμε αυτό το φράχτη της ντροπής.  

Ο Θεολόγος Ταμπάκης από το Διδασκαλικό
Σύλλογο Ξάνθης είπε ότι σε μια άλλη περίοδο
μια εκδήλωση για τους πρόσφυγες θα είχε σκο-
πό την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Αυτή
όμως σήμερα είναι δεδομένη και βρίσκεται σε
κραυγαλέα αντίθεση με την αγριότητα της Ευ-
ρώπης φρούριο. Άρα σκοπός πρέπει να είναι να
γίνει αίτημα του λαϊκού κινήματος, να συνδεθεί
με τον αντιπολεμικό, τον αντιμπεριαλιστικό, τον
αντικαπιταλιστικό αγώνα σε όλες τις χώρες. Οι
πρόσφυγες έχουν ανάγκη από ασφαλείς διό-
δους. Αυτό λεν οι διεθνείς συνθήκες και αυτό
πρέπει να επιβάλουμε. 

Ο Μεχμέτ Αλή Εμπλούκ από το Σύλλογο Δα-
σκάλων Μειονοτικών Σχολείων αποφοίτων
ΕΠΑΘ αφού δήλωσε τη στήριξη του συλλόγου
στην πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ, κάλεσε την
κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για να
μη θρηνήσουμε άλλα νεκρά παιδιά και ζήτησε
να πέσει ο φράχτης στον Έβρο για να σωθούν
ζωές, αλλά και γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στο
άσυλο. 

H Αγγελική, φοιτήτρια της ΕΑΑΚ, επισήμανε
ότι η αλληλεγγύη μας δεν είναι απλά ζήτημα φι-
λανθρωπίας, όπως μας το παρουσιάζουν τα
ΜΜΕ των εφοπλιστών και των εργολάβων. Είναι
ταξική. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική αυτή
την πρωτοβουλία για τις 23-24 Γενάρη και είναι
μια καλή ευκαιρία οι φοιτητές να έρθουν σε συμ-

πόρευση με τους δασκάλους και τους καθηγητές
σ' αυτό το ζήτημα που είναι απαραίτητη για να
παλέψουμε μαζί ενάντια στα μέτρα του τρίτου
μνημονίου. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης διακινήθηκε κουτί
ενίσχυσης και μαζέψαμε 101,55 ευρώ για τα έξο-
δα της καμπάνιας μας. Στο τέλος συγκροτήθηκε
9μελές συντονιστικό που θα συσκέπτεται και θα
αποφασίζει κάθε βδομάδα τις δράσεις και παρεμ-
βάσεις της ΚΕΕΡΦΑ για το φράχτη. Την επόμενη
μέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη καλλιτεχνών
με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων και μουσικών
συγκροτημάτων της περιοχής για τη διοργάνωση
Φεστιβάλ ενάντια στο φράχτη στην Πολυτεχνική
Σχολή Ξάνθης. 

Παντελής Αποστολίδης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ανοιχτή εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο

διοργάνωσε την Κυριακή 8 Νοέμβρη η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Αλεξανρούπολης, με ομιλητές τον Π. Κων-
σταντίνου και τον Γιώργο Τσιάκαλο. “Συμμε-
τείχαν ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Εβρου, εργαζό-
μενοι από το νοσοκομείο, δικηγόροι, φοιτητές
από το πανεπιστήμιο”, μας είπε ο Γιώργος
Μποτσίδης. “Μετά τις πολύ καλές εισηγήσεις
των ομιλητών έγιναν τοποθετήσεις για τη ση-
μασία της κινητοποίησης και την ανάγκη να
την οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα στην
πόλη της Αλεξανδρούπολης. Την Δευτέρα
9/10 συνεδρίαζε το ΔΣ της ΕΛΜΕ όπου αναμέ-
νονταν να πάρει απόφαση συμμετοχής στο
διήμερο 23-24 Γενάρη”.

H Λέσβος στην
πρώτη γραμμή

Στον Έβρο και τη Λέσβο βρίσκεται αυτή την Τετάρτη 11/11, στις 22:00,
η εκπομπή "Αντιδραστήριο" της ΕΡΤ3 και καταγράφει τις κινητοποιήσεις
ενάντια στον φράχτη του Έβρου, σε Καστανιές και Μυτιλήνη, με αίτημα να
δημιουργηθεί ασφαλές πέρασμα για τους πρόσφυγες.

Η εκπομπή περιλαμβάνει εικόνες αλληλεγγύης και αγωνίας στα νησιά
του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου χιλιάδες απλοί άνθρωποι δίνουν κα-
θημερινά αγώνα για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Η ΕΡΤ Αιγαίου κατα-
γράφει, για το "Αντιδραστήριο", τις σκηνές που εκτυλίσσονται στη Λέσβο
κατά την άφιξη των προσφύγων.

Εκπομπή ΕΡΤ3

Η Ξάνθη 
οργανώνεται

Πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στη Μυτιλήνη στις 31/10

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην Ξάνθη
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Πανελλαδική εκστρατεία για  να πέσει ο φράχτης
Το γύρο ανοιχτών εκδηλώσεων στις σχολές άνοιξε η

ΚΕΕΡΦΑ στο Φυσικό Ηρακλείου, την Παρασκευή 6/11,
με ομιλήτρια τη Νίκη Αργύρη από το κεντρικό συντονι-
στικό της ΚΕΕΡΦΑ. “Στη διάρκεια της εκδήλωσης απο-
φασίσαμε ένα πρόγραμμα δράσης προκειμένου να ορ-
γανώσουμε μία μεγάλη αποστολή στο πανελλαδικό διή-
μερο στις 23-24 Γενάρη”, μας είπε η Νίκη Ζουγανέλη.
“Αποφασίσαμε να οργανώσουμε πικετοφορία στη σχολή
την Τρίτη 10/11 ενώ αμέσως μετά την εκδήλωση πήγαμε
στη συνέλευση του Βιολογικού όπου καταθέσαμε ψήφι-
σμα. Στη συνέλευση έγινε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζή-
τηση και τελικά πέρασε το ψήφισμα. Συνεχίζουμε με
ανάλογες πρωτοβουλίες σε όλες τις συνελεύσεις που
θα γίνουν το επόμενο διάστημα”. 

“Στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ που έγινε στην Ιατρική
Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 9 Νοέμβρη, συμμετείχαν φοιτη-
τές από διάφορες σχολές”, μας μεταφέρει η Αρετή.
“Την εκδήλωση άνοιξε η Νίκη Αργύρη από το κεντρικό
συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ και στη συνέχεια το λόγο πή-
ρε ο Στάθης Παπασταθόπουλος, πανεπιστημιακός στο
ΦΠΨ, που έδωσε πολλά στατιστικά στοιχεία σε σχέση
με το πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει εξ αιτίας του φρά-
χτη στον Έβρο και συμπλήρωσε ότι οι νάρκες δεν υπάρ-
χουν πια ούτε στην ελληνική ούτε στην τουρκική πλευ-
ρά. Τόνισε ότι ένα χρόνο μετά την ανέγερση του φράχτη
στον Έβρο, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας έφτιαξε και
αυτή φράχτη μήκους 30 χιλιομέτρων. Μετά τη συζήτηση
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την οργάνωση της καμπά-
νιας για την αποστολή στο διήμερο 23-24 Γενάρη και
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη πόλη. Συγκροτήσα-
με συντονιστικό που θα οργανώσει την καμπάνια και
αποφασίσαμε σαν πρώτο σταθμό να συμμετέχουμε στην
πανεργατική απεργία στις 12/11, να καταθέσουμε ψηφί-
σματα στις συνελεύσεις που γίνονται από αύριο, καθώς
επίσης και να οργανώσουμε μία μεγάλη εκδήλωση στην
πόλη”. 

Πρώτο βήμα

Την πρώτη της εκδήλωση οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ και
στο ΤΕΙ Πειραιά τη Δευτέρα 9/11 με ομιλητή τον Π. Κων-
σταντίνου. “Ήρθαν αρκετοί φοιτητές που γνώρισαν την
ΚΕΕΡΦΑ τις τελευταίες ημέρες και ένας καθηγητής του
ΤΕΙ που θέλουν να στηρίξουν την καμπάνια”, μας είπε η
Κατερίνα. “Άνοιξε πολύ συζήτηση για το πώς μπορούμε
να κινητοποιήσουμε καλύτερα τους σπουδαστές του ΤΕΙ
ούτος ώστε να γίνουν κομμάτι του πανευρωπαϊκού κινή-
ματος που παλεύει ενάντια στους φράχτες και τα κλει-
στά σύνορα. Από τη μεριά μου θύμισα ότι σαν σύλλογος
είχαμε πάρει απόφαση να συμμετέχουμε στη συγκέν-
τρωση στις φυλακές Κορυδαλλού την πρώτη μέρα έναρ-
ξης της δίκης και ότι όλο αυτό το διάστημα υπάρχει πά-
ρα πολύς που γνώρισε την ΚΕΕΡΦΑ μέσα από τις εξορ-
μήσεις. Αποφασίσαμε σαν πρώτο βήμα να κάνουμε πα-
ρέμβαση στη συνέλευση της Τετάρτης και πιο πριν να
φτιάξουμε πανό που θα ενημερώνει για την καμπάνια”. 

«Εκδήλωση με ομιλητές την Άντα Διάλα ιστορικό και
τον Θανάση Καμπαγιάννη δικηγόρο της πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής διοργάνωσε την ίδια μέ-
ρα και η ΚΕΕΡΦΑ της ΑΣΚΤ», μας είπε η Χαρίκλεια. «Η
πρώτη ανέδειξε τις ευθύνες της Ευρώπης Φρούριο, ενώ
έκανε και μία ιστορική αναδρομή στο πώς κατασκευά-
στηκε η έννοια του έθνους, η οποία καθορίζει και σήμε-
ρα την πολιτική της Ευρώπης απέναντι στους πρόσφυ-
γες. Ο Θ. Καμπαγιάννης τόνισε το ρόλο του κινήματος
για να ανοίξει ασφαλής δίοδος για τους πρόσφυγες με
το γκρέμισμα του φράχτη αλλά και τη χορήγηση ασύλου
και νομιμοποίησης σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ιδιαί-
τερη συζήτηση άνοιξε σχετικά με το ρόλο της τέχνης
στη συνειδητοποίηση του κόσμου. Αποφασίσαμε να ορ-
γανώσουμε την καμπάνια στη σχολή μας ξεκινώντας
από τη συνέλευση της Τετάρτης».    

Στις Σχολές

Δεν πέρασε η προσπάθεια δυνάμεων της Δεξιάς
και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να δημιουργή-
σουν ρατσιστική φοβία για τους πρόσφυγες στην
πλατεία Βικτωρίας, ούτε να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο
από τη μάχη κατά των μνημονίων. Με μαζική παρουσία, την
Παρασκευή 6/11 το απόγευμα, εργαζόμενοι και νεολαία από
την περιοχή αποδοκίμασαν τη φασιστική παρασύναξη, που
δεν είχε τη στήριξη των καταστηματαρχών και παρά τις μεθο-
δεύσεις της Αστυνομίας. 

Αρχικά, προσπάθησε να τους δώσει χώρο μπροστά στην
πλατεία και στη συνέχεια τους συνόδευσε και τους τοποθέτη-
σε στο πίσω μέρος της, κάτω από δύο δέντρα, απ’ όπου εκ-
στόμιζαν χυδαίες και ρατσιστικές κραυγές κατά των προσφύ-

γων και των αλληλέγγυων, γεγονός που
αποκαλύπτει το ποιόν τους.

“Ήταν νίκη του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος η αποτυχία -για δεύτερη φορά- της
ρατσιστικής σύναξης των υπολειμμάτων της Επιτροπής κατοί-
κων του Αγ. Παντελεήμονα, που παρίσταναν τους «αγανακτι-
σμένους πολίτες». Πρόκειται για προκάλυμμα ώστε να γυρί-
σουν στις γειτονιές οι δολοφόνοι Ρουπακιάδες του Μιχαλολιά-
κου, του φύρερ της Χρυσής Αυγής, που ανέλαβε την πολιτική
ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Η θέση τους εί-
ναι στη φυλακή για πάντα. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε
στην εποχή των ρατσιστικών πογκρόμ και των μαχαιρωμάτων
των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής”, ανακοίνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Κ
ινητοποίηση ενάντια στην επίσκε-
ψη-φιέστα του προέδρου του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν

Σουλτς στο γήπεδο του Παλαί στο Γαλά-
τσι, όπου φιλοξενούνται οι πρόσφυγες
από το Αφγανιστάν, έγινε την Τετάρτη 4
Νοέμβρη.

Η επίσκεψη Σουλτς στο Γαλάτσι είχε
ανακοινωθεί δύο μέρες νωρίτερα, σε
διαρροές που ανέφεραν ότι θα ήταν πα-
ρών και ο Α. Τσίπρας. Επίσημα δεν ανα-
κοινώθηκε ποτέ προκειμένου να απο-
φευχθούν οι αντιδράσεις.  

Τις παραπάνω μεθοδεύσεις ακολούθη-
σε η προσπάθεια τρομοκράτησης με την
κινητοποίηση ΜΑΤ και πλήθους ασφαλι-
τών στην πύλη του Παλαί, το πρωί της Τε-
τάρτης. Η αστυνομία απαίτησε να αποχω-
ρήσουν από την πύλη του Παλαί αγωνι-
στές από την Επιτροπή Αλληλεγγύης Γα-
λατσίου, εκπαιδευτικοί, μέλη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, της ΛΑΕ, της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων
συλλογικοτήτων και να περάσουν στην
απέναντι πλευρά του δρόμου. Τα ΜΑΤ
προσπάθησαν επίσης, ανεπιτυχώς, να εμ-
ποδίσουν τους διαδηλωτές από το χώρο
«Στέγαστρο» να βαδίσουν προς το Παλαί.
Αργότερα εμφανίστηκαν και μέλη του ΠΑ-
ΜΕ που κρέμασαν πανό στην πεζογέφυρα

πάνω από τη Βεϊκου και νωρίτερα είχαν
κάνει διαμαρτυρία στο κέντρο του Γαλα-
τσίου.

Από την πίσω πόρτα

Ολες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν
στο κενό. Οι διαδηλωτές παρέμειναν
στην πύλη και ο Σούλτς, ο Μουζάλας και
η πολυμελής συνοδεία τους μπήκαν και
βγήκαν στο Παλαί αλλά από την πίσω
πόρτα. Τότε οι διαδηλωτές ανέβηκαν
στην πεζογέφυρα απ’ όπου υπήρχε οπτι-
κή επαφή συνεχίζοντας τα συνθήματα.

Aλλά και μέσα στο Παλαί άλλοι αλλη-
λέγγυοι-ες, βρισκόμενοι στο φυσικό τους
χώρο,  "υποδέχτηκαν" τον Σουλτς με συν-
θήματα «φράχτης σημαίνει πρόσφυγες
πνιγμένοι», «Φρόντεξ σημαίνει πρόσφυγες
πνιγμένοι», «Η ΕΕ δεν είναι σπίτι των λαών
είναι σφαγείο των ιμπεριαλιστών» με απο-
τέλεσμα τα ΜΑΤ να εισβάλλουν και μέσα
στο Παλαί και να παραταχθούν μπροστά
τους. Λίγο μετά, ο δημοτικός σύμβουλος
Γαλατσιου, με την Ενότητα για την Ανα-
τροπή, Αρίστος Παπαδοκωστόπουλος
διαμαρτυρήθηκε στον Μ. Σούλτς που νω-
ρίτερα έβγαζε φωτογραφίες με τα προ-
σφυγόπουλα και τον υπουργό Μετανά-
στευσης Μουζάλα: "Πρέπει να πέσει ο
φράκτης. Τα παιδιά αυτά πνίγονται στο
Αιγαίο γι’ αυτό το λόγο. Η πολιτική αυτή
μας έχει φτάσει ως εδώ".

Το προηγούμενο βράδυ αγωνιστές-
τριες από την Επιτροπή Αλληλεγγύης
στους Πρόσφυγες Γαλατσίου κατέθε-
σαν κείμενο προς το δήμαρχο και το δη-
μοτικό συμβούλιο διαμαρτυρόμενοι έν-
τονα για τις δηλώσεις του Δημάρχου
Μαρκόπουλου που έδιναν «διορίες» για
να αδειάσει το Παλαί, δηλώνοντας ότι
κανένας πρόσφυγας δεν πρέπει να βρε-
θεί στο δρόμο και απαιτώντας την κατα-
βολή όλων των απαραίτητων πόρων και
προσωπικού από την κυβέρνηση για να
καλυφθούν οι ανάγκες που η δημοτική
αρχή αρνείται να διεκδικήσει.

Το λόγο πήραν εκ μέρους της Επιτρο-
πής Αλληλεγγύης η Ντίνα Γκαρανέ, μέ-
λος του ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, αλλά
και εκπρόσωπος αντιπροσωπείας φοιτη-
τών που μένουν στην περιοχή από Συλ-
λόγους του Πολυτεχνείου και μετέφε-
ραν την απόφασή τους για αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες. Ακολούθησαν τοπο-
θετήσεις των δημοτικών συμβούλων
όλων των παρατάξεων και του δημάρ-
χου, που επανέλαβε την πρόθεσή του να
μην διεκδικήσει πόρους, ενώ σε συνέν-
τευξή του τη Δευτέρα 9/11 στον 9,84 δή-
λωσε ότι μετά από επικοινωνία με τον
υπουργό Μετανάστευσης Μουζάλα δίνει
ακόμα μια «βδομάδα παράταση».

Γ.Π.

ΓΑΛΑΤΣΙ

Συγκέντρωση
“υποδοχής” Σουλτς-
Τσίπρα την Τετάρτη
4/11 στο Παλαί 
στο Γαλάσι.
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Ο “ανίδεος”Αλέξης Τσίπρας

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Ανοίξτε τα σύνορα, σώστε ζωές

«H
ιδέα του να πέσει ο φρά-
χτης μονομερώς και να έρ-
χονται οι πρόσφυγες από

τον Έβρο φαίνεται καλή για κάποιους
που δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν γνώση
του γεγονότος ότι από την άλλη πλευ-
ρά του Έβρου, μέχρι να φτάσουν δη-
λαδή στον Έβρο αυτοί οι άνθρωποι,
υπάρχουν νάρκες». Αυτά δήλωσε ο
Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλήνη στη
διάρκεια επίσημης επίσκεψης του
προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Σουλτς. 

Και συμπλήρωσε : «Άρα το δίλημμα
για μας δεν είναι αν θα χάσουν τη ζωή
τους στο Αιγαίο ή στις νάρκες του
Έβρου. Το ζήτημα για μας είναι να μη
χάνουν τη ζωή τους πρόσφυγες. Συνε-
πώς, είναι ωραίες οι ιδέες που στηρί-
ζονται όμως σε έλλειψη γνώσης, αλλά
αυτή τη στιγμή πρέπει με υπευθυνότη-
τα να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα.
Και η σωστή διαχείριση είναι η σωστή
προετοιμασία των υποδομών στην ελ-
ληνική πλευρά και η συνεργασία με
την Τουρκία στο να σταματήσουν οι
ροές». Από δίπλα και ο αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τό-
σκας δήλωσε: «Δεν εξυπηρετεί στρατιωτικούς
σκοπούς ο φράχτης του Έβρου αλλά μόνο
σκοπούς ασφαλείας». 

Το ζητούμενο είναι ασφάλεια για ποιον; και
διαχείριση για ποιανού όφελος; Ο χειμώνας
προχωράει και η ροή των προσφύγων συνεχί-
ζεται με τον ίδιο ρυθμό. Όσο η ΕΕ με τη συν-
δρομή της ελληνικής κυβέρνησης διατηρούν
το φράχτη στον Έβρο, με ό, τι δικαιολογίες και
αν προβάλουν, η πραγματικότητα είναι ότι είναι
συνυπεύθυνοι για τους πνιγμούς στο Αιγαίο.
Το Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Τμήματος της
Διεθνούς Αμνηστίας στις 2/11 αποκαλύπτει το
μέγεθος της τραγωδίας. “Υπολογίζεται ότι
τους πρώτους δέκα μήνες του 2015 περισσότε-
ροι από 454 πρόσφυγες και μετανάστες έχα-
σαν τη ζωή τους ή αγνοούνται σε διαδοχικά
ναυάγια στο Αιγαίο. Μόνο μεταξύ 28 και 30
Οκτωβρίου, 86 άνθρωποι συμπεριλαμβανομέ-
νων παιδιών, έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται
σε εφτά ναυάγια κοντά στις ακτές της Λέσβου,
της Σάμου, της Καλύμνου και της Ρόδου. 

Δικαιώματα

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανά-
στευσης 560.683 πρόσφυγες και μετανάστες
έφτασαν στα ελληνικά νησιά από την αρχή του
χρόνου και μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2015. Τη
συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ εκείνων που
περνούν στην Ελλάδα μέσω της Τουρκίας απο-
τελούν άνθρωποι οι οποίοι διαφεύγουν πολέ-
μους και άλλες σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, με τους Σύριους και τους
Αφγανούς να αποτελούν την πλειοψηφία μετα-
ξύ αυτών”.

Όλες αυτές οι ζωές θα μπορούσαν να είχαν
σωθεί. “Τα αυξημένα μέτρα φύλαξης των χερ-
σαίων συνόρων με τη Τουρκία καθώς και η ανέ-

γερση εκεί ενός φράχτη μήκους 12.5 χιλιομέ-
τρων το 2012, έχει αναγκάσει τους πρόσφυγες
και μετανάστες να επιλέγουν την πιο επικίνδυ-
νη διαδρομή μέσω των θαλάσσιων συνόρων
της Ελλάδας με την Τουρκία. Η Διεθνής Αμνη-
στία έχει συλλέξει επίσης καταγγελίες σχετικά
με παράνομες επιχειρήσεις απώθησης προ-
σφύγων και μεταναστών στην περιοχή του
Έβρου” καταλήγει το Δελτίο Τύπου. 

Όταν 454 άνθρωποι -ανάμεσά τους 100 παι-
διά- πνίγονται, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
και όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ αρνούνται να
ανοίξουν ασφαλή περάσματα για τους πρό-
σφυγες, τότε τι άλλο είναι εκτός από ένα βρώ-
μικο παιχνίδι εντυπώσεων το γεγονός ότι στή-
θηκε μία ολόκληρη τελετή την περασμένη Τε-
τάρτη το πρωί όταν αναχώρησαν από το αερο-
δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 30 πρόσφυγες
για το Λουξεμβούργο και μάλιστα με την πα-
ρουσία Τσίπρα, Σούλτς και Αβραμόπουλου. 

Όμως ακόμα και αυτή η συμβολική κίνηση
(που έχει στόχο να καθησυχάσει την οργή του
κόσμου που βρίσκεται στο πλευρό των προσφυ-
γων), επικρίθηκε από τον Σόιμπλε που δήλωσε
με κυνισμό: όταν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου «χαιρετίζει τέσσερις οικογένειες
που μεταφέρονται από την Αθήνα στο Λουξεμ-
βούργο και όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες,
πρέπει στην Συρία να σκέφτονται οι πρόσφυγες
‘εμείς γιατί μένουμε εδώ, εφόσον είμαστε τόσο
ευπρόσδεκτοι;» και μάλιστα επισήμανε ότι δεν
πρέπει στους πρόσφυγες να δημιουργούνται
«ψευδαισθήσεις μέσω λάθος εικόνων”. 

Την απάντηση στις υποκρισίες Τσίπρα -
Σουλτς έδωσε ο ίδιος ο κόσμος που ζει στο πε-
τσί του από τη μία τις συνεχιζόμενες δολοφο-
νίες στο Αιγαίο και από την άλλη την ανυπαρ-
ξία οποιασδήποτε κρατικής συνδρομής για τη
φιλοξενία όσων καταφέρνουν να γλυτώσουν

και να περάσουν τα σύνορα της ΕΕ. Τόσο στη
Μόρια της Μυτιλήνης όσο και στο Παλαί στο
Γαλάτσι, κόσμος της περιοχής υποδέχτηκε τον
εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
διεκδικώντας να πέσει ο φράχτης και να ανοί-
ξουν τα σύνορα. 

Κυνισμός

«Η επίθεση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσί-
πρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά του
κινήματος, που διεκδικεί να πέσει ο φράχτης
στον Έβρο και να ανοίξουν τα σύνορα ώστε να
υπάρχει ασφαλής είσοδος των προσφύγων και
των μεταναστών και να μπει τέλος στους πνιγ-
μούς μικρών Αϊλάν, δείχνει ότι ο κυνισμός για
τις χαμένες ανθρώπινες ζωές γίνεται επίσημη
πολιτική της κυβέρνησης. Αυτός που «δεν έχει
ιδέα» τι σημαίνει η ελεύθερη είσοδος είναι ο
ίδιος ο πρωθυπουργός, που επιχειρεί να κρύ-
ψει κάτω από τα διπλωματικά συμφέροντα και
το παζάρι με τον Ερντογάν τα πνιγμένα κορμιά
των προσφύγων», αναφέρει ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ. 

«Χαιρετίζουμε τους διαδηλωτές που δεν
άφησαν τους απολογητές των φραχτών να πα-
ριστάνουν τους σύμμαχους των αλληλέγγυων
για τους πρόσφυγες. Κύριε Τσίπρα, όταν λέμε
να πέσει ο φράχτης στον Έβρο δεν προτείνου-
με να περνάνε από πάνω οι πρόσφυγες στα
κρυφά. Από τα σύνορα τα επίσημα λέμε να
μπαίνουν ως άνθρωποι και όχι στα κρυφά ως
λαθραία τσιγάρα ή πετρέλαιο. Η εμμονή να
χρηματοδοτούν με 3 δις ευρώ τον Ερντογάν,
ως ανάχωμα για τους πρόσφυγες, δείχνει ότι
δεν έχει τέλος η κατρακύλα υποστήριξης και
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Συρία,
που ξεσπιτώνουν εκατομμύρια κόσμο. Δεν
αφήνουμε κανένα περιθώριο στη κυβέρνηση
του τρίτου μνημονίου που σπέρνουν τη φτώ-

χεια να ενισχύσει τους δολοφονι-
κούς φράχτες με νέα στρατόπεδα
συγκέντρωσης-hotspot. Καλούμε το
εργατικό κίνημα και την νεολαία,
που ετοιμάζονται για την Γενική
Απεργία στις 12 Νοέμβρη και τη πο-
ρεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νο-
έμβρη να προχωρήσουν σε αποφά-
σεις υπέρ της καμπάνιας να ανοί-
ξουν τα σύνορα και να πέσει ο φρά-
χτης, στηρίζοντας την πανελλαδική
κινητοποίηση, στις 23 -24 Γενάρη,
στην Αλεξανδρούπολη και στο φρά-
χτη στον Έβρο».

Σε ένα πολύ κατατοπιστικό άρθρο
που εξηγεί τι είναι ο φράχτης του
Έβρου και για ποιο λόγο πρέπει να
γκρεμιστεί, που δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα των Συντακτών (6/11), ο
πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος
δίνει απάντηση στις κυβερνητικές
υποκρισίες: «Το αίτημα (να πέσει ο
φράχτης) όμως εννοεί την κατάργη-
ση ενός σύνθετου φονικού συστήμα-
τος που εγκαθιδρύθηκε στα σύνορα
του Έβρου με μοναδικό σκοπό να
αποτρέπει κάθε ασφαλή αναζήτηση

προστασίας στη χώρα μας και να κατευθύνει
τους πρόσφυγες σε θανατηφόρες διαδρομές. Ο
φράχτης αποτελεί το θεμέλιο αυτού του συστή-
ματος…Η αποτελεσματικότητα του φράχτη στον
Έβρο συμπληρώνεται με σύγχρονα τεχνολογικά
μέσα όπως είναι οι θερμικές κάμερες, που ανι-
χνεύουν κινήσεις προσφύγων στο έδαφος της
Τουρκίας -χωρίς η τελευταία να διατυπώνει
οποιαδήποτε αντίρρηση!-, μεταφέρουν αυτόμα-
τα τα δεδομένα στο κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. στην
Αθήνα και στην τουρκική αστυνομία στην Ανατο-
λική Θράκη, η οποία στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας που ισχύει από τον Μάιο του 2011 προβαί-
νει στη σύλληψη των προσφύγων... 

Έτσι, η μόνη δυνατότητα που απομένει
στους πρόσφυγες για να περάσουν στην Ελλά-
δα από την περιοχή του Έβρου είναι να διασχί-
σουν το ποτάμι με βάρκα ή κολυμπώντας. Είναι
εκεί που θρηνούμε εδώ και χρόνια θανάτους,
τους οποίους μόλις τώρα ανακάλυψαν και οι
αρμόδιοι υπουργοί, για να δηλώσουν όμως ότι
και ο Έβρος έχει νεκρούς όπως το Αιγαίο, και –
«συνεπώς»- δεν ωφελεί να πέσει ο φράχτης!

Η αλήθεια είναι ότι και οι νεκροί του Έβρου
σήμερα είναι αποτέλεσμα του φράχτη. Υπάρχει
όμως μια διαφορά ανάμεσα στον Έβρο και στο
Αιγαίο: Στον Έβρο ο στρατός έχει τη δυνατό-
τητα και προβαίνει σε παράνομες νυχτερινές
επαναπροωθήσεις στην Τουρκία όσων δεν πνί-
γονται και δεν πεθαίνουν από το κρύο, ενώ στο
Αιγαίο όσοι επιβιώνουν έχουν τουλάχιστον τη
δυνατότητα να ζητήσουν την προστασία που
δικαιούνται.

Αυτή είναι η αλυσίδα σχέσεων που κάνουν
τον φράχτη υπεύθυνο για τους θανάτους στο
Αιγαίο. Αναρωτιέμαι: οι «αρμόδιοι» υπουργοί
δεν τη γνωρίζουν ή απλώς η εξουσία τους κάνει
ανάλγητους και υποκριτές;».

Κατερίνα Θωίδου 

Μ
ε συσκέψεις και εκδηλώσεις
σε πόλεις και γειτονιές σε
όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται

η καμπάνια για ένα μαζικό πανελλα-
δικό διήμερο δράσης στις 23-24 Γε-
νάρη 2016 στην Αλεξανδρούπολη και
στον φράχτη του Έβρου, που απαι-
τεί «ρίξτε το φράχτη στον Έβρο,
ανοίξτε τα σύνορα για τους πρόσφυ-
γες». 

“Μετά τη σύσκεψη που καλέσαμε
σαν ΚΕΕΡΦΑ στο Αιγάλεω, την Τρίτη
3/11, ξεκινήσαμε να οργανώνουμε
την καμπάνια, για την πανελλαδική
κινητοποίηση στο φράχτη του
Έβρου”, μας είπε η Μαρία. “Μαζί με
τους μαθητές από το 5ο Λύκειο που
συμμετείχαν στη σύσκεψη κάναμε
εξόρμηση στο σχολείο τους που βρι-
σκόταν σε κατάληψη. Οργανώσαμε
αφισοκόλληση για να κάνουμε γνω-
στή την καμπάνια στη γειτονιά, ενώ
ετοιμάζουμε στο τέλος του μήνα μία
ανοιχτή εκδήλωση που θα τη συν-
δυάσουμε με συναυλία από μαθητικά
συγκροτήματα. Στις εξορμήσεις που
έχουμε οργανώσει αυτό τον καιρό
έχουμε γνωρίσει κόσμο που ενδιαφέ-
ρεται να ανέβει στον Έβρο. Από συ-
ναγωνιστές που συμμετέχουν στην
κατάληψη Παπουτσάδικο, μέχρι μία
μαθήτρια από το 1ο ΕΠΑΛ που μας
κάλεσε στο σχολείο της για να μιλή-
σουμε με το σύλλογο καθηγητών”. 

Την Τετάρτη 4 Νοέμβρη σύσκεψη
για την οργάνωση της πανελλαδικής
καμπάνιας οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Πά-
τρας. Τις εισηγήσεις έκαναν ο Στά-
θης Μακρίδης από την ΕΛΜΕ Αχαί-
ας, ο Νίκος Παπαγεωργίου, αγωνι-
στής του αντιρατσιστικού κινήματος
και ο Νεκτάριος Χαιντάρ από την
ΚΕΕΡΦΑ. “Οι ομιλητές τόνισαν την
ανάγκη της διοργάνωσης μίας πλα-
τιάς καμπάνιας για να πέσει ο φρά-
χτης κόντρα στις αποφάσεις της ΕΕ
που συνεργάζεται με τον Ερντογάν
βάζοντας εμπόδια για να αποτρέ-

ψουν την είσοδό τους εντός της Ευ-
ρώπης”, μας είπε ο Ντεκτάριος. “Ο
Στάθης Μακρίδης τόνισε ότι οι κινή-
σεις και πρωτοβουλίες που έχουν
αναπτυχθεί από τα σωματεία χρει-
άζεται να γενικευτούν και να κλιμα-
κωθούν, βάζοντας σαν στόχο το
άνοιγμα των συνόρων και το γκρέμι-
σμα του φράχτη. Όπως είπε οι καθη-
γητές ετοιμάζονται να ανοίξουν το
θέμα στο φετινό γιορτασμό του Πο-
λυτεχνείου στα σχολεία. Βγήκε μία
συντονιστική επιτροπή που αποφάσι-
σε ένα πρόγραμμα δράσης με στόχο
την κινητοποίηση των σωματείων και
των φοιτητικών συλλόγων και τη
διοργάνωση δύο εκδηλώσεων, μία
στο πανεπιστήμιο και μία στην πό-
λη”. 

Πρωτοβουλία

Σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ έγινε το
Σάββατο 7 Νοέμβρη στην Καλλιθέα.
«Στη σύσκεψη συμμετείχαν μαθητές
από το 1ο Λύκειο Καλλιθέας», μας εί-
πε ο Ραφαήλ. «Αφού συζητήσαμε τη
σημασία της καμπάνιας που διεκδικεί
να πέσει ο φράχτης στον Έβρο, βά-
λαμε μαζί τους ένα πρόγραμμα δρά-
σης στην περιοχή, ξεκινώντας με
αφισοκόλληση, εξόρμηση στο σχο-
λείο και τη διοργάνωση μίας τοπικής
ανοιχτής εκδήλωσης. Στην περιοχή
μας έχει ήδη παρθεί μία πρωτοβου-
λία για το προσφυγικό, από τη μεριά
της ΕΛΜΕ, στην οποία συμμετέχουν
οι Σύλλογοι δασκάλων, γονέων, η
ΚΕΕΡΦΑ και άλλοι φορείς της περιο-
χής. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ήδη
κυκλοφορήσει αφίσα και υλικό και
διοργανώνει μία τοπική κινητοποίηση
στις 21/11 το πρωί στην πλατεία Ν.
Σμύρνης». 

Ανοιχτή σύσκεψη διοργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ την Κυριακή 8 Νοέμβρη στη
Θεσσαλονίκη. Την συνέλευση άνοι-
ξαν με τις τοποθετήσεις τους ο Στέ-
λιος Νικητόπουλος, εργαζόμενος
αγωνιστής της ΕΡΤ-3, η Ελεάννα

Ιωαννίδου, δημοτική σύμβουλος και
πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών δήμου Θεσσαλονίκης
και ο Κώστας Τορπουζίδης, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης.
«Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για
τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ
για τους πρόσφυγες και στην ανάγ-
κη να παλέψουμε για το άνοιγμα των
συνόρων για ασφαλή πέρασμα για
τους πρόσφυγες και γκρέμισμα του
φράχτη στον Έβρο, ενώ αποφασί-
στηκαν μία σειρά από βήματα για
την οργάνωση της πανελλαδικής κι-
νητοποίησης στις 23-24 Γενάρη»,
μας μεταφέρει ο Κώστας. 

«Η Ελεάννα ενημέρωσε ότι υπάρ-
χουν πιέσεις προς το δήμο Θεσσα-
λονίκης για να διαμορφώσει χώρο
φιλοξενίας για τους πρόσφυγες, κα-
θώς επίσης και να ενεργοποιήσει
έκτακτα μέτρα πολιτικής προστασίας
για στέγαση και σίτιση, σε περίπτω-
ση που ο κόσμος μείνει εγκλωβισμέ-
νος στην Ειδομένη. Πρότεινε επίσης
να γίνει κάποια παρέμβαση στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο. Ο Στέλιος μίλησε
για το νέο ντοκιμαντέρ που θα προ-
βληθεί από την ΕΡΤ3 στις 11/11 για
τον φράχτη και τους πρόσφυγες και
μίλησε για την τεράστια αλληλεγγύη
που δείχνουν οι ντόπιοι στα νησιά σε
αντίθεση με την υποκρισία της κυ-
βέρνησης και της ΕΕ. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν φοιτητές καθώς επίσης
και εργαζόμενοι και συνδικαλιστές
από σωματεία της πόλης. Οι τοποθε-
τήσεις όλων κατέληγαν στο ότι
υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να
ανοίξουμε την καμπάνια μαζικά
στους χώρους δουλειάς, στις σχο-
λές και στις γειτονιές και στις γύρω
πόλεις όπως τα Γιαννιτσά και η Βέ-
ροια. Η απεργία στις 12//11 και η πο-
ρεία του Πολυτεχνείου θα είναι κα-
θοριστικοί σταθμοί σε αυτή την προ-
σπάθεια, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι
η διοργάνωση μίας μεγάλης εκδήλω-
σης στα τέλη Νοέμβρη».

Κίνημα για να πέσουν οι φράχτες

Διήμερο Πανελλαδικής
δράσης στον Έβρο

Παρασκευή 22 Γενάρη 
Αναχωρήσεις από Αθήνα, Κρήτη, Πάτρα, Γιάννενα, Βόλο

Σάββατο 23 Γενάρη
Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή

Διαδήλωση: Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο 3μμ

Εκδήλωση-συζήτηση: «Ανοίξτε τα σύνορα, ρίξτε
τους φράχτες, σταματήστε τους πνιγμούς σε Αιγαίο
και Έβρο», με συμμετοχή διεθνών αντιπροσωπειών. 
Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 7μμ

Κυριακή 24 Γενάρη, 
Πορεία στο Φράχτη του Έβρου, 12μες 

Κινητοποίηση στα σύνορα
στους Κήπους του Έβρου, 12μες

Συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη, 
6μμ, Αναχώρηση 

Διαδηλωτές “υποδέχονται” Σουλτς-Τσίπρα στην είσοδο του στρατοπέδου στη Μόρια 

Σύροι
μετανάστες

διαδηλώνουν
στο

αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο

στις 25/9 
στην Αθήνα
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«Οι μαθητές μαζί με τους εργάτες»! Αυτό εί-
ναι το κεντρικό σύνθημα του εξώφυλλου του
νέου φύλλου της εφημερίδας των μαθητών An-
ticapitalista, οι οποίοι ετοιμάζονται για τη συμ-
μετοχή τους στην Γενική Απεργία και στο 3ημε-
ρο του Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια του
τριημέρου οι Anticapitalista οργανώνουν εκδή-
λωση την Κυριακή 15 Νοέμβρη στις 6μμ στο
κτίριο Γκίνη (1ος όροφος). 

Στο νέο φύλλο ο Ανέστης Γεωργάκας από το
2ο ΓΕΛ Βριλησσίων γράφει για τις επιθέσεις
που φέρνει το 3ο Μνημόνιο στην Παιδεία, θυμί-
ζει τη μεγάλη μαθητική διαδήλωση στις 2 Νο-
έμβρη και καλεί για μαζική συμμετοχή στην Γε-
νική Απεργία στο Μουσείο στις 10πμ. 

Η Άρτεμις Στασινοπούλου στο κείμενο της
«Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες-ανοίξτε τα σύ-
νορα» θυμίζει ότι ο απλός κόσμος δείχνει την
αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό του καθημερι-
νά σε αντίθεση με την κυβέρνηση και την ΕΕ,
ενώ καλεί στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν
στο φράχτη του Έβρου 23 και 24 Γενάρη. 

Ο Μιλτιάδης Ξυνόπουλος από το 2ο ΓΕΛ
Δάφνης γράφει για τη δίκη της ΧΑ, εξηγεί ότι
κατηγορούνται για εγκλήματα όπως η δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα και ενημερώνει για τις
τελευταίες μεγάλες αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις, όπως αυτή που έγινε στη Λέσβο. 

Ο Σαράντος Κύβελος από το 1ο ΓΕΛ Ν. Φιλα-
δέλφειας παρουσιάζει το βιβλίο «Το Πολυτε-
χνείο είναι εδώ», τονίζει ότι ο «δρόμος του Νο-
έμβρη είναι επαναστατικός» και καλεί στις δια-
δηλώσεις της 17ης Νοέμβρη. 

Στο οπισθόφυλλο υπάρχουν ανταποκρίσεις
από τον Κώστα Λαζαρίδη από το 5ο ΓΕΛ Αιγά-
λεω και τον Στέλιο Γεωργιουδάκη από το 3ο
ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου που περιγράφουν την
ζοφερή κατάσταση, η οποία επικρατεί σε πολ-
λά σχολεία όσον αφορά τις ελλείψεις καθηγη-
τών και την υποχρηματοδότηση και απαιτούν
«να διαγραφεί το χρέος και όχι τα σχολεία».
Επίσης, επισημαίνουν την ανάγκη του συντονι-
σμού μαθητών και εκπαιδευτικών για την αντι-
μετώπιση των μνημονιακών επιθέσεων. 

Οι μαθητές 
σε δράση

Πολυτεχνείο - 
συνέχεια της Πανεργατικής
Π

έρσι, τέτοιες μέρες, κατέρρεαν ρα-
γδαία όλες οι υποσχέσεις της συγ-
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ότι η «χώρα

ετοιμάζεται να βγει από τα μνημόνια και να
ανοιχτεί στις αγορές». Στις 17 Νοέμβρη του
2014 χιλιάδες κόσμου διαδήλωνε στην Αθή-
να και τις άλλες πόλεις με την προσδοκία
της μεγάλης ανατροπής που έρχεται. «Η
εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι η ενεργός
μνήμη που μας καλεί σε συλλογική δράση,
ενότητα κι αγώνα. Απάντηση θα πάρουν -
ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση οι
πρώτοι νεκροί»  έγραφε ο Τσίπρας στο σχε-
τικό μήνυμά του στο διαδίκτυο.

Η φετινή 42η επέτειος της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου θα γιορταστεί για πρώτη φο-
ρά σε συνθήκες δεύτερης κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όμως οι νεκροί του Πολυτε-
χνείου απέχουν πολύ από το να έχουν βρει
ανάπαυση. 

Όπως ανάπαυση δεν έχουν βρει οι μαθη-
τές και οι φοιτητές που τις τελευταίες βδο-
μάδες έχουν ξεκινήσει καταλήψεις και βγαί-
νουν στους δρόμους ενάντια στη διάλυση
της δημόσιας παιδείας. Δεν έχει βρει ούτε η
εργατική τάξη που στις 12 Νοέμβρη θα συμ-
μετέχει στην πανεργατική απεργία ενάντια
στο 3ο Μνημόνιο. Δεν έχουν βρει οι ναυτερ-
γάτες που πραγματοποίησαν τετραήμερη
απεργία απαιτώντας εργασία, μισθούς και
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, τα άτομα
με αναπηρία και οι συνταξιούχοι που διαδή-
λωσαν μαζικά στους δρόμους τις τελευταί-
ες μέρες για το ασφαλιστικό.  

Όλοι αυτοί θα διαδηλώσουν ξανά μαζικά
στη φετινή πορεία του Πολυτεχνείου, έχον-
τας δίπλα τους το αντιρατσιστικό κίνημα αλ-
ληλεγγύης που απαιτεί ρίξτε τους φράχτες,
ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες, στα-
ματήστε τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους,
έχοντας δίπλα του το αντιφασιστικό κίνημα
που δίνει τη μάχη ενάντια στους νεοναζί πο-

λιτικούς απογόνους των συνταγματαρχών. 
Όμως το ξεχωριστό και πιο επίκαιρο μήνυ-

μα που έχει να στείλει ο Νοέμβρης του ’73
στο σήμερα είναι το μήνυμα της αποτυχίας
του «ρεαλισμού» της ρεφορμιστικής αριστε-
ράς σήμερα όπως και τότε να δώσει διέξοδο
και προοπτική στη δύναμη του κινήματος.

Την περίοδο της χούντας οι ηγεσίες των
κομμάτων της επίσημης αριστεράς, του
ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσωτερικού, πίστευαν ότι
ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για να σταμα-
τήσει η δικτατορία ήταν ένα σταδιακό ξεχεί-
λωμα της διαδικασίας φιλελευθεροποίησης
που είχε ξεκινήσει η χούντα. Η «φιλελευθε-
ροποίηση» της χούντας του Πινοσέτ στη Χι-
λή, μας δίνει μια ιδέα για το τι θα μπορούσε
να έχει συμβεί στην Ελλάδα. 

Νίκη

Η πολιτική στάση του συμβιβασμού με τα
λεγόμενα «προοδευτικά» κομμάτια της άρ-
χουσας τάξης οδήγησε τότε τα κόμματα
της ρεφορμιστικής αριστεράς να αντιταχ-
θούν στην  κατάληψη του Πολυτεχνείου, αλ-
λά και συνολικότερα στη στρατηγική της
ρήξης και της ανατροπής που πρότεινε η
νεοφώτιστη Επαναστατική Αριστερά. Αυτή η
πολιτική μάχη κρίθηκε. Η κατάληψη του Πο-
λυτεχνείου έγινε, ματοκυλίστηκε, αλλά τελι-
κά νίκησε, τουλάχιστον όσον αφορά στην
ανατροπή της χούντας, σημαδεύοντας το
κίνημα και την πολιτική ζωή στην Ελλάδα
όλες τις επόμενες δεκαετίες.  

Σήμερα ο «ρεαλιστικός δρόμος» που πρό-
τεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανατροπή των μνη-
μονίων, μέσα από κάποιο έντιμο συμβιβα-
σμό με την τρόικα αποδεικνύεται το ίδιο επι-
κίνδυνος και ολισθηρός. Τις ίδιες μέρες που
θα γιορτάζεται το Πολυτεχνείο, η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα μαγειρεύει πυρετωδώς
την ψήφιση όλων των προαπαιτούμενων και
των ισοδύναμων που έχει συμφωνήσει με

την τρόικα στη συμφωνία του Ιούλη. Ανήμε-
ρα στις 17 Νοέμβρη ο Τσίπρας μαζί με τον
υπουργό Εξωτερικών θα βρίσκεται στην Αγ-
κυρα για συνάντηση με τον Ερντογάν με κο-
ρυφαίο ζήτημα της ατζέντας του το προ-
σφυγικό ενώ μια εβδομάδα αργότερα, στις
24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει επίσημη
επίσκεψη στο Ισραήλ. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολουθών-
τας το δρόμο των προηγούμενων κυβερνή-
σεων, βαθαίνει τη συμμετοχή της Ελλάδας
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τις επεμβά-
σεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και
της Ανατολικής Μεσογείου – που αναμένε-
ται να συζητηθούν στις 15 και 16 Νοεμβρίου
στη Σύνοδο των G-20 στην Αττάλεια της νό-
τιας Τουρκίας. Kαι ταυτόχρονα, σε όλες τις
συνόδους της ΕΕ στηρίζει ενεργά τα ρατσι-
στικά σχέδια της Ευρώπης-Φρούριο για οι-
κονομική ενίσχυση του Ερντογάν προκειμέ-
νου να κλείσει το δρόμο στους πρόσφυγες,
ενίσχυση της Φρόντεξ στο Αιγαίο και δημι-
ουργία hotspots, δηλαδή κέντρων συγκέν-
τρωσης και «διαλογής» προσφύγων. 

Αν στη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου τα κόμματα της ρεφορμιστικής
αριστεράς θεωρούσαν το Πολυτεχνείο μια
ριψοκίνδυνη ενέργεια που θα ανέτρεπε την
πορεία ομαλοποίησης της χούντας, σήμερα
ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν
υπάρχει άλλη λύση από την υποταγή στην
τρόικα και στην άρχουσα τάξη και τα μνημό-
νια με «ανθρώπινο πρόσωπο»…

Φέτος στις 17 Νοέμβρη θα πούμε ξανά ένα
μεγάλο ΟΧΙ στα μνημόνια, τις τρόικες, τη λι-
τότητα, τον πόλεμο, το ρατσισμό και το φα-
σισμό και το σύστημα που τα γεννά καθώς
βυθίζεται στην κρίση και θα φωνάξουμε δυ-
νατά στο δρόμο της εξέγερσης του Πολυτε-
χνείου: «Δεν υπάρχει δρόμος κοινοβουλευτι-
κός, ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός»!

Γ.Π. 
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Αθήνα 
Πλ. Κλαυθμώνος, 2μμ

Θεσσαλονίκη
Πολυτεχνείο, 5μμ

Πάτρα
Παράρτημα Πολυτεχνείου,
6μμ

Γιάννενα
Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου,
Δόμπολη, 6μμ

Hράκλειο
Πλ. Ελευθερίας, 6.30μμ

Χανιά
Πλ. Αγοράς, 6μμ

Ρέθυμνο
Δημαρχείο, 6μμ

Ξάνθη
Πολυτεχνείο, 6μμ

Βόλος
Πανεπιστήμιο, Θόλος 6μμ

Συγκεντρώσεις για τις
πορείες του Πολυτεχνείου
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Η κατάληψη στο Ρέθυ-
μνο συνεχίζει ακάθεκτη
για τέταρτη εβδομάδα και
δίνει έμπνευση στους φοιτητές παντού. Την
Πέμπτη 5/11 παρόλο που οι φοιτητές του
Ρεθύμνου δεν κατάφεραν να ανέβουν από
την Κρήτη λόγω της απεργίας στα πλοία, το
κάλεσμά τους για κλιμάκωση με καταλή-
ψεις από τις 12 έως τις 17 Νοέμβρη και νέ-
ες Γενικές Συνελεύσεις μοίραζαν φοιτητές
από συλλόγους της Αθήνας. 

Την εικόνα από τις κινητοποιήσεις στο Ρέ-
θυμνο μας μετέφερε η Μαριλύδα Ανδρουλά-
κη λίγο πριν συνεδριάσει το Συντονιστικό Κα-
τάληψης την Δευτέρα 9 Νοέμβρη: «Την Τε-
τάρτη 11 Νοέμβρη έχουμε νέα Γενική Συνέ-
λευση για τη συνέχεια της κατάληψης. Αυτή
είναι η διάθεση που επικρατεί. Πολύ σημαντι-
κό είναι ότι κάναμε σύσκεψη με τα σωματεία
του Ρεθύμνου που είχαν βγει σε κινητοποι-
ήσεις το προηγούμενο διάστημα. Στη σύσκε-
ψη συμμετείχαν πάνω από 100 άτομα. Ήταν
εκεί το Σωματείο του Δήμου που είχε κάνει
μονοήμερη κατάληψη στις 4/11, το σωματείο
του Νοσοκομείου όπου βρίσκονται σε επίσχε-
ση εργασίας, διοικητικοί του Πανεπιστημίου,
εργαζόμενοι από την Νομαρχία που έχουν
Γενική Συνέλευση, αντιπρόσωποι από τους

Δασκάλους και την ΕΛΜΕ.
Ετοιμάζουμε κοινή εκδήλω-
ση την Τρίτη 10/11 (σ.σ την

ώρα που η ΕΑ έφευγε για το τυπογραφείο)
για να συντονίσουμε την δράση μας για τη
Γενική Απεργία». 

Πρόσθεσε επίσης ότι: «Η κατάληψη έχει
μαζικοποιηθεί ακόμα περισσότερο, υπάρχει
καθημερινό πρόγραμμα εκδηλώσεων και δρά-
σεων με εξορμήσεις και μοίρασμα προκηρύ-
ξεων στην πόλη. Ξεκίνησε να λειτουργεί και
Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότητας με αφορ-
μή τις σεξιστικές επιθέσεις από μέλη της ΔΑΠ
στην τελευταία συνέλευση. Η Ομάδα θα κάνει
παρέμβαση στη νέα Γενική Συνέλευση». 

Τέλος, μας κατήγγειλε επίθεση σεσημασμέ-
νου χρυσαυγίτη σε μέλη της κατάληψης:
«Οδηγός των ΚΤΕΛ, γνωστός φασίστας, επιτέ-
θηκε σε μέλη της κατάληψης μέσα στο λεωφο-
ρείο σε απομακρυσμένη περιοχή στις 4/11.
Κλείδωσε τους φοιτητές μέσα στο λεωφορείο
και τους απειλούσε. Παρά το ότι το σημείο
ήταν μακριά, 200 φοιτητές έφτασαν εκεί πολύ
γρήγορα. Την Πέμπτη 5/11 κάναμε διαδήλωση
στα ΚΤΕΛ. Ο συγκεκριμένος έχει συμμετάσχει
σε μαχαιρώματα μεταναστών μαζί με ομάδα
χρυσαυγιτών, ενώ έχει στείλει ένα νεαρό ζευ-
γάρι στο νοσοκομείο πριν από δύο χρόνια». 

Εμπρός για καταλήψεις!
Π

ετυχημένες ήταν οι φοιτητικές κινητοποι-
ήσεις στις 4 και 5 Νοέμβρη στην Αθήνα,
ενώ σε εξέλιξη είναι ο γύρος των Γενι-

κών Συνελεύσεων σε πολλές σχολές πανελλαδι-
κά πριν από τη Γενική Απεργία στις 12/11 και το
τριήμερο του Πολυτεχνείου. 

Την Τετάρτη 4 Νοέμβρη εκατοντάδες φοιτητές
περικύκλωσαν το υπουργείο Παιδείας διεκδικών-
τας να πάρουν απαντήσεις στα αιτήματά τους
για δωρεάν σίτιση, στέγαση και μεταφορές, να
δοθεί επαρκής χρηματοδότηση για την Παιδεία
και να σταματήσει εδώ και τώρα η ανεξέλεγκτη
παρουσία των επιχειρήσεων στα δημόσια πανεπι-
στήμια. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φοιτητές από
τους συλλόγους του ΕΜ Πολυτεχνείου, της
Πληροφορικής, της Νομικής και του Φυσικού.
Δικό της πανό και μπλοκ είχε η κατάληψη της
ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας, ενώ με πανό συμμετεί-
χαν και μαθητές από σχολεία της Δυτικής Αττι-
κής. Πανό είχε και το ΜΑΣ. 

Την επόμενη μέρα 5/11 το κέντρο της Αθήνας
γέμισε με φοιτητές και φοιτήτριες. Από τις 12
και μετά χιλιάδες νεολαίοι συγκεντρώθηκαν στα
Προπύλαια και στη συνέχεια βάδισαν προς τη
Βουλή. Πριν ξεκινήσει η διαδήλωση έγινε θεα-
τρικό δρώμενο, ενώ χαιρέτησε εκπρόσωπος της
Παλαιστινιακής Ένωσης Φοιτητών.

Η Κωνσταντίνα Μαραντίδου μας μίλησε για
τις κινητοποιήσεις και συγκεκριμένα για τα προ-
βλήματα του ΤΕΙ Αθήνας. «Είμαι στο σπουδαστι-
κό Σύλλογο της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας όπου
προχτές 3 Νοεμβρίου κλείσαμε για κατάληψη
μέχρι  και τη Δευτέρα γιατί υπάρχουνε πολύ σο-
βαρά ζητήματα που μας αφορούνε. Έχουμε
πρόβλημα με τη σίτιση, δεν είναι δωρεάν, ενώ
ακόμα και σε όσους δίνουν δωρεάν τους ζητούν
να καλύπτουν κριτήρια που μπορεί να μην πλη-
ρούν. Μας λένε ότι δεν δικαιούμαστε να έχουμε
μια μερίδα φαγητό από τη στιγμή που είμαστε
από το πρωί μέχρι το βράδυ σε αυτό το ΤΕΙ.
Επίσης, έχουμε πρόβλημα με την στέγαση. Δεν
έχουμε εστίες για να μείνουν οι συμφοιτητές
μας από άλλες μακρινές πόλεις που οι γονείς
τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τους στεγά-
σουν. 

Πληρώνουμε υπέρογκα ποσά στα μεταφορικά
μέσα κάθε μέρα γιατί σε μια μεγάλη πόλη όπως
η Αθήνα είναι δύσκολο να μένουμε όλοι δίπλα
στο ΤΕΙ. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά και για τα
υλικά μας στα εργαστήρια και δεν είναι ανάγκη
να πληρώνουμε αυτά τα λεφτά σε εμπορικά κα-
ταστήματα. Αυτά θα έπρεπε να μας παρέχονται
από τη στιγμή που μιλάμε για δωρεάν παιδεία.
Τέλος, θα έπρεπε όλα τα Πανεπιστήμια να δώ-
σουν κάποιους χώρους και μερίδες φαγητού
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, οι οποί-
οι είναι καλοδεχούμενοι. Δεν αξίζει σε κανένα
να πεθαίνει με αυτό τον φριχτό τρόπο».   

Πολλά ήταν τα συνθήματα ενάντια στην υπο-
χρηματοδότηση, αλλά και σε σχέση με τους πρό-
σφυγες και το φράχτη στον Έβρο. "Ακούστε τι λέ-
νε οι φοιτητές, έξω οι εταιρίες απ' τις σχολές",
Δώστε λεφτά για την Παιδεία κι όχι για πολέμους
και την Αστυνομία", "Κάντε το Χίλτον φοιτητική
εστία και βάλτε το Φίλη στα μαγειρία", "Σύνορα
ανοιχτά για την προσφυγιά", “Φράχτης σημαίνει
πρόσφυγες πνιγμένοι”.

Οργανωμένα στη διαδήλωση συμμετείχαν η κα-

τάληψη της ΣΓΤΚΣ, η κατάληψη των Τοπογράφων,
οι φοιτητικοί σύλλογοι Γεωπονικής, Φιλοσοφικής,
Μαθηματικού, Πολιτικών Μηχανικών, ο Σύλλογος
Φοιτητικής Εστίας Αθήνας, ο Σύλλογος Νέων
Εστιών ΕΜΠ, ο Σπουδαστικός Σύλλογος ΣΤΕΦ Πει-
ραιά, η Επιτροπή Α’ έτους Βιβλιοθηκονομίας κ.ά. 

“Πανεπιστήμιο-επιχείρηση’
Ο Θοδωρής, φοιτητής από την κατάληψη

στους Τοπογράφους δήλωσε στην ΕΑ: «Η συνέ-
λευσή μας ήταν μαζική. Την κάναμε την Τρίτη
3/11, είχαμε πάρει απόφαση για διήμερη κατά-
ληψη για την χτεσινή κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Παιδείας και για τον φοιτητικό ξεσηκωμό
σήμερα. Οι φοιτητές δεν μπορούν να ανεχτούν
αυτή την υποχρηματοδότηση. Θέλουνε ένα πα-
νεπιστήμιο-επιχείρηση, ένα πανεπιστήμιο που θα
πρέπει να είμαστε πελάτες. Έτσι πήραμε από-
φαση να είμαστε αυτές τις δύο μέρες στο δρό-
μο. Πήραμε επίσης απόφαση για την Λέσχη του
ΕΜΠ που την έχει η εταιρία «Γευσήνους», αυτή
που έκοψε στην Κρήτη 700 κάρτες σίτισης. Εδώ
αντίστοιχα αύξησε την τιμή σε κάθε άτομο και
έβαλε μπάρες στο ΕΜΠ. Θα κάνουμε και εκεί κι-
νητοποίηση. Συνελεύσεις έγιναν ακόμα στους
Χημικούς, τους Ναυπηγούς και τους Μεταλλει-
ολόγους».

Στο υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου οι φοι-
τητές σταμάτησαν και αντάλλαξαν συνθήματα
αλληλεγγύης, όπως "Φοιτητές-εργατιά, μια φω-
νή και μια γροθιά", με τους εργάτες του Συνδι-
κάτου Μετάλλου των Ιωαννίνων και εκπαιδευτι-
κούς από τους συλλόγους δασκάλων που βρί-
σκονταν εκεί για κινητοποίηση. 

Με ανακοινώσεις σε όλη τη διάρκεια της πο-
ρείας οι φοιτητές τόνιζαν ότι επόμενος μεγάλος
σταθμός είναι η Πανεργατική Απεργία στις 12
Νοέμβρη. Επίσης, φώναξαν σύνθημα συμπαρά-
στασης για τους ναυτεργάτες που συνέχιζαν
την απεργία τους για 4η συνεχόμενη μέρα: "Αλ-
ληλεγγύη στους ναυτεργάτες, οι φοιτητές μαζί
με τους εργάτες". Η πορεία έφτασε στη Βουλή
και στη συνέχεια κατέληξε πίσω στα Προπύ-
λαια. 

Νεκτάριος Δαργάκης

ΡΕΘΥΜΝΟ

Φωτογραφίες από το φοιτητικό
συλλαλητήριο στις 5/11 στην Αθήνα



Θες να μας μιλήσεις για το “Είστε και φαίνεστε”;

Το έργο γράφτηκε στη διετία 1971-73. Πρό-
κειται για μια παράσταση που απεικονίζει και
στηρίζει σκηνικά πρόσωπα που τα καθορίζει η
ταξική τους προέλευση. Ειδικά σε αυτό το έρ-
γο η παρουσία της μητέρας-εργάτριας με
τους πολλαπλούς της ρόλους, δείχνει τι ση-
μαίνει η αλλοτρίωση της συμμετοχής στην κοι-
νωνία του υπερκέρδους και της υπεραξίας και
οι ψυχολογικές επιπτώσεις που έχει αυτή η θέ-
ση στην κοινωνική πυραμίδα.

Σε σχέση με τις προηγούμενες παραστάσεις
εδώ τα παιδιά δεν αντιπροσωπεύουν το καλό,
τις αρετές αλλά μπορούν να έχουν άσχημες
συμπεριφορές, ελαττώματα, να λένε ψέματα,
να εξαπατούν ο ένας τον άλλον, να είναι βίαια,
να θυμώνουν, να είναι άδικα. Είναι και αυτά μέ-
ρος μιας συμπεριφορικής αλυσίδας η οποία
περιέχει την απογοήτευση, την επιθετικότητα,
τον ανταγωνισμό. 

Γενικά το έργο έχει αναφορά στο σχολείο και
τις σχέσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτό.
Το σχολείο είναι η πρώτη βασική κοινωνική ανα-
φορά που έχουν τα παιδιά. Δείχνει πώς η αντα-
γωνιστική λογική του σχολείου επιδρά στα παι-
διά. Δημιουργεί αποξένωση, φόβο, ατομικότη-
τα. Ο Δάσκαλος έχει καλές προθέσεις αλλά εί-
ναι έρμαιο ενός συστήματος που δεν του δίνει
χώρο να είναι αποτελεσματικός και -όπως και οι
μαθητές- κρίνεται και αξιολογείται και αυτός.

Η παιδαγωγική ιδέα του “δικαστηρίου των
μαθητών” είχε προϋπάρξει από τον ριζοσπάστη
εκπαιδευτικό Πολωνοεβραίο Γιάνους Κόρτζακ
που ίδρυσε το πρωτοποριακό ορφανοτροφείο
το “Σπίτι των Ορφανών” και τελικά πέθανε
στους θαλάμους αερίων το 1942 μαζί με τα
παιδιά του. Είχε μιλήσει για μαθητικά συμβού-
λια και την ανάγκη των παιδιών να παρεμβαί-
νουν συλλογικά στην εκπαιδευτική εμπειρία. 

Μέσα στην παράσταση  ακούγεται η λέξη

απεργία. Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά αυτές

τις έννοιες; 

“Δεν θα γράψουμε διαγώνισμα, θα κάνουμε
απεργία” ή “Θα καταλάβουμε το σχολείο και
θα γίνω εγώ διευθυντής”. Είναι μέσα στα ζητή-
ματα που με απασχολούν. Πώς αυτά τα πράγ-
ματα δεν θα τα συζητάμε σαν κλισέ αλλά θα
βγαίνουν σαν αποστάγματα της ίδιας της εμ-
πειρίας των παιδιών. 

Και αυτό έχει καταφέρει το Grips και ο
Λούντβιχ, ριζοσπαστικές μαρξιστικές ιδέες να
τις φέρει στην κοινωνία ως αναντίρρητες
πραγματικότητες.

Η μετατόπιση από την άρνηση, “καλός δά-
σκαλος είναι μόνο αυτός που λείπει”, στην αν-
τίσταση δεν έρχεται σαν ένας ηθικοπλαστικός
διδακτισμός, σαν μια θεωρητική αναζήτηση,
αλλά σαν πρακτικό συμπέρασμα. Οδηγούνται
σταδιακά από τα μικρά καθημερινά ζητήματα
του σχολείου, ποιος φταίει για το διαγώνισμα,
για το μάθημα που δεν αρέσει, στα μεγάλα
“γιατί τα λεφτά πάνε σε υποβρύχια;”, “Γιατί
δεν έχουμε όσους δασκάλους χρειαζόμαστε;”.
“Ποιός τελικά θα κάνει το μάθημα;”.

Κάποιοι λένε πως το “Είστε και φαίνεστε”
έχει ιδιαιτερότητες και μπορεί να φανεί σχετι-
κά βίαιο και προκλητικά συναισθηματικό επει-
δή τα παιδιά βλέπουν την βία και την απομό-
νωση του ενός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πι-
στεύω πως οι μεγάλοι έχουμε μάθει να διαχει-
ριζόμαστε τα παιδιά με παραμυθάκια γιατί δεν
είμαστε συμφιλιωμένοι με αυτές τις πλευρές
της ζωής και με αυτά τα ερωτήματα.

Τα παιδιά ξέρουν μια χαρά να κατατάσσουν
και την αδικία και τη βία και την απογοήτευση.
Τα δέχονται ως ένα πράγμα που είναι μέρος
της ζωής αλλά δεν είναι ένα μόνιμο δεδομένο
υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής.

Σε αυτή τη σαιζόν θα ανεβάσετε και τις τρεις

παραστάσεις της “Συντεχνίας του Γέλιου”, “Μια

γιορτή στου Νουριάν” και “Τζέλα, Λελα, Κόρ-

νας και Κλεομένης”. Γιατί; 

Με αυτή την τρίτη παράσταση προσπαθού-
με πλέον να δημιουργήσουμε ένα ρεπερτόριο

του χειραφετημένου θεάτρου για παιδιά που
έχει τις ρίζες του στο Grips. Αυτός είναι και ο
λόγος που ανεβάζουμε αυτές τις παραστά-
σεις ξανά. Για 3η φορά το Νουριάν, και ξανά
τη “Τζέλα, Λέλα”. 

Πιστεύω στη διαρκή επανάληψη αυτών των
έργων γιατί αυτό που χαρακτηρίζει αυτό το
θέατρο είναι η χρηστικότητά του. Είναι και τα
τρία εργαλεία χειραφέτησης. 

Και τα τρία αυτά έργα βλέπουν τον κόσμο
μέσα από τα μάτια του κοινού που είναι η ερ-
γαζόμενη τάξη και θέλει να αντιπροσωπεύσει
αυτή την τάξη. Και δείχνουμε ότι η κίνηση αυ-

τής της τάξης είναι η πιο συναρπαστική κοι-
νωνικά, στις απόψεις της, στις ιδέες της, στις
προτάσεις της. Π.χ. όταν μαθητές, δάσκαλοι,
γονείς καταλάβουν ότι μπορούν να δράσουν
μαζί, μπορούν να είναι ασταμάτητοι. Μπορεί
να έχουν μια συλλογικότητα και μια χαρά που
μπορεί να ξεπεράσει και να γελοιοποιήσει όλα
τα άλλα εμπόδια και την καταπίεση. 

Στην συγκεκριμένη παράσταση ανοίγουμε
την συζήτηση για ένα σχολείο της κοινωνίας,
της κοινότητας, της γειτονιάς. Για ένα σχο-
λείο που “αφήνει τα παιδιά να ονειρεύονται”,
για να παραφράσω τον δάσκαλο Σελεστέν
Φρενέ. 

Σε όλες τις παραστάσεις τα παιδιά, και ο Νου-
ριάν, και η Τζέλα, η Λέλα, ο Κόρνας και ο Κλεο-
μένης και οι καινούριοι φίλοι μας -ο Μπίλιας, η
Φρέτα, ο Ζήκος, η Ντάνη και ο Ζαχαρίας- δεν θα
είναι οι ίδιοι μετά από αυτές τις εμπειρίες. Αλλά-
ζουν συμπεριφορές και συνειδήσεις. 

Είσαι από τους δημιουργούς που έχουν κινη-

ματική παρουσία και έχεις εκφράσει κατά και-

ρούς την σημασία που έχει για το ίδιο το θέα-

τρο να γίνει μέρος των κοινωνικών ζυμώσε-

ων. Τι βλέπεις για την επόμενη περίοδο; 

Όταν ξεκινήσαμε τον Νουριάν πολλοί ανα-
ρωτήθηκαν πώς τολμάμε να μιλάμε σε παιδιά
για τέτοια θέματα. Άλλοι μας σνόμπαραν όταν
εξηγήσαμε πως επιζητούμε την κινηματική πα-
ρουσία της παράστασης. Παίξαμε στην ημέρα
του μετανάστη στο Γκάζι. Ξαναπαίξαμε την
επόμενη χρονιά. Παίξαμε στην Αθήνα-Πόλη
Αντιφασιστική στις 19 Γενάρη μέσα στο ΕΜ-
ΠΡΟΣ, μετά οργανώσαμε όλοι μαζί το Αντιφα-
σιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για
δυο χρονιές και πρέπει να ανοίξουμε την συζή-
τηση και για την φετινή διοργάνωση. Αναζητή-
σαμε την κινηματική μας ταυτότητα και θέση. 

Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με το “Είστε
και φαίνεστε”. Είναι μια παράσταση με εύκο-
λα, για μεταφορά, σκηνικά που θέλουμε να
παιχτεί μέσα σε σχολεία ή ακόμα καλύτερα
μέσα σε μαθητικές καταλήψεις. Για να ανοίξει
την συζήτηση του τι σχολείο θέλουμε και εν-
τέλει τι κοινωνία θέλουμε. 

Μπορεί να έχεις μια παράσταση κοινωνικό
εργαλείο, όμως μέσα στην κρίση πολλοί είναι
αυτοί που δεν έχουν την δυνατότητα να έρ-
θουν. 

Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ρεύμα, ένα κίνημα
αλληλεγγύης που να έχει την προοπτική να επι-
τελέσει έργο. Που να έχει παρουσία και σε ένα
κινηματικό επίπεδο. Σήμερα μπροστά στο μεγα-
λύτερο προσφυγικό κύμα που έχει χτυπήσει την
Ευρώπη αυτό είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο.
Με ποιους τρόπους θα καταφέρουμε να χρησι-
μοποιήσουμε τους θεατρικούς δημιουργούς για
να αφυπνίσουμε συνειδήσεις. Τις τελευταίες μέ-
ρες σκέφτομαι π.χ. πως θα μπορούσαμε να κυ-
κλοφορήσουμε μια επιστολή ενάντια στο φρά-
χτη που να βάλουμε τους δημιουργούς να την
υπογράψουν και να την διαβάσουν στα θέατρα. 

Πρέπει να βρούμε τρόπους να έρθουμε
ενάντια στο κατεστημένο που θέλει να συνε-
χίσει να αποκοιμίζει τις συνειδήσεις, απέναν-
τι στο πελατειακό και δημοσιοσχεσίτικο παι-
χνίδι που απορρέει μέσα από τον υπερελιτι-
σμό κάποιων ή το βρώμικο λαϊκισμό κάποιων
άλλων, και την μεγάλη δημιουργική παραγω-
γή που βλέπουμε γύρω μας να την μετατρέ-
ψουμε σε εργαλείο πολυφωνίας και κοινωνι-
κής εγρήγορσης. 
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“Ε
ίστε και φαίνεστε” είναι ο τίτλος
της τρίτης κατά σειρά παιδικής
παράστασης που ανεβάζει η

“Συντεχνία του Γέλιου” βασισμένης σε ένα
ακόμα έργο του Φόλκερ Λούντβιχ, ιδρυτή
του Θεάτρου Grips στο Βερολίνο σε μετά-
φραση και διασκευή του Βασίλη Κουκαλάνι.

Πέντε παιδιά από “τα πίσω θρανία” βιώ-
νουν τις σχέσεις ανταγωνιστικότητας που
επιβάλει το σχολείο και η κοινωνία. Οι τέσσε-
ρις από αυτούς, ο Μπίλιας, η Φρέτα, ο Ζήκος
και η Ντάνη όποτε είναι θυμωμένοι με τον
δάσκαλο, το σχολείο ή την κοινωνία ξεσπάνε
πάνω στον Ζαχαρία, το “Γυαλάκια” του σχο-
λείου κάνοντας την ζωή του ανυπόφορη.

Η ζωή του Ζαχαρία είναι ανυπόφορη και
λόγω της οικογενειακής του κατάστασης.
Μητέρα καθαρίστρια που εργάζεται ασταμά-
τητα, πατέρας εργάτης και ένα οικογενειακό
περιβάλλον τα βάρη του οποίου δεν βοηθάνε
καθόλου την αυτοπεποίθηση του Ζαχαρία.

Στον αντίποδα η ύπαρξη του κ. Λουλού-
δη, του προοδευτικού αλλά φοβισμένου
αναπληρωτή δασκάλου που είναι αναγκα-
σμένος να ακολουθεί τις διαταγές του διευ-
θυντή και του εκπαιδευτικού συστήματος αν
θέλει να κρατήσει τη θέση του, φαντάζει
σαν να μην διαφέρει από τους κοινωνικούς
εκβιασμούς που βιώνουν και οι μαθητές
στον μικρόκοσμο του σχολείου. 

Όταν ανακοινώνεται πως κάποιοι πρέπει
να μείνουν στην ίδια τάξη γιατί δεν υπάρ-
χουν δάσκαλοι και χώρος για περισσότερα
παιδιά την επόμενη χρονιά, η αδικία που
τους πνίγει γίνεται λαϊκό δικαστήριο με κα-
τηγορούμενο το δάσκαλο. Το “Είστε και
Φαίνεστε” φαντάζει σαν να διερευνά την
ατομική στάση του καθενός μπροστά στο
μπούλινγκ και την αδικία, όμως προχωράει
πολύ πέρα από αυτό, στην συλλογική απάν-
τηση ενάντια στην κοινωνική αδικία. 

“Πρόκειται για την στερέωση και στην Ελ-
λάδα ενός νέου, χειραφετημένου και κοινω-
νικού θεάτρου για παιδιά και νέους. Τίποτα
δεν χρειάζεται να μείνει όπως είναι αν είμα-
στε ενωμένοι και λειτουργούμε με αγάπη
και αυθάδεια”, τονίζει μεταξύ άλλων ο Βασί-
λης Κουκαλάνι στην συνέντευξη που έδωσε
στον Κυριάκο Μπάνο με αφορμή την έναρξη
των παραστάσεων.

INFO
“Είστε και φαίνεστε”: Κάθε μέρα στις 10πμ για
σχολεία και την Κυριακή στις 12μες για το κοινό.
«Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο Κλεομένης»: 
κάθε Κυριακή στις 3.15 μμ και για σχολεία.
«Μια Γιορτή στου Νουριάν»: με επετειακές
παραστάσεις τον Δεκέμβριο και Ιανουάριο
σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν. 

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι,
Τηλ.: 210 3464380 

«Υπάρχει η 
δυνατότητα της αλλαγής»

Ο Βασίλης Κουκαλάνι 
μιλάει στον Κυριάκο Μπάνο



Τριήμερο εκδηλώσεων για τον Παύλο Φύσσα
στο Κερατσίνι οργανώνει ο Δήμος Κερατσινίου
σε συνεργασία με την οικογένειά του. 
Στη διάρκεια των εκδηλώσεων θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
στο μνημείο Παύλου Φύσσα τελετή μετονομασίας του δρόμου 
και συναυλία. 

Διαβάστε 
επίσης
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Με επιτυχία έγινε την Τρίτη 3 Νοέμβρη η εκδή-
λωση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου με ομιλητή
τον ιστορικό Μιχάλη Λυμπεράτο. 

Ο Μιχάλης παρουσίασε το νέο του βιβλίο, «Με-
τά τον Εμφύλιο Πολιτικές διαδικασίες και κοινω-
νική πόλωση στις απαρχές της προδικτατορικής
περιόδου» (εκδ. Νότιος Άνεμος). Η περίοδος από
το τέλος του Εμφυλίου μέχρι τα μέσα της δεκαε-
τίας του 1950 είναι ίσως η λιγότερο μελετημένη
και το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια σημαντι-
κή προσπάθεια για την έρευνά της από τη σκο-
πιά της Αριστεράς.

Ο συγγραφέας παρουσίασε τα κεντρικά ση-
μεία που κατά την άποψή του διαμόρφωσαν την

κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα
την κρίσιμη διετία 1950-52. Κεντρική αιχμή στην
οποία επέμεινε ιδιαίτερα ήταν η απόρριψη του
μύθου ότι τα κονδύλια του Σχεδίου Μάρσαλ βοή-
θησαν την οικονομία και την κοινωνία συνολικά
να ανορθωθεί μετά τις καταστροφές του Δεύτε-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου, της ναζιστικής Κατο-
χής και του Εμφυλίου. 

Η αμερικάνικη «βοήθεια» δεν βοήθησε τους
φτωχούς αλλά κατασπαταλήθηκε από τις στρα-
τιωτικές δαπάνες, την ενίσχυση του αστυνομικού
κράτους, (ο ξεχασμένος πόλεμος της Κορέας
έπαιξε σημαντικό ρόλο) και από μια αστική τάξη
που αναζητούσε το γρήγορο κέρδος. 

Αυτή η ανάλυση όπως και οι προσπάθειες της
Αριστεράς να ανασυνταχθεί και να προσανατολι-
στεί στη νέα κατάσταση απασχόλησαν το διάλο-
γο που αναπτύχθηκε στη συνέχεια. 

Κώστας Πίττας

O  Μιχάλης Λυμπεράτος στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

OΣΥΠΑ
Ανεπιθύμητοι κρίθηκαν οι άν-

θρωποι του ΤΑΙΠΕΔ, από τους
εργαζόμενους στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας.

Όταν την Παρασκευή 6/11 οι
πρώτοι επιχείρησαν να μπουν στο
λογιστήριο της ΥΠΑ για να πά-
ρουν έγγραφα σχετικά με το ξε-
πούλημα των αεροδρομίων, οι ερ-
γαζόμενοι τους έδιωξαν και προ-
χώρησαν σε κατάληψη των γρα-
φείων. “Τους είπαμε να φύγουν κι
αν θέλουν να έρθουν με εισαγγε-
λέα και ΜΑΤ”,  δήλωσε στην τηλε-
όραση ο πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ,
Β.Αλεβιζόπουλος. “Το ΤΑΙΠΕΔ
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των
δανειστών και των ιδιωτών που
θέλουν να πάρουν τσάμπα τα αε-
ροδρόμια της χώρας μας. Είναι
μια συμμορία η οποία εκποιεί τη
δημόσια περιουσία προς όφελος
των γκάνγκστερ οι οποίοι εκβιά-
ζουν την Ελλάδα. Ήρθαν με ύφος
προκλητικότατο αναζητώντας
όξυνση κι εμείς τους είπαμε να
φύγουν και να μην ξαναπατήσουν
το πόδι τους εδώ”.

Παρέμβαση του Πανελλήνιου Σωματείου της
WIND πραγματοποιήθηκε στον «33o Αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας» στον οποίο η WIND παρι-
στάνει τον Μέγα Χορηγό και ευεργέτη. 

Μια σημαντική αθλητική εμπειρία γίνεται ευκαιρία
για τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο να φτιάξει το προφίλ
του με τη λογική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Για μια ακόμη χρονιά ήταν εκεί το σωματείο
φροντίζοντας να μετατρέψει την ευκαιρία από φιέ-
στα σε καταγγελία της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
Έξω από το ειδικό διαφημιστικό περίπτερο που εί-
χε στήσει η εταιρεία αναρτήθηκε πανό και μοιρά-
στηκε μαζικά κείμενο που ενημέρωνε τους συμμε-
τέχοντες για τις απολύσεις, τις μειώσεις μισθών,
τις συνδικαλιστικές διώξεις αλλά και για τον δικό
τους «μαραθώνιο» για την υπογραφή ΣΣΕ.

Πρόσφυγες

Το σωματείο εργαζομένων στην WIND παίρνει
την πρωτοβουλία να οργανώσει έμπρακτα την αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες και καλεί τα μέλη του
να συγκεντρώσουν τρόφιμα, φαρμακευτικό υλικό,
ρουχισμό και είδη υπόδησης τα οποία θα διατε-
θούν σε σημεία υποδοχής προσφύγων. 

Η συλλογή θα γίνεται: • Κάθε Πέμπτη 16.00-
17.00 στο γραφείο του Σωματείου (ΙΣΓ), Λ. Αθηνών
• Την Τετάρτη 11/11/15 16.00-17.00 στο ισόγειο,
Κηφισίας 66 Μαρούσι

MΑΡΟΥΣΙ
Φασιστική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό δέχτηκε η κα-

τάληψη Κούβελου στο Μαρούσι, τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας 9/11. Η απάντηση ήταν άμεση καθώς τo ίδιο απόγευμα
πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης στους δρόμους του
Μαρουσιού με κεντρικό σύνθημα "δε μας φοβίζουν - μας πει-
σμώνουν" και με συμμετοχή περισσότερων από 200 αγωνι-
στών κι αγωνιστριών. Το παρών δώσαμε και οι συντρόφισσες
και οι σύντροφοι της ΚΕΕΡΦΑ όπου και μοιράσαμε υλικό για
την κινητοποίηση 23 και 24 Γενάρη ενάντια στο φράχτη του
Έβρου. Η πορεία έκανε το γύρο του κέντρου της πόλης με
αντιφασιστικά κι αντιρατσιστικά συνθήματα. 

Αφροδίτη Φράγκου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ WIND

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πραγματοποίηση μεγάλης συναυλίας-συγκέντρωσης για

την οικονομική ενίσχυση της πρωτοβουλίας των δικηγόρων
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χ.Α αποφασίστηκε σε
σύσκεψη που κάλεσε η Αντιφασιστική Συνέλευση Αλληλεγ-
γύης τη Δευτέρα 9/11 στο Κοινωνικό Κέντρο/Στέκι Μετανα-
στών στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν μια σειρά από
συλλογικοτήτες ενώ τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία
δήλωσε και η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. Το επόμενο ραντε-
βού δόθηκε για τις 24 Νοεμβρίου με στόχο να έχουν κλεί-
σει μέχρι τότε καλλιτέχνες, ημερομηνία και χώρος.

Τ
ην Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το απόγευμα, τη
μέρα της πανεργατικής απεργίας, ξεκινάει
το 32ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της

Θεσσαλονίκης και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή
με τις ψηφοφορίες για τα καινούρια όργανα. 

Οι περίπου 500 σύνεδροι θα συζητήσουν για
τον απολογισμό των προηγούμενων ετών και θα
πρέπει να τοποθετηθούν σε σχέση με τους εργα-
τικούς αγώνες που εξελίσσονται στην πόλη μας
και τις μάχες που πρέπει να οργανωθούν το επό-
μενο διάστημα. Μάχες ώστε να ανατρέψουν τα
βάρβαρα μέτρα των προηγούμενων και των νέων
μνημονίων της κυβέρνησης που εξαθλιώνουν την
εργατική τάξη και τον λαό. 

Από τη θέση του συνέδρου και με την παρέμβα-
ση του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια θα
αναδείξουμε τους μεγάλους εργατικούς αγώνες
όπως της ΕΡΤ3, των ΕΛΤΑ, της ΕΥΑΘ, των εργα-

ζομένων της Coca Cola, της ΒΙΟΜΕ και άλλων χώ-
ρων. Θα μιλήσουμε για την αναγκαιότητα στήρι-
ξης των αγώνων και τον συντονισμό τους, κάτι
στο οποίο το Εργατικό Κέντρο μέχρι τώρα έχει
αποτύχει να είναι αποτελεσματικό. Ένας τέτοιος
συντονισμός έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδο-
μάδες με πρωτοβουλία των εργαζομένων στα λι-
μάνια και προσπαθεί να συσπειρώσει τους εργα-
ζομένους στα αεροδρόμια και τα τρένα, για να
απαντήσουν στις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις. 

Θέλουμε να γενικεύσουμε αυτό το παράδειγμα
σε όλες τις ΔΕΚΟ και τους χώρους του ιδιωτικού
τομέα και να συντονιστούν με τον δημόσιο τομέα
για να ξαναπιάσουμε το νήμα των μαζικών νικηφό-
ρων εργατικών αγώνων.

Στάθης Γιάννης
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

32o Συνέδριο ΕΚΘ 

• Η επόμενη εκδήλωση

στο Μαρξιστικό Βιβλιοπω-

λείο θα γίνει την Τρίτη 8

Δεκέμβρη στις 7.00 μμ. Ο

Δημήτρης Μαριόλης θα

παρουσιάσει το βιβλίο του

«Η αδύνατη ταξική ανα-

κωχή –Η πολιτική του

ΕΑΜ στα Υπουργεία Οι-

κονομικών, Εργασίας και

στα συνδικάτα μέχρι τα

Δεκεμβριανά». 
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Η
μερίδα υπό τον τίτλο “Το εργατικό λαϊκό
κίνημα και η αριστερά στη μάχη για την
ανατροπή” οργανώνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το

Σάββατο 14 Νοέμβρη. Η ημερίδα θα γίνει στον
Πολυχώρο “Μολύβι” που βρίσκεται στο ΜΕΤΡΟ
του Ελαιώνα (Ιερά Οδός 154 και Νάξου).

Η πρώτη συζήτηση που ξεκινά στις 5.30μμ
έχει θέμα “Το αγωνιστικό μέτωπο για την ανα-
τροπή της μνημονιακής βαρβαρότητας - Περιε-
χόμενο και μορφές οργάνωσης και ενοποίησης
της εργατικής τάξης και του λαού”. Οι ομιλη-
τές, οι οποίοι θα αναφερθούν ο καθένας σε κρί-
σιμες πλευρές της πάλης σήμερα, είναι ο Π.
Βαϊνάς, από την ΕΕ ΑΔΕΔΥ (Βασικές σκέψεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το εργατικό κίνημα σήμερα),
ο Α.Νταλακογεώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ (Η
μάχη στα λιμάνι και η πολιτική σημασία των ερ-
γατικών αγώνων), η Κ. Μένου, νέα εργαζόμενη
και μέλος της κίνησης attaCK στην ανεργία και
την επισφάλεια (Η νέα εργατική βάρδια και η
αναγκαία τομή στο εργατικό κίνημα), ο Π. Κων-
σταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ (Η αντιρατσιστική και
αντιφασιστική πάλη σαν πλευρά οργάνωσης
της τάξης), η Ε. Πορτάλιου από την Πρωτοβου-
λία πολιτών για την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ (Ο
ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ και η λαϊκή πάλη για την
προστασία της δημόσιας περιουσίας) και ο Σ.
Κοντομάρης, από το ΔΣ της Ενωσης Εργαζομέ-
νων Φυσικού Αερίου Αττικής (Η ιδιωτικοποίηση
της ενέργειας ως κομβικό σημείο της πάλης
του εργατικού κινήματος).

Στην συζήτηση παρεμβαίνουν ο Η. Λοϊζος,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου
Ν. Ηρακλείου (Η μάχη στους δήμους και το το-
πικό κράτος), ο Δ. Ζώτος, από πολιτική αγωγή
στη δίκη της ΧΑ (Η δίκη της ΧΑ κόμβος του αν-
τιφασιστικού αγώνα) και η Γ. Νίκα, Δημοτική
Σύμβουλος Καματερού-Αγ.Αναργύρων "Ανυπό-
τακτη Πόλη" (Κινήματα πόλης και λαϊκές μορ-
φές οργάνωσης στις γειτονιές).

Η δεύτερη συζήτηση που ξεκινά στις 7.45μμ
έχει θέμα “Με ποια αριστερά για την ανατροπή
της επίθεσης κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ
- Για τον αντικαπιταλιστικό αγώνα, την ΕΕ και
την εργατική χειραφέτηση”. Ομιλητές είναι ο Γ.

Ελαφρός από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Κ. Μαρματάκης
από την Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση – ΛΑΕ,
ο Π. Γκαργκάνας από το Πανελλαδικό Συντονι-
στικό Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Β. Λιόσης από
το Σύλλογο Κορδάτος και ο Σ. Γιαννόπουλος,
πρώην μέλος ΚΣ νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-Τάση Ανα-
σύνθεση.

Στη συζήτηση παρεμβαίνουν ο Χ. Μπίστης,
από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Σ. Μιχαήλ από το ΕΕΚ, ο Α. Γεωρ-
γίου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Ν. Στραβελάκης,
πρώην ΜΑΡΣ και ο Μ. Σκούφογλου από την ΚΣΕ

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η ημερίδα είναι μια πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ με στόχο -σε αυτό το κρίσιμο για το εργατι-
κό και νεολαιίστικο κίνημα διάστημα, ανάμεσα
στην πανεργατική απεργία της 12ης Νοέμβρη
και τις διαδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου- να συμβάλει στη μεγάλη
πολιτική συζήτηση για το ρόλο και τις δυνατό-
τητες του κινήματος ενάντια στα μνημόνια κα-
θώς και για την απαραίτητη στρατηγική εναλλα-
κτική.

Λ.Β.

Την Παρασκευή 6 Νοέμβρη
έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο
Τούμπας η εκδήλωση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης με θέμα «Να ανατρέ-
ψουμε παλιά και νέα Μνημό-
νια. Καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες, όχι οι τροϊκανοί».

Πρώτος πήρε το λόγο ο
Θανάσης Αγαπητός, πρό-
εδρος του Β’�Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, που ανέδειξε
τα χαρακτηριστικά της αντερ-
γατικής επίθεσης ιδιαίτερα
στο ασφαλιστικό και στο φο-
ρολογικό και μίλησε για την
ανάγκη συντονισμού των ερ-
γαζόμενων σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα. Επόμενος ομι-
λητής ήταν ο πανεπιστημια-
κός Σπύρος Μαρκέτος που
εστίασε στο προσφυγικό, το-
νίζοντας ότι οι πρόσφυγες εί-
ναι θύματα της Δύσης και
πως η ελληνική κυβέρνηση
θέλει να τους χρησιμοποιήσει
ως αποδιοπομπαίους τρά-
γους για την επισιτιστική κρί-
ση που θα φέρει η συνέχιση
της λιτότητας.

Μετά μίλησε ο Νίκος Χατζά-
ρας, μέλος του ΔΣ του συλλό-
γου εργαζομένων στο Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο
οποίος έδωσε την εικόνα της
συνέλευσης στο χώρο του
που αποφάσισε κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων ενόψει
της γενικής απεργίας και επι-
σήμανε ότι στην εργατική τά-
ξη δεν επικρατεί κλίμα παραί-
τησης αλλά διάθεση μάχης.

Ακολούθησε συζήτηση και
η εκδήλωση τέλειωσε με πρό-
σκληση όλων στην πανεργατι-
κή απεργία της 12 Νοέμβρη
και τη διαδήλωση του Πολυ-
τεχνείου.

Μπάμπης Κουρουνδής 

Εκδήλωση
τοπικής
επιτροπής
Ανατολικής
Θεσσαλονίκης

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/11 αίθουσα Ανδρόγεω 7μμ
Η εμπειρία του Πολυτεχνείου 
και η επαναστατική στρατηγική σήμερα
Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπουλος, 
Αντώνης Δραγανίγος, Γιάννης Φελέκης

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

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Πολιτιστικό Κέντρο, 
Παπάγου 7, Χαλάνδρι 7.30μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια,
Ομιλητής από Attac στην ανεργία
και την επισφάλεια

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, 
ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 7.30 μμ
Ομιλητές : Γιάννης Θεοχάρης, μέλος ΔΣ
Σωματείου Intracom,  Ηλίας Λοίζος, πρό-
εδρος σωματείου εργαζομένων Δήμου
Ηρακλείου και ομιλητές από ΠΕΜΕΝ και
5μηνους συμβασιούχους

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – 
ΠΑΓΚΡΑΤΊΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11  7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και τα καθήκοντα
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς

Συνέλευση Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11
Στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ

Εκδηλώσεις τοπικών επιτροπών ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
στη μάχη 
για την 
ανατροπή



«Κ
αι γύρω απ' αυτούς ήταν η απέραν-
τη Ρωσία, που αγκομαχώντας από
τους πόνους, γεννούσε τον καινού-

ριο κόσμο. Η υπηρέτρια, που προηγούμενα
της φέρνονταν σαν να ήταν ζώο και δεν την
πλήρωναν σχεδόν τίποτα, απόχτησε το αίσθη-
μα της ατομικής της αξιοπρέπειας. Ένα ζευ-
γάρι παπούτσια κόστιζε πάνω από εκατό ρού-
βλια κι επειδή οι αποδοχές της δεν ξεπερνού-
σαν συνήθως τα τριάντα πέντε ρούβλια το μή-
να, η υπηρέτρια αρνούνταν να στέκεται στις
ουρές και να χαλάει τα παπούτσια της. Αυτό
όμως ήταν το λιγότερο. Στην καινούρια Ρωσία
ο άνθρωπος - άντρας ή γυναίκα - απόχτησε
δικαίωμα ψήφου, εκδόθηκαν εργατικές εφη-
μερίδες που μιλούσαν για καινούρια και εκ-
πληκτικά πράγματα, εμφανίστηκαν τα Σοβιέτ,
εμφανίστηκαν τα επαγγελματικά συνδικάτα.
Ακόμα κι οι αμαξάδες είχαν το επαγγελματικό
τους συνδικάτο και τον αντιπρόσωπό τους
στο Σοβιέτ της Πετρούπολης. Οι υπηρέτες και
οι σερβιτόροι οργανώθηκαν και παραιτήθηκαν
από τα φιλοδωρήματα. Στους τοίχους όλων
των εστιατορίων κρέμονταν πινακίδες που
έλεγαν: ‘Εδώ δεν παίρνουν φιλοδώρημα’ ή:
‘Αν κάποιος είναι υποχρεωμένος να δουλέψει
σαν σερβιτόρος για να βγάλει το ψωμί του αυ-
τό δε σημαίνει καθόλου, πως μπορούμε να
τον προσβάλουμε με ελεημοσύνες’».

Αυτές οι γραμμές προέρχονται από την πέ-
να του Τζον Ριντ, του Αμερικάνου επαναστάτη
δημοσιογράφου που τον Οκτώβρη συμπληρώ-
θηκαν 95 χρόνια από το θάνατό του. Και είναι
μέρος του βιβλίου που τον έχει κάνει γνωστό
σε γενιές αγωνιστών της Αριστεράς, το «Δέκα
Μέρες Που Συγκλόνισαν τον Κόσμο». Σ’ αυτό
ο Ριντ καταγράφει με απαράμιλλη ζωντάνια
και κοφτερή ματιά τις μέρες πριν την κατάλη-
ψη της εξουσίας από τα σοβιέτ με επικεφαλής
τους μπολσεβίκους τον Οκτώβρη του 1917. 

Ο Τζον Ριντ έφτασε στην «κόκκινη Πετρού-
πολη» τον Αύγουστο του 1917, αμέσως μετά
την αποτυχία του πραξικοπήματος του στρα-
τηγού Κορνίλοφ. Οι μπολσεβίκοι είχαν παίξει
πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινητοποίηση των
σοβιέτ, των εργοστασιακών επιτροπών, των
επιτροπών των στρατιωτών που διέλυσε τους
πραξικοπηματίες –τα στρατιωτικά τμήματα
που διοικούσαν συνέλαβαν τους αξιωματι-
κούς τους. Αυτό που ακολούθησε ήταν η κα-
τάκτηση της πλειοψηφίας στα σοβιέτ από
τους μπολσεβίκους και ο Οκτώβρης του 1917.
Το ρεπορτάζ του Ριντ, γιατί αυτό είναι το βι-
βλίο, κόβει την ανάσα: από μια συνέλευση σε
στρατώνα ή την «οχλαγωγία» της ολομέλειας
του σοβιέτ σε μεταφέρει στα «τσάγια» της
«καλής» κοινωνίας, δίπλα σε μια συζήτηση με
τον Τρότσκι ή τον Λουνατσάρσκι διαβάζεις τις
απόψεις των αξιωματικών του Γενικού Επιτε-
λείου, βιομηχάνων που περιμένουν το χειμώνα
και την πείνα για «να βάλουν μυαλό» στους
εργάτες. 

Όμως, ο Ριντ δεν έκανε «αντικειμενική δη-
μοσιογραφία» στην Πετρούπολη ούτε έγραψε
το βιβλίο για να γίνει μπεστ-σέλερ (παρόλο
που έγινε). Το έγραψε σαν κομμουνιστής, για
να κάνει γνωστό στο εργατικό κίνημα της Αμε-
ρικής την αλήθεια για την Οκτωβριανή Επανά-
σταση και τους μπολσεβίκους. Η μικρή παμ-
φλέτα Πως Λειτουργούν Τα Σοβιέτ (που κυ-
κλοφορεί από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο)
αντλεί από το ίδιο υλικό και δημοσιεύτηκε σαν
άρθρο τον Οκτώβρη του 1918 στο περιοδικό
Liberator που είχε στενές σχέσεις με τις ομά-
δες που θα συγκροτούσαν λίγους μήνες μετά

το Κομμουνιστικό Κόμμα. 
Έτσι κι αλλιώς ο Ριντ είχε σταματήσει να εί-

ναι «ουδέτερος» για πολλά χρόνια. Παιδί μιας
ευκατάστατης οικογένειας αστών από το
Πόρτλαντ του Όρεγκον, είχε μπροστά του μια
ανέφελη και άνετη ζωή όταν πέρασε τις εισα-
γωγικές για το Χάρβαρντ το 1906. Κοινωνικός,
όμορφος, με αθλητικές επιδόσεις, τα λεφτά
του μπαμπά –τι άλλο να ζητούσε κανείς; Κι
όμως, στον «Τζακ» -το χαϊδευτικό του- δεν αρ-
κούσαν αυτά.  

Όταν αποφοίτησε αποφάσισε να επισκεφτεί
την Γηραιά Ήπειρο όπως φιλοδοξούσε να κά-
νει κάθε καλλιεργημένος ευκατάστατος Αμε-
ρικάνος –αλλά ο Ριντ έπιασε δουλειά σαν θερ-
μαστής στο καράβι που τον μετέφερε εκεί για
«να δει τη ζωή». Όταν γύρισε στη Νέα Υόρκη
έγινε κεντρική φιγούρα ενός λογοτεχνικού πε-
ριοδικού του Masses –σημείο συνάντησης και
ζύμωσης όλων των πολιτικών και λογοτεχνι-
κών ριζοσπαστικών ρευμάτων της εποχής. 

Η περήφανη τάξη

Και κάπου στο 1912 ο Ριντ συνάντησε την
εργατική τάξη. Όχι την «αόρατη» τάξη που
υποφέρει, αλλά την περήφανη τάξη που πα-
λεύει. Ο Ριντ βρέθηκε να καλύπτει δημοσιο-
γραφικά την απεργία των 25.000 υφαντουρ-
γών στο Λόρενς της Μασαχουσέτης –μετανά-
στριες οι περισσότερες, από 51 διαφορετικές
χώρες. Σε εκείνη την απεργία πρωτακούστηκε
το σύνθημα «Οι εργάτριες θέλουν ψωμί, αλλά
θέλουν και τριαντάφυλλα». Ηγεσία της απερ-
γίας ήταν οι Γουόμπλις οι Βιομηχανικοί Εργά-
τες του Κόσμου (IWW) και εκεί ο Ριντ γνώρισε
δυο από τους ηγέτες τους τον θρυλικό
«Μπιγκ» Μπιλ Χέιγουντ και τη φλογερή Ελί-
ζαμπεθ «Γκέρλι» Φλιν. 

Ήταν ζήτημα χρόνου να πέσει με τα μούτρα
στην επόμενη μάχη –στη απεργία στο Πάτερ-
σον του Νιου Τζέρσι το 1913. Ο Ριντ έχει αφή-

σει μια αθάνατη μαρτυρία αυτής της μάχης,
ένα ακόμα άρθρο, με τον εύγλωττο τίτλο Πό-
λεμος στο Πάτερσον. Αυτή τη φορά δεν πε-
ριορίστηκε στο γράψιμο. Πήρε μέρος στις
απεργιακές φρουρές, συνελήφθη και πέρασε
κάποιες μέρες στη φυλακή. Όταν βγήκε επέ-
στρεψε στη Νέα Υόρκη και με την παρότρυν-
ση των συντρόφων από τους IWW κινητοποί-
ησε τους καλλιτέχνες φίλους του για να ανε-
βάσουν μια θεατρική παράσταση με θέμα την
απεργία στη Μάντισον Σκουέρ, την οποία πα-
ρακολούθησαν 20.000 συμπαραστάτες. 

Από τα εργοστάσια του Νιου Τζέρσεϊ ο Ριντ
βρέθηκε στο επαναστατημένο Μεξικό του
1913 ακολουθώντας το στρατό του Πάντσο
Βίγια στην εκστρατεία του –το ομώνυμο βι-
βλίο με τη συλλογή των άρθρων του από αυτή
την περίοδο αποζημιώνει ακόμα και σήμερα
σαν ανάγνωσμα. Ο επαναστατικός πόλεμος
στο Μεξικό που ήταν στην κορυφή της επικαι-
ρότητας στις ΗΠΑ επισκιάστηκε το 1914 από
τα γεγονότα στην Ευρώπη –τον Αύγουστο
εκείνης της χρονιάς ξέσπασε η καταστροφή,
ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Ο Ριντ ανήκε στη μικρή μειοψηφία των ριζο-
σπαστών και σοσιαλιστών που δεν παρασύρ-
θηκαν από το ρεύμα του πατριωτισμού και
της πολεμοκαπηλείας. Γι’ αυτόν ο Πρώτος
Παγκόσμιος ήταν ένας «πόλεμος των εμπό-
ρων» -ο τίτλος ενός άρθρου του το 1914 το
οποίο τέλειωνε με τη φράση: «Αυτός δεν είναι
ο πόλεμός μας». Και αυτή η πεποίθηση έγινε
ακόμα πιο δυνατή όσο ο Ριντ ζούσε από κοντά
το σφαγείο σαν πολεμικός ανταποκριτής,
πρώτα στη δυτική Ευρώπη και μετά στα Βαλ-
κάνια και στην Ρωσία. 

Όταν ξέσπασε η Επανάσταση στη Ρωσία
τον Φλεβάρη, έστειλε κύματα ελπίδας σε εκα-
τομμύρια εργάτες και καταπιεσμένους σε όλο
τον κόσμο. Για ανθρώπους σαν τον Ριντ ήταν
κάτι παραπάνω από ελπίδα. Η Ρωσική Επανά-

σταση έδειχνε το δρόμο για την κοινωνική
απελευθέρωση σε όλο τον κόσμο. 

Όταν ο Ριντ επέστρεψε στις ΗΠΑ τον Γενά-
ρη του 1918 το νεοδημιουργημένο FBI τον πε-
ρίμενε στο λιμάνι για να τον συλλάβει και να
του κατασχέσει το αρχείο που μετέφερε για
να γράψει το βιβλίο του. Η μια δίκη διαδεχό-
ταν την άλλη, με πλήθη «αγανακτισμένων πο-
λιτών» να βρίζουν τον «προδότη» και τον
«πράκτορα». 

Όπλο

Η δημοσιογραφία δεν ήταν πλέον επαρκές
όπλο. Ο Ριντ έγινε μέλος της Αριστερής Πτέ-
ρυγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της πτέ-
ρυγας που τασσόταν υπέρ των μπολσεβίκων.
Στις 30 Αυγούστου του 1919 ξεκίνησε τις ερ-
γασίες του το συνέδριο του κόμματος και οι
εκπρόσωποι της αριστεράς εκδιώχτηκαν –
ανάμεσά τους και ο Ριντ. Αυτοί έσπευσαν αμέ-
σως να ιδρύσουν το Κομμουνιστικό Εργατικό
Κόμμα της Αμερικής (μια άλλη ομάδα κυρίως
από τις «εθνικές ομοσπονδίες» του ΣΚ ίδρυσε
την επόμενη μέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα
της Αμερικής). 

Ο Ριντ έγινε ο εκδότης και διευθυντής της
βασικής εφημερίδας του κόμματος, της Φω-
νής του Εργάτη και μέλος της ηγεσίας του.
Δεν είχε πολλά «μαρξιστικά διαπιστευτήρια»:
στην ιδρυτική σύσκεψη ένας γνωστός «μαρξι-
στής» διανοούμενος ο Λιούις Μπουντέν τον
κορόιδεψε γιατί έκανε μια ανακριβή αναφορά
στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο –κι ο Ριντ εξα-
γριωμένος πήγε σπίτι του για να φέρει ένα αν-
τίτυπο του Μανιφέστου και να αποδείξει ότι η
αναφορά του ήταν σωστή. 

Όμως παρόλα αυτά ο Ριντ δεν ήταν απλά
ένας «ρομαντικός» διανοούμενος που κόλλη-
σε στο κομμουνιστικό κίνημα για συναισθημα-
τικούς λόγους (όπως υπονοεί η κατά τ’ άλλα
θαυμάσια ταινία «Οι Κόκκινοι» του 1981 με
πρωταγωνιστή τον Γουόρεν Μπίτι). Ο Ριντ ξα-
ναπήγε στην Ρωσία για να αντιπροσωπεύσει
το κόμμα του στο Δεύτερο Συνέδριο της Κομ-
μουνιστικής Διεθνούς και εκεί δεν είχε πρό-
βλημα να διαφωνήσει με τους μπολσεβίκους
για ζητήματα όπως η ένταξη στα συντηρητικά
συνδικάτα της Αμερικάνικης Ομοσπονδίας
Εργασίας (AFL). 

Από το δεύτερο Συνέδριο της Κομιντέρν ο
Ριντ βρέθηκε αντιπρόσωπος στο Συνέδριο
των Λαών της Ανατολής στο Μπακού –την
προσπάθεια των μπολσεβίκων να συσπειρώ-
σουν όλα τα κινήματα στις αποικίες που πά-
λευαν ενάντια στον ιμπεριαλισμό και να κερδί-
σουν τους καλύτερους αγωνιστές τους στις
ιδέες της ταξικής πάλης και του μαρξισμού.
Εκεί αρρώστησε από τύφο και ξεψύχησε στις
17 Οκτώβρη του 1920 στη Μόσχα. 

Θάφτηκε στη «νεκρόπολη των ηρώων της
επανάστασης» στην Κόκκινη Πλατεία του
Κρεμλίνου –εκεί που είχαν θαφτεί εκατοντά-
δες εργάτες και φαντάροι που είχαν πέσει
στις μάχες του Οκτώβρη του 1917 στη Μό-
σχα. Αργότερα με το μαυσωλείο και τη μού-
μια του Λένιν αυτό το σημείο έγινε σύμβολο
της κρατικής ισχύος της γραφειοκρατίας
που έπνιξε την κληρονομιά του κόκκινου
Οκτώβρη. Το 1920 όμως ο συμβολισμός
ήταν διαφορετικός. Για τους μπολσεβίκους
η Ρώσικη Επανάσταση ήταν η πρώτη πράξη
της παγκόσμιας επανάστασης και ο Ριντ
ήταν ήρωάς της.

Λέανδρος Μπόλαρης 
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Τζον Ριντ - Η Επανάσταση
είναι συγκλονιστική
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ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11
Αίθουσα Προβολών Γραμματεία

ΣΓΤΚΣ, 2μμ
Ομιλητές: Ελένη Πορτάλιου, κα-
θηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Μιχάλης Μιλτσακάκης, μέλος
ΔΣ ΔΟΕ, Μάρω Κουρή φωτογρά-
φος
Προβολή ταξιδιού προσφύγων Αι-
γαίο-Βερολίνο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ11/11 Αίθριο, 2μμ
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
πανεπιστημιακός Σλαβικών Σπου-
δών , Γιώτα Ιωαννίδου, μέλος Δ.Σ
ΟΛΜΕ, Γιώργος Πίττας Επιτροπή
Αλληλεγγύης στο Παλαί, Γιου-
σούφ Οζντερίμ, Πολιτιστικό Κέν-
τρο Κουρδιστάν

ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 
ΑΘΕ10, Επίκεντρο Μεγάλο Αμφι-

θέατρο Χημικού, 2μμ
Ομιλητές: Έφη Καρακαντζά, πα-
νεπιστημιακός τμήμα Φιλολογίας,
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΚΕΕΡΦΑ
ΦΜΣ ΕΚΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/11 
Αμφ. ΦΜ3 Χημικό, 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας Επιτρο-
πή Αλληλεγγύης στο Παλαί, Μιχά-
λης Μιλτσακάκης, μέλος ΔΣ ΔΟΕ
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11
Αρχιτεκτονική Αμφιθέατρο, 7.30μμ
Ομιλητές: Βασίλης Πέτσης, ΕΡΑ
Βόλου, Παντελής Παναγιωτακό-
πουλος ΚΕΕΡΦΑ

Όταν στις 25 Γενάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ
κέρδισε για πρώτη φορά τις 
εκλογές και σχημάτισε κυβέρνηση,
οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Καπιτα-
λιστές και γραφειοκράτες πέρασαν
κρίση πανικού, και γι’ αυτό έβαλαν
λιτούς και δεμένους για να ανατρέ-
ψουν τις συνέπειες εκείνης της νί-
κης.

Όλοι ήξεραν ότι η δύναμη που
έφερε αυτό το αποτέλεσμα ήταν το
εργατικό κίνημα και η αντίστασή του
απέναντι στον πόλεμο που του είχαν
κηρύξει τραπεζίτες, επιχειρηματίες
και κόμματα της κυρίαρχης τάξης.
Τα μέσα που χρησιμοποίησαν δεν
ήταν στρατιωτικά, αλλά οικονομικά
και πολιτικά, όπως το έχουν ξανακά-
νει. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι σ’ αυτές τις
πιέσεις, υποχώρησε. Από κει που
κέρδισε τις εκλογές με σύνθημα
«Θα ανατρέψουμε τα Μνημόνια»,
προχώρησε στην υπογραφή του τρί-
του Μνημονίου με τη συνεργασία
της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ που είχαν
υπογράψει τα δυο προηγούμενα. 

Αυτές οι δραματικές εξελίξεις
άνοιξαν μια καινούργια περίοδο για
όλο το εργατικό κίνημα και την Αρι-
στερά στην Ελλάδα. Η δεύτερη
εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον Σε-
πτέμβρη δεν σταμάτησε ούτε την
κρίση του σαν κόμμα ούτε την εργα-
τική αντίσταση. Άνοιξαν, όμως, πλα-
τιά ερωτήματα που μέχρι τώρα έμοι-
αζαν απαντημένα.

Τι κόμμα ήταν και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ; 
Πώς οργανώνουμε την αντίσταση

σήμερα;
Πώς αντιμετωπίζουμε την ΕΕ-

φρούριο που πνίγει τους πρόσφυ-
γες; Υπάρχει εναλλακτική προοπτική
απέναντι στον καπιταλισμό; 

Ποιος ο ρόλος της αριστεράς;
Το περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα

Κάτω» οργανώνει μια μέρα με συζη-
τήσεις πάνω στις κρίσιμες και καυ-
τές για όλους μας ερωτήσεις. Η
συμμετοχή σας θα είναι συμβολή.
Μην το χάσετε!

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής κρίση του καπιταλισμού

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;

Η εργατική αντίσταση σε Μνημόνια παλιά και νέα.

Ο πόλεμος στη Συρία από τις αραβικές επαναστάσεις 
στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς

Καταπίεση και απελευθέρωση

Ευρώπη-φρούριο – Καλοδεχούμενοι μετανάστες και πρόσφυγες

Μέσα ή έξω από την Ε.Ε.;

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ

12.00μ-1.30μμ  
Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής 

κρίση του καπιταλισμού

2.00μμ-3.30μμ 
Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;

4.00μμ-5.30μμ 
Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 

Σύνορα ανοιχτά

6.00μμ-7.30μμ 
Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11, Εργατικό Κέντρο,
7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11, ΟΝΑ Κυψέ-
λης( Καλογερά 18), 6.30μμ 
Ομιλητές: Κατίνα Θεοδωροπούλου
εκπαιδευτικός Γ’ ΕΛΜΕ, Μανώλης
Πίκουλας Επιτροπή Αλληλεγγύης,
Γιουσούφ Οζντερίμ, Πολιτιστικό
Κέντρο Κουρδιστάν, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11, White Rabbit (Σο-
λωμού 12), 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Μαρματάκης
μέλος ΑΡΚ, Ξένια Χρυσοχόου, πα-
νεπιστημιακός, Λαμπρινή Θωμά,
παραγωγός ντοκυμαντέρ, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡ-
ΦΑ 
ΝΙΚΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 6.30μμ Δημαρχείο
Ομιλητές: Ακρίτας Καλούσης,
γραμματέας συλλόγου Δασκάλων
Νίκαιας, Μαρία Ντεβενζή εκπαι-
δευτικός, ΕΛΜΕ Πειραιά, Κυριακή
Παπαθανασοπούλου μεταπτυχια-
κή φοιτήτρια ιστορικός 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11, Ξυλοτεχνία (Πα-
ρασκευοπούλου κ Κ.Παλαμά), 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Παπανικολάου,
γιατρός-Δημ. Σύμβουλος Περιστε-
ρίου, Χρήστος Κωνσταντακόπου-
λος, Κίνηση χειραφέτησης ΑμΕΑ «
Μηδενική Ανοχή», Νίκη Αργύρη,
ΚΕΕΡΦΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11, Ιατρικός Σύλλο-
γος (έναντι Δημοτικού Θεάτρου),
7μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για
τους πρόσφυγες, Πέτρος Κων-
σταντίνου συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Αντώνης Νταλακογεώργος πρό-
εδρος ΠΕΝΕΝ
Παρεμβαίνουν: Γιάννης Προβατάς,
εργαζόμενος Μεταξά, Αντώνης
Αλφιέρης, Αντιναζιστική Πρωτο-
βουλία Πειραιά, Νάντερ Αλχαμ-
πούνι, Σύλλογος Σύρων Αποδήμων
Ελλάδος

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, ΠΠΙΕΔ, 7μμ
Ομιλητές: Μάρω Κουρή φωτορε-
πόρτερ, Γιώργος Πίττας, Επιτροπή
Αλληλεγγύης στο Παλαί, Τάσος
Κωνσταντινίδης, πρόεδρος Ένω-
σης Γονέων. 
Συνδιοργάνωση: ΚΕΕΡΦΑ -Ένωση
Γονέων και Κηδεμόνων
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, Θέατρο Ελυζέ,
7μμ 
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, Κίνημα
στην Πόλη, Έντι Τοπιάνα, κοινότη-
τα Αλβανίας, Αγλαία Κυρίτση, δη-
μοσιογράφος, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Βασί-
λης Παπαϊωάννου, Πολιτιστικός
Σύλλογος « Ιλισσός», Δημήτρης
Χαραλαμπόπουλος, ΔΣ σωματείου
Παίδων Αγ. Σοφία.
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, καφέ Κρίκος (Γεν-
ναίου Κολοκοτρώνη), 7μμ
Ομιλητές: Βασίλης Κουκαλάνι,
ηθοποιός, Νίκος Αγγελίδης, δημο-
σιογράφος ΕΡΤ, Θανάσης Καμπα-
γιάννης, Δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, Πολιτιστικό
Κέντρο Πετρούπολης (Εθνικής Αν-
τιστάσεως 61), 7μμ
Ομιλητές: Ριούλα Αλατζάκη-Τζωρ-
τζιώτη, πρόεδρος Ένωσης Γονέων
Πετρούπολης, Αντώνης Πέττας
πρόεδρος Γ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττι-
κής, Γιώργος Χρόνης Δ.Σ. Γληνός-
Δημ. Σύμβουλος Ιλίου, Τάκης Τερ-
ζόγλου ΠΟΣ-ΟΣΕ, Νίκη Αργύρη
ΚΕΕΡΦΑ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, ΤΥΠΕΤ, 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Συντονισμός συλλογικοτήτων κ
φορέων Βριλήσεων.
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11, Ελληνικό Μολύ-
βι- Μετρό Ελαιώνας, (Ιερά Οδός
154 κ Νάξου), 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 15/12, Πνευματικό Κέντρο,
7μμ

Ανοιχτές Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

Στις σχολές…

Μονοήμερα με
επαναστατικές
ιδέες και
συζητήσεις

2.00μμ-3.30μμ Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής κρίση του καπιταλισμού

4.00μμ-5.30μμ Όχι στην Ευρώπη-φρούριο Σύνορα ανοιχτά

6.00μμ-7.30μμ Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ

Αθήνα
Κυριακή 29 Νοέμβρη, ΑΣΟΕΕ 10πμ-8μμ

Ξάνθη
Κυριακή 13 Δεκέμβρη, Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο
Κυριακή 6/12, Αίθ. Παλιά Περιφέρεια

Χανιά
Σάββατο 5/12, Εργατικό Κέντρο

Θεσσαλονίκη
Σάββατο 12/12, ΕΔΟΘ
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ 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 δι-
καιο 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 πο-
λι 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα -

μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής
τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα
Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο
ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -
νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των
μετα να στών. 

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους κα-
τα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι
απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα
επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό

κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί -
θει τους εργά τες για την επα να στα τι κή
προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -
κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε
αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης,
απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

...................................................................................................................................

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

................................................ ...................................................................................

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

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

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

...................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 7πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζ. Μικράς Ασίας 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

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Παπαγάλος 
(απέναντι Δεληολάνη) 6.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Στην τελική ευθεία για 
την πανεργατική και πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης κ Σταυραετού) 7μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Munches 7μμ
Στην τελική ευθεία για 
την πανεργατική και πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 5.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 5.30μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για 
την πανεργατική και πώς συνεχίζουμε
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Θεοδώρα Ζωή
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Άσπα Πλεξίδα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
• 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 επανά-
σταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, β’ όρ. 7μμ
Το Πολυτεχνείο – 
οι ρίζες της εξέγερσης
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η πάλη ενάντια σε νεοναζί, 
μνημόνια και φράχτες
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Βαβέλ 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 
βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Το Πολυτεχνείο ζει
Ομιλητής: Σάραντος Κυβέλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 
βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου 6μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Χρώματα 8μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!

Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία 
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Ντόγανου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 ΕΛΜΕ Γκράβα 7.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ La Rose 
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Ευρώπη φρούριο: 
ο πόλεμος ενάντια στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Πικ-απ 
(δημοφώντος κ Κυμαίων 1) 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – 
αντίσταση και προοπτική
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ (Θεσσαλονίκης) 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Ευρώπη φρούριο: 
ο πόλεμος ενάντια στους πρόσφυγες
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων – στοά) 7μμ

Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Όαση
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 καφέ Ποέτα 2.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 καφέ Άνεμος 3μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Ανοιχτά
σύνορα – Να πέσει ο φράχτης στον Έβρο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσονιτόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 White Rabbit 
(Σολωμού 12) 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – 
αντίσταση και προοπτική
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο, καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 καφέ Quiz 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλητής: Άλκης Θεοδωρόπουλος

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ

Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Πετρόπουλος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Όχι φράχτη στον Έβρο – ενάντια στην
Ευρώπη φρούριο
Ομιλητής: Στέλιος Μανουράς
• ΠΕΜΠΤΗ 19/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 Goody’s 8μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/11 Στέκι Πολιτιστικών Ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – 
αντίσταση και προοπτική
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 καφέ Κουρμπέτι 4.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» 
στο «αριστερό success story»;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 
κυλικείο δημαρχείου Κερατσινίου 7μμ
Η πάλη ενάντια σε νεοναζί, μνημόνια και
φράχτες
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 2μμ
Πώς παλεύεται ο ρατσισμός
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΞΑΝΘΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/11 Πολυτεχνείο 6μμ
Ο δρόμος του Νοέμβρη επαναστατικός
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
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Τι πυροδότησε τις εξεγέρσεις, και ποια ήταν η

απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με αυτά τα

γεγονότα;

Στις 6:12μμ της 27ης Οκτωβρίου του 2005
στο Κλισί-σου-Μπουά, στα περίχωρα του Παρι-
σιού, ο Μπουνά Τραορί και ο Ζιγιέτ Μπεννά
πέθαναν αφού χτυπήθηκαν από ρεύμα τάσης
20.000V. Ήταν 15 και 17 χρονών αντίστοιχα. Ο
φίλος τους Μουιτίν τραυματίστηκε σοβαρά.
Για αρκετά λεπτά η συνοικία τους, το Σεν
Πουατιέ, βυθίστηκε στο σκοτάδι. 

Αυτή η παρέα των φίλων είχε μόλις φύγει
από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, με τη μπάλα
στα χέρια, για να αποφύγουν μια εξακρίβωση
της αστυνομίας. Η αστυνομία τους κυνήγησε
και αυτοί κρύφτηκαν στον υποσταθμό της
ΔΕΗ. Τα λόγια ενός αξιωματικού στο κέντρο
επιχειρήσεων της αστυνομίας ακούγονται σαν
θανατική καταδίκη: «αν μπουν στον υποσταθ-
μό δεν τους κόβω να έχουν πολλές ελπίδες».
Η αστυνομία έφυγε από τον τόπο του συμβάν-
τος χωρίς να καλέσει βοήθεια. 

Το δικαστήριο όμως, φέτος κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι (οι αστυνομικοί) δεν είχαν αντι-
ληφθεί την ύπαρξη «κάποιου επερχόμενου κιν-
δύνου». Απαλλάχτηκαν. Για το δικαστικό σύστη-
μα δεν υπήρξαν θύματα. Φεύγοντας από το δι-
καστήριο ο Αντέλ, αδερφός του Ζιγιέτ είπε «την
αστυνομία δεν την αγγίζει κανείς».

Οι εξεγέρσεις στα φτωχά προάστια πάντα
συνδέονταν με τους θανάτους νεαρών στους
οποίους εμπλεκόταν η αστυνομία. Και το δικα-
στικό σύστημα σε όλες τις περιπτώσεις έχει
σταθεί στο πλευρό της αστυνομίας. 

Πώς αντέδρασαν οι αρχές στην εξέγερση;

Αρχικά αρνήθηκαν τα ίδια τα γεγονότα. Ο
υπουργός Εσωτερικών Νικολά Σαρκοζί και ο
πρωθυπουργός Ντομινίκ ντε Βιλπέν είπαν την
επόμενη μέρα ότι η αστυνομία δεν είχε καταδιώ-
ξει τους Τραορί και Μπεννά. Από το βράδυ της
ίδιας μέρας που πέθαναν οι δύο νέοι, η βίαιη κα-
ταστολή της αστυνομίας άναψε το φιτίλι της πυ-
ριτιδαποθήκης της φτώχειας και της περιφρόνη-
σης. Με τον ίδιο τρόπο επίδρασε και η εκτόξευ-
ση χειροβομβίδας στο τζαμί της περιοχής Κλισί-
σου-Μπουά κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Οι φλόγες της εξέγερσης απλώθηκαν σε πε-
ρισσότερες από 200 πόλεις. Πολλοί πολιτικοί,
διανοητές και δημοσιογράφοι επιχείρησαν να
αναπλάσουν το ερώτημα του ρατσισμού και της
φτώχειας με κριτήριο την εθνική καταγωγή των
εξεγερμένων. Ο συγγραφέας Αλέν Φίνκελκροτ εί-
πε «αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι φτωχοί, είναι
Μουσουλμάνοι». Ο Ζεράρ Λαρσί, υπουργός Ερ-
γασίας, υποστήριξε ότι το πρόβλημα αφορά στην
πολυγαμία! Ο Βιλπέν κήρυξε τη χώρα σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιώντας έναν
νόμο από το 1955 όταν η Γαλλία ξεκίνησε τον πό-
λεμο ενάντια στην αλγερινή ανεξαρτησία και είχε
χρησιμοποιηθεί τελευταία φορά το 1984 στην
αποικία της Νέας Καληδονίας.

Η καταστολή έγινε η πολιτική έκφραση του
τρόπου που γινόντουσαν αντιληπτοί οι φτωχοί
άνθρωποι των προαστίων. Τα προάστια έγιναν
πειραματικά εργαστήρια για τη δημιουργία νέ-
ων τρόπων τσακίσματος κάθε κοινωνικού αγώ-
να. Σαν τέτοιο θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε
και να περιγράφουμε κάθε μορφή αντι-βίας.
Όσο για το Κλισί-σου-Μπουά, μια γραμμή
τραμ επρόκειτο να φτιαχτεί το 2005 για να κα-
ταστήσει πιο ανοιχτή την πόλη και να βελτιώ-
σει την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας. Το έρ-
γο αυτό αναβλήθηκε για το 2018.

Ποιες ήταν οι μορφές, η δυναμική 

και τα όρια αυτής της εξέγερσης;

Πρώτα και κύρια ήταν η ανάγκη του κόσμου
να υψώσει ανάστημα και να υπερασπιστεί την
αξιοπρέπεια του. «Οι ζωές μας αξίζουν όσο και
οι δικές σας!», «οι δικοί μας θάνατοι είναι δικό
σας πρόβλημα!». Συγκρούσεις ξέσπασαν ανά-
μεσα στον κόσμο των γειτονιών και την αστυ-
νομία – μόνο την αστυνομία.

Ο τρόπος με τον οποίο απλώθηκαν (οι συγ-
κρούσεις) σε όλη τη Γαλλία και τις αποικίες
της αποκάλυψε τον συστηματικό και δομικό
χαρακτήρα του κρατικού ρατσισμού. Μετά
από τρεις εβδομάδες κανένας δεν μπορούσε
να αγνοήσει την πολιτική διάσταση. Προφα-
νώς και πάντα μπορούμε να εντοπίσουμε τα
όρια δράσεων όπως ο εμπρησμός ενός κάδου,
το πέταγμα μιας πέτρας, ή το ξέσκισμα του
πουκαμίσου του αφεντικού, όπως έκαναν πρό-
σφατα οι εργάτες της Air France.

Αλλά αυτά είναι η έκφραση της νομιμοποι-
ημένης αντι-βίας, και η απαρχή μιας νέας συ-
νείδησης της συλλογικής δύναμης. Οπότε είναι
πιο χρήσιμο να αναρωτιόμαστε για τα όρια της
πολιτικής στήριξης που είχε αυτή η αντεπίθε-
ση. Αυτοί που έχουν την εξουσία κάνουν ό,τι
μπορούν ιδεολογικά και υλικά για να τους απο-
μονώσουν. Μέχρι τώρα το έχουν καταφέρει.

Πώς αντέδρασαν οι διάφορες δυνάμεις 

του εργατικού κινήματος στην εξέγερση;

Η Επαναστατική Κομμουνιστική Λίγκα (LCR) –
πρόδρομος του σημερινού Νέου Αντικαπιταλι-
στικού Κόμματος (NPA) – κάλεσε τον κόσμο στο
δρόμο για να αμφισβητήσει την απαγόρευση κυ-
κλοφορίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι Πρά-

σινοι επίσης εναντιώθηκαν (στην απαγόρευση
κυκλοφορίας). Η ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος (στμ. αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ) ρωτούσε
την Δεξιά κυβέρνηση πόσες τούμπες έπρεπε να
κάνει.

Η ριζοσπαστική αριστερά ήταν κατά βάση
απούσα από αυτές τις περιοχές και στα δικα-
στήρια, όπου 526 δικάστηκαν με συνοπτικές
διαδικασίες, 422 από αυτούς φυλακίστηκαν. Η
απουσία «φωνάζει» σε σχέση με την αποσύνδε-
ση της ριζοσπαστικής αριστεράς από ολόκληρα
τμήματα του πληθυσμού. Παρόλα αυτά μερι-
κούς μήνες πριν αυτές οι περιοχές ψήφισαν μα-
ζικά Όχι – ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της
αριστεράς- στο δημοψήφισμα για το Ευρωσύν-
ταγμα. Μερικούς μήνες αργότερα οι φοιτητές
από αυτές τις συνοικίες θα βρίσκονταν ανάμε-
σα στα 3 εκατομμύρια διαδηλωτές ενάντια στο
νόμο CPE για την απασχόληση των νέων.

Οι οργανώσεις των οποίων η πολιτική βασίζε-
ται στην ισότητα πρέπει να επανεκκινήσουν το
λογισμικό τους. Χρειάζεται να καταλάβουν ότι οι
συγκεκριμένοι αγώνες ενάντια στη δομική αστυ-
νομική βία και ενάντια στον ρατσισμό, την ισλα-
μοφοβία ή τις διακρίσεις ενάντια στους Ρομά εί-
ναι κεντρικοί, και όχι δευτερεύοντες. Πρέπει να
αποδεχτούν την αυτό-οργάνωση αυτών των
αγώνων, ως προϋπόθεση για να αναγνωρίσουν
τους καταπιεσμένους ως πολιτικό υποκείμενο. 

Γιατί η αστυνομική βία 

παίζει τόσο σημαντικό ρόλο;

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει συνεχείς
προσπάθειες που πιέζουν προς την κατεύθυν-
ση του «νόμος και τάξη». Νέοι νόμοι για την
ασφάλεια ψηφίστηκαν το 1981, 1986, 1991,
1993, 1997, 2001 και από το 2002 μέχρι το

2008 ψηφίζονταν τουλάχιστον τρεις τον χρό-
νο. Κάθε ένας από αυτούς έχει περιστείλει τις
ελευθερίες όλων. Αλλά κάποιοι από αυτούς
αντιμετώπιζαν τους κατοίκους των προαστίων
σαν ένα είδος «εσωτερικού εχθρού». Το ίδιο
έκαναν και οι πολιτικοί στους λόγους τους.
Στις 20 Ιουνίου του 2005 ο Σαρκοζί έδωσε μια
ομιλία λέγοντας ότι ήθελε να καθαρίσει «με τη
μάνικα». Στις 25 Οκτώβρη του ίδιου έτους μί-
λησε στην Αρζεντέιγ και χρησιμοποίησε τον
όρο «όχλος». Μόλις δύο μέρες αργότερα το
Κλισί-σου-Μπουά εξεγέρθηκε.

Οι πολιτικοί και πολλά από τα MME πλάθουν
ένα μύθο σε σχέση με του Μαύρους, τους Άρα-
βες, τους Ρομά και γενικότερα τους κατοίκους
των προαστίων. Ονειρεύονται αξίες που τους
αποδίδουν ενώ χαρακτηρίζουν τους εαυτούς
τους φορείς των λεγόμενων δυτικών αξιών. Αυ-
τό που απομένει είναι να ιεραρχήσουν αυτές τις
αξίες και να μετατρέψουν την σύγκρουση των
πολιτισμών σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. 

Ο σημερινός πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς
δείχνει το δρόμο. Βρίσκεται ταυτόχρονα σε
πόλεμο τόσο μέσα όσο και έξω από τα σύνο-
ρα, που τόσο αγαπάει, με την ίδια ρατσιστική
και νέο-αποικιακή ρητορική. Καταφέρθηκε
εναντίον μιας δικαστικής απόφασης που κατα-
δίκαζε τα ρατσιστικά κριτήρια της αστυνομίας
στους ελέγχους. Αυτό αποτελεί την πολιτική
στήριξη στις ρατσιστικές πρακτικές που υπάρ-
χουν στη Γαλλία. Αυτή η προτροπή να αντι-
λαμβανόμαστε τον κόσμο μέσα από τέτοιες
κατηγοριοποιήσεις είναι σχέδιο για ιδεολογική
προσαρμογή. Σκοπεύει στο να διχάσει αυτούς
που έχουν κάθε λόγο να ενωθούν – και για να
ενώσει αυτούς που έχουν κάθε λόγο να πα-
λεύουν ο ένας τον άλλο.

Στο μεταξύ εμείς πληρώνουμε την κρίση
τους. Χρονιά με τη χρονιά η ανισότητα αυξά-
νει. Και στα προάστια ένας στους τρείς ζει κά-
τω από τα όρια της φτώχειας. Οι Μουσουλμά-
νοι στη Γαλλία αντιμετωπίζουν περισσότερες
διακρίσεις εις βάρος τους στη δουλειά από ότι
οι μαύροι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μια πρόσφα-
τη μελέτη του Ιδρύματος Μουντέιν.  

Τι έχει αλλάξει για το κίνημα στα προάστια 

και την πάλη ενάντια στην αστυνομική βία;

Αυτές οι εξεγέρσεις έχουν μακρά ιστορία
αγώνων από τους μετανάστες – από το Κίνημα
των Αράβων Εργατών τη δεκαετία του 1970 με
διαδηλώσεις, απεργίες και συγκρούσεις. Αυτοί
οι αγώνες σχημάτισαν το πολιτικό έδαφος –
δυστυχώς για εκείνους τους δογματικούς που
βλέπουν πραγματικούς αγώνες μόνο μέσα
στους χώρους δουλειάς.

Τμήμα αυτής της ιστορίας είναι η εμπειρία
ότι οι αγώνες αυτοί ενσωματώνονται από τη
σοσιαλδημοκρατία, τους αρνούνται ή τους κα-
πελώνουν. Έτσι για να αναδειχθεί μια νέα γενιά
ακτιβιστών, η ανεξαρτησία του αγώνα τους εί-
ναι θεμελιώδης. Αυτό είναι και το πλαίσιο της
Πορείας για Αξιοπρέπεια και Ενάντια στον Ρα-
τσισμό που πραγματοποιήθηκε το περασμένο
Σάββατο. Έφερε κοντά βετεράνους από την
Πορεία για την Ισότητα και Ενάντια στον Ρατσι-
σμό του 1983 και ακτιβιστές από πιο πρόσφα-
τες καμπάνιες ενάντια στην αστυνομική βία. 

Η πρωτοβουλία σκόπευε να είναι μια πορεία
των θυμάτων της κρατικής βίας, μια πορεία
όλων αυτών που παλεύουν για πραγματικά ίσα
δικαιώματα. Ο σκοπός είναι να ανακτήσουμε
την αξιοπρέπεια μας. Αντίθετα με όσους μας
κυβερνούν εμείς δεν χάσαμε ποτέ τη δική μας.

ΠΑΡΙΣΙ, 10 χρόνια μετά
Εξεγέρσεις ενάντια στην αστυνομική καταστολή συγκλόνισαν τα γαλλικά προάστια

πριν δέκα χρόνια. Ο Ομάρ Σλαουτί, ακτιβιστής στην Αρζaντέιγ, κοντά στο Παρίσι,

μιλάει για τις ρίζες τους, την πολιτική και την παρακαταθήκη που άφησαν. Ο Ομάρ

είναι μέλος της Καμπάνιας για τον Αλί Ζιρί, του δολοφονημένου από την Αστυνομία

το 2009. Η συνέντευξη αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του γαλλικού NPA

l’Anticapitaliste και στο Socialist Worker του Λονδίνου. Μεταφράστηκε από το

Μανώλη Σπαθή.

Παρίσι, Νοέμβρης 2005
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Π
ου βαδίζει η παγκόσμια οι-
κονομία; Οι απόψεις διαφέ-
ρουν σημαντικά στις δυο

πλευρές του Ατλαντικού.

Την περασμένη εβδομάδα ο διοι-
κητής της Τράπεζας της Αγγλίας, ο
Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε ότι τα
βρετανικά επιτόκια ενδέχεται να
παραμείνουν στο εξαιρετικά χαμη-
λό επίπεδο του 0.5% μέχρι το 2017.
Ο βασικός λόγος τον οποίο επικα-
λέστηκε ήταν η επιβράδυνση στις
ονομαζόμενες "αναδυόμενες αγο-
ρές" -την Κίνα, τη Βραζιλία και τις
αντίστοιχες χώρες.

Γράφει ο Άλεξ Καλλινικος

Ο Άντι Χάλντειν, ο επικεφαλής οι-
κονομολόγος της τράπεζας, είχε
πάει τον Σεπτέμβρη ένα βήμα πα-
ρακάτω, προτείνοντας να μειωθούν
και άλλο τα επιτόκια. Όπως έλεγε,

"Τα πρόσφατα γεγονότα αποτε-
λούν το πιο πρόσφατο κεφάλαιο σε
αυτό που θα μπορούσε να ονομα-
στεί η τρίτομη τριλογία της κρίσης.
Ο Πρώτος Τόμος αυτής της τριλο-
γίας ήταν η 'Αγγλοσαξονική' κρίση
του 2008-9. Ο Δεύτερος ήταν η κρί-
σης της 'Περιοχής του Ευρώ" του
2011/12. Και τώρα ενδέχεται να
μπαίνουμε στα πρώτα κεφάλαια
του Τρίτου Τόμου της τριλογίας,
στην κρίση των 'Αναδυόμενων Αγο-

ρών' που ξεκίνησε το 2015".
Στην άλλη μεριά του Ωκεανού,

όμως, η Διοίκηση της Fed, της κεν-
τρικής τράπεζας των ΗΠΑ, ετοιμά-
ζεται να ανεβάσει τα επιτόκια, κατά
πάσα πιθανότητα τον Δεκέμβρη.
Την περασμένη Παρασκευή το
Γραφείο Εργατικής Στατιστικής
ανακοίνωσε ότι η απασχόληση αυ-
ξήθηκε κατά 271,000 μέσα στον
Οκτώβρη.

"Η αγορά εργασίας της Αμερικής
πάτησε τον περασμένο μήνα τέρμα
γκάζι", έγραφε με κομμένη την ανά-
σα από ενθουσιασμό η εφημερίδα
Financial Times. Οι "σοβαροί" οικο-
νομολόγοι υποστηρίζουν τώρα ότι
η οικονομία των ΗΠΑ έχει πλησιά-
σει επικίνδυνα στην κατάσταση της
"πλήρους απασχόλησης" και για
αυτό η Fed πρέπει να αυξήσει τα
επιτόκια για να εμποδίσει την υπερ-
θέρμανση. 

Οι πανηγυρισμοί είναι μάλλον
υπερβολικοί. Το περασμένο τρίμη-
νο η αμερικανική οικονομία δημι-
ούργησε κατά μέσο όρο 187 χιλιά-
δες θέσεις κάθε μήνα -πολύ κάτω
από τις 260 χιλιάδες που δημιουρ-
γούσε κάθε μήνα το 2014. Η οικο-
νομία αναπτύχθηκε στο τρίτο τρί-
μηνο του 2015 κατά ένα μίζερο
1.5% και τα τελευταία στοιχεία από

τη βιομηχανία είναι φτωχά. 
Ακόμα χειρότερα, η συμμετοχή

στο εργατικό δυναμικό ήταν μόλις
62.4% τον Οκτώβρη, το χειρότερο
επίπεδο από τα τέλη της δεκαετίας
του 1970. Αυτό ενδέχεται να έχει
κάποια σχέση με τα ευρήματα των
οικονομολόγων Αν Κέις και Άνγ-
κους Ντίτον που ανακάλυψαν ότι η
θνησιμότητα των μεσηλίκων, λευ-
κών (μη Ισπανόφωνων), μη πτυχι-
ούχων Αμερικάνων αυξήθηκαν
δραματικά ανάμεσα στο 1999 και
το 2013. Και τα δυο στοιχεία είναι
είναι ενδεικτικά μιας εργατικής τά-
ξης συντετριμμένης από τα χαμηλά
μεροκάματα και τις σκληρές συν-
θήκες εργασίας.

Κίνητρα

Η χλιαρή ανάκαμψη από τη Με-
γάλη Ύφεση του 2008-9 έχει οδη-
γήσει πολλούς Αμερικάνους οικο-
νομολόγους -για παράδειγμα τον
Λόρενς Σάμερς και τον Πολ
Κρούγκμαν- στο σημείο να υποστη-
ρίζουν, όπως και ο Χάλντειν, ότι τα
κίνητρα είναι υπερβολικά χαμηλά.

Ο μεγάλος άγνωστος σε όλη αυ-
τή τη συζήτηση είναι η Κίνα. Η στι-
βαρή ανάπτυξη της Κίνας μετά το
2008-9 έδωσε μια σημαντική ώθη-
ση στις άλλες "αναδυόμενες οικο-

νομίες" που την προμηθεύουν με
τρόφιμα και πρώτες ύλες. Αυτή η
ανάπτυξη, όμως, στηρίχτηκε σε μια
τεράστια αύξηση του δανεισμού
και των επενδύσεων που επέκτει-
ναν την παραγωγική δυνατότητα
γρηγορότερα από την ικανότητα
των αγορών να απορροφούν τα πα-
ραγόμενα προϊόντα.

Τώρα οι επενδύσεις περικόπτον-
ται και η οικονομική ανάπτυξη της
Κίνας επιβραδύνεται. Τον Οκτώβρη
τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισα-
γωγές έπεσαν. Οι εισαγωγές σιδη-
ρομεταλλεύματος έπεσαν 12.3%
κάτω. Του άνθρακα 21.4%.

Αυτή η επιβράδυνση έχει άμεσο
αντίκτυπο στις οικονομίες σαν τη
Βραζιλία, που προμηθεύει την Κίνα
με σιδηρομετάλλευμα. Πριν από
μερικές εβδομάδες επισκεύθηκα
την επαρχία Minais Gerais της Βρα-
ζιλίας και είδα με τα ίδια μου τα μά-
τια πόσο κατακλυσμένη είναι από
τα ορυχεία σιδήρου. Την περασμέ-
νη εβδομάδα ένα παλιρροϊκό κύμα
λάσπης και αποβλήτων από ένα
από αυτά τα ορυχεία έπνιξε τη κω-
μόπολη Bento Rodrigues, αφήνον-
τας πίσω της δεκάδες αγνοούμε-
νους.

Αυτή η τραγωδία είναι μια υπεν-
θύμιση για τους πολλούς τρόπους

με τους οποίους η αμείλικτη συσ-
σώρευση του κεφαλαίου μετατρέ-
πει σε θύματά της τους ανθρώ-
πους. Στα "ραντάρ" των χρηματοπι-
στωτικών αγορών, όμως, δεν θα εί-
ναι παρά μια σύντομη, ασήμαντη,
κουκίδα. Η μοναδική τους έγνοια
είναι πόσο έχει συνθλίψει η επιβρά-
δυνση στην Κίνα τις τιμές του σιδή-
ρου και των άλλων πρώτων υλών,
που συμπιέζουν με την σειρά τους
τα κέρδη των πολυεθνικών επιχει-
ρήσεων σαν την BHP Billiton & Va-
le, την ιδιοκτήτρια του εν λόγω
ορυχείου. 

Το πραγματικό πρόβλημα δεν εί-
ναι αν τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά
ή πολύ χαμηλά. Το πραγματικό
πρόβλημα είναι ότι οι καπιταλιστι-
κές οικονομίες είναι κουρδισμένες
στο ρυθμό του κέρδους. Ο μαρξι-
στής οικονομολόγος, Μάικλ Ρόμ-
περτς υποστηρίζει ότι η κρίση την
οποία συνεχίζουμε να βιώνουμε εί-
ναι αποτέλεσμα των χαμηλών πο-
σοστών κέρδους που κάνουν τις
επιχειρήσεις απρόθυμες να επεν-
δύσουν. Το πραγματικό κόστος,
όμως, αυτού του κυνηγιού του κέρ-
δους φαίνεται ανάγλυφα από την
καταστροφή στο Bento Rodrigues
και τα στοιχεία για τη θνησιμότητα
στις ΗΠΑ. Και το κόστος αυτό με-
τριέται σε ανθρώπινες ζωές.

Οι δρόμοι του Λονδίνου γέμισαν και
πάλι από το φοιτητικό κίνημα. Σε μια δια-
δήλωση που είχε καλεστεί για τις 4/11
από την Εθνική Καμπάνια Ενάντια στα
Δίδακτρα και τις Περικοπές και τη Φοιτη-
τική Συνέλευση Ενάντια στη Λιτότητα,
πάνω από 10.000 φοιτητές βάδισαν δυ-
ναμικά. Το κυρίαρχο αίτημα ήταν η εναν-
τίωση στην περικοπή της κρατικής χρη-
ματοδότησης για τους φοιτητές που θα
ισοδυναμεί με αύξηση των διδάκτρων
και ακόλουθα αύξηση του φοιτητικού
χρέους. (Είναι κανόνας πλέον οι φοιτη-
τές να χρηματοδοτούν τις σπουδές τους
με δάνεια που θα αποπληρώνονται με
απευθείας κρατήσεις από τον μισθό
τους όταν βρουν δουλειά).

Κοινός τόπος όσων πήραν τον λόγο
στη συγκέντρωση ήταν ότι πρόκειται για
ένα καθαρά ταξικό μέτρο που θα κάνει
ακόμα πιο δύσκολη για τα παιδιά της ερ-
γατικής τάξης την πρόσβαση στα πανε-
πιστήμια. Είναι σαφές πλέον και στον τε-
λευταίο ότι η εφαρμογή της άγριας λιτό-
τητας που ονειρευόταν ο Κάμερον ότι θα
εφάρμοζε, δεν θα είναι περίπατος. Σε
κάθε βήμα υλοποίησης τέτοιων μέτρων
δημιουργούνται εστίες αντίστασης.

Το άλλο βασικό αίτημα των φοιτητών
είναι η μάχη ενάντια στον ρατσισμό στα
πανεπιστήμια. Η λεγόμενη Στρατηγική
της Πρόληψης που εφαρμόζεται σε πολ-

λά πανεπιστήμια είναι μια πολιτική που
στοχοποιεί κυρίως τους Μουσουλμά-
νους και Μαύρους φοιτητές και βάζουν
το πανεπιστήμιο σε ρόλο ασφαλίτη. Σύμ-
φωνα με αυτή, θα πρέπει οι καθηγητές
να «παρατηρούν» τους φοιτητές τους και
αν έχουν ριζοσπαστικές ιδέες να το ανα-
φέρουν. 

Το NUS (αντίστοιχο της ΕΦΕΕ) κάνει
γύρο εκδηλώσεων σε πανεπιστήμια όλης
της χώρας με θέμα «Είμαστε φοιτητές
και όχι ύποπτοι» ενώ φωνάχτηκαν και
συνθήματα υπέρ των προσφύγων. Όταν
πια η διαδήλωση έφτασε στο Υπουργείο

Εσωτερικών, που είναι υπεύθυνο για
τους πρόσφυγες και τη Στρατηγική της
Πρόληψης, τα πνεύματα οξύνθηκαν και
κάποιοι άναψαν καπνογόνα και εκτόξευ-
σαν μπογιά στο κτίριο. Η αστυνομία συ-
νέλαβε 12 φοιτητές και οι συγκρούσεις
απλώθηκαν μέχρι το τέλος της διαδήλω-
σης. 

Το NUS καλεί σε αποχές από τα μαθή-
ματα στις 17 Νοέμβρη ενώ στις 21 Νοέμ-
βρη είναι προγραμματισμένο το Πανβρε-
τανικό συνέδριο της Φοιτητικής Συνέλευ-
σης. 

Μ.Σ.

Εκατοντάδες περικύκλωσαν την πρωθυπουργική κατοικία
στο Λονδίνο την Τετάρτη 4/11. Στην κινητοποίηση διαμαρτυ-
ρίας ενάντια στην επίσημη επίσκεψη του δικτάτορα Σίσι στο
Λονδίνο, συμμετείχαν και καλούσαν η Συμμαχία Σταματήστε
τον Πόλεμο, η Πρωτοβουλία για Αλληλεγγύη στην Αίγυπτο,
και η καμπάνια Σταματήστε τον Σίσι ενώ υπήρχε και αντι-
προσωπία του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας (Unite).

Το αιγυπτιακό καθεστώς - συνώνυμο με το πνίξιμο της
επανάστασης - είναι υπεύθυνο για 40.000 φυλακίσεις αντι-
φρονούντων και σκληρή καταστολή σε όποια κινηματική
προσπάθεια. Πολλοί από τους διαδηλωτές είναι συγγενείς
φυλακισμένων και βασανισμένων ηλεκτρίζοντας με τις μαρ-
τυρίες τους την ατμόσφαιρα. Τα συνθήματα που κυριάρχη-
σαν ήταν «ντροπή στον Κάμερον». Ακτιβιστές ντυμένοι με
λευκές στολές οι οποίες είχαν πιτσιλιές από κόκκινη μπογιά
ώστε να θυμίζουν αίμα ξάπλωσαν στην Ντάουνινγκ Στριτ (η
οδός στην οποία βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία) ενώ
είχαν στις πλάτες τους γραμμένα συνθήματα όπως «Δημο-
κρατία» και «Λευτεριά στη Μαχιενούρ». Οι ακτιβιστές συνε-
λήφθησαν από την αποδοκιμαζόμενη αστυνομία.

Λίγο αργότερα έφτασαν και υποστηρικτές του Σίσι με μι-
σθωμένα διώροφα λεωφορεία κρατώντας πλακάτ που εγρα-
φαν «Σίσι σε αγαπάμε» προκαλώντας τους διαδηλωτές. Τε-
λικά ο δικτάτορας αναγκάστηκε να μπει από την πίσω πόρ-
τα, χαλώντας την ατμόσφαιρα που ονειρευόταν ο Κάμερον.
Ο τελευταίος ήθελε να στήσει κλίμα ότι η Βρετανία παίζει
καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας
στην Αίγυπτο (μετά την πτώση του αεροπλάνου) με τον Σίσι
να βαδίζει σαν επίσημος καλεσμένος στο κόκκινο χαλί. Οι
διαδηλωτές φρόντισαν να χαλάσουν το κλίμα αυτό και να
υπενθυμίσουν ότι ο Σίσι είναι ένας στυγνός δικτάτορας που
έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα. 

Στη μέγγενη του κέρδους

Ανεπιθύμητος ο ΣίσιΛΟΝΔΙΝΟ Οι φοιτητές στους δρόμους



Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Η Αναστασία Δαμίγου, έμπορος, κατέθεσε
στις 6 Νοέμβρη, 26η ημέρα της δίκης. Η
μάρτυρας διατηρεί 17 χρόνια κατάστημα
καλλυντικών στην Παναγή Τσαλδάρη, λίγα
μόνο βήματα από το σημείο όπου δολοφονή-
θηκε ο Παύλος Φύσσας. Το κατάστημα ήταν
κλειστό την ώρα της δολοφονίας ενώ η ίδια
ενημερώθηκε γι’ αυτήν το επόμενο πρωί
όταν πήγε στη δουλειά.

Η κατάθεσή της, που κινήθηκε γύρω από
τις κάμερες ασφαλείας που διαθέτει το κατά-
στημα και τί αυτές κατέγραψαν το επίμαχο
βράδυ, δημιούργησε σοβαρά ερωτηματικά
για την έρευνα της αστυνομίας την επόμενη
μέρα της δολοφονίας. Όπως είπε, η αστυνο-
μία δεν επισκέφτηκε το μαγαζί της παρά μία

βδομάδα με δέκα μέρες αργότερα, ενώ δεν
κατάσχεσε τις κάμερες, ούτε καν είδε, παρά
τις δικές της παροτρύνσεις, το υλικό που εί-
χαν τραβήξει. Αντίθετα, οι δύο αστυνομικοί -
ένας με πολιτικά και ένας ένστολος- που την
επισκέφτηκαν, περιορίστηκαν να την ρωτούν
για έναν δημοσιογράφο του Alpha, που την
επόμενη της δολοφονίας, όπως είχε περι-
γράψει η ίδια νωρίτερα, είχε μπει στο μαγαζί

της και είχε ζητήσει να δει τα βίντεο από τις
κάμερες. Ήταν τσατισμένος και έβριζε τους
δημοσιογράφους “ότι αυτοί θα μας κατα-
στρέψουν”, είπε για τον έναν αστυνομικό.

“Επί μία εβδομάδα ούτε ένας αστυνομικός,
δεν πήγε σε αυτό το μαγαζί να δει τις κάμε-
ρες”, σχολίασε ο Ανδρέας Τζέλλης, συνήγο-
ρος πολιτικής αγωγής, κάνοντας επίσης λόγο
για το περιβάλλον ασυλίας στο οποίο λει-

τουργούσε η Χρυσή Αυγή. Ενώ και ο Τάκης
Ζώτος, επίσης συνήγορος Πολιτικής Αγωγής,
μίλησε για την ελλειπή έρευνα της αστυνο-
μίας ζητώντας από το δικαστήριο να αναζη-
τηθεί το βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού.

Συμπληρωματικά ο Κώστας Παπαδάκης
επισήμανε ότι “είδαμε κατά την εξέταση του
προηγούμενου μάρτυρα αστυνομικού την
ολιγωρία της αστυνομίας την ημέρα του φό-
νου και τώρα βλέπουμε την ολιγωρία της την
επόμενη ημέρα... Αν ήταν ληστεία τράπεζας,
αμέσως θα είχαν κατασχεθεί οι κάμερες. Εδώ
η Αστυνομία απουσιάζει πλήρως. Θυμίζει την
περίπτωση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, στην
οποία δεν έγινε έρευνα για τον δράστη”.

«Οι δημοσιογράφοι 
θα μας καταστρέψουν»

Κ
λειδώνει ολοένα και περισσό-
τερο η κατηγορία της εγκλη-
ματικής οργάνωσης στη δίκη

της Χρυσής Αυγής. Κάθε συνεδρία-
ση του Τριμελούς Εφετείου Κακουρ-
γημάτων, που συνεχίζει να εξετάζει
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, εί-
ναι και μια αποκάλυψη για τη δράση
του τάγματος εφόδου της Χρυσής
Αυγής εκείνο το βράδυ. Ο ένας μετά
τον άλλο, οι μάρτυρες που ανεβαί-
νουν στο βήμα προσθέτουν επιπλέον
στοιχεία για τη δολοφονική επίθεση
συμπληρώνοντας το παζλ τόσο της
ίδιας της εγκληματικής οργάνωσης
όσο και του πλαίσιου ασυλίας κάτω
από το οποίο λειτουργούσε.

Ο Δημήτρης Κουρετζής, αστυνο-
μικός της Αμέσου Δράσεως, κατέθε-
σε στις 4 Νοέμβρη, 25η ημέρα της
δίκης. Ο μάρτυρας ανήκε στο πλή-
ρωμα του πρώτου περιπολικού που
έφτασε στο σημείο της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα, ελάχιστη ώρα
μετά το μαχαίρωμα. Ήταν εκείνος
που, όπως είπε, βρήκε το μαχαίρι
και έκανε τη σύλληψη του Ρουπα-
κιά. Σε εκείνον πρώτη φορά παρα-
δέχτηκε ο Ρουπακιάς τη δολοφονία
και την πολιτική του ένταξη λέγον-
τάς του “Εγώ το έκανα, μην το πείτε
πουθενά, μη με πειράξετε, είμαι δι-
κός σας, της Χρυσής Αυγής”.

Ο αστυνομικός, συνοδός στο περι-
πολικό εκείνο το βράδυ, περιέγραψε
λεπτομερώς τα γεγονότα από τότε
που πήραν με το συνάδελφό του
Ν.Μ. το σήμα, στις 00.03, για “συμ-
πλοκή ατόμων στην Τσαλδάρη” μέ-
χρι τη στιγμή που παρέδωσαν το
Ρουπακιά και το φονικό όπλο στο
αστυνομικό τμήμα Κερατσινίου γυρί-
ζοντας πίσω στο σημείο “για αναζη-
τήσεις”. Επί της ουσίας, η μαρτυρία
του ξεκινά από τη στιγμή που ο Ρου-
πακιάς έχει μαχαιρώσει τον Παύλο
Φύσσα και έχει μόλις μπει ξανά μέσα
στο, ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας, αυτοκίνητό του το οποίο είναι
“με αναμμένα φώτα και μηχανή”.

Όπως προέκυψε από την κατάθε-

ση του μάρτυρα, μέχρι τη στιγμή που
βλέπουν ένα άτομο στη θέση του
οδηγού και τοποθετούν το περιπολι-
κό “σε σχήμα Τ μπροστά στο αμάξι
για να μην μπορεί να φύγει”, κανείς
και τίποτα δεν μπλοκάρει το αυτοκί-
νητο από πουθενά. Όσο για τις ομά-
δες ΔΙΑΣ, αυτές, είπε σε αρκετές
σχετικές ερωτήσεις, βρίσκονται μα-
κριά, “εμποδίζουν τον όχλο που είναι
συγκεντρωμένος τριγύρω να προ-
σεγγίσει”. Αυτός που του υποδει-
κνύει το δράστη, είναι ένας από την
παρέα του αιμόφυρτου Φύσσα.

“Ήταν νηφάλιος”  

Κρίσιμη ήταν η επισήμανση του
μάρτυρα, περιγράφοντας τη σύλλη-
ψη, ότι ο Ρουπακιάς ήταν ήρεμος,
“νηφάλιος” όπως είπε συγκεκριμένα,
και κάπνιζε, παραμένοντας απαθής.
Όχι τυχαία γύρω από αυτή την εικό-
να έγιναν αργότερα πολλές ερωτή-
σεις τόσο από την πολιτική αγωγή
όσο -κυρίως- από την υπεράσπιση
καθώς ακύρωνε με μια λέξη ολόκλη-
ρη την γραμμή της ότι ο Ρουπακιάς
αμύνθηκε σε επίθεση από την παρέα
του Φύσσα. “Εχω δει άνθρωπο πα-

γωμένο, σε κατάσταση σοκ, να μην
μπορεί να μιλήσει”, επέμεινε ο μάρ-
τυρας απαντώντας στο συνήγορο
του Ρουπακιά, “Εκείνος κάπνιζε και
έδινε την εικόνα του αδιάφορου
ακόμα και με τον τρόπο που μου μί-
λησε. Δεν αντιδρούσε ενώ ένα παιδί
δίπλα του ήταν αιμόφυρτο”.

Αποκαλυπτική ήταν και η περιγρα-
φή της ομολογίας του Ρουπακιά, δεί-
χνοντας την αίσθηση ασυλίας που εί-
χαν οι χρυσαυγίτες. “Τον οδηγώ στο
περιπολικό, στο πίσω κάθισμα, κάθο-
μαι δίπλα του. Φεύγουμε για το τμή-
μα γύρω στις δώδεκα και τέταρτο.
Τον ρωτάω τι έχει γίνει και μου λέει
δε ξέρω. Τον παροτρύνω ξανά ανα-
φέροντας ότι θα βρούμε αποτυπώμα-
τα, στοιχεία κλπ. Τότε μου λέει: Εγώ
το έκανα, μην πείτε τίποτα, είμαι δι-
κός σας. Φοβήθηκα μήπως είναι συ-
νάδελφος. Τον ρωτάω τι εννοεί. Μου
απαντά είμαι της Χρυσής Αυγής”.

Σε ερώτηση της πολιτικής αγω-
γής, ο αστυνομικός αποκάλυψε πως
το τελευταίο διάστημα ο ίδιος και η
οικογένειά του δέχονται απειλές για
τις οποίες έχει ενόρκως καταθέσει
στην υπηρεσία του. Συγκεκριμένα

είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελ-
φός του έχουν δεχτεί ανώνυμα απει-
λητικά τηλεφωνήματα, ενώ στις 22
Οκτώβρη, στην ακριβώς προηγού-
μενη συνεδρίαση του δικαστηρίου,
του χάραξαν το αυτοκίνητο. Όπως
είπε το συνδέει με το γεγονός της
δημοσιοποίησης των στοιχείων των
μαρτύρων κατηγορίας καθώς δεν
εμπλέκεται με κάποια άλλη μεγάλη
υπόθεση. Στο τέλος ζήτησε την
προστασία του δικαστηρίου ώστε να
μην ελλοχεύει κίνδυνος για τον ίδιο
και την οικογένειά του.  

Σχολιάζοντας στην επόμενη συνε-
δρίαση του δικαστηρίου στις 6/11
την κατάθεση του Κουρετζή, οι συ-
νήγοροι της πολιτικής αγωγής τόνι-
σαν όλα τα στοιχεία που προσέθεσε
η μαρτυρία του.

“Από όλες πλέον τις καταθέσεις
προκύπτει ότι η Χρυσή Αυγή είναι
παρούσα και ενεργή στο σημείο”,
είπε ο Θανάσης Καμπαγιάννης. “Ο
δράστης δηλώνει πού ανήκει, την
πολιτική του ένταξη, ελάχιστά λεπτά
μετά. Πρόκειται για ομολογία του
οργανωμένου χαρακτήρα της επίθε-
σης, για ανάληψη της πολιτικής και

της ποινικής ευθύνης. Η δήλωση εί-
μαι δικός σας είναι επίσης σημαντι-
κό στοιχείο γιατί αποδεικνύει τις
προνομιακές σχέσεις της Χρυσής
Αυγής με τους κρατικούς μηχανι-
σμούς, την αίσθηση ασυλίας που εί-
χε η οργάνωση ότι είναι δυνατό το
ακαταδίωκτο. Επίσης ο μάρτυρας
επιβεβαιώνει τις επιθέσεις της Χρυ-
σής Αυγής σε αλλοδαπούς”.

“Ο μάρτυρας δεν καλείται να κα-
ταθέσει το ίδιο βράδυ αλλά οκτώ
μήνες μετά”, συμπλήρωσε ο Κώ-
στας Παπαδάκης αναφερόμενος
στο ότι η πρώτη κατάθεση του
αστυνομικού γίνεται το Μάη του
2014, “Ο δράστης κινείται ελεύθερα
μετά το μαχαίρωμα, δεν είναι ούτε
υπό επιτήρηση ούτε υπό σύλληψη.
Οι ΔΙΑΣ είναι σε απόσταση πολλών
μέτρων. Ο εντοπισμός του δράστη
γίνεται από φίλο του Φύσσα. Έχου-
με την ομολογία της πράξης αλλά
και την δήλωση είμαι δικός σας, διά-
λογος που αποσιωπάται για πολ-
λούς μήνες. Όπως και η πρόσφατη
ανάληψη της πολιτικής ευθύνης από
το Μιχαλολιάκο, έξω έχει βουίξει ο
τόπος, αλλά το μόνο που δεν έχει
απασχολήσει είναι το δικαστήριο”.

“Αυτό να το πείτε στο τέλος, δεν
έχουμε φθάσει ακόμη στα αναγνω-
στέα, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη”,
απάντησε στο τελευταίο αυτό σχόλιο
η πρόεδρος του δικαστηρίου, ενώ λί-
γο μετά ο συνήγορος του Μιχαλολιά-
κου προκάλεσε γέλια στο ακροατή-
ριο όταν είπε “Να μην ανησυχούν οι
συνήγοροι της πολιτικής αγωγής, θα
προσφέρουμε εμείς στο δικαστήριο
το σύνολο της συνέντευξης”.

Η υπεράσπιση δεν τόλμησε να  αν-
τικρούσει κανένα από τα επίμαχα
σημεία της κατάθεσης του μάρτυρα,
περιορίζοντας το σχολιασμό της σε
δηλώσεις του τύπου “ουδέν προσέ-
φερε ο μάρτυρας” ή περί “υπερβολι-
κών περιγραφών” από τον αστυνομι-
κό που “έζησε κάπως κινηματογρα-
φικά την πρώτη του σύλληψη”(!).

Λένα Βερδέ

Ο δολοφόνος δήλωνε “δικός τους”

Ο χρυσαυγίτης
δολοφόνος του
Π. Φύσσα,
Γιώργος
Ρουπακιάς 


