
Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr25 Nοεμβρίου 2015 Νο 1200

στον

ΠΟΛΕΜΟ

H
άποψή
μας 

σελίδα 3

Η συνέχεια στη σελίδα 3

σελίδα 20

σελίδα  5

σελίδες 8, 9

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΙΡΑΚ ΓΑΖΑ ΣΥΡΙΑ

Ο
«σοσιαλιστής» πρόεδρος της Γαλλίας
Φρανσουά Ολάντ ζήλεψε τη δόξα του
Μπους και του Μπλερ και σέρνει την

Ευρώπη σε ένα νέο γύρο του δεκαπενταε-
τούς πολέμου «κατά της τρομοκρατίας». Το
αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκολ» βρίσκεται
ήδη στην ανατολική Μεσόγειο και οι βόμβες
των αεροπλάνων του τσακίζουν ό,τι έχει μείνει
όρθιο στη Συρία, ενώ ο ίδιος ο Ολάντ τρέχει
στον Ομπάμα και στον Πούτιν για να συντονί-
σουν την επέμβασή τους.

Όπως έγινε στις ΗΠΑ μετά την τραγωδία
των Δίδυμων Πύργων της Νέας Υόρκης, η
σφαγή στο Παρίσι χρησιμοποιείται για να
κλιμακωθούν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατο-
λή αλλά και στο εσωτερικό, αυτή τη φορά
της ΕΕ. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
φραγμοί ακόμη και στα σύνορα ανάμεσα
στις χώρες της ζώνης Σένγκεν, τρομοϋστε-
ρία και ισλαμοφοβία.Από την  πορεία του Πολυτεχνείου στην Αθήνα.



Νο 1200, 25 Νοεμβρίου 2015 Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

«Τα νέα είναι καλά. Συμφωνία σε όλα
τα ζητήματα. Το Euroworking Group
χαιρέτισε την πρόοδο που σημειώθη-
κε». 

Γερούν Ντάισελμπλουμ
πρόεδρος Eurogroup

«Η σημερινή ψηφοφορία στην Αθήνα
είναι ακόμα ένα βήμα μπροστά για
την Ελλάδα».

Πιερ Μοσκοβισί
επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων

Ε
ίναι δύσκολο να πείσει η κυβέρ-
νηση -και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός που στη συνάντησή του με

τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Παυλό-
πουλο δήλωσε «ευτυχής» ότι τάχα με
τις αλλαγές στους πλειστηριασμούς
«προστατεύθηκε το 60%»- ότι πέτυχαν
ένα «έντιμο συμβιβασμό». 

Και μόνο οι παραπάνω δηλώσεις των
αρχιερέων της ευρωπαϊκής λιτότητας
θα έφταναν για να μας κάνουν να κατα-
λάβουμε ότι η ψήφιση του πολυνομο-
σχεδίου με τα προαπαιτούμενα την πε-
ρασμένη Πέμπτη στη Βουλή είναι κακά
μαντάτα για τους εργαζόμενους, τους
άνεργους, τους φτωχούς. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο:

Η πλήρης προστασία της πρώτης κα-
τοικίας από τους πλειστηριασμούς που
μέχρι τώρα αφορούσε το σύνολο των
κόκκινων δανείων σταματάει να υπάρ-
χει, ακολουθώντας το δρόμο της Ισπα-
νίας όπου μισό εκατομμύριο δανειολή-
πτες έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χά-
σουν τα σπίτια τους – και παλαιότερα
των ΗΠΑ όπου εκατομμύρια άνθρωποι
έμειναν άστεγοι. 

Πρόκειται για μια δραματική αλλαγή
καθώς ανατρέπει το πλαίσιο πάνω στο
οποίο, μαζικά εκατομμύρια άνθρωποι
στην Ελλάδα έχουν επενδύσει εδώ και
δεκαετίες τις οικονομίες, τα εφάπαξ,
τους μισθούς και τις συντάξεις τους
αγοράζοντας ένα σπίτι για να βάλουν
«ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι
τους». Και ταυτόχρονα τιμωρεί τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες που πήραν στεγαστι-
κό δάνεια την περίοδο της φούσκας
των προηγούμενων χρόνων που δημι-
ούργησαν οι ίδιοι οι τραπεζίτες και εγ-
γυήθηκαν οι κυβερνήσεις Σημίτη και
Καραμανλή.

Αυτήν τη δραματική αλλαγή, η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να την κρύψει πί-
σω από τις λεγόμενες «βελτιώσεις»
όπως ο καθορισμός της αξίας στα δι-
καστήρια με βάση την τρέχουσα εμπο-
ρική αξία, οι δύο ταχύτητες βάση εισο-
δηματικών κριτηρίων, αξίας ακινήτου
και μέλη οικογένειας, η δυνατότητα
«κουρέματος δανείου» (αφού βέβαια
έχουν εκποιηθεί άλλα περιουσιακά
στοιχεία του δανειολήπτη) κ.α. 

Ακόμα και αν, σύμφωνα με τον Τσί-

πρα, από αυτές τις «βελτιώσεις» μένει
ακάλυπτο «μόνο» το 40%, πρόκειται
πάλι για ένα τεράστιο ποσοστό. Όμως
τα ίδια τα κριτήρια που έδωσε η κυβέρ-
νηση το διαψεύδουν. 

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, η πλή-
ρης προστασία πλέον αφορά μόνο των
25% των κόκκινων δανείων, με ετήσιο ει-
σόδημα 8.180 ευρώ και κάτω, δηλαδή
περίπου 100.000 σπίτια. Το 33% (που
αφορά δανειολήπτες «μεσαίων εισοδη-
ματικών κατηγοριών» με ετήσιο εισόδη-
μα 13.900 ευρώ για ένα άτομο) θα έχει
προστασία υπό όρους, όπως: ότι θα
πρέπει να προσμετρώνται οι «εύλογες
δαπάνες διαβίωσης», ότι πριν μπει σε
«προστασία» το σπίτι, οι τράπεζες θα
μπορούν να εκποιούν την όποια άλλη
περιουσία και να κατάσχουν τυχόν κατα-
θέσεις, ότι οι δανειολήπτες θα πρέπει
να έχουν κριθεί «συνεργάσιμοι» στα δι-
καστήρια με βάση την τήρηση του «κώ-
δικα δεοντολογίας» στην διάρκεια της
καθυστέρησης του δανείου κ.α. Τα υπό-
λοιπα κόκκινα δάνεια που αφορούν πά-
νω από 150.000 σπίτια δεν εμπίπτουν σε
κανένα καθεστώς προστασίας.  

Προσωρινή
Η εξαίρεση από αυτές τις διατάξεις

των 170.000 δανειοληπτών που έχουν
ήδη υπαχθεί με τους παλιούς κανόνες
προστασίας της πρώτης κατοικίας στο
νόμο Κατσέλη (και όσων ακόμα προλά-
βουν να υπαχθούν μέχρι την 1/1/2016) εί-
ναι προσωρινή και θα ισχύει, όπως και οι
νέες διατάξεις μέχρι το 2018, οπότε ανα-
μένεται να «επανεξεταστεί» ξανά συνολι-
κά το ζήτημα. 

Μπορούμε όλοι να φανταστούμε σε
ποια κατεύθυνση θα είναι η επανεξέτα-
ση. Όπως προέβλεπε ήδη η συμφωνία
με τους δανειστές το καλοκαίρι, hedge
funds που κερδοσκοπούν πάνω στα
«κόκκινα δάνεια» θα μπορούν από εδώ
και στο εξής να αγοράζουν και με το νό-
μο πακέτα «κόκκινων δανείων», ενώ σε
αυτό το παιχνίδι «πρωτοβουλίες» τρέ-
χουν να πάρουν και οι ελληνικές τράπε-
ζες, όπως η Πειραιώς και η Eurobank.
Οι ελληνικές τράπεζες, για την εξασφά-
λιση της ανακεφαλαιοποίησης των οποί-
ων, έσπευσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
να ψηφίσει το πολυνομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα που βάζει στο στόχα-
στρο την πρώτη κατοικία. Το ένα χέρι νί-
βει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο, δη-
λαδή…   

To εργατικό κίνημα σε χώρους εργα-
σίας και γειτονιές θα πρέπει να βρεθεί
στην πρώτη γραμμή της μάχης για να
μην εφαρμοστεί αυτή η επίθεση, όχι μό-
νο με την παρουσία τους στα ειρηνοδι-
κεία και τα δικαστήρια, αλλά συγκρο-
τώντας ένα πλατύ πολιτικό κίνημα με
στόχο τη ριζική ανατροπή εκ βάθρων
όλης αυτής της πολιτικής.

Η
κατάρρευση στη Νέα Δημοκρατία είναι τό-
σο εκκωφαντική που σκεπάζει για λίγο τους
τριγμούς στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

που στις 19 Νοέμβρη έκλεισε ακριβώς τους δύο
μήνες διακυβέρνησης, ψηφίζοντας τα προαπαιτού-
μενα στη Βουλή με μια εύθραυστη πλειοψηφία των
153 βουλευτών. 

Στην ψηφοφορία ψήφισαν «όχι» από τον ΣΥΡΙΖΑ
ο Παναγούλης και από τους ΑΝΕΛ ο Νικολόπου-
λος, οι οποίοι και διαγράφηκαν από τις κοινοβου-
λευτικές τους ομάδες, ενώ ο Γαβριήλ Σακελλαρί-
δης παραιτήθηκε από τη θέση του βουλευτή και
διαγράφηκε επίσης. 

Μπορεί ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Σακελλαρίδης να παρέδωσε
σαν καλό παιδί την έδρα του στην κοινοβουλευτική
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η παραίτησή του είναι εν-
δεικτική του πόσο βαθιά είναι η κρίση στην οποία
βυθίζεται. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ήταν δίπλα και
υπό την καθοδήγηση του Αλέξη Τσίπρα για μια μα-
κρά περίοδο από την περίοδο, που ήταν φοιτητής
στη μικρή σε μέγεθος νεολαία του ΣΥΝ πριν 15
χρόνια, στη συνέχεια υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας
και τέλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ηταν αυτό που λένε σαρξ εκ της σαρκός για
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Κομμάτι αυτής της κρίσης είναι ο φόβος ότι στην
ψηφοφορία για το ασφαλιστικό μπορεί να μην υπάρ-
χει καν αυτή η πλειοψηφία και γι’ αυτό προσπαθούν
από την αρχή να την καθυστερήσουν. Σύμφωνα με τα
όσα δήλωναν εκπρόσωποι της κυβέρνησης στις αρ-
χές του φθινοπώρου, τέτοιο καιρό θα έπρεπε να είχε
ήδη ψηφιστεί το νέο ασφαλιστικό. Κάτι τέτοιο δεν έχει
συμβεί ακόμα, ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης
να κατεβάσει τμηματικά ανατροπές στην ασφάλιση
των δημοσιογράφων και αλλού δεν τελεσφόρησαν. 

Όλο αυτό το διάστημα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου από τη
μια να πείσει τους δανειστές να της δώσουν λίγο
παραπάνω χρόνο προκειμένου να μπορεί να φέρει
σε πέρας το έργο της ψήφισης, ενώ από την άλλη
κάνει όλες τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει συ-
ναίνεση μέσα στη Βουλή. Τώρα, μετά τις πρώτες

απώλειες στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου οι
πιέσεις αυτές αυξάνονται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την επόμενη μέρα της
ψήφισης των προαπαιτούμενων, ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Παπαδημούλης δήλωσε ότι χρειάζεται
«διεύρυνση»: «Από την πρώτη στιγμή ο πρωθυ-
πουργός είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και για τη
διεύρυνση, είτε στο σύνολο της ασκούμενης πολι-
τικής, είτε και σε επί μέρους μεγάλα θέματα της
υπάρχουσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας». 

Συναίνεση
Την ίδια μέρα ο Α. Τσίπρας επισκέφθηκε τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παυλόπουλο και τον
κάλεσε «εκ της θέσης και του ρόλου του, να συμ-
βάλει στη διαμόρφωση κλίματος συναίνεσης μετα-
ξύ των πολιτικών δυνάμεων στα μείζονα θέματα»
προκειμένου (χρησιμοποιώντας ακόμα και τις ίδιες
κλισέ φράσεις του Σαμαρά) «να περάσουμε τον
κάβο» της ανακεφαλαιοποίησης και η χώρα να
φθάσει στο «ξέφωτο» χωρίς μνημόνιο.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στο Εθνος,
ο Τσίπρας ζήτησε ξανά «εθνική ενότητα» προσθέτον-
τας ότι ο «τόπος αξίζει ένα υψηλότερο επίπεδο πολι-
τικού λόγου και πολιτικής αντιπαράθεσης και ελπί-
ζουμε ότι η νέα ηγεσία της ΝΔ θα θελήσει και θα
μπορέσει να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυν-
ση». 

Όμως νέα ηγεσία ακόμα δεν υπάρχει στη Ν.Δ. Η
κρίση στη Νέα Δημοκρατία απειλεί τη σταθερότητα
που απαιτούν οι δανειστές και η κυβέρνηση. Έτσι,
η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το φιάσκο των
εκλογών στη ΝΔ, ότι «η χώρα χρειάζεται μια σοβα-
ρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση» με την ευχή «αυτό
να συμβεί σύντομα» μπορεί να εκλήφθηκε από πολ-
λούς σαν ειρωνεία, αλλά πρόκειται για μια ειλικρινή
ευχή. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί τη συναίνεση στο κοινοβού-
λιο για αυτά τα μέτρα γιατί συνειδητοποιεί ότι μέ-
σα στην κοινωνία τουλάχιστον από τους εργαζόμε-
νους και τους φτωχούς δεν πρόκειται να τη βρει. Η
24ωρη πανεργατική απεργία στις 12 Νοέμβρη, αλ-
λά και το απεργιακό αγωνιστικό κλίμα που υπάρχει

σε μια σειρά από χώ-
ρους από τους ναυτερ-
γάτες και τους συμβα-
σιούχους μέχρι τους
αγρότες, δείχνει ότι η
δύναμη που μπορεί να
ανατρέψει παλιά και
νέα μνημόνια είναι ακό-
μα εδώ.

Γιώργος Πίττας

Mια κυβερνητική 
πλειοψηφία που τρίζει, 
μια δεξιά αντιπολίτευση 
σε διάλυση

Λύνουν τα χέρια 
των τραπεζιτών

Διαβάστε επίσης

στη σελίδα 10

«Κρίση στη ΝΔ,

κρίση στην

άρχουσα τάξη»



Συνέχεια από τη σελίδα 1

Ε
ίναι σίγουρο ότι και η πολεμική εκ-
στρατεία του Ολάντ θα έχει τις ίδιες
συνέπειες όπως και τα εγκλήματα

του Μπους και του Μπλερ. Τότε θα «ξερί-
ζωναν» την τρομοκρατία ισοπεδώνοντας
το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Τώρα πια η
φρίκη απλώνεται και στη Συρία, στην Υε-
μένη, στο Μαλί, στη Λιβύη. Τότε είχαμε
παράνομες αμερικάνικες και βρετανικές
υποκλοπές τηλεφώνων και απαγωγές
«υπόπτων» Πακιστανών μεταναστών στην
Ελλάδα, τώρα προωθούν αντίστοιχες πρα-
κτικές με τη «νομιμότητα» της ΕΕ.

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα βαδίζει
στα χνάρια των κυβερνήσεων του Σημίτη
και του Καραμανλή. Τότε, η παραχώρηση
της βάσης στη Σούδα γινόταν «στα πλαί-
σια των υποχρεώσεων της χώρας» και θα
εξασφάλιζε «ανταλλάγματα» για τη στρα-
τηγική θέση της χώρας. Τώρα, οι υπουρ-
γοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηλώ-
νουν ο ένας μετά τον άλλο ότι τηρούν τις
οδηγίες της ΕΕ και τα παπαγαλάκια τους

«ανακαλύπτουν» ότι οι δημοσιονομικοί κα-
νόνες της ΕΕ θα χαλαρώσουν γιατί οι «αν-
τιτρομοκρατικές» δαπάνες της Γαλλίας
εξαιρέθηκαν από το όριο 3% για τα ελ-
λείμματα.

Απάντηση

Χρειάζεται να πάρουν την ίδια απάντηση
που έδωσε το αντιπολεμικό κίνημα και τότε.
«Όχι στο όνομά μας» έλεγαν εκατομμύρια
διαδηλωτές ενάντια στον πόλεμο του Μπους
και του Μπλερ. Η ΕΕ πάει σε πόλεμο- ΧΩΡΙΣ
ΕΜΑΣ, είναι η σημερινή απάντηση στον
Ολάντ και στους ντόπιους «προνομιακούς συ-
νεργάτες» του.

Σήμερα, οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι που
μπορούμε να βάλουμε φρένο στον εγκλη-
ματικό κατήφορο. Μετά τη μεγάλη Πανερ-
γατική απεργία στις 12 Νοέμβρη και τις
μαχητικές πορείες στην επέτειο του Πολυ-
τεχνείου, η κυβερνητική πλειοψηφία γνώ-
ρισε τις πρώτες ρωγμές της στην ψηφο-
φορία για τα πρώτα προαπαιτούμενα του
τρίτου Μνημόνιου. Έχει μπροστά της κι
άλλες ανταρσίες, γιατί ετοιμάζει ακόμα
χειρότερα μέτρα και οι απεργίες φουντώ-
νουν: στα Νοσοκομεία στις 2 Δεκέμβρη,
στους Δήμους όπου ξεσηκώνονται οι πεν-
ταμηνίτες, στα λιμάνια και όλες τις συγ-
κοινωνίες συντονισμένα μέχρι τις 15 Δε-
κέμβρη, σε όλο το Δημόσιο στο ίδιο διά-
στημα.

Η δεξιά αντιπολίτευση μπήκε σε ανοιχτή
κρίση μετά το φιάσκο της Νέας Δημοκρα-
τίας και την αδυναμία να εκλέξει νέα ηγε-
σία. Τώρα είναι η ώρα της αριστερής ερ-
γατικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ και η
ΛΑΕ πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλε-
σμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για κλιμάκωση των
αγώνων. Να ξεδιπλώσουμε τις απεργίες
και δίπλα στα αιτήματα ενάντια στα Μνη-
μόνια να απαιτήσουμε τη ρήξη με τον πό-
λεμο της ΕΕ: να κλείσουν οι βάσεις για τις
βόμβες του θανάτου, να πέσουν οι φρά-
χτες για τους πρόσφυγες. Εργάτες ενω-
μένοι, ποτέ νικημένοι.

Η ΕΕ πάει πόλεμο:

ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ!
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Άλλα 6.910 ευρώ συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας τον δεί-

κτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 37.885 ευρώ. Εβδο-
μήντα ευρώ από τις πορείες του Πολυτεχνείου, 50 ευρώ από εξόρμηση με κουπόνια στην Πά-
τρα, 30 ευρώ στον Άγιο Σάββα, 20 στην πλατεία Ηρακλείου, 15 στο Αγία Όλγα, από 10 ευρώ
στα νοσοκομεία Βόλου και Χανίων, 14 ευρώ στη λαϊκή των Εξαρχείων, 12 στην εφορία Κυψέ-
λης, 11 από εργατικές εξορμήσεις στο Ίλιον, 8 στο Δήμο Πετρούπολης. 

Ευχαριστούμε τους Μαρίνο Τ., Πέτρο Θ., Δημήτρη Χ., Στέλλα Μ., Βασίλη Κ., Δημήτρη Ζ.,
Γιάννη Λ., Γιώργο Κ., και Ελένη Σ. που γράφτηκαν συνδρομητές καθώς και όλες τις φίλες και
τους φίλους της εφημερίδας που ενίσχυσαν προσωπικά: 300 ευρώ Αποστόλης Λ., από 100 ευ-
ρώ Γιάννης Τ. και Γιώργος Τ., Κατερίνα Κ. 60 ευρώ, από 50 Μαρία Ν., Νίκος Δ., Φωτεινή Λ., Ευ-
γενία Κ., Κώστας Β., Έλενα Π., Μανώλης Φ. 40, Χριστίνα Λ. 30, από 20 ευρώ Θράσος Τ., Γιάν-
νης Β., Νίκος Χ., Γιάννης Π., από 10 ευρώ Μύρωνας Μ., Κώστας Κ., Κατερίνα Α., Νίκος Κ. και
Βίκυ Κ.

Κ
αθώς το γαλλικό κράτος κλειδαμπα-
ρώνεται μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι
την περασμένη εβδομάδα, διαδηλω-

τές αρνούνται να φιμωθούν. Κάποιοι έχουν
αρχίσει ήδη να αψηφούν την απαγόρευση
των διαδηλώσεων. Χίλιοι περίπου αντιρατσι-
στές και μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι το από-
γευμα της Κυριακής, για μια εδώ και καιρό
προγραμματισμένη διαδήλωση αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες. Από τις πάνω από
40 οργανώσεις, συλλογικότητες και συνδι-
κάτα που καλούσαν αρχικά στη διαδήλωση,
όλες κατήγγειλαν το καθεστώς έκτακτης
ανάγκης, ενώ πολλές ήταν αυτές που κρά-
τησαν το κάλεσμα και συγκεντρώθηκαν πε-
ριφρονώντας την απαγόρευση.

Οι δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας προ-
ειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα τους
διοργανωτές της διαδήλωσης ότι πρέπει να
την ακυρώσουν αλλιώς θα ρισκάρουν ως και
έξι μήνες φυλάκισης. Αλλά μια σειρά οργα-
νώσεις αποφάσισαν να επιμείνουν. Η ακτιβί-
στρια Βανίνα Τζουντιτσέλι δήλωσε στην
εφημερίδα Socialist Worker “Πολλοί ήταν
αυτοί που φοβούνταν να έρθουν. Αλλά το
θετικό είναι ότι τόσες οργανώσεις ήμασταν
εκεί μαζί στη συγκέντρωση παρά την απαγό-
ρευση, ενώ ένα πολύ μεγάλο κομμάτι απο-
φάσισε ότι θα προχωρήσει και σε διαδήλω-
ση”.

Άλλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
σε πόλεις που δεν είχαν επιβληθεί απαγο-
ρεύσεις μέσα στο σαββατοκύριακο. Αντιρα-
τσιστές διαδήλωσαν σε αλληλεγγύη με τους
πρόσφυγες στη Μασσαλία το βράδυ του
Σαββάτου. Ενώ διαδηλωτές σε μια μαζική
πορεία δεκαπέντε χιλιάδων ανθρώπων στην
Τουλούζη φώναξαν συνθήματα ενάντια στον
πόλεμο και το ρατσισμό. Όμως η διαδήλωση
στο Παρίσι ήταν η πρώτη που έγινε σπάζον-
τας την απαγόρευση. Τρεις από τους έξι
βουλευτές που ψήφισαν ενάντια στην τρίμη-
νη παράταση του καθεστώτος έκτακτης
ανάγκης την περασμένη Πέμπτη έστειλαν
μηνύματα στήριξης. 

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης έχει ήδη
φέρει ευρεία καταστολή. Η αστυνομία προ-
χώρησε σε εκατοντάδες έρευνες σε όλη τη
Γαλλία την περασμένη εβδομάδα, μαζί με
συλλήψεις και απαγορεύσεις κυκλοφορίας.
Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης της έχει επι-
τρέψει να παρακάμτει τη συνηθισμένη διαδι-
κασία λήψης εξουσιοδότησης. Στο Παρίσι
φιλανθρωπική οργάνωση αναγκάστηκε να
σταματήσει τη διανομή δωρεάν φαγητού μέ-
χρι την Παρασκευή. Διαδήλωση ενάντια στη
βία κατά των γυναικών που είχε προγραμμα-
τιστεί για το Σάββατο ματαιώθηκε, για την
δημόσια ασφάλεια υποτίθεται.

ΓΑΛΛΙΑ
Κόντρα στην
“κατάσταση
Έκτακτης
Ανάγκης”

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Συνέχεια στη σελίδα 20

Συγκέντρωση στο Παρίσι την Κυριακή 22 Νοέμβρη παρά τις απαγορεύσεις.
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Με τραμπουκισμούς και κλειστές πόρτες στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νί-
καιας προσπάθησε η δημοτική αρχή Ιωακειμίδη
να περάσει την αύξηση των δημοτικών τελών
την Πέμπτη 19 Νοέμβρη. Οι παρατάξεις της
αντιπολίτευσης αποχώρησαν, ενώ θα προχω-
ρήσουν σε ένσταση κατά της διαδικασίας. 

Η Ανταρσία στην Κοκκινιά σε ανακοίνωση-
καταγγελία αναφέρει: «Κεκλεισμένων των θυ-
ρών και με φραγμένη την είσοδο του δημοτι-
κού συμβουλίου προκειμένου να γλιτώσει από
την οργή των εκατοντάδων δημοτών και εργα-
ζόμενων, η δημοτική αρχή Ιωακειμίδη ψήφισε
(και μάλιστα με απώλειες) την αύξηση των δη-
μοτικών τελών του Δήμου Νίκαιας -Ρέντη, σή-
μερα 19/11. Όλες οι παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης αποχώρησαν, καταγγέλλοντας την
απαράδεκτη και αντιδημοκρατική διαδικασία. 

Η δημοτική αρχή διαδίδοντας ψέματα ότι
δήθεν με την αύξηση των δημοτικών τελών
στην κατοικία θα βρει τα απαραίτητα χρήματα
για να εξασφαλίσει τη μισθοδοσία των εργαζό-
μενων, χρησιμοποίησε ένα κομμάτι εργαζόμε-
νων ως κατασταλτικό μηχανισμό, προκειμένου
να εμποδίσουν τους συγκεντρωμένους να
μπουν μέσα στην αίθουσα δημοτικού συμβου-
λίου. Το αποτέλεσμα ήταν ο πρώτος όροφος
του δημαρχείου να μετατραπεί σε ρινγκ και να
διεξαχθούν σκηνές απείρου κάλους, «στο όνο-
μα της δημοκρατίας πάντα», με σπρωξιές και
κλωτσιές σε όποιον προσπαθούσε να μπει μέ-
σα στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να έχουμε
ακόμα και λιποθυμίες.

Η προσπάθεια της δημοτικής αρχής δεν θα
περάσει». 

Γ
ια την Τρίτη 24 Νοέμβρη το απόγευμα είχε
προγραμματιστεί η νέα σύσκεψη-συνέλευση
του Συντονιστικού Αγώνα εργαζόμενων στα

5μηνα και συμβασιούχων Αττικής για να αποφασι-
στεί η συνέχεια μετά την πετυχημένη κινητοποίηση
της 19ης Νοέμβρη στο υπουργείο Εργασίας. 

Στη σύσκεψη θα έκαναν παρέμβαση οι σύντροφοι
και οι συντρόφισσες του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια με πρόταση για κλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεων. 

Ο Συντονισμός με ανακοίνωσή του καλεί στην κι-
νητοποίηση που θα γίνει στις 26 Νοέμβρη στις 12
το μεσημέρι στο υπουργείο Εργασίας, ενώ προτεί-
νει η συνέλευση των 5μηνων να αποφασίσει 24ωρη
πανελλαδική απεργία στις 2 Δεκέμβρη και συγκέν-
τρωση στην Αθήνα. 

Στις 2/12 σε απεργία προχωρούν και οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων οπότε είναι μεγάλη ευκαιρία δύο
νευραλγικοί χώροι του δημοσίου να συντονιστούν και
να παλέψουν μαζί για τα δίκαια αιτήματά τους. 

Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια καλεί την
ΠΟΕ-ΟΤΑ να στηρίξει και να καλύψει τις κινητοποι-
ήσεις με απόφαση για απεργία, δίνοντας έτσι τη δυ-
νατότητα σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτή-
τως σχέσης εργασίας, να παλέψουν μαζί ενάντια στις
ελλείψεις προσωπικού και τη διάλυση των Δήμων. 

Για τις 26 Νοέμβρη το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής
έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11.30πμ
μέχρι το τέλος του ωραρίου και καλεί στη διαδήλω-
ση στο υπουργείο Εργασίας στις 12μες. 

Μ
αζική διαδήλωση και συγκέντρωση
στο υπουργείο Εργασίας πραγμα-
τοποίησαν οι εργαζόμενοι στα 5μη-

να των Δήμων στις 19/11, συνεχίζοντας τον
αγώνα τους για να μην απολυθεί κανείς και
να μονιμοποιηθούν. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ είχε κηρύ-
ξει στάση εργασίας για να καλύψει την κινη-
τοποίηση, ενώ μαζί με τους 5μηνους στη
συγκέντρωση συμμετείχαν και σωματεία ερ-
γαζόμενων στους Δήμους. 

Η πορεία ξεκίνησε από την Ομόνοια. Πα-
νό είχαν οι εργαζόμενοι στα 5μηνα του Δή-
μου Καλλιθέας (που έφτασαν στην Ομόνοια
με πούλμαν), τα 5μηνα του Δήμου Γαλατσί-
ου, η Επιτροπή Αγώνα 5μηνων Δήμου Πε-
τρούπολης, η Επιτροπή Εργαζόμενων Δή-
μου Περιστερίου, η Επιτροπή Αγώνα 5μη-
νων Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης, τα σωμα-
τεία εργαζόμενων από την Ηλιούπολη, από
τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό,
από τη Νέα Ιωνία και την Αγία Παρασκευή,
η ΠΟΕ-ΟΤΑ. 

Πανό είχαν και συμπαραστάτες: η Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας, η κίνηση At-
tack στην ανεργία και την επισφάλεια, η Τα-
ξική Πορεία. Ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια είχε επίσης τη δική του παρουσία
με πρόταση για κλιμάκωση του αγώνα. 

Στην διαδήλωση προπορεύονταν το κοινό
πανό του «Συντονιστικού Αγώνα εργαζόμε-
νων στα 5μηνα και Συμβασιούχων Αττικής»
και το πανό «εργαζόμενοι στα προγράμμα-
τα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» όπου διαδή-
λωσαν 5μηνοι από διάφορους δήμους (πχ
Αιγάλεω, Ίλιον κ.ά). Η πορεία είχε πολύ
παλμό και συνθήματα, όπως «Ακούστε καλά
τι λένε οι ΟΤΑ, κανένας εργαζόμενος δεν
φεύγει απ’ τη δουλειά». 

Με όσες και όσους εργαζόμενους μίλησε
η ΕΑ, το συμπέρασμα ήταν το ίδιο. Χωρίς
τους 5μηνους και τους συμβασιούχους, οι
Δήμοι θα καταρρεύσουν. 

Η Αιμιλία Κουνάδη μας είπε: «Στο Αιγά-
λεω είμαστε περίπου 200 άτομα. Το σωμα-
τείο εργαζόμενων του Δήμου είναι δίπλα

μας, μας στηρίζει. Θέλουμε να καταθέσου-
με ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να
αναγνωριστεί ότι καλύπτουμε βασικές
ανάγκες και στην πορεία με κινητοποιήσεις
να πιέσουμε για να τα καταφέρουμε. Στο
Δήμο υπάρχουν ήδη αρκετές ελλείψεις.
Φαντάσου τι θα γινόταν με ακόμα 200 άτο-
μα μείον. Για παράδειγμα εγώ που είμαι κοι-
νωνική λειτουργός καλύπτω τις ανάγκες
δύο ΚΑΠΗ, πηγαίνω σε αυτούς τους δύο
χώρους εναλλάξ, λόγω της έλλειψης του
προσωπικού».

Η Βάσω Τόλιζα μας έδωσε την εικόνα
από το Δήμο Καλλιθέας. «Εκείνο που θέλω
να πω από την εμπειρία μου ως πεντάμηνη
κοινωνική λειτουργός στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ότι τα 5μηνα είναι
ένα εργασιακό καθεστώς με μορφή δουλεί-
ας. Είμαστε απαραίτητοι στον κάθε Δήμο
που δουλεύουμε γιατί και βοηθάμε τους μό-
νιμους και βοηθάμε στις καθημερινές ανάγ-
κες των πολιτών. 

Στόχος
Ο στόχος μας είναι η μονιμοποίηση. Πρέ-

πει να δούμε όμως τι θα γίνει και άμεσα κα-
θώς στις 26 Δεκεμβρίου τελειώνουν οι συμ-
βάσεις πολλών από μας. Να ανανεωθούν οι
συμβάσεις και να συνεχίσουμε για να επι-
τευχθεί ο στόχος μας για μόνιμη εργασία.
Για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα χρειάζε-
ται να κατέβουμε όλοι οι εργαζόμενοι που
είναι στα 5μηνα κι όχι ξεχωριστά η κάθε
ομάδα».

Πρόσθεσε ακόμα: «επειδή εγώ δουλεύω
από τα 24 και είμαι τώρα 46 ετών και έχω
βγει 8-9 φορές στην ανεργία, δεν θέλω κα-
νένας να το βιώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκο-
λο να μπαίνεις σε μια σταθερή εργασία και
μετά από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια
να βγαίνεις από αυτό το χώρο. Μετά δεν
μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορούμε να
βοηθήσουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε τον
πολίτη αφού και εμείς μένουμε ξεκρέμα-
στοι».    

Η Σταυρούλα Βαρβαγιάννη από το Δήμο
Βριλησσίων μας δήλωσε: «Με την κατάστα-
ση που επικρατεί οι Δήμοι έχουν αποδεκατι-
στεί, οι μισοί έχουν φύγει με σύνταξη, ενώ
υπήρχε και η διαθεσιμότητα-κινητικότητα.
Στην πράξη, αποτελούμε βασικό κομμάτι
των Δήμων. Εγώ δουλεύω στα ΚΕΠ του Δή-
μου Βριλησσίων. Υπάρχει πολύς κόσμος
που εξυπηρετείται από εκεί αφού είναι ένα
κεντρικό ΚΕΠ. Είμαστε απαραίτητοι, μπο-
ρούν και οι μόνιμοι εργαζόμενοι να στο δη-
λώσουν αυτό. Δεν μπορούν όχι άδειες να
πάρουν, αλλά ούτε να αρρωστήσουν με την
έλλειψη προσωπικού. Το ίδιο συμβαίνει και
στους Βρεφικούς Σταθμούς. Αν φύγουν τα
5μηνα, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για τα
παιδιά. Θα είναι μια δασκάλα μέσα σε μια
τάξη με 20 παιδιά. Βρίσκουμε ανταπόκριση
από το σωματείο του Δήμου, κάτι το οποίο
δεν το έχω ξανασυναντήσει. Βλέπω δηλαδή
ότι υπάρχει κοινός αγώνας και προσπάθεια
κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνέ-
χεια». 

Η Αντωνία Δαβίλα μας μίλησε για το Δή-
μο Ιλίου. «Από τις αρχές Ιουλίου του 2015
έχουμε στελεχώσει το πρόγραμμα Κοινω-
φελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, έχουμε εν-
σωματωθεί πλήρως σε όλες τις υπηρεσίες
του Δήμου, καλύπτοντας πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες. Από την πρώτη μέρα ανάλη-
ψης των καθηκόντων μας κληθήκαμε να κα-
λύψουμε τα τεράστια κενά που αυτή την
στιγμή λόγω της απαγόρευσης των προσ-
λήψεων υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Ερ-
γαζόμαστε καθημερινά με ζήλο και σθένος
σε δύσκολες, νευραλγικές θέσεις του Δή-
μου. Εγώ είμαι νοσηλεύτρια και τα κενά εί-
ναι απίστευτα. Με έχουν γυρίσει σε όλες τις
δομές. Δεν υπήρχε άτομο να καλύψει τις
ανάγκες. Η κατάσταση είναι χαοτική. Τώρα
είμαι στο ΚΑΠΗ. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο
είμαστε πάνω από 170 εργαζόμενοι στα
5μηνα και δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει
αύριο». 

Νεκτάριος Δαργάκης

Τα επόμενα βήματα

Όχι νέα χαράτσια

Μόνιμη δουλειά για όλους!

Η διαδήλωση των
εργαζόμενων στα
5μηνα έξω από το
Υπουργείο Εργασίας,
19/11



Μ
ε ώθηση από την μαζική γενική απερ-
γία της 12ης Νοέμβρη, οι υγειονομικοί
προχωρούν σε νέο γύρο απεργιακών

κινητοποιήσεων με Πανελλαδική πανυγειονομι-
κή απεργία στις 2 Δεκέμβρη και πανελλαδικό
συλλαλητήριο στις 12μες στο υπ. Υγείας. 

“Εκείνη την μέρα ενωμένοι βάζουμε απερ-
γιακό λουκέτο σε όλη τη δημόσια Υγεία. Ξεση-
κώνουμε όλους τους χώρους δουλειάς σε
ΕΣΥ-ΠΕΔΥ, σε κάθε νοσοκομείο. Προχωράμε
σε Γενικές Συνελεύσεις. Συγκροτούμε απερ-
γιακές επιτροπές για την επιτυχία της απερ-
γίας, οργανώνουμε την απεργιακή περιφρού-
ρηση στις 2 Δεκέμβρη και τη μαζική συμμετο-
χή στην απεργιακή συγκέντρωση στο υπ.υγεί-
ας με το πανό του σωματείου. Κανένας απερ-
γοσπάστης εκείνη την μέρα. Δίνουμε την δική
μας απάντηση στα μνημόνια που φέρνει η κυ-
βέρνηση, οργανώνουμε τους χώρους μας και
κλιμακώνουμε απεργιακά” λένε οι αγωνιστές
και οι αγωνίστριες του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων που συνεδρίασε τη Δευτέρα 23/11. 

Στο δρόμο για την 24ωρη απεργία σειρά κι-
νητοποιήσεων λαμβάνουν χώρα τόσο από νο-
σοκομείο σε νοσοκομείο όσο και σε κεντρικό
επίπεδο.

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο
υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν την Τρίτη
24/11 οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ ενώ σε διήμερο
δράσεων μέσα στα νοσοκομεία καλεί η ΠΟΕΔΗΝ
στις 26 και 27 Νοέμβρη.

Ήδη σε μια σειρά νοσοκομεία προγραμματίζον-
ται στάσεις εργασίας, συνελεύσεις, συγκεντρώ-
σεις στην πύλη κλπ. Παραδειγματικά να αναφέ-
ρουμε ότι την Πέμπτη 26/11 στο ΓΝΑ Γεννηματάς
οργανώνεται στάση εργασίας 10πμ-2μμ και δια-
δήλωση στο προαύλιο του νοσοκομείου. Στάση
εργασίας 9πμ-12μες και συγκέντρωση στην πύλη
θα γίνει την ίδια μέρα στο Δρομοκαΐτειο, όπως και
στο Αττικό από τις 8πμ μέχρι τις 10πμ. Στο Παί-
δων Αγλ.Κυριακού θα πραγματοποιηθούν δίωρες

στάσεις εργασίας και τις δύο μέρες, στάση εργα-
σίας θα γίνει στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας την Πα-
ρασκευή ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να διευ-
ρυνθεί με πλήθος νοσοκομείων να πραγματοποι-
ούν τις δικές τους δράσεις, τόσο στην Αθήνα όσο
και στις άλλες πόλεις.

Στις 27/11 απεργούν και οι εργαζόμενοι στο
ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας με 5ωρη στάση ερ-
γασίας 10πμ – 3μμ, οι οποίοι πρόκειται να πραγ-
ματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγεί-
ας στις 12μες. Η εξόφληση νυκτερινών κι αργιών,
η επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση των
κέντρων υγείας, η κατάργηση των Μνημονίων
που προβλέπουν τη συρρίκνωση – κατάργηση

Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Μονάδων και η
επαναφορά των Κέντρων Υγείας στο νοσοκο-
μεία προέλευσης αποτελούν τις κεντρικές
διεκδικήσεις της κινητοποίησης. Η ΕΙΝΑΠ, το
συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών Αθήνας
και Πειραιά καλεί όλους τους γιατρούς στο
πλευρό τους, προκηρύσσοντας στάσης εργα-
σίας 10πμ – 3μμ

Την ήδη δραματική κατάσταση στα νοσοκο-
μεία λόγω της υποχρηματοδότησης και των
ελλείψεων, ήρθε να πυροδοτήσει η επαναφο-
ρά του μνημονιακού μέτρου των συγχωνεύσε-
ων νοσοκομείων, την περασμένη βδομάδα.
Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση
τα σωματεία Σισμανόγλειου, Παίδων Πεντέλης
και Αμαλίας Φλέμινγκ, κοινοποιήθηκε έγγραφο
για την κατάρτιση ενιαίου οργανισμού λειτουρ-
γίας Σισμανογλείου κι Αμ.Φλέμινγκ. Πρόκειται
ουσιαστικά για επαναφορά των σχεδίων Γεωρ-
γιάδη – Βορίδη.

Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 19/11 στη Ρόδο με αίτημα την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο νοσοκο-
μείο του νησιού. Όπως διαβάζουμε σε δηλώ-
σεις μελών του σωματείου στην ροδίτικη εφη-
μερίδα Δημοκρατική, σε παλιότερη συνάντησή
τους με τον τότε υπουργό Υγείας Κουρουπλή,

“λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού και
για να χορηγηθούν τα οφειλόμενα ρεπό και οι
άδειες του 2014, ζητήσαμε με οποιαδήποτε νο-
μοθετική ρύθμιση να προσληφθούν 90 νοσηλευ-
τές, δέκα τραυματιοφορείς, δέκα χειριστές ιατρι-
κών μηχανημάτων. Αφού γέλασε, μας διαβεβαί-
ωσε πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα
προσληφθούν 17 νοσηλευτές και έξι άτομα πα-
ραϊατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια μας ανέφε-
ρε, πως θα φέρει πλωτά ασθενοφόρα. Τότε γελά-
σαμε εμείς. ... Για να λειτουργήσει όπως πρέπει
το νοσοκομείο Ρόδου θα πρέπει να διαθέτει 396
άτομα προσωπικό όλων των ειδικοτήτων”.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Στις 26 και 27
Νοέμβρη προχω-
ράμε σε δίωρες
στάσεις εργασίας
10πμ – 12μες με
συγκέντρωση στο
προαύλιο και δί-
νουμε μαζικό ραν-
τεβού στην πανυ-
γειονομική απεργία στις
2/12. 

Στο Παίδων Αγλ.Κυριακού
έχουμε πρόσφατη τη μάχη
για προσλήψεις στο ακτινολο-
γικό, με τη 48ωρη απεργία
πριν λίγες μέρες και συζητιέ-
ται η κλιμάκωση με νέα πεν-
θήμερη απεργία. Μάλιστα κά-
τω από αυτή την πίεση η Υγει-
ονομική Περιφέρεια αναγκά-
στηκε να πει ότι ναι μεν δεν

μπορεί να φέ-
ρει παραπάνω
τεχνολόγους
και γιατρούς
αλλά δεσμεύε-
ται να αυξήσει
τη χρηματοδό-
τηση.

Όπως επί-
σης ανοιχτή είναι η μάχη για
τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες καθαρί-
στριες, υδραυλικούς κλπ που
εργάζονται σε εργολαβικές
εταιρίες, τις οποίες θέλουμε
να πετάξουμε έξω από το νο-
σοκομείο και οι εργαζόμενοι
αυτοί να προσληφθούν σαν
μόνιμο προσωπικό.

Ζανέτα Λυσσικάτου
γιατρός Παίδων Αγλ. Κυριακού

Τα ποσοστά της απεργίας
στα νοσοκομεία στις 12/11 ήταν
πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με
άλλες φορές. Συνολικά η εικόνα
της απεργίας και η μαζικότητά
της δείχνει σε τι κατάσταση βρι-
σκόμαστε.  Από την πλευρά των
υγειονομικών πρέπει να παλέ-
ψουμε για χρηματοδότηση και
προσλήψεις αλλά κι ενάντια στη
σταδιακή ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων,
τους μνημονιακούς διοικητές και τις επιλο-
γές τους κλπ. 

Από τη χρηματοδότηση του 2015 για
την Υγεία, μέχρι σήμερα μόλις το 60%
του ποσού έχει δοθεί. Ουσιαστικά μιλά-
με για νέα περικοπή του προϋπολογι-
σμού για τα νοσοκομεία, παρότι οι ίδιοι
μιλάνε για αύξηση της χρηματοδότη-
σης.  Όσον αφορά τις προσλήψεις το
υπουργείο λέει ότι μέχρι το Φλεβάρη θα
προκηρύξει περίπου 2500 προσλήψεις,
αριθμός ο οποίος με βάση τα πραγματι-

κά κενά δεν αρκεί στο ελά-
χιστο. Φτάνει το ίδιο το
υπουργείο να παραδέχε-
ται ότι λείπουν 26.000 ερ-
γαζόμενοι από τη δημόσια
Υγεία. Η πραγματικότητα
είναι ακόμη χειρότερη. Αν
βάλουμε μέσα και την
πρωτοβάθμια περίθαλψη,
για να στήσεις ξανα υπο-

τυπωδώς ένα δημόσιο σύστημα Υγείας
πρέπει να γίνουν περισσότερες από
50.000 προσλήψεις. Αυτό αφορά και τις
μάχες που ανοίγουν σε μια σειρά νοσο-
κομεία στο πλευρό των συναδέλφων
που δουλεύουν μέσω εταιριών φύλαξης,
καθαριότητας κλπ στα νοσοκομεία.
Διεκδικούμε να φύγουν οι εταιρίες και
να προσληφθούν κανονικά οι εργαζόμε-
νοι σαν υπάλληλοι του νοσοκομείου.

Μαζί με αυτά άνοιξε ξανά την περα-
σμένη βδομάδα το ζήτημα των συγχω-
νεύσεων και των κλεισιμάτων των νοσο-

κομείων, με τον Πολάκη να επαναφέρει
με έγγραφο τη θέμα συγχώνευσης των
νοσοκομείων Έλενα και Αλεξάνδρα, που
μετά τις πρώτες αντιδράσεις αναγκά-
στηκε να το μαζέψει. Αντίστοιχη προ-
σπάθεια γίνεται και με το με το σταδια-
κό σβήσιμο του Αμαλία Φλέμινγκ και την
συγχώνευσή του με το Σισμανόγλειο.
Υπάρχει ένα μπρα ντε φερ μεταξύ
υπουργείου και εργαζομένων, όπου γί-
νονται προσπάθειες για μνημονιακές
επιθέσεις και μόλις βγαίνουν αντιδρά-
σεις αναγκάζονται να τις μαζεύουν.

Με τις κινητοποιήσεις αυτής της βδομά-
δας, την απεργία στις 2/12 και την κλιμά-
κωση από κει και πέρα μπορούμε να επι-
βάλλουμε ότι και χρηματοδότηση θα κερδί-
σουμε και προσλήψεις και θα τους αναγκά-
σουμε να καταπιούν την οποιαδήποτε μνη-
μονιακή επίθεση στα δημόσια νοσοκομεία.

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων 

νοσοκομείου Αγ.Σάββας

Σε 24ωρη πανδημοσιοϋπαλ-
ληλική απεργία ενάντια στην
διάλυση του ασφαλιστικού  θα
προχωρήσει η ΑΔΕΔΥ το πρώτο
δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Η
ημερομηνία της απεργίας θα
συγκεκριμενοποιηθεί στο τέλος
της εβδομάδας. 

Η απόφαση της Εκτελεστικής
έρχεται μετά την πετυχημένη
πανελλαδική Γενική Απεργία
στις 12 Νοέμβρη και το απερ-
γιακό κύμα που την ακολούθη-
σε. Τα νοσοκομεία απεργούν 2
Δεκέμβρη, τα πεντάμηνα ξεση-
κώνουν τους Δήμους, τα συνδι-
κάτα των συγκοινωνιών και των
μεταφορών ετοιμάζουν απερ-
γιακή κινητοποίηση ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, τα λιμά-
νια της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης αντιστέκονται στο ξε-
πούλημα, ενώ σε εξέλιξη είναι
οι μάχες στον ιδιωτικό τομέα,
όπως στα Καρφούρ-Μαρινό-
πουλος, στην Κόκα-Κόλα, στην
Ανακύκλωση Ηρακλείου και αλ-
λού. 

ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ δεν πρέπει να
περιμένουν τις αποφάσεις της
κυβέρνησης, χρειάζεται να απο-
φασιστεί εδώ και τώρα νέα Γενική
Απεργία για να παρθούν πίσω
όλα τα μνημονιακά μέτρα και οι
ιδιωτικοποιήσεις.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οργανώνουμε την απεργία 2 Δεκέμβρη
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ΑΔΕΔΥ

Απεργία 
το Δεκέμβρη

Συγκέντρωση 
στο προαύλιο

Κλιμάκωση ενάντια σε περικοπές - συγχωνεύσεις
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Με απεργία την Τρίτη 1 Δεκέμβρη απαν-
τούν οι εργαζόμενοι στην εταιρία Μαρινό-
πουλος ΑΕ στον εκβιασμό των ατομικών συμ-
βάσεων, τις μειώσεις μισθών και το κλείσιμο
καταστημάτων που οδηγεί σε απολύσεις. 

Η εταιρία που έχει στην ιδιοκτησία της τα
σουπερμάκετ Μαρινόπουλος, Καρφούρ και
Ντία έχει οργανώσει εκστρατεία σε όλα τα
μαγαζιά για να υπογραφούν ατομικές συμ-
βάσεις έτσι ώστε να περάσει ευκολότερα και
τις υπόλοιπες επιθέσεις. 

Η απεργία αποφασίστηκε στη Γενική Συνέ-
λευση των εργαζόμενων την Κυριακή 22 Νο-
έμβρη. Ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος
στα Καρφούρ Νέας Ιωνίας μας έδωσε την
παρακάτω ανταπόκριση.   

«Σήμερα έγινε μια μαζική Γενική Συνέλευ-
ση του σωματείου που καλύπτει τους εργα-
ζόμενους που δουλεύουν στην εταιρία Μαρι-
νόπουλος ΑΕ με κεντρικό ζήτημα τις υπο-
γραφές ατομικών συμβάσεων με μείωση 8%
και το τι γίνεται με τα μαγαζιά που κλείνουν,
αν θα απολυθεί ο κόσμος ή όχι. 

Μαζική συνέλευση
Ήταν μια μαζική συνέλευση με τουλάχι-

στον 300 άτομα. Κατατέθηκαν οι εξής προτά-
σεις: Η μία από το προεδρείο του σωματείου
που έλεγε για απεργία την Τρίτη 1 Δεκέμβρη,
με προοπτική κλιμάκωσης. Η άλλη από τη
ΔΑΣ, την παράταξη του ΠΑΜΕ, που ήταν να
υπάρχει μια κινητοποίηση την Τετάρτη 25
Νοέμβρη στα κεντρικά της εταιρίας και απερ-
γία το Σάββατο. Δεν έβαζε όμως συγκεκριμέ-
να την προοπτική της κλιμάκωσης. Και η πρό-
ταση της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής, την
οποία στήριξε και η Αντεπίθεση Εργαζόμε-
νων, που έβαζε απεργία το Σάββατο στις
28/11. Προτείναμε επίσης αυτή η συνέλευση
να αποφάσιζε και για την κλιμάκωση με
απεργία στις 5 του Δεκέμβρη ξανά. 

Να συγκροτηθεί ανοιχτή απεργιακή επιτρο-
πή για να μπορούμε να οργανώσουμε μαζί με
το σωματείο τις ενημερώσεις, τις δράσεις και
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Και ακόμα απερ-
γιακή φρουρά σε τρία μεγάλα μαγαζιά, υπερ-
μάρκετ της Αθήνας, έτσι ώστε να μπλοκαρι-
στεί οποιαδήποτε προσπάθεια απεργοσπα-
σίας. Να δοθεί έτσι ένα δυνατό χτύπημα στην
εταιρία από τη μία πλευρά και ταυτόχρονα
ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς τους εργαζό-
μενους ότι μπορούμε να αναγκάσουμε την
εργοδοσία να τα πάρει όλα πίσω. 

Τελικά αυτό που αποφασίστηκε είναι ότι θα
έχουμε απεργία την Τρίτη 1/12, εξουσιοδότη-
ση του σωματείου για κλιμάκωση των απερ-
γιακών κινητοποιήσεων. Παρόλο που δεν πέ-
ρασε η πρόταση που είχαμε καταθέσει, νομί-
ζω ότι πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνά-
μεις για την απεργία. Αυτό θα σημαίνει και πέ-
ρασμα από τα υπόλοιπα μαγαζιά για να ενημε-
ρωθούν και να οργανωθούν οι συνάδελφοι και
να στήσουμε απεργιακές φρουρές σε ένα-δύο
μαγαζιά για να δώσουμε τη δυνατότητα στους
συναδέλφους να συμμετέχουνε. Να σπάσουμε
κάθε δυνατότητα απεργοσπασίας».

Απεργία στα 
Καρφούρ
Μαρινόπουλος

Απόδειξη ότι το πνεύμα του δίχρονου
αγώνα μετά το “μαύρο” ακόμα πλανιέται πά-
νω από την ΕΡΤ, ήταν τα αποτελέσματα του
πρώτου γύρου των εκλογών για την ανάδει-
ξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ
της ΕΡΤ Α.Ε. Στις εκλογές ψήφισαν 1757 ερ-
γαζόμενοι, ποσοστό συμμετοχής 77,26%. 

Στο δεύτερο γύρο των εκλογών λοιπόν θα
αναμετρηθούν τέσσερις εργαζόμενοι – δύο
δημοσιογράφοι και δύο υπάλληλοι άλλων
ειδικοτήτων – που όλοι τους προέρχονται
από τις τάξεις του αγώνα. Πρόκειται για
τους Γιώργο Μαρινόπουλο, Παναγιώτη Καλ-
φαγιάννη, Μάχη Νικολάρα και Αριστοτέλη
Μεταξά. Οι Financial Crimes, το αντικαπιτα-
λιστικό δίκτυο εργαζομένων στα ΜΜΕ, επα-
ναλαμβάνουν την υποστήριξή τους στους
Γ.Μαρινόπουλο και Π.Καλφαγιάννη, δύο
υποψήφιους που “σε κάθε κινητοποίηση, σε
κάθε μάχη, σε κάθε διαδήλωση, ήταν πα-
ρόντες. Στήριξαν το ertopen με κάθε τρόπο.
Αρνήθηκαν να συμβιβαστούν, αρνήθηκαν να
μπουν στη λογική των συνεταιρισμών”, και
συνεχίζουν να αγωνίζονται για τα ανοιχτά
ζητήματα που υπάρχουν στην ΕΡΤ αλλά και
στη μάχη ενάντια στο τρίτο μνημόνιο.

Mεγάλη νίκη πέτυχαν οι εργαζόμενοι στην
Ανακύκλωση στα Γιάννενα αφού κατάφεραν να
μπλοκάρουν τις απολύσεις μετά από 17 μέρες
απεργίας, παρά τις συνεχείς επιθέσεις της Αστυ-
νομίας και τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. 

Η εταιρία αναγκάστηκε να δεσμευτεί γρα-
πτά ότι κανένας από τους 47 εργαζόμενους
δεν θα απολυθεί, καθώς κι ότι δεν θα καταρ-
γηθεί καμιά θέση εργασίας. 

Οι ανακοινώσεις από την πλευρά της εργο-
δοσίας, έγιναν την Τετάρτη 18/11 σε συνάντη-
ση με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιωαννί-
νων. Το βράδυ της ίδιας μέρας οι εργαζόμενοι
της Ανακύκλωσης προχώρησαν σε Γενική Συνέ-
λευση όπου αποφάσισαν την ανάκληση της
απεργίας τους και την επιστροφή στη δουλειά. 

Η νίκη του αγώνα στην Ανακύκλωση δεί-
χνει τη σημασία των ανυποχώρητων απερ-
γιακών αγώνων για μια ακόμα φορά, ενώ
αποτελεί παράδειγμα για τους εργαζόμε-
νους της περιοχής και όχι μόνο. 

Τον αγώνα τους συνεχίζουν και οι εργαζό-
μενοι στο εργοστάσιο της Ανακύκλωσης στο
Ηράκλειο. Την Παρασκευή 20/11 πραγματο-
ποίησαν συλλαλητήριο. Η Aγγέλα Χαραλαμ-
πάκη μας έστειλε την παρακάτω ανταπόκρι-
ση: «Συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία για 23 μέ-
ρες η απεργία στην Ανακύκλωση στο Ηρά-
κλειο. Την Παρασκευη 20/11 οι απεργοί έκα-
ναν διαδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου
όπου συμμετείχαν πάνω από 200 άτομα από
διάφορα σωματεία αλληλέγγυα στον αγώνα
τους, καθώς και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το πανό
τους είχε το ξεκάθαρο μήνυμα "χωρίς εμάς
γρανάζι δεν γυρνά". Αυτό που δήλωσαν στην
ΕΑ οι απεργοί είναι ότι ο αγώνας για να κερδί-
σει θέλει διάρκεια και συντονισμό, γι' αυτό τις
επόμενες μέρες έχουν σκοπό να κάνουν πε-
ριοδεία σε χώρους που κάνουν απεργία ενάν-
τια στις απολύσεις, όπως στο Μαρινόπουλο,
να μιλήσουν για τη δική τους εμπειρία με τον
αγώνα που κάνουν και να συντονιστούν».

Εργαζόμενοι στην Ανακύκλωση

Νίκησαν στα Γιάννενα,
συνεχίζουν στο Ηράκλειο

EΡT

Σ
ε συντονισμό και κοινές δράσεις-κινη-
τοποιήσεις προχωρούν τα συνδικάτα
των αστικών συγκοινωνιών, των λιμα-

νιών και του σιδηροδρόμου. Την Τρίτη 24 Νο-
έμβρη σε κοινή συνέντευξη Τύπου που δόθη-
κε στο κτίριο του ΟΣΕ στην Καρόλου ανακοί-
νωσαν ότι θα προχωρήσουν σε απεργιακή κι-
νητοποίηση το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμ-
βρη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τις
υπόλοιπες μνημονιακές επιθέσεις και ότι θα
οργανώσουν συγκέντρωση στο ΤΑΙΠΕΔ στις
15 Δεκέμβρη. Επίσης, θα κυκλοφορήσουν
ανακοίνωση με τα στοιχεία που έδωσαν οι ει-
σηγητές στη συνέντευξη Τύπου. 

Στη συνέντευξη το παρών έδωσαν συνδι-
καλιστές και εργαζόμενοι από όλα τα σωμα-
τεία Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Πρώτος
πήρε το λόγο ο Παναγιώτης Παρασκευόπου-
λος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) που αφού εξή-
γησε τη σημασία του συντονισμού των συνδι-
κάτων αναφέρθηκε στο σιδηρόδρομο. Τόνισε
ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και ότι
οι εργαζόμενοι παλεύουν για ενιαίο δημόσιο
σιδηρόδρομο. Έδωσε στοιχεία για τις μεγά-
λες ελλείψεις σε τροχαίο υλικό και προσωπι-
κό, ενώ ενημέρωσε ότι συνεχίζουν να πα-
λεύουν για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
αφού η προηγούμενη έχει λήξει. 

Στη συνέχεια μίλησε ο Αποστόλης Ντάλας,
αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων
Λιμανιών (ΟΜΥΛΕ). Εξήγησε ότι είναι μύθος
η πετυχημένη ιδιωτικοποίηση του κομματιού
του λιμανιού που έχει αρπάξει η Cosco αφού
οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από τις χει-
ρότερες συνθήκες. Ανέφερε επίσης ότι στην
Cosco έχουν δοθεί παράνομες φοροαπαλλα-

γές ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ με αποτέ-
λεσμα το δημόσιο να πληρώνει πρόστιμα λό-
γω της παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου.
Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στο Λιμάνι ετοιμά-
ζουν κινητοποιήσεις αφού στις 15/12 είναι
προγραμματισμένο να λήξει ο διαγωνισμός
και να πουληθεί το σύνολο των μετοχών του
ΟΛΠ. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στο Λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης σε τρεις μήνες. 

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Διομήδη
Καρακωνσταντή από την Ομοσπονδία Συνδι-
κάτων Μεταφορών Ελλάδας που καλύπτει
τους εργαζόμενους στα φορτηγά, στα τουρι-
στικά λεωφορεία, στα ΚΤΕΛ και τα ταξί. Έδω-
σε πολλές εικόνες από τις συνθήκες Μεσαί-
ωνα που επικρατούν, όπως ότι έχει καταργη-
θεί το βιβλίο δρομολογίων με αποτέλεσμα οι
οδηγοί να δουλεύουν ολόκληρη την ημέρα. 

Έπειτα μίλησε ο Λεωνίδας Σκούλος από το
Συνδικάτο εργαζόμενων ΟΑΣΑ που περιέγραψε
τη διάλυση του στόλου των λεωφορείων και
των τρόλεϊ, τους αγώνες των εργαζόμενων
ενάντια στην αύξηση του εισιτηρίου και τόνισε
ότι χρειάζεται κοινός αγώνας των εργαζόμενων

στις συγκοινωνίες και του υπόλοιπου λαού. 
Τελευταίος πήρε το λόγο ο Αντώνης Ρενιέ-

ρης, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων
του ΗΣΑΠ. Εξήγησε ότι η αύξηση του εισιτη-
ρίου έγινε επειδή το ΦΠΑ ανέβηκε από το 13
στο 23%, τόνισε ότι εξαιτίας της μη χρηματο-
δότησης το συγκοινωνιακό έργο έχει μειωθεί
αφού οι συρμοί καθυστερούν μέχρι και το δι-
πλάσιο χρόνο από το 2010, ενώ τόνισε ότι η
σταδιακή απαξίωση των εταιριών οδηγεί
στην ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημά τους. 

Στον Πειραιά

Εκτός από τις πρωτοβουλίες που βγήκαν από
την συνέντευξη, στον Πειραιά η Ένωση Λιμενερ-
γατών μαζί με την ΟΜΥΛΕ οργανώνουν την Τρίτη
4 Δεκέμβρη συναυλία ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του λιμανιού στο Πέτρινο (κοντά στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας). Επίσης, ο Συντονισμός ενάντια
στα Μνημόνια καλεί στις 2 Δεκέμβρη στις 6μμ σε
συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά σω-
ματεία και εργαζόμενους για να οργανωθούν κι-
νητοποιήσεις εν όψει της 15ης Δεκέμβρη που θα
λήξει ο διαγωνισμός για τον ΟΛΠ. 

ΟΣΕ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κοινός απεργιακός αγώνας

Aπό την κοινή συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 24/11, στο κτίριο του ΟΣΕ
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Ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής
της Πακιστανικής Κοινότητας που
βάδισε μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ μας εί-
πε «Σήμερα είμαστε εδώ γιατί θέ-
λουμε να υπάρχει σεβασμός, πα-
λεύουμε για μια άλλη κοινωνία. 

Παλεύουμε μαζί με το εργατικό
κίνημα. Αυτή τη στιγμή η κοινότητά
μας αγωνίζεται ενάντια στο φασίστα
Πρέσβη του Πακιστάν, κλέβει τους
Πακιστανούς, τους χρεώνει εκατον-
τάδες ευρώ ακόμα και για ένα ραν-
τεβού. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις
στο Παρίσι αλλά καταδικάζουμε και
τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ.
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε δύο
μέτρα και δύο σταθμά: όταν σκοτώ-
νουν παιδιά στην Παλαιστίνη, στο
Κασμίρ ή αλλού γιατί ράβουν το
στόμα τους; Παλεύουμε για ίσα δι-
καιώματα και σεβασμό σε όλους».

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα,
ενδεικτικά σταχυολογούμε κάποι-
ες από αυτές.

Θεσσαλονίκη
Ο Μπάμπης Κουρουνδής μας μεταφέρει:

«Μαζική ήταν η διαδήλωση και στη Θεσσαλονί-
κη με τους φοιτητικούς συλλόγους να συσπει-
ρώνουν εκατοντάδες νεολαίους. Κυριάρχησαν
συνθήματα αντικυβερνητικά, αντιπολεμικά, αν-
τιιμπεριαλιστικά, αντιρατσιστικά και αντιφασι-
στικά. Σημαντική διαφορά σε σχέση με την
περσινή χρονιά είχε το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ που
ενώ το 2014 ήταν μαζικότατο φέτος ήταν άμα-
ζο και στην ουρά της πορείας πίσω από τους
αντιεξουσιαστές. Παρουσία είχαν η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η ΛΑΕ και η Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς».

Πάτρα

Η Ράνια Κούτσικου τόνισε: «Ήταν από τις
πιο μαζικές πορείες των τελευταίων χρόνων
και η μόνη τα τελευταία 6 χρόνια που σπουδά-
ζω στην Πάτρα που δεν είχε επεισόδια. Πα-
ρουσία είχαν οι φοιτητικοί σύλλογοι και εργατι-
κά σωματεία της Πάτρας».

Χανιά

Ο Ειρηναίος Μαράκης περιγράφει για την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη: «Με μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε η πορεία για την επέτειο της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Συμμετείχαν μαθη-
τές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί κι η Αριστερά της
πόλης (ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΕΚ, ΝκΑ, ΛΑΕ, Ταξική Πο-
ρεία, η κατάληψη Ρόζα Νέρα καθώς και η ΚΕΕΡ-

ΦΑ) ενώ δεν υπήρξε καν πανό του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω
από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, οι συγκεν-
τρωμένοι φώναξαν συνθήματα κατά του φασι-
σμού και του ναζισμού αλλά και για τον Παύλο
Φύσσα. Το ΚΚΕ πραγματοποίησε ξεχωριστή, δι-
κή του, συγκέντρωση».

Ρέθυμνο

Η Μαριλύδα Ανδρουλάκη μας μετέφερε την
εικόνα από το Ρέθυμνο: «Η πορεία για το Πο-
λυτεχνείο ουσιαστικά οργανώθηκε από τα άτο-
μα που συμμετείχαν στο συντονιστικό της πρό-
σφατης κατάληψης οπότε ήταν και επιτυχημέ-
νη. Εκατοντάδες βάδισαν σε μια διαδρομή με-
γαλύτερη από την καθιερωμένη. Στη συγκέν-
τρωση ήταν και το ΚΚΕ το οποίο αποχώρησε
όταν ξεκίνησε η πορεία ενώ το πανό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με τα ελάχιστα κομματικά στελέχη δεν ακο-
λουθήσε τη διαδήλωση μετά από γιουχαΐσμα-
τα των συγκεντρωμένων».

Πανελλαδικά

Μ
αζικά νεολαίοι και εργαζόμε-
νοι διαδήλωσαν στην 42η
επέτειο της εξέγερσης του

Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Η επιτυ-
χία ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ανα-
λογιστεί κανείς την πρωτοφανή επι-
χείρηση αποτροπής από τη μεριά
της κυβέρνησης, ίσως η μεγαλύτερη
τέτοια επιχείρηση εδώ και δεκαε-
τίες. 

Προληπτικοί έλεγχοι, κλούβες να
κλείνουν τους δρόμους, χιλιάδες
αστυνομικοί σε κάθε γωνία και ΜΑΤ
να «μαρκάρουν» ασφυκτικά τα αναρ-
χικά μπλοκ ήταν η συμβολή της
αστυνομίας και του Υπουργείου
Προ.Πο. στην επέτειο της εξέγερ-
σης. Ο αποκλεισμός των δρόμων και
το κλείσιμο των περισσότερων από
τους σταθμούς του μετρό στην πε-
ριοχή του κέντρου, σήμαινε πρακτι-
κά ότι μόνο οι πραγματικά αποφασι-
σμένοι θα έφταναν στις συγκεντρώ-
σεις. Όμως οι Αθηναίοι και Αθηναίες
που ήταν αποφασισμένοι να τιμή-
σουν την εξέγερση αποδείχτηκε για
άλλη μια φορά ότι ήταν δεκάδες χι-
λιάδες.

Φυσικά η αντιμετώπιση αυτή από
την αστυνομία δεν ήταν ασύνδετη
με την πολιτική γραμμή της ηγεσίας
της κυβέρνησης. Την ίδια μέρα ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μι-
λώντας από το βήμα της Βουλής τό-
νισε ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε
να μιλούν στο όνομα του λαού και
των αγώνων του δήθεν αντιεξουσια-
στές, που ελέω μιας εξουσιοδότη-
σης που δεν τους έδωσε όμως κα-
νείς, θεωρούν ότι μπορούν να έχουν
την απόλυτη εξουσία. Την εξουσία
της ζωής και του θανάτου». Λίγο ως
πολύ αποκάλεσε δηλαδή τους αντιε-
ξουσιαστές “δολοφόνους”, ενώ συμ-
πλήρωσε «αυτόν τον αγώνα, τις κα-

τακτήσεις και τους αγώνες του μαζι-
κού λαϊκού κινήματος δεν πρέπει να
αφήσουμε να τις καπηλευτεί κανέ-
νας, ούτε οι αυτόκλητοι σωτήρες,
δήθεν αντιεξουσιαστές, αλλά από
την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε αυτούς τους αγώνες
να τους προσβάλουν, να τους λοιδο-
ρήσουν, να τους αμφισβητήσουν οι
ακροδεξιοί νοσταλγοί της Χούντας,
είτε είναι στη Χρυσή Αυγή, είτε αλ-
λού» περνώντας πλέον στην πολιτι-
κή των ίσων αποστάσεων από «τα
δύο άκρα».

Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε
σε σχέση με τον πολιτικό κόσμο της
χώρας που εδώ και δεκαετίες είναι
αυτός που πραγματικά καπηλεύεται

την εξέγερση του πολυτεχνείου με
την οποία δεν είχε καμία σχέση αλλά
ευτυχώς το μαζικό λαϊκό κίνημα που
ο Τσίπρας επικαλείται είναι αυτό
που απάντησε την ίδια κιόλας μέρα
στους δρόμους. 

Σε όλο το μήκος
Από νωρίς το μεσημέρι ξεκίνησε

να μαζεύεται κόσμος στην πλατεία
Κλαυθμώνος και να απλώνεται σε
όλο το μήκος της οδού Σταδίου.
Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε
το πανό του ΣΦΕΑ (Σύνδεσμός Φυ-
λακισθέντων και Εξορισθέντων Αντι-
στασιακών 1967-1974), στη συνέχεια
ακολουθούσε το πανό της καμπά-
νιας για αλληλεγγύη στους 5 φοιτη-

τές που κινδυνεύουν με έκδοση
στην Ιταλία (βλ. φύλλο 1199). Από
πίσω βάδιζαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι
του Πολυτεχνείου, οι Σύλλογοι της
Νομικής, του Πολιτικού, και η Φυσι-
κομαθηματική ενώ με δικό τους πα-
νό συμμετείχαν και οι Φοιτητές-τριες
ΚΕΕΡΦΑ. Για άλλη μια φορά τα φοι-
τητικά μπλοκ ήταν μαζικότατα.  

Εκεί συναντήσαμε και το Λεωνίδα
Ταλιαδούρο, πρωτοετή φοιτητή
στους μεταλλειολόγους του ΕΜΠ:
«Είναι η πρώτη φορά που συμμετέ-
χω στην πορεία για τον εορτασμό
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο
σύλλογός μας πήρε απόφαση να
συμμετέχει στην πορεία, πήραμε
απόφαση να κάνουμε και κατάληψη.

Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να
στείλουμε μήνυμα σε όλους ότι οι
φοιτητές ακόμα νοιάζονται για τα
προβλήματα της κοινωνίας. Τιμάμε
με τους σημερινούς μας αγώνες το
Πολυτεχνείο και προσπαθούμε να
φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία».

Και φέτος συμμετείχαν μαζικά ερ-
γαζόμενοι με αρκετά εργατικά σω-
ματεία να έχουν και πανό (ΟΛΜΕ,
σύλλογος Αριστοτέλης, Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια, Συντο-
νιστικό των Νοσοκομείων, ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών, Σωματείο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ερ-
γαζόμενοι Βυζαντινού Μουσείου
κ.α.) Με πανό συμμετείχαν ακόμα οι
μαθητές Anticapitalista και ο Ανυπό-
ταχτος Μαθητής.

Μετά τους Φοιτητικούς Συλλό-
γους ακολουθούσαν τα πανό της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έκανε εντυπωσιακή
παρουσία. Μαζί της βέβαια βάδιζαν
και τα μπλοκ του ΣΕΚ, του ΝΑΡ και
της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος. Στη συνέχεια,
άλλες οργανώσεις του χώρου. Πίσω
από τα μπλοκ της επαναστατικής
αριστεράς ακολουθούσαν τα διάφο-
ρα αντιεξουσιαστικά μπλοκ και από
πίσω τα μπλοκ της ΛΑΕ, του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ. Το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν στην κυριολεξία φάντασμα του
εαυτού του αν το συγκρίνουμε με το
περσινό. Τέσσερις διμοιρίες το συ-
νόδευαν για προστασία και συντρι-
πτικά λιγότερος κόσμος βάδισε πί-
σω από τα πανό του κυβερνητικού
κόμματος ενώ ο παλμός ήταν ανύ-
παρκτός. Ειδικά όταν το μπλοκ
έφτασε στο ύψος της αμερικάνικης
πρεσβείας οι μισοί περίπου το εγκα-
τέλειψαν κάτω από τη μαζική γιούχα
εκατοντάδων διαδηλωτών που πα-
ρακολουθούσαν από τα πεζοδρόμια. 

Μανώλης Σπαθής

Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πορεία του Πολυτεχνείου στην Αθήνα

Eνάντια σε Μνημόνια, Φράχτες, Πόλεμο
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Ανοιχτές Εκδηλώσεις
“Nα πέσει ο φράχτης στον Έβρο”

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, ΠΠΕΔ, 7μμ
Ομιλητές: Μάρω Κουρή φωτορε-
πόρτερ, Γιώργος Πίττας, επιτροπή
Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
στο Παλαί, Τάσος Κωνσταντινίδης,
πρόεδρος Ένωσης Γονέων, 
Οργανώνεται από: ΚΕΕΡΦΑ -ΕΝΩ-
ΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ &  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, Θέατρο Ελυζέ, 7μμ 
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, Κίνημα
στην Πόλη, Έντι Τοπιάνα, κοινότητα
Αλβανίας, Αγλαΐα Κυρίτση, δημοσιο-
γράφος, Π. Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, Βασίλης Παπαϊωάν-
νου, πολιτιστικός Σύλλογος  «Ιλισ-
σός», Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος,
Δ.Σ Παίδων Αγ. Σοφία.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, καφέ Κρίκος 
(Γενναίου Κολοκοτρώνη), 7μμ
Ομιλητές: Βασίλης Κουκαλάνι,
ηθοποιός, Νίκος Αγγελίδης, δημο-
σιογράφος ΕΡΤ,  Θανάσης Καμπα-
γιάννης, Δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής.

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 
Μέγαρο Λόγου κ Τέχνης, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων
Αγ. Σάββα-ΚΕΕΡΦΑ, Δημήτρης
Γιαννούσης , «Γιατροί Χωρίς Σύνο-
ρα», Ελπίδα Παντελάκη, Γ. Γ. Ελλη-
νικής Επιτροπής για τη Διεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ). Χαιρε-
τισμός από Τάσο Γιακουμή, Ένωση
Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕI-
NA).
Οργανώνεται από το Σωματείο Ερ-
γαζομένων στην αποκεντρωμένη
διοίκηση-Σωματείο Εργαζομένων
στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/11, Εργατικό Κέντρο,
7μμ
Ομιλητής: Π. Κωνσταντίνου, συντο-
νιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11, Ορίζοντες (Πλα-
ταιών κ Κεραμεικού), 6.30μμ
Ομιλητές: Μανώλης Αφολάνιο-Mc
Yinka, Άρης Μεσσίνης, φωτογρά-
φος, Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11. Πολιτιστικό 
Κέντρο Πετρούπολης 
(Εθνικής Αντιστάσεως 61), 7μμ
Ομιλητές: Ρούλα Αλατζάκη-Τζωρ-
τζιώτη, πρόεδρος Ένωσης Γονέων
Πετρούπολης, Αντώνης Πέττας,
πρόεδρος Γ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθή-
νας, Γιώργος Χρόνης, Δ.Σ. Π. Ε.
Γληνός- Δημ. Σύμβουλος Ιλίου, Τά-
κης Τερζόγλου, ΠΟΣ-ΟΣΕ, Νίκη
Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11, Στέκι νεότητας
Βριλησίων, (Ολύμπου κ Φλωρίνης),
7μμ
Ομιλητές: Ορέστης Ηλίας, δημ. Σύμ-
βουλος- ΚΕΕΡΦΑ, Μαρίνα Παπαχρι-
στοδούλου, «Δράση για μια άλλη πό-
λη»
Οργανώνεται από: Συντονισμός
συλλογικοτήτων κ φορέων Βριλη-

σίων.

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11, 
Ελληνικό Μολύβι-Μετρό Ελαιώνας,
(Ιερά Οδός 154 κ Νάξου), 7μμ
Ομιλητές: Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ,
Κώστας Λαζαρίδης, μαθητής 5ο
ΓΕΛ Αιγάλεω, Παναγιώτης Σάμιος,
πρόεδρος Π.Ε. Αιγάλεω 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11, Σινέ Αλέξανδρος,
7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος πα-
νεπιστημιακός, Ελεάννα Ιωαννίδου,
πρόεδρος ΣΕΜ, Αλεξάνδρα Πολι-
τάκη, δημοσιογράφος, Πόπη Χα-
ραϊδάρη, αντιπρόεδρος Ε’ ΕΛΜΕ-
Συντονιστικό φορέων για τους
πρόσφυγες, Π. Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11 ΚΑΠΗ Α. Λιοσίων,
7μμ
Ομιλητές: Χρήστος Κουρνιώτης, 
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων , Νίκη Αργύρη,
ΚΕΕΡΦΑ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΡΙΤΗ 1/12, Ραγκαβή, 7μμ
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, Δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγή, Κώστας Κατα-
ραχιάς πρόεδρος συλλόγου εργα-
ζομένων Αγ. Σάββα, Βάντα Τσέλλι-
ου Β ΕΛΜΕ, Αχμέντ Αττία, αντιπρό-
εδρος Αιγυπτιακής Κοινότητας
Οργανώνεται από την ΚΕΕΡΦΑ κ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αμπελοκήπων

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12, Κεντρικά Λύκεια,
Αίθ. Εκδηλώσεων Πειραματικού,
6.30μμ
Ομιλητές: Έφη Λατσούδη, συμμε-
τέχει στο χωριό « Όλοι μαζί»,
Αγλαΐα Κυρίτση περιφερειακός
Σύμβουλος Β. Αιγαίου, Κάστρο,
Ένωση απόδημων Σύρων Μετανα-
στών, Πέτρος Κωνσταντίνου δημο-
τικός σύμβουλος  Αθήνας-συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ.
Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΑ Αιγαίου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΒΥΡΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12, Γυμναστήριο Δήμου
Αθηναίων (Φορμίωνος 12, 3ος Όρ.),
6.30μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12, Δημαρχείο Αγίας
Παρασκευής,  7μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΡΙΤΗ 15/12, Πνευματικό Κέντρο,
7μμ

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11, Αίθριο, 2.30μμ
Ομιλητές: Γιώργος Φιλιππάκης δημοσιο-
γράφος Δ.Σ ΕΣΗΕΑ, Αλεξάνδρα Ιωαννί-
δου, πανεπιστημιακός Σλαβικών
Σπουδών, Γιώργος Πίττας, επιτροπή Αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες στο Παλαί

ΧΗΜΙΚΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, Αίθ Α2, 1.30μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντο-
νιστής ΚΕΕΡΦΑ, Πάνος Σαμοθρακίτης
ΑΣΥΧ ΕΑΑΚ

Οργανώνουμε σε κάθε γειτονιά

Σ
υνεχίζονται οι εκδηλώσεις για μία
μεγάλη πανελλαδική κινητοποί-
ηση στις 23-24 Γενάρη στην Αλε-

ξανδρούπολη και στο Φράχτη του
Έβρου. Ομιλητές από σωματεία, δημο-
τικά συμβούλια, κινήσεις αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, έδωσαν με τον δικό
τους τρόπο απάντηση στην ισλαμοφο-
βική υστερία που εξαπλώθηκε μετά την
επίθεση στο Παρίσι και τα νέα ρατσιστι-
κά μέτρα σε βάρος των προσφύγων και
μεταναστών. 

«Τη Παρασκευή 20 Νοέμβρη πραγμα-
τοποιήθηκε στο Πολυτεχνείου Βόλου εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ», μας είπε ο Δημή-
τρης. «Ομιλητές ήταν ο Βασίλης Πέτσης
από την ΕΡΑ Βόλου και ο Παντελής Πα-
ναγιωτακόπουλος από την ΚΕΕΡΦΑ. Πέ-
ρα από την γενική κατάσταση που περι-
γράφηκε από τους εισηγητές, στο τέλος
της εκδήλωσης μπήκε ένα πρόγραμμα
δράσης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν
φοιτητές από την Αρχιτεκτονική Βόλου,
που ο Σύλλογος έχει πάρει απόφαση
συμμετοχής στην κινητοποίηση. Βάλαμε
μπροστά πώς θα ανεβάσουμε το σύλλο-
γο ξεκινώντας με το στήσιμο επιτροπής
του φοιτητικού συλλόγου που θα ασχο-
λείται με την καμπάνια. Μετανάστες που
ήρθαν στην εκδήλωση ξεκινάνε το άνοιγ-
μα στους υπόλοιπους μετανάστες του
Βόλου, ενώ με τους μαθητές η διαδικα-
σία έχει ήδη ξεκινήσει στα σχολεία». 

Στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην Αρ-
γυρούπολη, που έγινε την ίδια μέρα, ομι-
λήτριες ήταν η Ράνια Νενεδάκη και η Έλ-
λη Πανταζοπούλου από την ΚΕΕΡΦΑ.
«Συμμετείχαν εργαζόμενοι και νεολαίοι
από την περιοχή του Ελληνικού και της
Αργυρούπολης, ανάμεσά τους ο πρώην
Δήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος
Ελληνικού Χρ. Κορτζίδης, εργαζόμενοι
από το νοσοκομείο Ασκληπιείο, συναγω-
νιστές από το στέκι Υπόστεγο, εκπαιδευ-
τικοί”, μας είπε ο Πέτρος. «Αποφασίσαμε
να ανοίξουμε την καμπάνια στα σωματεία
της περιοχής, όπως στο Ασκληπιείο κα-
θώς και να συνδεθούμε περισσότερο με
την Επιτροπή Αλληλεγγύης Ελληνικού». 

Στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην Κυψέ-
λη «ο Π. Κωνσταντίνου επισήμανε ότι λόγω
και της πρόσφατης σφαγής στο Παρίσι

από φανατικούς του ISIS πρέπει να είμα-
στε απόλυτα ξεκάθαροι στο αίτημα να
γκρεμιστεί ο φράχτης και να ανοίξουν τα
σύνορα χωρίς επιφυλάξεις», μας είπε ο
Γιάννης. «Η Κατερίνα Θεοδωροπούλου εκ-
παιδευτικός από τη Γ' ΕΛΜΕ, αναφέρθηκε
στην ιστορία των συνόρων/φραχτών που
υφίστανται ή είναι υπό κατασκευή στις χώ-
ρες της Ευρώπης και στην πολιτική τους
σημασία. Ο Μανώλης Πίκουλας από την
Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
του Παλαί, μίλησε για την εμπειρία του το-
νίζοντας την υποκρισία των επίσημων φο-
ρέων και θεσμών όπως την επίσκεψη του
Σουλτς και της Βαρδινογιάννη αλλά και
την αλληλεγγύη των κατοίκων ενάντια
στην ρητορική των μέσων και του κρά-
τους». 

Eκπαιδευτικοί
Εκδήλωση διοργάνωσε και η ΚΕΕΡΦΑ

Νίκαιας –Κορυδαλλού το Σάββατο 21/11.
«Ομιλητές ήταν ο Ακρίτας Καλούσης,
γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων Νί-
καιας, που έχει πάρει ήδη πρωτοβουλία
για την οργάνωση της αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες. Επίσης η Κυριακή Πα-
παθανασοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτή-
τρια ιστορικός, που έκανε μία ιστορική
αναδρομή στις συνθήκες που αντιμετώ-
πισαν οι πρόσφυγες που εγκαταστάθη-
καν στη Νίκαια 90 χρόνια πριν. 

Η Μαρία Ντεβενζή εκπαιδευτικός στο
3ο Λύκειο που ενημέρωσε για τις πρωτο-
βουλίες των εκπαιδευτικών να μιλήσουν
στους μαθητές για το προσφυγικό και η
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος

Νίκαιας που ενημέρωσε για τη σημασία
της καμπάνιας για να πέσει ο φράχτης
του Έβρου», μας είπε η Αναστασία. «Στη
διάρκεια της συζήτησης το λόγο πήρε
μετανάστης από το Πακιστάν, που θύμι-
σε τα εγκλήματα που έχει κάνει ο αμερι-
κάνικος και ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός
σε όλες τις χώρες της Μ. Ανατολής και
της Αφρικής, καθώς και γονείς και εκπαι-
δευτικοί που έθεσαν προβληματισμούς
για το πώς μπορούν να πάρουν πρωτο-
βουλίες στα σχολεία. Έγιναν προτάσεις
για μία μέρα δράσης για το προσφυγικό
στα σχολεία αλλά και για τη διοργάνωση
μουσικής εκδήλωσης στην περιοχή». 

Την Κυριακή 22/11 σειρά είχε το Περι-
στέρι. «Πάνω από 35 άτομα συμμετείχαν
στη συζήτηση με ομιλητές τη Νίκη Αρ-
γύρη από την ΚΕΕΡΦΑ, τον Πάνο Παπα-
νικολάου δημοτικό σύμβουλο Περιστερί-
ου και τον Χρίστο Κωνσταντακόπουλο
από την Κίνηση Χειραφέτησης Ατόμων
με Αναπηρία», μας είπε ο Κώστας. «Η
πρώτη ομιλήτρια εξήγησε το δολοφονι-
κό ρόλο που παίζει ο φράχτης του
Έβρου. Ο δεύτερος ομιλητής τόνισε τη
σύνδεση ανάμεσα στις περικοπές στην
Υγεία, τα μνημόνια και τη ρατσιστική πο-
λιτική, ενώ ο τρίτος αφού χαιρέτησε την
πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ, μίλησε για
τους ‘κοινωνικούς φράχτες’ που χρει-
άζεται να γκρεμιστούν. Στις 5 Δεκέμβρη
οργανώνουμε πικετοφορία στο κέντρο
του Περιστερίου. Μετά τη συζήτηση
ακολούθησε θεατρική παράσταση από
τον Α. Μαρτζούκο και την Δ. Σκλάβου».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συγκέντρωση το Σάββατο

28/11, στις 11π.μ. στο Δημοτι-
κό Θέατρο Πειραιά και πορεία
στα γραφεία της Frontex, κα-
λεί ο συντονισμός σωματεί-
ων/φοιτητικών συλλόγων/συλ-
λογικοτήτων για το προσφυγι-
κό και η ΚΕΕΡΦΑ με κεντρικό
σύνθημα “Καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες, έξω η FRONTEX,
Να επιτραπεί η νόμιμη και
ασφαλής είσοδος και έξοδος
προσφύγων και μεταναστών
στις χώρες της ΕΕ”.  

ΓΑΛΑΤΣΙ
Ο υπουργός Μετανάστευσης Μουζάλας

και η Δημοτική Αρχή Γαλατσίου, έχουν απο-
φασίσει να κλείσουν το Κέντρο Φιλοξενίας
στο γήπεδο Παλαί Γαλατσίου. Οι πρόσφυ-
γες λέγεται ότι θα μεταφερθούν στο γήπε-
δο Τάε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο.

Η επιτροπή αλληλεγγύης στους Πρόσφυ-
γες στο Παλαί που συγκροτήθηκε στις αρ-
χές Οκτώβρη στο Γαλάτσι έχει τονίσει στην
ανακοίνωσή της ότι «δεν θα αφήσει ούτε οι
πρόσφυγες να γίνουν το νέο μπαλάκι ανά-
μεσα σε κυβέρνηση, δήμους και περιφέρει-
ες , ούτε να πεταχτούν στο δρόμο ή σε χει-

ρότερους από άποψη διαβίωσης χώρους.
Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε όλους-
ες να συνεχίσουν να συνδράμουν στην υπο-
στήριξη των προσφύγων στο Παλαί». 

«Θεωρούμε απαράδεκτη από κάθε άπο-
ψη τη λογική της «προσωρινής» αλληλεγ-
γύης της κυβέρνησης και της δημοτικής
αρχής. Απαιτούμε να μην κλείσει το Κέντρο
Φιλοξενίας στο Παλαί και η κυβέρνηση να
διαθέσει επιτέλους τους απαραίτητους πό-
ρους και προσωπικό στο δήμο αντί να κάνει
τους πρόσφυγες μπαλάκι. Η δημοτική αρ-
χή, το δημοτικό συμβούλιο Γαλατσίου -αντί
να δίνει απαράδεκτες «διορίες» στους πρό-
σφυγες- οφείλει να τα διεκδικήσει αυτά τώ-
ρα», ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

Περιστέρι, 22/11
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A
υ σ τ η ρ ό τ ε ρ ο υ ς
ελέγχους στα εξω-
τερικά και εσωτε-

ρικά σύνορα της ΕΕ αποφάσισε η έκτακτη Σύνο-
δος των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης
που έγινε στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομά-
δα, με βασικό θέμα την “ασφάλεια της ΕΕ μετά τις
επιθέσεις στο Παρίσι”.

Μέσα σε ένα κλίμα τρομοϋστερίας, ο Υπουργός
Εσωτερικών της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ, καθό-
ρισε τις αποφάσεις, ζητώντας η Συνθήκη Σένγκεν
να μπορεί να «τεθεί υπό αμφισβήτηση» εάν «η Ευ-
ρώπη δεν αναλάβει τις ευθύνες της» για τη φύλα-
ξη των συνόρων της. Ήδη η Γαλλία έχει αναστεί-
λει μονομερώς τη Συνθήκη Σένγκεν «για όσο διά-
στημα παραμείνει η απειλή εναντίον της». Στο ίδιο
μήκος κύματος ήταν όλα όσα συμφωνήθηκαν στο
τελικό κείμενο στο οποίο κατέληξαν οι υπουργοί
Εσωτερικών και Δικαιοσύνης  της ΕΕ, με στόχο
«την αποτροπή μελλοντικών τρομοκρατικών χτυ-
πημάτων σε ευρωπαϊκό έδαφος». 

Πρώτον αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «κα-
λύτερη συνεργασία των εθνικών αστυνομικών, αν-
τιτρομοκρατικών και δικαστικών αρχών, στην ενί-
σχυση του ευρωπαϊκού αρχείου καταγραφής δε-
δομένων των επιβατών στις αεροπορικές μεταφο-
ρές (PNR) και στην μεταρρύθμιση της Συνθήκης
Σένγκεν, ώστε να επιβάλλονται αυστηροί έλεγχοι
στα εξωτερικά σύνορα, ακόμα και για τους Ευρω-
παίους πολίτες που είναι κάτοικοι των 26 κρατών-
μελών του χώρου Σένγκεν».

Επίσης αποφασίστηκε να αναβαθμιστούν τα
συστήματα ελέγχου στα σύνορα των κρατών-με-
λών της Σένγκεν μέχρι τον Μάρτιο του 2016, με
τη δημιουργία κέντρου συντονισμού της Euro-
pol, του οποίου ο ρόλος θα είναι ο “εναρμονι-
σμός των πληροφοριών που διαθέτουν τα κράτη
μέλη και ο συγχρονισμός της δράσης τους,
ώστε να εντοπίζονται τρομοκρατικές απειλές εν-
τός των συνόρων, ακόμα και όταν παρεισφρέουν
στις μεταναστευτικές ροές”. Επίσης “συστηματι-
κή εγγραφή, συλλογή δακτυλικών αποτυπωμά-
των, για πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται

παράνομα στη ζώνη
Σένγκεν, είτε είναι με-
τανάστες, είτε αι-

τούνται διεθνούς προστασίας”. Η Europol θα
στείλει αξιωματούχους σε όλα τα hotspot για να
ενισχύσουν τη διαδικασία ελέγχου, καθώς και
ομάδες παρέμβασης στα σύνορα και αστυνομι-
κών για να διασφαλίσουν τους συστηματικούς
ελέγχους. 

Μέτρα ελέγχου
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το

Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο
και η Ολλανδία, σχεδιάζουν να φτιάξουν μία “μί-
νι Σένγκεν” με πολύ αυστηρά μέτρα ελέγχου και
να βγάλουν τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης,
την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα από τη
Σένγκεν. 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος Επίτροπος Μετα-
νάστευσης, τόνισε στη σύνοδο πως «είναι η κα-
τάλληλη στιγμή να πάμε ένα βήμα μπροστά με τη
δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών». Ενώ ο Νίκος Τόσκας, Αναπληρωτής
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που εκπροσώ-
πησε την Ελλάδα έτρεξε να δηλώσει ότι συστρα-
τεύεται με την τρομοϋστερία της ΕΕ κατά των
προσφύγων και των μεταναστών λέγοντας ότι «Τα
εξωτερικά σύνορα, και συγκεκριμένα της χώρας
μου, ελέγχονται», «Οι πρόσφυγες, που συνεχίζουν
να έρχονται, ελέγχονται επίσης και ταυτοποιούν-
ται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες». 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ταυτίζεται πλή-
ρως με την πολιτική της ΕΕ. Από τη μία ο Τσί-
πρας τρέχει να συμφωνήσει με τον Ερντογάν
για νέα μέτρα εγκλωβισμού των προσφύγων
στην Τουρκία και από την άλλη ετοιμάζεται να
δώσει όλες τις διευκολύνσεις από τη βάση της
Σούδας για αεροπορικές πολεμικές επιδρομές
στη Συρία. 

Αυτά τα μέτρα θα αυξήσουν τις εκατόμβες των
πνιγμένων στο Αιγαίο και την Μεσόγειο. Δεν πρέ-
πει να τους αφήσουμε να υλοποιήσουν ούτε μία
γραμμή από τις δολοφονικές συμφωνίες τους. 

Σ
ε απεργία πείνας με ραμμένα τα στό-
ματά τους, προχώρησαν από τη Δευ-
τέρα 23/11 Ιρανοί πρόσφυγες και με-

τανάστες που βρίσκονται στην Ειδομένη,
σαν απάντηση στον αποκλεισμό τους στα
σύνορα Ελλάδας-Μακεδονίας. Ο εγκλωβι-
σμός τους είναι αποτέλεσμα της υστερίας
σε βάρος των προσφύγων που εξαπολύει η
Γαλλία με τη συμφωνία των κυβερνήσεων
της ΕΕ. Έτσι οι αρχές προχωρούν σε μία
απάνθρωπη διαδικασία διαλογής επιτρέπον-
τας μόνο σε όσους έχουν διαβατήριο από
Συρία, Αφγανιστάν και Ιράκ να περάσουν. Το
αποτέλεσμα είναι χιλιάδες να αναγκάζονται
να μείνουν μέσα στο κρύο, δίπλα στις γραμ-
μές του τρένου, χωρίς στέγη, τροφή και
υποδομές, με μόνο αποκούμπι την στήριξη
που τους παρέχουν ομάδες εθελοντών. 

Μία μαρτυρία εθελόντριας στην Ειδομέ-
νη είναι συγκλονιστική: "Γυρνώντας από
την Ειδομένη τα ξημερώματα της Τετάρ-
της ήθελα να ουρλιάξω μέχρι να μην μπο-
ρεί να βγει φωνή. Η πιο δύσκολη ημέρα, η
πιο άβολη όλων αυτών των μηνών που ανε-
βαίνω στην Ειδομένη ήταν αυτή της Τετάρ-
της. Αυτό που φοβόμουν, έγινε πραγματι-
κότητα. Η διαλογή των ανθρώπων σαν να
είναι εμπορεύματα Α και Β κατηγορίας. Το
μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Περνάνε μόνο
συγκεκριμένες εθνικότητες... Όταν αναγ-
κάστηκα να εξηγήσω σε μία οικογένεια
από την Βηρυτό τι συμβαίνει και ότι θα
πρέπει αυτοί και τα τρία παιδιά τους να
μείνουν εκεί εκτεθειμένοι στο κρύο, μου
απάντησαν ότι πριν από μία εβδομάδα η
Βηρυτός βομβαρδιζόταν. Όταν με ρωτού-
σαν πότε θα έρθει η σειρά τους, πότε θα
περάσει το γκρουπ τους αναγκαζόμουν να
τους ρωτάω από πού είναι. Αλήθεια, μή-
πως η Σομαλία δεν βρίσκεται σε πόλεμο;”

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, που επι-
σκέφθηκε την Ειδομένη το Σάββατο δήλωσε
πως η κυβέρνηση έχει σχέδιο για τη μετακί-
νηση αυτών των ανθρώπων νοτιότερα, προ-
κειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση. Το τι
ακριβώς εννοούσε φάνηκε στη σύσκεψη που
έγινε την ίδια μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου,
όπου συζητήθηκε η άμεση μετεγκατάστασή
τους στα Hot Spot που θα δημιουργηθούν. 

Αποκλεισμός
“Στην Ειδομένη βρίσκονται πρόσφυγες

από ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές, όπως
Παλαιστίνιοι από τη Γάζα και πρόσφυγες
από την Σομαλία. Οι χίλιοι περίπου άνθρω-
ποι που έχουν αποκλειστεί κατάγονται από
Ιράν, Μαρόκο, Αλγερία, Πακιστάν και
Μπαγκλαντές”, αναφέρει ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ που καταγγέλλει τον απαράδεκτο
αποκλεισμό των προσφύγων στην Ειδομέ-
νη καθώς και στον Πειραιά. “Τις τελευταίες
μέρες στον Πειραιά προσάγονται μαζικά
εκατοντάδες πρόσφυγες στην Π. Ράλλη
αμέσως μετά την αποβίβασή τους από τα
καράβια που καταφθάνουν από τα νησιά,
εγκαινιάζοντας νέους ελέγχους στην πρά-
ξη και βάζοντας φρένο στις άμεσες μετακι-
νήσεις προς τα σύνορα ή προς την Αθήνα.

Το αντιρατσιστικό κίνημα πρέπει να καταδι-
κάσει τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ και να απαιτήσει άμεσα να ανοίξουν
τα σύνορα και να πέσει ο φράχτης στον
Έβρο, ώστε να εξασφαλιστεί το ασφαλές πέ-
ρασμα στον Έβρο, χωρίς να πνίγονται μικροί
Αϊλάν. Να εξασφαλιστούν άμεσα ζεστοί χώροι
φιλοξενίας ώστε να μην ξεπαγιάσει κανένας
πρόσφυγας στην προσπάθειά του να ξεφύγει
από το θάνατο. Σε καμία περίπτωση να μην
κλείσουν χώροι, όπως το Παλαί στο Γαλάτσι”. 

Κατερίνα Θωίδου

Μ
ετά το μακελειό στο Παρίσι,
οι κυβερνήσεις της Ευρώ-
πης κατρακυλάνε σε σκλή-

ρυνση των μέτρων κατά των προ-
σφύγων και των μεταναστών. Όμως,
οι νεκροί του Παρισιού και οι πνιγμέ-
νοι του Αιγαίου είναι δικοί μας, οι
πόλεμοι και οι φονικοί φράχτες των
κλειστών συνόρων είναι δικοί τους.

Δεν ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες
δραπετεύουν για να γλιτώσουν από
το θάνατο που σπέρνουν οι βόμβες
στις χώρες τους. Και βρίσκουν
μπροστά τους φράχτες από τον
Έβρο μέχρι το Καλαί, κλειστά σύνο-
ρα που οδήγησαν μόνο φέτος 514
σε πνιγμό στο Αιγαίο και πάνω από
3000 στη Μεσόγειο, μετατρέποντας
τις θάλασσες σε υγρά νεκροταφεία.
Στις ακρογιαλιές της Μεσογείου ξε-
βράζονται πνιγμένοι μικροί Αϊλάν για
να προστεθούν  στα εκατοντάδες χι-
λιάδες θύματα των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων και των πολέμων που
προκαλούν οι ισχυροί του πλανήτη
για να ελέγξουν τα πετρέλαια και τα
περάσματα των αγωγών.  

Ακούγονται πλέον υστερικές

κραυγές κατά των μεταναστών και
των προσφύγων από τις ίδιες τις
κυβερνήσεις, οι οποίες προχωράνε
σε κλιμάκωση των βομβαρδισμών
και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσε-
ων που έθρεψαν τον ISIS. Κλιμακώ-
νουν την ισλαμοφοβία, γενικεύουν
τη στοχοποίηση κάθε κατατρεγμέ-
νου ως τζιχαντιστή για να κλείσουν
ερμητικά τα σύνορα. Στο όνομα της
«ασφάλειας», η δημοκρατία, η ελευ-
θερία και η ελεύθερη μετακίνηση
των ανθρώπων πλήττονται με μέτρα
«έκτακτης ανάγκης». Ετούτες οι αν-
τιδραστικές επιλογές θα φουντώ-
σουν τον αέρα στα πανιά των ρατσι-
στών και των νεοναζιστών σε όλη
την Ευρώπη και στην Ελλάδα. 

Είναι ώρα να επιμείνουμε στο
γκρέμισμα των φραχτών από τον
Έβρο μέχρι το Καλαί, ανοιχτά σύνο-
ρα, ασφαλή διέλευση των κατα-
τρεγμένων από το θάνατο και όχι
στην παρεμπόδισή τους, με τις πε-

ριπολίες θανάτου της FRONTEX και
των συντονισμένων δυνάμεων της
Ακτοφυλακής Ελλάδας και Τουρ-
κίας. Είναι απαράδεκτη η ανάθεση
στον Ερντογάν της αστυνόμευσης
των προσφύγων. Eίμαστε αντίθετοι
με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Είναι ώρα να αφουγκραστούμε
τη φωνή του τεράστιου κινήματος
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
που ορθώθηκε υπερήφανα από το
περασμένο καλοκαίρι στο πλευρό
των εκατοντάδων χιλιάδων προ-
σφύγων, μανάδων και πατεράδων
με τα παιδιά στην αγκαλιά, όταν
διέσχισαν την Ευρώπη ανοίγοντας
έστω και με τα ματωμένα κορμιά
τους τα κλειστά σύνορα. 

Υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των
προσφύγων και των μεταναστών κα-
θώς καμιά ζωή δεν είναι λαθραία. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με το διε-
θνές κίνημα και καλούμε σε μαζική
συμμετοχή στη μεγάλη κινητοποί-

ηση, στις 23-24 Ιανουαρίου στον
Έβρο, για ανοιχτά σύνορα και για
να πέσει ο φράχτης. Οι πρόσφυγες
είναι καλοδεχούμενοι! 

Αρχικές υπογραφές,
συνεχίζεται η συλλογή

Αζάς Ανέστης, σκηνοθέτης,
Βλάχου Δήμητρα, ηθοποιός, Δρο-
γώσης Στάθης, τραγουδοποιός,
Ιωαννίδου Αλεξάνδρα αναπληρώ-
τρια καθηγητρια ΕΚΠΑ, Κουκαλά-
νι Βασίλης, ηθοποιός-σκηνοθέτης,
Ρέλλας Αντώνης, σκηνοθέτης
ακτιβιστής με αναπηρία, Κουζέ-
λης Ανδρέας, κοινωνιολόγος συγ-
γραφέας, Κουτσολέλος Κώστας,
ηθοποιός-σκηνοθέτης, Μαυραγά-
νη Γεωργία, σκηνοθέτης εκπαι-
δευτικός, Μαρτζούκος Αλέξαν-
δρος, ηθοποιός, Μεταξά Θεανώ,
ηθοποιός, Μυλωνάς Δημήτρης,
σκηνοθέτης Ηθοποιός, Παπαδη-
μητρίου Μάνια, ηθοποιός, Παπα-

δοπούλου Μαρία-Λουίζα, σκηνο-
θέτης, Πίττα Τατιάνα, ηθοποιός,
Σταματοπούλου Ντίνα, ηθοποιός,
σκηνοθέτης, Παπαστράτης Προ-
κόπης, ομότιμος καθηγητής Παν-
τείου, Λυμπεράτος Μιχάλης, πα-
νεπιστημιακός Πάντειο, Μαρκέτος
Σπύρος, πανεπιστημιακός ΑΠΘ,
Πολιτάκη Αλεξάνδρα, πολιτικός
Επιστήμονας, Γιαννόπουλος Γιώρ-
γος, εκδότης περιοδικού ΕΝΕ-
ΚΕΝ, Ζορμπαλά Τίνα, Πανεπιστη-
μιακός- Πρόεδρος Συλλόγου ΔΕΠ
Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος
Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΠΟΣΔΕΠ, Σαββόπουλος Χάρης,
Ψημίτης Μιχάλης, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Παπαγεωργίου Δημή-
τρης, Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαί-
ου, Ζαχαρόπουλος Νίκος Λέκτο-
ρας Παν/μιο Αιγαίου, Σαμπανίκου
Εύη, Παν. Αιγαίου, Αναπλ. Καθη-
γητής Ιστορίας της Τέχνης,  Σχο-
λή Καλών Τεχνών, ΑΠΘ.

Γκρεμίστε τους φράχτες από τον Έβρο μέχρι το Καλαί

Νέοι Φραγμοί ΕΕ ΕΙΔΟΜΕΝΗ Ραμένα στόματα
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Ό
ταν ο Ολάντ ζήτησε από την γαλλική
εθνοσυνέλευση να παρατείνει την
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για

τρεις μήνες μόνο έξι βουλευτές, τρεις σο-
σιαλιστές και τρεις οικολόγοι, την καταψήφι-
σαν. Όλοι οι βουλευτές του Κόμματος της
Αριστεράς, που έχει επικεφαλής τον Μελαν-
σόν, και του Κομμουνιστικού Κόμματος
(συμμετέχουν και τα δυο στο Μέτωπο της
Αριστεράς) ψήφισαν υπέρ. Με αυτή την στά-
ση οι ηγεσίες τους δένονται, ό,τι και να λέ-
νε, στο άρμα της εκστρατείας του γαλλικού
ιμπεριαλισμού, της δικιάς τους άρχουσας
τάξης. 

Ένας λόγος γι’ αυτό είναι ότι μεγάλα τμή-
ματα της γαλλικής αριστεράς έχουν αποδε-
χτεί εδώ και χρόνια τη θεωρία ότι ο «ισλαμι-
κός φονταμενταλισμός» είναι η καινούργια
εκδοχή του φασισμού και όπως στον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο Πόλεμο χρειάζεται να στηρι-
χτεί οποιοσδήποτε τον πολεμάει, ακόμα και
αν είναι μια «δημοκρατική» ιμπεριαλιστική
δύναμη. 

Στις αρχές του 2013 ο Ολάντ έστειλε τον
γαλλικό στρατό στο Μάλι, στο πλευρό της
κυβέρνησης που πολεμούσε τους «ισλαμι-
στές τρομοκράτες» στο βορρά της χώρας.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση είχε προ-
κύψει από πραξικόπημα και στο βορρά οι ισ-
λαμιστικές οργανώσεις είχαν αναπτυχθεί
στο κενό που άφησε η καταστολή της εξέ-
γερσης των ντόπιων πληθυσμών. Και φυσικά
η επέμβαση είχε τα πάντα να κάνει με τα γε-
ωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα
της Γαλλίας σε μια περιοχή πλούσια σε
πρώτες ύλες.

Όμως, το Κόμμα της Αριστεράς του Με-
λανσόν στήριξε την επέμβαση. Ο Φρανσουά
Ασενσί, ένας βουλευτής του, εξήγησε γιατί:
«Η  μη-επέμβαση θα ήταν η χειρότερη δειλία.
Η διεθνής στρατιωτική επέμβαση είναι ανα-
γκαία για την αποτροπή δημιουργίας ενός
κράτους τρομοκρατών. Οι τζιχαντιστές στο
βόρειο Μάλι και οι συνεργάτες τους στην Αλ-
Κάιντα έχουν μόνο ένα στόχο: την επιβολή
αιματοβαμμένων δεσποτικών, μεσαιωνικών
καθεστώτων σε όλο τον κόσμο. Ο φονταμεν-
ταλισμός τους αποτελεί μια νέα μορφή φασι-
σμού». 

Η άλλη πλευρά αυτής της στάσης είναι η
αδυναμία απάντησης στην οργανωμένη εκ-
στρατεία της ισλαμοφοβίας ακόμα και η
συμπόρευση μερικές φορές, στο όνομα της
υπεράσπισης του «κοσμικού χαρακτήρα»
της γαλλικής κοινωνίας και του κράτους.
Έτσι για παράδειγμα οι ρατσιστικοί νόμοι
για την απαγόρευση της μαντήλας είχαν την
έμμεση ή και άμεση στήριξη μεγάλων τμη-
μάτων της γαλλικής αριστεράς. 

Όμως, η στήριξη στις «εκπολιτιστικές» και
«δημοκρατικές» επεμβάσεις και πολέμους του
γαλλικού ιμπεριαλισμού δεν είναι κάτι και-
νούργιο. Πριν εξήντα χρόνια για παράδειγμα,
το κραταιό ακόμα Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα (PCF) στήριζε την κυβέρνηση του «Δημο-
κρατικού Μετώπου» του σοσιαλιστή Γκι Μολέ.
Τον Φλεβάρη εκείνης της χρονιάς οι βουλευ-
τές του PCF ψήφισαν υπέρ των «έκτακτων
εξουσιών» που είχε ζητήσει η κυβέρνηση για
να αντιμετωπίσει την «κρίση στην Αλγερία». 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση ζήτησε εξου-
σίες που θα της «επιτρέπουν να λαμβάνει
έκτακτα μέτρα για την προστασία προσώ-
πων και περιουσιών, την αποκατάσταση της

τάξης και υπεράσπισης του εθνικού εδά-
φους». Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονταν η
κλήση κλάσεων εφέδρων στο στρατό, η ανα-
στολή μιας σειράς πολιτικών ελευθεριών
στην Αλγερία, και ο χωρισμός της σε τρεις
ζώνες, στη μια από τις οποίες, τη λεγόμενη
«απαγορευμένη», ο στρατός θα μπορούσε
να μετακινεί πληθυσμούς σε στρατόπεδα
υπό τον έλεγχό του. Ο Ζακ Ντικλό, ο κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος
υποστήριξε ότι οι «έκτακτες εξουσίες» θα
ανοίξουν το δρόμο για την …ειρηνική επίλυ-
ση του «αλγερινού προβλήματος». 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Γαλλία είχε
ιδρυθεί το 1920 στη βάση της ανυποχώρη-
της πάλης ενάντια στις ηγεσίες που το 1914
είχαν στηρίξει την άρχουσα τάξη στον Πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο, στο όνομα πάλι της
υπεράσπισης της «Δημοκρατίας» και της
«πατρίδας». Η επικράτηση του σταλινισμού
το έκανε ένα κόμμα που αναζητούσε συμμα-
χίες με τα «προοδευτικά» τμήματα της άρ-
χουσας τάξης. 

Παράδοση
Όμως, υπάρχει και μια άλλη παράδοση

στη γαλλική Αριστερά. Ο πόλεμος στην Αλ-
γερία εξήντα χρόνια πριν έγινε σύντομα μι-
σητός. Πολλοί αγωνιστές του ΚΚ, ιδιαίτερα
της νεολαίας, ασφυκτιούσαν με τη γραμμή
του κόμματος ακόμα και όταν το τελευταίο
άρχισε να μιλάει για «ειρήνη στην Αλγερία»
(ποτέ ανεξαρτησία) και πρωτοστατήσανε σε
κινητοποιήσεις, από ανταρσίες εφέδρων μέ-
χρι διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια και στους
δρόμους. 

Πολλοί από αυτούς αποδεσμεύτηκαν από
το κόμμα και στράφηκαν στην επαναστατική
αριστερά, ιδιαίτερα τις τροτσκιστικές οργα-
νώσεις που είχαν σηκώσει στους αδύνατους
ώμους τους την πάλη ενάντια στον πόλεμο
και υπέρ του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της Αλγερίας. 

Αυτές τις μέρες στο Παρίσι και σε άλλες
μεγάλες γαλλικές πόλεις οργανώνονται δια-
δηλώσεις που αψηφούν τις απαγορεύσεις
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και διεκ-
δικούν σύνορα ανοιχτά για τους πρόσφυγες
και σταμάτημα των  ιμπεριαλιστικών επεμβά-
σεων. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος (ΝΡΑ)
πρωταγωνιστούν σε πολλές από αυτές. 

Στην ανακοίνωσή του μετά τις επιθέσεις
της 13 Νοέμβρη δήλωνε: «Ακόμα μια φορά
αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις βίαιες επι-
θέσεις μάς καλούν σε εθνική ενότητα. Θέ-
λουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τραγική
κατάσταση προς όφελός τους έτσι ώστε να
καταπνίξουν την αγανάκτηση και την εξέ-
γερση. Έχουν έτοιμο τον αποδιοπομπαίο
τράγο, τους Μουσουλμάνους». Οσο περισ-
σότερο δυναμώνουν αυτές οι φωνές, τόσο
πιο δυνατό θα είναι το κίνημα που θα βάλει
τέρμα στην ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα,
στο ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.

«Μ
ε βάση τις διαβεβαιώσεις της νομικής υπηρεσίας του
κόμματος, η εταιρία που είχε αναλάβει το τεχνικό μέρος
της διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου

Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία δεν τήρησε τις συμβατικές υποχρε-
ώσεις της. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη τεχνικά η διεξαγωγή
της διαδικασίας των εκλογών για σήμερα, η οποία και αναβάλλεται».

Αυτή είναι η ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
της ΝΔ για την αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών-φιάσκο για την
ανάδειξη του νέου αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία
των εκλογών που ξεκίνησε χειρόγραφα, σταμάτησε ύστερα από λίγες
ώρες, όταν έγινε σαφές ότι δεν πρόκειται οι εκλογές να γίνουν με ψη-
φιακό τρόπο - καθώς αλλού δεν υπήρχαν φορητοί υπολογιστές, αλ-
λού δεν είχε περάσει το πρόγραμμα, αλλού δεν υπήρχαν χειριστές
και αλλού δεν υπήρχαν φορτιστές…

Αν επρόκειτο απλά για ένα τεχνικό πρόβλημα, τα πράγματα ίσως
έληγαν με μια νέα ημερομηνία και μια άλλη εταιρία. Όμως η μυρωδιά
της αποσύνθεσης αφορά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται
από τον εμφύλιο σπαραγμό που κορυφώνεται μετά την αναβολή.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ζήτησαν από το Μεϊμαράκη να παραιτη-
θεί. Ο Μεϊμαράκης έβγαλε στη δημοσιότητα μερικά αποτελέσματα
καταγραμμένα στο χέρι που τον έδειχναν πρώτο και κατήγγειλε ότι
η εταιρία που οδήγησε σε φιάσκο τις εσωκομματικές εκλογές είχε
αναλάβει αρκετά έργα επί πρωθυπουργίας Σαμαρά. Κατήγγειλε
επίσης τον Μ. Βορίδη -που υποστηρίζει Τζιτζικώστα- ότι έχει συ-
νεργαστεί με την εταιρία Ιnfosolution είτε ως υπουργός, είτε ως δι-
κηγόρος. Δήλωσε επίσης έτοιμος να αφήσει τη θέση του μεταβατι-
κού προέδρου, εάν παραιτηθούν από τις θέσεις ευθύνης τους και
οι υπόλοιποι υποψήφιοι…

Aποσύνθεση
Πρόκειται για μια αποσύνθεση που οφείλεται στο πολιτικό αδιέξο-

δο στο οποίο βρίσκεται η ΝΔ το τελευταίο διάστημα. Το “success
story” του Σαμαρά δεν μπόρεσε να κρατήσει πάνω από δύο χρόνια.
Ο Σαμαράς αναγκάστηκε κάτω από το βάρος του κινήματος να πα-
ραιτηθεί και να πάει σε εκλογές λίγο πριν κλείσει το 2014. 

Μετά, και παρά τη μεγάλη ήττα στις εκλογές του Γενάρη του
2015, ο Σαμαράς παρέμεινε στην ηγεσία συνεχίζοντας στην ίδια
σκληρή δεξιά γραμμή ελπίζοντας σε μια κατάρρευση της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάτω από τους εκβιασμούς της τρόικας. Αυτό
το σχέδιο απέτυχε κάτω από το βάρος του μεγάλου κινήματος του
ΟΧΙ που τον ανάγκασε σε παραίτηση το ίδιο το βράδυ του δημοψη-
φίσματος στις 6 Ιούλη.

Ακολούθησε η «προσωρινή» λύση του Μεϊμαράκη που προσπάθη-
σε να γυρίσει το χαρτί σε μια πιο «υπεύθυνη» κεντροδεξιά πολιτική
του τύπου, «εμείς τα λέγαμε» -αλλά ψηφίζοντας μαζί με την κυβέρ-
νηση Τσίπρα-ΑΝΕΛ τα προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου στη Βου-
λή – με την ελπίδα ότι τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει το μνημονιακό του
πρόσωπο και τα «αντιμνημόνια καταρρέουν» θα μπορέσει να επανα-
πατρίσει ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. 

Ούτε αυτό το σχέδιο λειτούργησε. Η Νέα Δημοκρατία έχασε μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα ψηφοφόρους στις εκλογές του Σεπτέμ-
βρη. Ακολούθησαν δύο μήνες, με τη Νέα Δημοκρατία τη μια να ψηφίζει
με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την άλλη όχι, εν μέσω μιας σκλη-
ρής εσωτερικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους τέσσερις τελικά υπο-
ψήφιους. Αυτή η περίοδος θα τέλειωνε με την εκλογή αυτήν την Κυρια-
κή και στο 2ο γύρο ανάμεσα στους δύο πρώτους υποψήφιους - γιατί
όπως λέει και ο μύθος «στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».  

Όμως στη Νέα Δημοκρατία, ως φαίνεται, υπάρχουν. Έχοντας δοκι-
μάσει όλους τους δρόμους, το «σκληρό» δρόμο, το δρόμο της «συ-
ναίνεσης», στο τέλος και τους δύο μαζί, η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί
να βρει διέξοδο στο μεγάλο της «πρόβλημα» να βρει ένα αντίδοτο
στη μεγάλη στροφή αριστερά που συντελείται μέσα στην κοινωνία .
Ακόμα και οι ρατσιστικές κορώνες ενάντια στους πρόσφυγες, και οι
πατριωτικές κορώνες για τους Πόντιους έχουν αποδειχτεί προς το
παρόν πολύ λίγες σε αυτήν την κατεύθυνση.

Είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλ-
λά και την κυρίαρχη τάξη αυτής της χώρας, της οποίας η Νέα Δη-
μοκρατία επί δεκαετίες υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο βασικός της
πολιτικός εκφραστής. Η συνέχιση των σκληρών αγώνων ενάντια
στα μνημόνια αλλά και η διαμόρφωση μιας εργατικής εναλλακτικής
λύσης από τα κάτω απέναντι στην αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ να φέρει
έστω και μικρές αλλαγές από τα πάνω, θα σημάνει ακόμα μεγαλύ-
τερο βάθεμα της κρίσης στη ΝΔ και την τάξη που αυτή εκφράζει. 

Γ.Π.

Δ
υο λέξεις είναι επίμονα απούσες
από το λεξιλόγιο όσων μας καλού-
νε να ντυθούμε στα χρώματα της

γαλλικής σημαίας και να συστρατευθούμε
στην υπεράσπιση της «δημοκρατικής, κο-
σμικής πολιτείας» ενάντια στην «ισλαμική
τρομοκρατία» (ή «ολοκληρωτισμό» ή «μη-
δενισμό»). Οι λέξεις είναι: γαλλικός ιμπε-
ριαλισμός. Η ιστορία του είναι βαμμένη
στο αίμα και τον ρατσισμό. 

To 1931 στην κωμόπολη Βισί της Γαλ-
λίας έγινε ένα συνέδριο με θέμα «Αποκιο-
ποίηση και Δικαιώματα του Ανθρώπου». Ο
Αλμπέρ Μπαγιέ, καθηγητής της Σορβόνης
και γνωστός κοινωνιολόγος (μετά τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα συμμετείχε σε
ένα κόμμα που συνεργάστηκε με το ΚΚ
Γαλλίας) έκφρασε το «στίγμα» του συνε-
δρίου υποστηρίζοντας ότι: «Οι αποικίες εί-
ναι θεμιτές όταν ο λαός που αποικίζει φέ-
ρει ένα πλούτο ιδεών και αισθημάτων που
εμπλουτίζουν άλλους λαούς, όταν συμβαί-
νει αυτό ο αποικισμός δεν είναι απλά δι-
καίωμα είναι καθήκον… Πιστεύω ότι η σύγ-
χρονη Γαλλία, η θυγατέρα της Αναγέννη-
σης, κληρονόμος του 17ου αιώνα και της
Επανάστασης, αντιπροσωπεύει μια πολύ-
τιμη ιδέα που πρέπει να εξαπλωθεί». 

Το γαλλικό κράτος δεν έχτισε την τερά-
στια αποικιακή του αυτοκρατορία με την
ακαταμάχητη έλξη της «εκπολιτιστικής
αποστολής» (mission civilisatrice). Το έκα-
νε με τη φωτιά και το σίδερο, τα παζάρια
και τις συγκρούσεις με τη Βρετανική Αυ-
τοκρατορία και σε κάποιες περιπτώσεις
με την συνεργασία παλιών αρχουσών τά-
ξεων από τις κατακτημένες χώρες. 

Η κυριαρχία του σήμαινε λεηλασία και
καταπίεση που σε πολλές περιπτώσεις πι-
σωγύρισε ολόκληρες κοινωνίες. Όταν ξε-
κίνησε η γαλλική κατάκτηση της Αλγερίας
το 1830 το ποσοστό που γνώριζε γραφή
και ανάγνωση ήταν στο ίδιο επίπεδο με
της Γαλλίας. Το 1962, όταν η Αλγερία έγι-
νε ανεξάρτητη, το 90% του πληθυσμού
της ήταν αναλφάβητο. 

Μαδαγασκάρη
Η δουλεία ήταν ένας διαδεδομένος «θε-

σμός» στη Μαδαγασκάρη, το μεγάλο νησί
στις ακτές της ανατολικής Αφρικής, όταν
έγινε γαλλική αποικία τέλος του 19ου αι-
ώνα (η έκτασή της είναι περίπου ίση με
αυτή της Γαλλίας). Οι Γάλλοι αποικιοκρά-
τες κατάργησαν τη δουλεία, αλλά οι
πρώην δούλοι δεν έγιναν ακριβώς ελεύθε-
ροι. Δούλευαν σε άθλιες συνθήκες στις
μεγάλες φυτείες. Κι εκεί ήταν υποχρεωμέ-
νοι να δίνουν μέρες ολόκληρες καταναγ-
καστικής εργασίας.

Τον Μάρτη του 1947 ξέσπασε μια μεγά-
λη εξέγερση στο νησί. Οι εξεγερμένοι

έφτασαν να ελέγχουν σχεδόν το ένα τέ-
ταρτο της έκτασής του. Η καταστολή
ήταν τρομακτική –ποτέ άλλοτε η «θυγατέ-
ρα της Αναγέννησης» δεν είχε ρίξει
30.000 στρατιώτες για να συντρίψουν εξε-
γερμένους που ήταν οπλισμένοι με λόγ-
χες και 150 τουφέκια όλα κι όλα. 

Στις «αντι-αντάρτικες» μεθόδους περι-
λαμβανόταν το κάψιμο και η εκκένωση χω-
ριών, ο βιασμός γυναικών και κοριτσιών, οι
μαζικές εκτελέσεις «υπόπτων». Μια τέτοια
σφαγη έγινε στη κωμόπολη Μανανζάρι με
εκατοντάδες θύματα. Εκεί μάλιστα οι αποι-
κιοκράτες πρωτοτύπησαν: πέταξαν ζωντα-
νούς από αεροπλάνα μια ομάδα κρατουμέ-
νων, ανάμεσά τους και 18 γυναίκες. 

Περίπου 550 γάλλοι σκοτώθηκαν στους
21 μήνες που κράτησε η εξέγερση, οι 350
στρατιωτικοί. Ακόμα και σήμερα ο αριθ-
μός των νεκρών Μαλαγάσιων είναι άγνω-
στος. Μια έκθεση του Γενικού Επιτελείου
το 1948, ανέβαζε το σύνολο στις 100.000,
δηλαδή κοντά στο 2% του πληθυσμού του
νησιού εκείνη την εποχή. 

Αλγερία
Τα εγκλήματα του γαλλικού ιμπεριαλι-

σμού στη Μαδαγασκάρη είναι σχετικά
άγνωστα – το νησί γνώρισε μια «ομαλή»
μετάβαση στην ανεξαρτησία το 1960 και
κομμάτι της «ομαλότητας» ήταν το θάψι-
μο της ιστορικής μνήμης. Όμως, οι πλη-
γές της Αλγερίας είναι ακόμα ζωντανές. 

Στις 8 Μάη του 1945, με αφορμή τη λήξη
του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου στην
Ευρώπη, οργανώθηκαν διαδηλώσεις σε
πολλές πόλεις της Αλγερίας με αίτημα την
ανεξαρτησία. Στη πόλη Σετίφ στα ανατολι-
κά η διαδήλωση χτυπήθηκε από την αστυ-

νομία, οι διαδηλωτές απάντησαν σε είδος
με αποτέλεσμα στις τρεις επόμενες μέρες
να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες έποικοι. 

Τα αντίποινα ήταν τρομερά. Αεροπλάνα
βομβάρδιζαν χωριά, ακόμα και πλοία από
τις ακτές. Πολιτοφυλακές εποίκων άρχι-
σαν να δολοφονούν μαζικά «βρωμο-μου-
σουλμάνους». Στην πόλη Γκουέλμα τέτοι-
ες πολιτοφυλακές δολοφόνησαν 1.500, το
25% του ντόπιου ανδρικού πληθυσμού.

Η Αλγερινή Επανάσταση ξεκίνησε τον
Νοέμβρη του 1954. Λίγες μέρες μετά τις
πρώτες (αποτυχημένες) επιθέσεις του
FLN (Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης) ο
υπουργός Εσωτερικών είπε τα εξής στη
γαλλική βουλή: «Η Αλγερία είναι Γαλλία…
Και εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα διστάζατε μπροστά σε οποιοδήποτε
μέτρο για να υπερασπίσετε τα σύνορα
της Γαλλίας;». Το όνομά του ήταν Φραν-
σουά Μιτεράν, ο μετέπειτα σοσιαλιστής
πρόεδρος της Γαλλίας.

Τα «οποιαδήποτε μέτρα» σήμαιναν το
πέρασμα του νόμου περί κατάστασης
έκτακτης ανάγκης το 1955, τις «έκτακτες
εξουσίες» στην κυβέρνηση το 1956, και
μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική κινη-
τοποίηση –μισό εκατομμύριο Γάλλοι
στρατιώτες βρίσκονταν στα τέλη του 1956
στην Αλγερία. Εκεί πρωτοδοκιμάστηκαν οι
μέθοδοι που «τελειοποίησε» ο αμερικάνι-
κος ιμπεριαλισμός στο Βιετνάμ τα επόμε-
να χρόνια: οι βόμβες ναπάλμ, το ξερίζωμα
των χωρικών από τα χωριά τους για να
στερηθούν οι αντάρτες υποστήριξη (ακό-
μα και οι επιθέσεις με το «ιπτάμενο ιππι-
κό», τα ελικόπτερα).

Ένα εκατομμύριο Αλγερινοί και Αλγερι-
νές έχασαν τη ζωή τους από τις σφαίρες,

τις βόμβες και κάθε λογής στερήσεις. Στα
τέλη του 1959, περισσότερα από δυο εκα-
τομμύρια χωρικοί είχαν στοιβαχθεί σε πε-
ρίπου 1.200 «στρατηγικά χωριά» -στην ου-
σία στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Το 2001 ένας απόστρατος στρατηγός
φορτωμένος με τιμές και παράσημα, ο
Πολ Οσορές παραδέχτηκε δημόσια ότι εί-
χε οργανώσει κέντρα βασανιστηρίων στο
Αλγέρι και αλλού, και «ομάδες θανάτου»
με χιλιάδες θύματα. 

Ο Οσορές επέμεινε ότι είχε την κάλυψη
και παρότρυνση της κυβέρνησης, και
προσωπικά του Φρανσουά Μιτεράν που
ήταν υπουργός Δικαιοσύνης. Τα βασανι-
στήρια και οι εκτελέσεις είπε «ήταν μικρό
τίμημα μπροστά στην ανάγκη καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας» -και συνέστησε
να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι
ενάντια στην Αλ Κάιντα. 

Σφαγή
Συχνά ακούγεται ότι το Παρίσι δεν είχε

γνωρίσει τέτοια θανατηφόρα βία όπως
στις 13 Νοέμβρη από την εποχή της ναζι-
στικής κατοχής. Κι όμως, οι δρόμοι του εί-
χαν ζήσει μια ακόμα πιο πολύνεκρη σφα-
γή σαράντα τέσσερα χρόνια πριν. 

Στις 5 Οκτώβρη 1961 ο Μορίς Παπόν,
διοικητής της Αστυνομίας του Παρισιού
διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας για
όλους τους Αλγερινούς εργάτες από τις 8
το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί. 

Στις 17 Οκτώβρη τριάντα χιλιάδες Αλγε-
ρινοί κατέβηκαν από τα εργατικά προ-
άστια να διαδηλώσουν στο κέντρο της
Πόλης του Φωτός. Το χτύπημα της αστυ-
νομίας ήταν τόσο άγριο που για μέρες ο
Σηκουάνας ξέβραζε πτώματα. Ακόμα και

σήμερα ο αριθμός των νεκρών δεν έχει
επιβεβαιωθεί επίσημα, το 200 είναι το πιο
συνηθισμένο. 

Περίπου 11.500 άνθρωποι συνελήφθη-
σαν επειδή «ήταν μαυριδεροί» και οδηγή-
θηκαν με πούλμαν σε γήπεδα –εκεί που οι
δωσίλογοι του Βισί συγκέντρωναν τους
Εβραίους για λογαριασμό των Ες-Ες στην
Κατοχή. Άλλωστε ο Παπόν είχε την «τε-
χνογνωσία», ήταν ανώτερος δημόσιος
υπάλληλος στο Μπορντώ «υπεύθυνος για
εβραϊκά θέματα» και υπεύθυνος για την
αποστολή περίπου 1.700 Εβραίων της πό-
λης στα στρατόπεδα θανάτου των ναζί.

O Παπόν συνέχισε τη σταδιοδρομία του
ανενόχλητος, καταλαμβάνοντας μια σειρά
δημόσια αξιώματα στις επόμενες δεκαε-
τίες. Έπρεπε να φτάσει η δεκαετία του
’80 για να δικαστεί για το ρόλο του στο
Ολοκαύτωμα –καταδικάστηκε το 1998 και
αποφυλακίστηκε το 2002 «λόγω υγείας».
Κανένας δεν έχει διωχτεί για την σφαγή
της 17 Οκτώβρη 1961. 

«Θετική παρουσία»
Τον Φλεβάρη του 2005, η δεξιά πλει-

οψηφία στην γαλλική εθνοσυνέλευση
υπερψήφισε το νόμο «για την αποικιοκρα-
τία». Το άρθρο 4 εκείνου του νόμου παρα-
κινούσε τους εκπαιδευτικούς στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση να «αναγνωρίζουν
και να επισημαίνουν το θετικό ρόλο της
γαλλικής παρουσίας στο εξωτερικό, ιδιαί-
τερα στη Βόρειο Αφρική» δηλαδή στις
πρώην γαλλικές αποικίες και προτεκτορά-
τα στο Μαρόκο, την Τυνησία, την Αλγερία. 

Μετά την κατακραυγή ο πρόεδρος Σιράκ
αναγκάστηκε να στείλει το νόμο για αναθε-
ώρηση στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Όμως, για τα εκατομμύρια των αράβων
δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζούνε στην
Γαλλία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
μουσουλμάνοι, το μήνυμα ήταν καθαρό. 

Όπως καθαρό ήταν και το μήνυμα από
τους νόμους που απαγόρευαν στα κορί-
τσια να φοράνε τη μουσουλμανική ενδυ-
μασία στα σχολεία και κατόπιν, το 2004,
σε όλους τους δημόσιους χώρους. Ακο-
λούθησε η εξέγερση αυτής της νεολαίας
στα «γκέτο» του Παρισιού του 2005, όταν
ο Σαρκοζί τους αποκάλεσε «σκουπίδια»
που πρέπει να καθαριστούν με αντλίες
από τους δρόμους. Δυο μέρες μετά, δυο
έφηβοι παιδιά μεταναστών πέθαναν από
το κυνηγητό της αστυνομίας σε ένα τέ-
τοιο «γκέτο».

Η ιστορία των παλιών εγκλημάτων του
γαλλικού ιμπεριαλισμού είναι αξεδιάλυτα
δεμένη με το ρατσισμό, την ισλαμοφοβία
και τις σύγχρονες επεμβάσεις του από
την Αφρική μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Λέανδρος Μπόλαρης

Oι ιστορικές ευθύνες 
του Γαλλικού ιμπεριαλισμού

H Αριστερά 
της “Εθνικής 
Ενότητας” 
κάνει λάθος

Κρίση στη Νέα Δημοκρατία,
κρίση στην άρχουσα τάξη

Παρίσι, Οκτώβρης 1961. « Εδώ πνίγουν τους Αλγερινούς»
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Τί συνέβη και το σωματείο εργαζομένων της Coca-Cola προχώρησε σε

απεργίες και καταλήψεις; Τί έκανε η εργοδοσία;

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου το μεσημέρι η εταιρεία μας ανακοίνωσε ότι
θα κλείσει το εργοστάσιο του Βόλου. Η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το
εργοστάσιο και να μεταφέρει τη παραγωγική διαδικασία στο εργοστάσιο
του Σχηματαρίου (περιoχή Βοιωτίας). Εμείς εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε
κατάληψη του εργοστασίου μέχρι και σήμερα και πραγματοποιούμε απερ-
γίες με προοπτική την κλιμάκωση και συνέχιση του αγώνα μέσα από συνέ-
λευση. Θέλουμε ξεκάθαρη εικόνα με πρόταση του σωματείου αγωνιστική.

Τα επόμενα βήματα του σωματείου ποιά είναι και πώς επιδιώκετε να συντο-

νισθείτε με άλλους χώρους;

Θέλουμε να ενημερώσουμε όλους τους χώρους, φορείς και σωματεία. Ζη-
τάμε συμπαράσταση και βοήθεια γιατί μόνο έτσι θα νικήσουμε και από τη
πλευρά μας θα κάνουμε το ίδιο και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. 

Αγωνιστικό τριήμερο
οργανώνει το Σωματείο
εργατοϋπαλλήλων της
Βιομηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟ-
ΜΕ) στη Θεσσαλονίκη από την Τρί-
τη 24 έως και την Πέμπτη 26 Νοέμ-
βρη με αφορμή τον πλειστηριασμό
για το οικόπεδο στο οποίο βρίσκε-
ται το εργοστάσιο. Στις κινητοποι-
ήσεις του τριημέρου θα συμμετέχει
και η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλλη-
λεγγύης και Στήριξης του αγώνα
των εργατών της ΒΙΟΜΕ. 

Το εργοστάσιο εδώ και περίπου
2,5 χρόνια βρίσκεται στα χέρια των
εργαζόμενων και συνεχίζει να δου-
λεύει. Την Πέμπτη 26/11 το πρωί γίνε-
ται η διαδικασία του πλειστηριασμού
στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης όπου

καλείται συγκέντρωση
στις 11πμ. 

Θα προηγηθούν πορεία
από την Καμάρα στις 6 το απόγευμα
της Τρίτης 24/11 και συνέλευση αλ-
ληλέγγυων-υποστηρικτών στο Εργα-
τικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, (μεγάλη
αίθουσα Μπεναρόγια, Αριστοτέλους
& Ολύμπου) στις 6μμ την Τετάρτη
25/11. 

Νέα συνέλευση πραγματο-
ποιεί η «Πρωτοβουλία Πρωτο-
βάθμιων Σωματείων για Συντο-
νισμό» την Παρασκευή 26 Νο-
έμβρη, στις 7μμ στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας (αίθουσα 2ου
ορόφου).

Έκτακτη χρηματοδότηση για τις ανάγκες της σίτισης αναγκάστηκε να δώ-
σει το υπουργείο Παιδείας στις σχολές του Ρεθύμνου μετά τις μεγάλες κινη-
τοποιήσεις και την κατάληψη που οργάνωσαν οι φοιτητές. 

Σε ανακοίνωσή της η ΑΕΠ-ΕΑΑΚ αναφέρει: «Μετά από ένα μεγάλο διά-
στημα ανυποχώρητων κινητοποιήσεων στο Ρέθυμνο οι φοιτητές κέρδισαν!
Μετά και την κατάληψη του ιδρύματος για τρεις εβδομάδες, το υπουργείο
αναγκάστηκε να δώσει έκτακτη χρηματοδότηση 100.000 ευρώ στο πανεπι-
στήμιο Κρήτης αποκλειστικά για την σίτιση! Είναι ξεκάθαρο πως όταν οι
φοιτητές μέσα από τις γενικές τους συνελεύσεις οργανώνονται και πα-
λεύουν, τελικά νικούν! Οι αγώνες που δώσαμε μέσα και από την κατάληψη
με όρους επιβολής και διεκδίκησης επανέφεραν το δικαίωμα στη σίτιση σε
μεγάλο αριθμό φοιτητών. 

Σε συνδυασμό και με τις 150 κάρτες που κατακτήθηκαν από την ιδιωτική
εταιρεία Γευσήνους έπειτα από συνεχόμενες πιέσεις των φοιτητών είναι
φανερό πως μόνο όταν αγωνιζόμαστε μπορούμε να διεκδικούμε και δεν θα
σταματήσουμε μέχρι να εξασφαλιστεί η δωρεάν σίτιση για όλους τους
φοιτητές!». 

Προσωρινό βήμα πίσω έκανε η κυβέρνηση στο ζή-
τημα του αγγελιόσημου, μετά τον ξεσηκωμό που προ-
κλήθηκε στον δημοσιογραφικό κλάδο, που έφτασε
στο παρά πέντε απεργιακού μπλακ άουτ. 

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν γιατί με την κατάργη-
ση του αγγελιόσημου – της εργοδοτικής εισφοράς από τα
διαφημιστικά έσοδα, υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου των
εργαζομένων – το ταμείο θα οδηγούνταν στη διάλυση. 

Η υποχώρηση της κυβέρνησης δεν χωράει εφησυχα-
σμό καθώς σύμφωνα με τον Τσίπρα, το θέμα της ασφά-
λισης των εργαζομένων στα ΜΜΕ θα συζητηθεί αργό-
τερα, μαζί με το ασφαλιστικό. Η ΠΟΕΣΥ με ανακοίνωσή
της “χαιρετίζει τους εργαζόμενους στην Ενημέρωση
για την άμεση κινητοποίησή τους στο αγωνιστικό κάλε-
σμα της Ομοσπονδίας μας και τους καλεί να βρίσκονται
συνεχώς σε αγωνιστική εγρήγορση και ετοιμότητα”. 

Ωστόσο από τη μεριά της Πρωτοβουλίας για την
Ανατροπή, της παράταξης της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στην ΠΟΕΣΥ, επισημαίνεται ότι κακώς “γειώθη-
κε” από τη μεριά της ηγεσίας της ομοσπονδίας κάθε
πρόταση και προσπάθεια απεργιακής κινητοποίησης
του κλάδου, μετά τη συνάντησή τους με τον Τσίπρα για

το θέμα του αγγελιόσημου και τις διαβεβαιώσεις που
έδωσε. “Διαβεβαιώσεις, μάλιστα, που όχι απλώς δεν
διαψεύδουν τα σχέδια για «εκτέλεση» των ασφαλιστι-
κών μας δικαιωμάτων και ταμείων, αλλά τα επιβεβαι-
ώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και απλώς τα
μεταθέτουν για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες”. 

Καλούν δε σε ενότητα όλων των εργαζόμενων στα
ΜΜΕ για να “διεκδικήσουμε, με σχέδιο και αποφασι-
στικό απεργιακό αγώνα διαρκείας: ΕΝΑ κλάδο ενωμέ-
νο, με δημοσιογράφους, διοικητικούς, τεχνικούς, τυ-
πογράφους, εργαζόμενους στα πρακτορεία διανομής
και τις βοηθητικές υπηρεσίες στο ίδιο μετερίζι. ΕΝΑ
συνδικάτο, στο οποίο όλοι θα είμαστε ισότιμα μέλη,
με άμεση δημοκρατία και χωρίς εξαρτήσεις από τα
κέντρα εξουσίας. Με άμεση κάλυψη και ένταξη των
συναδέλφων μας στο Διαδίκτυο, αλλά χωρίς διευθυν-
τικά στελέχη, εκδότες και καναλάρχες.

ΕΝΑ ταμείο ασφάλισης και περίθαλψης για όλους
τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, με αναβαθμισμένες και
εγγυημένες παροχές και χρηματοδότηση από τους
εργοδότες και το κράτος, χωρίς αύξηση των δικών
μας εισφορών και νέες μειώσεις μισθών”.

ΜΜΕ

Ρέθυμνο Νίκησε η κατάληψη

ΒΟΛΟΣ
Συνέντευξη με τον Λάζαρο Τσελέπη, πρόεδρο του σωματείου
εργαζομένων Coca-cola Βόλου.

BIOME

Με συλλαλητήρια και τα τρακτέρ να βγαίνουν σε Λάρισα, Τρίκαλα και Κέρκυρα συνέχισαν οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι τις κινητοποιήσεις τους μετά την μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στο κέντρο της Αθήνας την Τε-
τάρτη 18 Νοέμβρη.

“Το τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που έρχεται να προστεθεί στα δυο προηγούμενα των κυβερνή-
σεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, περιλαμβάνει άγρια φοροληστεία με 26% φορολόγηση και 100% προκαταβολή από το
πρώτο ευρώ, τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ και αύξηση των εισφορών στον ΕΛΓΑ, ΦΠΑ 23%
σε μέσα, εφόδια και είδη πρώτης ανάγκης, ΕΝΦΙΑ, αύξηση του αγροτικού ρεύματος, μείωση επιστροφής φόρου πε-
τρελαίου 50% για φέτος και κατάργηση του χρόνου”, τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η  ΕΟΑΣΝΛ.

Στους δρόμους οι αγρότες

Προσωρινή υποχώρηση
για το αγγελιόσημο

Το δεύτερο απεργιακό φύλλο
ετοιμάζουν οι απλήρωτοι εργα-

ζόμενοι της υπό πτώχευση ιστορικής θεσσαλονικιώτικης εφημερί-
δας Αγγελιοφόρος. 

“Προγραμματίζουμε να τυπώσουμε το δεύτερο φύλλο στις
27/11, όχι τυχαία, καθώς εκείνη τη μέρα εκδικάζεται η αίτηση πτώ-
χευσης της εταιρίας” μας λέει ο Βασίλης Κυριακούλης εργαζόμε-
νος του Αγγελιοφόρου. “Μετά την έκδοση του πρώτου φύλλου, η
εργοδοσία μπήκε και ξήλωσε τους Η/Υ των δημοσιογράφων, παρά
την προσωρινή διαταγή που υπάρχει να μην πειραχτούν περιου-
σιακά στοιχεία της εταιρίας. Κι όμως αυτό δεν μας εμπόδισε να
προχωρήσουμε σε νέο απεργιακό φύλλο”. Συνέλευση για τον προ-
γραμματισμό των επόμενων βημάτων τους πραγματοποιούσαν οι
εργαζόμενοι του Αγγελιοφόρου την Τρίτη 24/11. 

Δεδουλευμένα τεσσάρων μηνών διεκ-
δικούν οι εργαζόμενοι του περιοδικού
Μετρό. Το περιοδικό κυκλοφόρησε ξα-
νά το Δεκέμβρη του 2014, μετά από 10
χρόνια, φτάνοντας να κυκλοφορήσει
εφτά τεύχη. Σε όλο αυτό το διάστημα, η
εργοδοσία είχε πληρώσει τους εργαζό-
μενους μόνο για τα δύο πρώτα τεύχη με
τα υπόλοιπα χρήματα να εκκρεμούν. Τα
υπόλοιπα τεύχη στην ουσία κυκλοφο-
ρούν χάρη στην άμισθη εργασία. 

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι
του περιοδικού “Όλο και περισσότεροι
είναι οι επιχειρηματίες που εκπληρώνουν
τις επιδιώξεις τους στηριζόμενοι στην
άμισθη εργασία... Πολύ περισσότερο μά-
λιστα, το φαινόμενο αυτό ευδοκιμεί στις
περιπτώσεις των Μέσων με «προοδευτι-
κό» περιεχόμενο... Στην εποχή της αρι-
στερής διαχείρισης και του ιδεολογήμα-
τος που αναπαράγεται απ' την κυρίαρχη
αφήγηση, περί στήριξης σε εναλλακτικά
εγχειρήματα τα οποία υποτίθεται ότι λει-
τουργούν διαφορετικά απ' τα διαπλεκό-
μενα Μ.Μ.Ε της διαφθοράς, οι εργαζόμε-
νοι οφείλουν να μην κάνουν πίσω” συνε-
χίζουν οι εργαζόμενοι του Μετρό.
• Ζητήματα απληρωσιάς καταγγέλ-

λουν και οι εργαζόμενοι στο ΔΟΛ σε
ανακοίνωσή τους.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την παρουσίαση του
1101, της πολυδιαφημισμένης καμπάνιας για τη

χρηματοδότηση του ενημερωτικού site The Press Project, με κεν-
τρικά πρόσωπα τους Γιάνη Βαρουφάκη, Κώστα Εφήμερο (ιδιοκτή-
τη της ιστοσελίδας Τhe Press Project) και Κλέωνα Γρηγοριάδη,
ήρθε η καταγγελία από 11 πρώην εργαζόμενους στο Τhe Press
Project, “ότι παρά το αριστερό-εναλλακτικό προφίλ του, το The
Press Project υστερεί απελπιστικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με
τη στοιχειώδη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας”... 

“Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εργαζόμενοι δεν είναι ασφαλι-
σμένοι, δεν έχουν συμβάσεις και γενικότερα υπάρχει μια αποστροφή
προς κάθε είδος έγγραφου παραστατικού. Πολλοί από τους συνεργά-
τες που αποχώρησαν απλήρωτοι όχι μόνο δεν εξοφλήθηκαν αλλά συ-
χνά αντιμετώπισαν τον εργοδοτικό αυταρχισμό και ανοίκεια συμπεριφο-
ρά, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν μέρος των δεδουλευμένων” συνε-
χίζουν μεταξύ άλλων οι πρώην εργαζόμενοι του The Press Project. Για
“μικροδιαφορές” που τις κάνουν “να φαίνονται τεράστια προβλήματα”
μιλάει σε απάντησή του που δημοσιεύεται στο ΤΡΡ, ο Κ.Εφήμερος.

ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΜΕΤΡO
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Οι εργαζόμενοι με πεντάμηνες 

συμβάσεις πόσοι είναι 

και σε τι θέσεις εργάζονται;

Στο δήμο Καλλιθέας που εργάζο-
μαι είμαστε πάνω από 200 άτομα,
ενώ σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ότι
είμαστε πάνω από 35.000. Η εργασία
μας αφορά διάφορες ειδικότητες.
Πολλοί εργάζονται στην καθαριότη-
τα ή στο πράσινο, άλλοι είναι νοση-
λευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, διοι-
κητικοί, ηλεκτρολόγοι και τεχνικά συ-
νεργεία. Στην τελευταία πορεία που
κάναμε προς το Υπουργείο Εργα-
σίας γνώρισα κοπέλες που είναι με
πεντάμηνη σύμβαση στην διεύθυνση
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Εξυπηρετείτε εποχιακές 

ανάγκες ή πάγιες και διαρκείς;

Εξυπηρετούμε πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, το δικό μας κομμάτι δεν
έχει να κάνει καθόλου με εποχιακές
ανάγκες. Για παράδειγμα εμάς ως
κοινωνικούς λειτουργούς μας είχαν
πάρει, ως εποχιακούς υποτίθεται,
για το πρόγραμμα που αφορούσε
στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
Το πρόγραμμα αυτό όμως είχε ολο-
κληρωθεί ήδη πριν πάμε εμείς και
έτσι αναλάβαμε άλλα καθήκοντα.
Στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου
είμαστε 8 εργαζόμενοι εκ των οποί-
ων οι 7 είναι με πεντάμηνη σύμβαση,
και πάλι δεν αρκούμε για να αντιμε-
τωπίσουμε τον όγκο της δουλειάς.

Δουλεύεις σε μια υπηρεσία 

που είναι επιφορτισμένη με 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

κρίσης, μπορείς να μας περιγράψεις

την δουλειά σας;

Έρχονται στο γραφείο άνθρωποι
που ζητάνε από το πιο απλό, να ρω-
τήσουν πότε θα πάρουν τρόφιμα με-
τά από σχετική αίτηση που έχουν
καταθέσει, μέχρι περιστατικά κακο-
ποιημένων γυναικών. Συχνά έρχον-
ται σε εμάς άστεγοι άνθρωποι που
ζητάνε ένα μέρος για να κοιμηθούν
ή ακόμα και πεινασμένοι άνθρωποι
που θέλουν ένα πακέτο μακαρόνια.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους
ακούσουμε και να τους βοηθήσου-
με. Δυστυχώς όμως με τους πόρους
που έχουμε στη διάθεσή μας οι δυ-
νατότητές μας είναι περιορισμένες.

Τί θα σημάνει για την τοπική 

αυτοδιοίκηση η λήξη

των συμβάσεών σας; 

Στα τέλη του χρόνου λήγουν οι
συμβάσεις μας. Εκτός από εμάς που
θα χάσουμε τις δουλειές μας, που
για τους περισσότερους είναι το μό-
νο μας εισόδημα, το πλήγμα θα είναι
τεράστιο και για τις υπηρεσίες στις
οποίες δουλεύουμε, οι οποίες θα
απογυμνωθούν κυριολεκτικά από
εργατικό δυναμικό. Χαρακτηριστικό
είναι αυτό που είπε ο δήμαρχος με-
τά από παρέμβαση που κάναμε στο
δημοτικό συμβούλιο. Τον τελευταίο
χρόνο έχουν φύγει από τον δήμο με
τον έναν ή τον άλλο τρόπο 189 μόνι-

μοι εργαζόμενοι αφήνοντας κενές
ισάριθμες θέσεις. Εμείς ουσιαστικά
αυτό το κενό καλύπτουμε, αν φύ-
γουμε και εμείς ο δήμος θα υπολει-
τουργεί εντελώς. 

Τι διεκδικεί το κίνημα 

των πεντάμηνων;

Θέλουμε μόνιμη και σταθερή εργα-
σία για όλους, θέλουμε ίσα δικαιώμα-
τα με τους μόνιμους, βαρέα και αν-
θυγιεινά σε όποια θέση αντιστοιχούν
και τον κατώτερο μισθό, 751 ευρώ.
Τώρα παίρνουμε 490 ευρώ, αυτό δεν
είναι μισθός, είναι χαρτζιλίκι. Δεν
αναγνωρίζονται τα πτυχία μας, δεν
έχουμε καν το δικαίωμα να μπούμε
στο ταμείο ανεργίας. Θέλουμε να
σπάσουμε αυτό το θεσμό των πεντά-
μηνων συμβάσεων. Δεν είναι δουλειά
είναι δουλεία, είναι σκλαβιά, είναι εκ-
μετάλλευση και εξευτελισμός.

Πώς ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις 

στο δήμο που εργάζεσαι;

Ήρθαμε σε επαφή με το Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια σε σχέση
με το κίνημα των πεντάμηνων και το τι
θα μπορούσαμε να κάνουμε γι’ αυτό.
Έτσι κάναμε μετά τις εκλογές μια
πρώτη προσπάθεια να μαζευτούμε
στο Εργατικό Κέντρο, είχαν έρθει και
κάποιοι από την κίνηση Attack. Μπο-

ρεί να ήταν μικρή η συμμετοχή από
συναδέλφους πενταμηνίτες, αλλά
ήταν η σπορά για να ξεκινήσουμε και
στην Καλλιθέα και σε άλλους δήμους. 

Όταν ξεκινούσαμε μου φαινόταν
αδύνατο να τα καταφέρουμε να ση-
κώσουμε κίνημα. Οι συνάδελφοι με
αντιμετώπιζαν σαν γραφική και πολ-
λές φορές ένιωθα σαν τη Σάρα Γανω-
τή (Σκαρμούτσου) στους Σταύλους
της Εριέτας Ζαΐμη. Πλέον το κλίμα
έχει αλλάξει ριζικά και όλα αυτά μου
φαίνονται πολύ μακρινά. Κανένας μας
δεν είχε πιστέψει ότι θα φτάσουμε
στο σημείο να μας δείχνουν τα κανά-
λια και να συναντιόμαστε με υπουρ-
γούς. Τώρα ακόμα και οι πιο «απολι-
τίκ» συνάδελφοι έχουν ξεσηκωθεί,
νιώθουν πιο δυνατοί, είναι αισιόδοξοι
και συζητάνε για τη συνέχεια του
αγώνα σε καθημερινή βάση.

Πώς και πότε άλλαξε το κλίμα;

Είχε κυκλοφορήσει το νέο ότι γί-
νονταν κάποια μαζέματα και συντο-
νιστικά δειλά-δειλά σε κάποιους δή-
μους, π.χ. στη Νέα Ιωνία, τη Νέα Φι-

λαδέλφεια και τις γύρω περιοχές με
την στήριξη και των σωματείων των
μονίμων. Δόθηκε ώθηση από την
Πανελλαδική Συνέλευση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια που
έγινε στις αρχές του Νοέμβρη στην
ΕΣΗΕΑ. Αυτό μας βοήθησε να οργα-
νώσουμε με καθοριστικό τρόπο την
κινητοποίηση στις  4/11. Ήταν η μέ-
ρα που η ΠΟΕ ΟΤΑ είχε αποφασίσει
καταλήψεις των δημαρχείων και συ-
νελεύσεις. Οργανώσαμε και πετύχα-
με τη συμμετοχή δεκάδων πεντάμη-
νων συναδέλφων πλάι στους μόνι-
μους, γεγονός που εκτιμήθηκε και
από το σωματείο. Κανονίσαμε άμε-
σα συνέλευση των πεντάμηνων δυο
μέρες μόνο μετά. Η επιτυχία ήταν
τεράστια με τη συμμετοχή να αγγίζει
το 90% και το κλίμα να είναι γεμάτο
αισιοδοξία. Οι συνάδελφοι υποστή-
ριζαν ότι έπρεπε να έχει γίνει νωρί-
τερα μια τέτοια κίνηση. Το κλίμα είχε
γυρίσει ήδη τούμπα, ο κόσμος είχε
πάρει κυριολεκτικά μπροστά. Φτιά-
ξαμε την ίδια κιόλας μέρα συντονι-
στική επιτροπή, και μόλις μερικές

μέρες μετά συμμετείχαμε στο δια-
δημοτικό συντονιστικό των πεντάμη-
νων στη Νέα Ιωνία.

Πώς κινηθήκατε μετά;

Σε αυτό το συντονιστικό στη Νέα
Ιωνία αποφασίστηκε η συμμετοχή μας
στη Γενική Απεργία στις 12/11 στην
πλατεία Καραϊσκάκη, μαζί με την ΠΟΕ
ΟΤΑ αλλά και την οργάνωση της δι-
κιάς μας πορείας στις 19/11 (βλ. ρε-
πορτάζ σελίδα 4). Σε αυτή την κινητο-
ποίηση μας στήριξε και η Ομοσπον-
δία και τα σωματεία με στάση εργα-
σίας. Είχε πολύ κόσμο και παλμό ενώ
ο υπουργός αναγκάστηκε να συναν-
τηθεί με επιτροπή εκπροσώπων μας. 

Ποια θα είναι 

τα επόμενα σας βήματα;

Στις 24/11 είναι προγραμματισμέ-
νο νέο διαδημοτικό συντονιστικό
(ήταν σε εξέλιξη την ώρα που η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο) για να αποφασίσουμε τα
επόμενα βήματά μας. Στόχος μας εί-
ναι να γίνει νέα στάση εργασίας και
συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο
Εργασίας στις 26/11 που είναι η
ημερομηνία που έχει δεσμευτεί η κυ-
βέρνηση να απαντήσει στα αιτήματά
μας. Αν καταφέρουμε να πάρουμε
έστω και μια τρίμηνη παράταση, θα
έχουμε καταφέρει στην ουσία να
γκρεμίσουμε το καθεστώς αυτό των
πεντάμηνων συμβάσεων και θα είναι
μια «νίκη στα σημεία». Πρακτικά θα
σημάνει ότι αποκτάμε το δικαίωμα
να πάρουμε επίδομα ανεργίας γιατί
μόνο με 5 μήνες δουλειάς δεν δι-
καιούμαστε κάτι τέτοιο. Ακόμα πε-
ρισσότερο όμως, μια τέτοια νίκη θα
έδειχνε στους συναδέλφους ότι όλα
είναι εφικτά μέσα από τον αγώνα. Το
αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργα-
σία θα φαντάζει πιο ρεαλιστικό μετά.

Με τη στήριξη της Ομοσπονδίας
αλλά και των σωματείων μπορούμε
να πάμε σε μια μεγάλη κινητοποίηση
του κλάδου στις 2/12, είναι η μέρα
που απεργούν και τα νοσοκομεία.
Θα μας δώσει δύναμη και θα ανεβά-
σει το ηθικό μας το να συναντηθού-
με στους δρόμους με τους απερ-
γούς νοσοκομειακούς.  

Θέλουμε να φτάσουμε αυτό το κίνη-
μα μέχρι το τέλος, δεν μας αρκεί μια
τρίμηνη παράταση. Θέλουμε να κα-
ταργηθεί αυτός ο θεσμός, να σταμα-
τήσει αυτό το ανήθικο καθεστώς που
θεωρούμαστε εργαζόμενοι δεύτερης
κατηγορίας. 

«Οι συνάδελφοι
νοιώθουν 
πιο δυνατοί»

Παρέμβαση στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αθήνας έκαναν πενταμηνίτες του Δήμου τη Δευτέρα
23 Νοέμβρη, καταφέρνοντας να βγει ψήφισμα που
αναφέρει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
και ότι δεν πρέπει να απολυθεί κανείς.  

Η Μόνικα που συμμετείχε στην κινητοποίηση δήλω-
σε στην ΕΑ: «Την Πέμπτη 26 Νοέμβρη θα μας δοθεί
μια πρώτη απάντηση από το υπουργείο τι θα γίνει με
τις θέσεις δουλειάς μας μετά από τις κινητοποιήσεις
μας. Στη συνάντησή μας που θα γίνει στη Νέα Ιωνία
(σ.σ. την Τρίτη 24/11) θα αποφασίσουμε τις δράσεις

μας από δω και πέρα. Η πρώτη δράση μας θα είναι
την Πέμπτη με συγκέντρωση έξω από το υπουργείο
Εργασίας. Στο Δήμο της Αθήνας είμαστε διάσπαρτοι,
παντού σε όλες τις υπηρεσίες τουλάχιστον 850 άτο-
μα. Εμείς μιλάμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά και
δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Να έχουμε δικαιώματα,
όχι να μην μπορούμε να αρρωστήσουμε και να λεί-
ψουμε από τη δουλειά μια μέρα. Τα 2/3 στην Λιοσίων
είναι 5μηνίτες. Υπάρχει ανάγκη να είμαστε στις θέ-
σεις μας, το λένε και οι μόνιμοι συνάδελφοι».

Παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας

H Μαρία Μαλέσκου είναι

εργαζόμενη με πεντάμηνη

σύμβαση στο δήμο Καλλιθέας.

Μίλησε στο Μανώλη Σπαθή
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Π
ανελλαδική Σύσκεψη
πραγματοποίησε το
Σαββατοκύριακο 21-22

Νοέμβρη η Λαϊκή Ενότητα στο
στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αί-
θουσα Μελίνα Μερκούρη). Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στα
ζητήματα της συγκρότησης,
πολιτικής φυσιογνωμίας και
παρέμβασης του μετώπου, ενώ
άνοιξε και τις διαδικασίες για
το ιδρυτικό του συνέδριο το
οποίο υπολογίζεται ότι θα διε-
ξαχθεί στις αρχές του χρόνου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ
της ιστοσελίδας iskra.gr: “Ως
αργά το βράδυ του Σαββάτου
είχαν μιλήσει στην Σύσκεψη
δεκάδες αντιπρόσωποι από
όλη την Ελλάδα, διατυπώνον-
τας αξιόλογους και ιδιαίτερα
χρήσιμους προβληματισμούς
για την ταυτότητα, τη φυσιο-
γνωμία, την οργανωτική δομή,
την τακτική και τη στρατηγική
της ΛΑ.Ε και κυρίως για την
ανάγκη πολιτικής αντεπίθεσης
της ΛΑ.Ε και πιο δυναμικής πα-
ρέμβασης της σε όλα τα πολι-
τικά και κοινωνικά μέτωπα,
στην κατεύθυνση μιας αντιμνη-
μονιακής προοδευτικής εναλ-
λακτικής λύσης, η οποία καθί-
σταται υπερεπείγουσα για την
ίδια την επιβίωση της χώρας
και του λαού”. 

Είναι πραγματικό ότι η ΛΑΕ
θα έχει το επόμενο διάστημα
και εν όψει του συνεδρίου της
να αντιμετωπίσει τα μεγάλα,
μετά την υπογραφή του 3ου
μνημόμιου από το ΣΥΡΙΖA, ζη-
τήματα της εναλλακτικής προ-
οπτικής. Η απάντηση που θα
δώσει στο ερώτημα “με ποια
αριστερά για την ανατροπή της
επίθεσης κυβέρνησης, κεφα-
λαίου, ΕΕ, ΔΝΤ” θα είναι κρίσι-
μη. Στην αντίστοιχη συζήτηση
που οργάνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις 14 Νοέμβρη και στην
οποία συμμετείχαν αγωνιστές
από διαφορετικά ρεύματα της
αριστεράς ανάμεσά τους και
από τη ΛΑΕ, ο Πάνος Γκαργκά-
νας από την Εργατική Αλληλεγ-
γύη έδωσε κάποιες βασικές κα-
τευθύνσεις. Μπορείτε να διαβά-
σετε την εισήγησή του στις δι-
πλανές στήλες.

“Η
συζήτηση έχει ανοίξει
ευρύτερα, όχι μόνο μέ-
σα στην αριστερά αλλά

μέσα στο κόσμο της εργασίας. Εί-
μαστε σε μια συγκυρία όπου για
πρώτη φορά η αριστερά στην κυ-
βέρνηση υλοποιεί ένα πρόγραμμα
που είχαν δυσκολία να το υλοποι-
ήσουν οι κλασικές δυνάμεις της
αστικής τάξης. Κι αυτό είναι μια
συγκλονιστική εμπειρία για χιλιάδες
ανθρώπους, για την εργατική τάξη
και για όλα τα στρώματα τα οποία
στήσανε τις ελπίδες τους στο ότι
αυτή η στροφή προς τ’ αριστερά
μπορεί να φέρει καλύτερες μέρες.

Κάνουμε αυτή τη συζήτηση στον
απόηχο της πανεργατικής απερ-
γίας της Πέμπτης 12N, που επιβε-
βαιώνει ότι η εργατική τάξη δεν εί-
ναι στην κωλότσεπη κανενός, ούτε
των ρεφορμιστικών κομμάτων που
φτάνουν να έχουν πάρει την ψήφο
της και να κυβερνούν. Αυτό ήταν το
μήνυμα της πανεργατικής και δεν
έχει καμία σύγκριση με καμιά από
τις προηγούμενες ενάντια στους
Σαμαροβενιζέλους, γιατί ακριβώς
είναι μια απεργία που δείχνει ότι η
εργατική τάξη φτάνει να κοντράρει
τα όρια της δικής της ρεφορμιστι-
κής συνείδησης. Κι αυτά είναι
πράγματα που δεν συμβαίνουν συ-
χνά μέσα στην ιστορία.

Για το Μαρξισμό η εργατική τάξη
είναι ο πρωταγωνιστής της σύγχρο-
νης ιστορίας, είναι ο φορέας της
αλλαγής σε μια μελλοντική και-
νούργια κοινωνία. Αλλά δε μιλάμε
μόνο με αυτή την έννοια, την ευρύ-
τερη διάσταση του πρωταγωνιστι-
κού ρόλου της εργατικής τάξης.
Μιλάμε για το ότι κάνει τέτοια βή-
ματα η εργατική τάξη μέσα σε συν-
θήκες τεράστιας κρίσης του συστή-
ματος.

Πολιτική κρίση

Πτυχή της κρίσης του συστήμα-
τος είναι και η πολιτική κρίση. Είναι
το γεγονός ότι τα παραδοσιακά
κόμματα που εξασφάλιζαν την πο-
λιτική σταθερότητα, δεν είναι σε
θέση να την εξασφαλίζουν πλέον.
Έχουν καταστραφεί και οι δύο πυ-
λώνες του δικομματικού συστήμα-
τος. Πρώτα το ΠΑΣΟΚ ως πιο ευά-
λωτο γιατί δεν ήταν το παραδοσια-
κό κόμμα της άρχουσας τάξης και
έρχεται η σειρά της ΝΔ που είναι η
συνέχεια αυτών που κυβερνούν για
λογαριασμό της άρχουσας τάξης
από τότε που υπάρχει το ελληνικό
κράτος.

Αυτή η συνθήκη βαραίνει. Το γε-
γονός ότι, παρά την προδοσία του
Τσίπρα, παρά το ότι η κυβερνητική
αριστερά ήρθε λέγοντας ότι θα σκί-
σει τα μνημόνια και τα υπέγραψε, ο
κόσμος στρέφεται προς τα αριστε-
ρά, έχει να κάνει με τις εμπειρίες
της εργατικής τάξης, με τις παρα-
δόσεις της, τους αγώνες της. Μιλά-
με για την εργατική τάξη στην Ελ-
λάδα που έχει κάνει εξεγέρσεις μία
φορά κάθε δέκα χρόνια, το ’30, το
’40, το ’50, το ’60, το ’70 και σήμε-
ρα ξανά. Ταυτόχρονα είναι και η
διάσταση του πολιτικού κενού που
υπάρχει από τα δεξιά. Η ΝΔ είναι
ένα τσίρκολο, όπου οι πρώην στυ-
λοβάτες της σαμαρικής δεξιάς, ο
Άδωνις και ο Βορίδης τώρα τσακώ-
νονται ποιος είναι υπαρχηγός ποι-
ανού. Αυτή η κρίση αφήνει περιθώ-
ρια για την αριστερόστροφη αναζή-
τηση του κόσμου.

Δεν είμαστε σε περίοδο ήττας.
Επειδή ηττήθηκε η στρατηγική του
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια ήττα η οποία
βαραίνει την εργατική τάξη. Αν η
συζήτηση γινόταν σε συνθήκες ήτ-
τας του εργατικού κινήματος, δε θα
γινόταν με τους όρους που την κά-
νουμε απόψε που υπάρχει η δυνα-
τότητα να ανταλλάξουμε απόψεις
ανάμεσα σε διαφορετικά ρεύματα
της αριστεράς. Αυτή τη συνθήκη
μας την έχει δημιουργήσει ο κό-
σμος με τους αγώνες του και πρέ-
πει να την αξιοποιήσουμε.

Η ήττα της στρατηγικής του Αλέ-
ξη Τσίπρα είναι ήττα του κοινοβου-
λευτικού δρόμου. Είναι μια κλασική
αλήθεια και από αυτή την άποψη χι-
λιοειπωμένη αλλά αυτό δεν πρέπει
να μας κάνει να την μετατρέψουμε
σε κάτι το τετριμμένο. Δεν είναι τε-

τριμμένο ότι οι εκλογές, το κοινο-
βούλιο μπορεί να εκφράσουν τις
διαθέσεις της εργατικής τάξης αλ-
λά άλλο το να εκφράζει ο κόσμος
τις διαθέσεις του με τη ψήφο κι άλ-
λο να υπάρχουν αυταπάτες ότι
μπορεί να τις υλοποιήσει με τη ψή-
φο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να
υλοποιηθούν οι ελπίδες του κό-
σμου μέσα από αυτό το δρόμο.

Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε
τα ζητήματα της εναλλακτικής
στρατηγικής. Άμα βγάλουμε το
συμπέρασμα ότι ο κοινοβουλευτι-
κός δρόμος έχει τα όριά του, πρέ-
πει να δούμε πώς θα τα υπερβού-
με. 

Κοινή δράση

Θέλουμε την ενότητα, θέλουμε
την κοινή δράση αλλά χρειάζεται
να ξεκαθαρίσουμε τι είδους ενότη-
τα, τι είδους μέτωπα και με ποιο
τρόπο μπορούμε να τα οικοδομή-
σουμε και να τα προχωρήσουμε.
Αυτό προφανώς αφορά τους συν-
τρόφους της ΛΑΕ. Υπάρχει εκεί ένα
πρόβλημα, πόσο έχουν ξεκαθαρίσει
σπάζοντας με το ΣΥΡΙΖΑ με τη λο-
γική του κοινοβουλευτικού δρόμου
ή συνεχίζουν να ελπίζουν ότι αυτή
τη φορά μπορεί να μη μπήκαμε στη
Βουλή αλλά το μέλλον είναι ότι θα
ενισχυθούμε εκλογικά και τότε θα
έχουμε μια πραγματική κυβέρνηση
της αριστεράς. Δεν είναι σωστή αυ-
τή η συλλογιστική, δεν πρέπει να
την υιοθετήσουμε, για να μην επα-
ναλάβουμε τα ίδια στρατηγικά λά-
θη.

Δεμένο με αυτό είναι η συλλογι-
στική του τι είδους μέτωπα πάμε να
χτίσουμε. Οι σύντροφοι της ΛΑΕ

ξεκινάνε με μια λογική ότι το μέτω-
πο είναι αυτοί. Το λέει ο τίτλος,
όλος ο λαός στο μέτωπο της Λαϊ-
κής Ενότητας. Έτσι ενωμένοι θα
κερδίσουμε την πλειοψηφία και θα
ανοίξουμε το δρόμο για να κάνουμε
τις αλλαγές. Η αυταπάτη ότι η ΛΑΕ
είναι το μέτωπο του λαού κόστισε
στην ίδια τη ΛΑΕ το προηγούμενο
διάστημα.

Η διαφορετική αντιμετώπιση έχει
όνομα, λέγεται ενιαίο μέτωπο. Δε
ψάχνουμε το μέτωπο όλου του λα-
ού, που ίσως να χρειάζεται να έχει
και τη γαλανόλευκη μπροστά για να
μπορέσει να ενώσει όλα τα κομμά-
τια και να αποφύγει δύσκολες αντι-
παραθέσεις. Χρειάζεται να μπούμε
στη μεθοδολογία της οικοδόμησης
του ενιαίου μετώπου. Μπορούμε να
ενώνουμε την εργατική τάξη όπως
ενώθηκε την Πέμπτη και βγήκε στο
δρόμο, γιατί δε θέλει να υλοποιηθεί
το τρίτο μνημόνιο. Είναι δυνατόν να
υπάρχει κοινή δράση που να ενώνει
όλη την εργατική τάξη ενάντια στα
μνημόνια, τους φασίστες, το ρατσι-
σμό, για να πέσει ο φράχτης, ενάν-
τια στη λιτότητα, ενάντια στον πό-
λεμο και τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις.

Είναι μέτωπο άμεσης αποδέ-
σμευσης από την ΕΕ γιατί η ΕΕ εί-
ναι η Ευρώπη Φρούριο του πολέ-
μου, του ρατσισμού και των μνημο-
νίων. Δε σηκώνει άλλες αυταπάτες.
Όποιος πιστεύει ότι κάτι θα πάρου-
με σαν αντάλλαγμα αν γίνουμε οι
συνοριοφύλακες του Ολάντ, οδηγεί
προς τη βαρβαρότητα.

Η κοινή δράση ενισχύει τη συζή-
τηση για τη στρατηγική προοπτική.
Όσοι μιλάνε για την επανάσταση
σαν τη Δευτέρα Παρουσία κάνουν
τραγικό λάθος. Η επανάσταση δεν
είναι Δευτέρα Παρουσία, είναι ζων-
τανή κοινωνική πραγματικότητα, εί-
ναι η πραγματικότητα του 21ου αι-
ώνα, όπως ήταν και του 20ου έστω
κι αν πολλές επαναστάσεις ηττήθη-
καν. Οι ήττες των προηγούμενων
επαναστάσεων δεν προδιαγράφουν
καινούργιες ήττες. Απλά επιβεβαι-
ώνουν ότι η επανάσταση είναι στην
κοινωνική επικαιρότητα. Κι άρα η
στρατηγική μας χρειάζεται να παίρ-
νει υπόψη της αυτή τη διάσταση.
Κοινή δράση όλης της αριστεράς,
για να ενώνουμε τον κόσμο στους
αγώνες και ανοιχτή συζήτηση γιατί
χρειαζόμαστε μια αριστερά που δε
θα είναι του κοινοβουλευτικού δρό-
μου και της αυταπάτης αλλά της
επανάστασης και της ανατροπής».

Η ΚΣΕ ανακοινώνει ότι για την καλύτερη προετοιμασία των θέσε-
ων της Γ’�συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα πραγματοποιηθούν
δύο συνεδριάσεις του ΠΣΟ μέχρι την συνδιάσκεψη, που θα πραγ-
ματοποιηθεί κανονικά την 16-17/1, όπως έχει αποφασιστεί.

Η πρώτη συνεδρίαση του ΠΣΟ θα γίνει το Σάββατο 28/11, στις
3μμ στην ΑΣΟΕΕ, όπου η ΚΣΕ θα εισηγηθεί ένα προσχέδιο θέσεων,
με στόχο το ΠΣΟ να συζητήσει και να συμβάλει στην ολοκλήρωση
του πολιτικού μέρους των θέσεων για τη Γ’�συνδιάσκεψη.

Με βάση τη συζήτηση του ΠΣΟ, η ΚΣΕ θα ολοκληρώσει την πρό-
ταση θέσεων μέχρι 5-6/12 και θα ξεκινήσει η πολιτική συζήτηση για
τις θέσεις στις τοπικές και κλαδικές επιτροπές, καθώς και ο ευρύ-
τερος διάλογος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πάνω σ’�αυτές.

Θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση του ΠΣΟ στις 20/12, η οποία θα
οριστικοποιήσει το τελικό κείμενο θέσεων τόσο για το πολιτικό όσο
και για το οργανωτικό μέρος.

Μετά την
Πανελλαδική
Σύσκεψη
της Λαϊκής
Ενότητας

Πέρα από τα όρια του
κοινοβουλευτικού δρόμου

ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Μεγάλη νίκη για το αντιφασιστικό κίνημα του νομού Μαγνησίας. H Χρυσή Αυγή δεν κατάφερε να πραγ-
ματοποιήσει την πανθεσσαλική εκδήλωσή της, ούτε στα πιο απόμερα μέρη του νομού, στη Χλόη, με ομι-
λητές τα «πρωτοπαλίκαρά» της, Λαγό και Ηλιόπουλο, βουλευτή Μαγνησίας. 

Αρχικά οι νεοναζί έκαναν μία πρώτη απόπειρα στο Δημίνι, ένα χωριό κοντά στο Βόλο. Τα αντανακλα-
στικά του κινήματος ήταν άμεσα, ενωτικά και εξώστρεφα. Οργανώθηκε συντονιστικό που αποφάσισε να
καλέσει συλλαλητήριο στο χώρο της εκδήλωσης. Η Χρυσή Αυγή πληροφορούμενη τί επρόκειτο να συμ-
βεί αλλάζει το μέρος της εκδήλωσης, οργανώνοντάς τη σε ακόμα πιο απόμερο μέρος, αυτή τη φορά στο
χωριό της Χλόης. Ξανά τα αντανακλαστικά του κινήματος δεν έδωσαν χώρο στους φασίστες. Η πορεία
του Πολυτεχνείου κατέληξε σε ένα συντονισμό φοιτητών, μαθητών, εργαζόμενων και οργανώσεων από
την αριστερά μέχρι τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αποφασίζοντας ανοιχτό κάλεσμα με αφίσες και προκη-
ρύξεις που καλούσαν σε πορεία στο χώρο της εκδήλωσης, με πούλμαν που αναλάβαμε να ναυλώσουμε.
Επίσης κανονίστηκαν εξορμήσεις στο χωριό για την ενημέρωση των κατοίκων. 

Το αποτέλεσμα ήταν η αναβολή της εκδήλωσης, αυτή τη φορά επ' αόριστον. Είναι εξαιρετικά θετικό το
ότι η ΧΑ δεν μπορεί όχι μόνο να πλησιάσει τις πόλεις αλλά ούτε τα περιφερειακά χωριά του Βόλου. Από
τη πλευρά μας θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. 

Δημήτρης Στεφανάκης 

Η
32η μέρα της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής (24/11) σημαδεύ-
τηκε από την κατάθεση του

Γιώργου Δούλβαρη, φίλου ή για να
χρησιμοποιήσουμε τα δικά του λό-
για, «αδερφού» του Παύλου Φύσσα.
Πρόκειται για βασικό μάρτυρα μιας
και ήταν με τον δολοφονημένο Παύ-
λο Φύσσα σε όλη τη διάρκεια της
νύχτας.

Περιέγραψε καρέ-καρέ τη μοιραία
νύχτα ξεκινώντας από τις πρώτες
στιγμές μέσα στην καφετέρια Κορά-
λι: «φτάσαμε δέκα λεπτά πριν ξεκι-
νήσει ο αγώνας και καθίσαμε σε ένα
τραπέζι. Στο πάσο, μπροστά μας
ακριβώς καθόντουσαν δύο φασίστες
και μας κοιτούσαν επίμονα μέχρι να
ξεκινήσει ο αγώνας. Μα και αφού ξε-
κίνησε νιώθαμε διαρκώς τα βλέμμα-
τά τους πάνω μας».

Μετά την έξοδο της παρέας από
την καφετέρια, περιέγραψε συγκεν-
τρωμένους χρυσαυγίτες: «Μας τρο-
μοκρατούσανε, μας βρίζανε, βρίζανε
τα σπίτια, τις οικογένειές μας, λέγα-
νε ότι θα μας σκοτώσουν. Τους λέ-
γαμε ότι δεν θέλουμε φασαρίες». Σε
λίγα λεπτά είχαν φτάσει ενισχύσεις
των ναζί και έφτασαν να αριθμούν
30 άτομα «παραταγμένοι σαν λόχος.
Χτυπούσαν κάτω τα πόδια τους ρυθ-
μικά και φώναζαν ότι είμαστε κότες
και θα μας σφάξουν». «Ήταν σαν
ζώα, συγγνώμη, λάθος η έκφραση,
σαν κτήνη, μας προκαλούσανε συνέ-
χεια. Αποφασίζουμε να τρέξουμε,
ταυτόχρονα δεχόμαστε και την επί-
θεση. Ξεκινάω, τρέχω, όπως και η
υπόλοιπη παρέα μου, στην Τσαλδά-
ρη και στρίβω δεξιά στο πρώτο στε-
νό... Τρέξαμε να σωθούμε, ο Παύ-
λος είπε "φεύγουμε, τρέχουμε", μας
ακολούθησαν με απειλητικές διαθέ-
σεις. Συνειδητοποίησα ότι ο Παύλος
δεν ήταν κοντά μου…». 

Σε αυτό το σημείο δεν άντεξε ο
μάρτυρας και λύγισε με τα μάτια
του να βουρκώνουν και λυγμούς να
διακόπτουν την ομιλία του. Η συναι-
σθηματική φόρτιση που επικρατού-
σε στην αίθουσα ήταν τεράστια. Λί-
γα λεπτά αργότερα απαντώντας σε
ερώτηση της Πολιτικής Αγωγής για
τη σημασία της επιλογής του Παύ-
λου να μείνει πίσω απάντησε «έμεινε
να μας προστατεύσει. (...) Αν είμα-
στε εδώ σήμερα και καταθέτουμε,
το οφείλουμε στον Παύλο και μόνο
στον Παύλο».

Η εξέταση του μάρτυρα ολοκλη-
ρώθηκε και η δίκη θα συνεχιστεί την
Τετάρτη 25/11 με τον σχολιασμό της
κατάθεσής του.

Μανώλης Σπαθής

Τ
ο πόσο στριμωγμένοι είναι οι κα-
τηγορούμενοι χρυσαυγίτες και οι
συνήγοροί τους από την αποδει-

κτική διαδικασία αποκαλύφτηκε στις 18
Νοέμβρη, 30η ημέρα της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής.

Ο αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ Χρή-
στος Δεληγιάννης, του οποίου η κατάθεση
ολοκληρώθηκε στη συγκεκριμένη συνε-
δρίαση, επιβεβαίωσε βασικά στοιχεία της
χρυσαυγίτικης δολοφονικής επίθεσης τα
οποία είχαν έρθει στο δικαστήριο και από
προηγούμενους μάρτυρες, ενώ προσέθε-
σε νέα που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία
για την οργανωμένη δράση του τάγματος
εφόδου εκείνο το βράδυ. Απαντώντας στις
ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής, ο μάρ-
τυρας ήταν κατηγορηματικός ότι οι συγ-
κεντρωμένοι, τριάντα με σαράντα άτομα,
έξω από την καφετέρια Κοράλι “ήταν όλοι
άτομα της Χρυσής Αυγής” ενώ επέμεινε
σε αυτό παρά την προσπάθεια αργότερα
δικηγόρου της υπεράσπισης να αποδείξει
παρουσία αναρχικών και συμπλοκή μεταξύ
τους. “Ήταν μία ομάδα, δεν υπήρχε άλλη”
είπε ο αστυνομικός.

Στο κενό

Μη μπορώντας να αντικρούσουν επί
της ουσίας την κατάθεση του μάρτυρα, η
υπεράσπιση επαναφέρε την θεωρία περί
“πολιτικής δίωξης” της Χρυσής Αυγής μέ-
σω προκλητικής επίθεσης στην Αριστερά.
Όμως, όπως και προηγούμενη προσπά-
θειά τους να φιμώσουν την Πολιτική Αγω-
γή, έτσι κι αυτή έπεσε στο κενό. Όταν
έφτασε η ώρα των σχολιασμών της κατά-
θεσης, δεν είχαν τίποτα να πουν παρά
μόνο την εκτίμησή τους ότι ήταν ένα τυ-
χαίο περιστατικό “με τραγική κατάληξη”.

Αντίθετα, ήταν αναγκασμένοι να
ακούν τους σχολιασμούς της πολιτικής
αγωγής πάνω στην κατάθεση του αστυ-
νομικού. “Ο μάρτυρας ήταν σαφής για
τον τρόπο, το οργανωμένο σχέδιο, το
συγχρονισμό ως προς την κίνηση και
την κατεύθυνση του τάγματος”, είπε ο
Ανδρέας Τζέλλης, για το “κλίμα φόβου
που δημιουργούσαν τα σαράντα άτομα”
μίλησε η Β. Κουγιάτσου, για την “αριθ-
μητική υπεροχή” των χρυσαυγιτών η Χ.
Παπαδοπούλου.

“Το απόσταγμα της κατάθεσης του
μάρτυρα είναι το οργανωμένο σχέδιο,
με οργανωμένη άφιξη και αποχώρηση”,
τόνισε ο Δημήτρης Ζώτος, ενώ για την
“αναντίρρητη πια εικόνα της χρυσαυγί-
τικης ομάδας που κινήθηκε ενιαία,
απρόκλητα, απειλητικά, ενθαρρύνοντας
το Ρουπακιά”, μίλησε ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης συμπληρώνοντας πως �πρό-
κειται για “ένα τυπικό, θρασύδειλο χτύ-
πημα της Χρυσής Αυγής”.

Λένα Βερδέ

“Έ
ντιμε άνθρωπε κυρ-Παντελή, έντρομε,
άβουλε συ φασουλή, βρώμισες τ’ όνειρο
και την ψυχή, άδειο πετσί χωρίς πνοή”, το

πιο χαρακτηριστικό τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα θυ-
μήθηκε ο Αντρέας Τζέλης δικηγόρος της οικογένειας
Φύσσα στην διακοπή μετά τις καταθέσεις των αδερ-
φών Παναγιώτη και Δημοσθένη Δημητράκου, ιδιοκτη-
τών της καφετέριας Κοράλλι στον Κορυδαλλό, κατά
την διάρκεια της 31ης συνεδρίασης στις 19/11. 

Σε κοινή γραμμή και οι δύο δεν είδαν τίποτα, δεν
άκουσαν τίποτα και δεν θυμούνται τίποτα. Πάνω από
30 φορές ακούστηκε η έκφραση “δεν θυμάμαι” από
τον Δημοσθένη Δημητράκο, πάνω από 55 από τον
αδερφό του Παναγιώτη. 

Από την πρώτη εξέταση του Δημοσθένη Δημητρά-
κου φάνηκε η πρόθεση των δυο μαρτύρων να τηρή-
σουν σιγή ιχθύος αποφασισμένοι να μην προσθέσουν
το παραμικρό στοιχείο στην υπόθεση. Ο μάρτυρας
υποστήριξε πως δεν θυμάται πού καθόταν ο Παύλος
Φύσσας. Γνωρίζει μεν τον χρυσαυγίτη Ι. Άγγο αφού
μένει στην γειτονιά και πως πράγματι ήταν στο μαγα-
ζί εκείνη τη μέρα, αλλά δεν θυμάται που καθόταν, ού-
τε αν είχε παρέα, ούτε αν έφυγε αυτός ή ο οποιοσδή-
ποτε άλλος 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. 

Αδιαφορία
Ακόμα και η Εισαγγελέας σχολίασε πως «δεν θυ-

μάστε σχεδόν τίποτα όμως», ενώ η πρόεδρος τόνισε
πως «κάνει εντύπωση η αδιαφορία σας για ένα τέ-
τοιο περιστατικό, να μην ενδιαφερθείτε για αυτά που
γίνονταν έξω από την πόρτα σας». 

Ακριβώς την ίδια στάση κράτησε και ο αδερφός
του Παναγιώτης Δημητράκος κατά την κατάθεσή
του. Παρόλο που αντιλήφθηκε ότι η παρέα του Φύσ-
σα ήταν έξω από το μαγαζί και πως ο αδερφός του
τού είπε ότι πήγε να γίνει κάτι σαν παρεξήγηση, είχε
πολλή δουλειά και δεν ασχολήθηκε παραπάνω. Ήταν
σε εκείνο το σημείο που ήρθε σε αντιφάσεις αφού
αρνήθηκε πως ο αδελφός του του είπε ποτέ για μαυ-
ροντυμένους στην οδό Π. Μελά αναγκάζοντας την
πρόεδρο να του διαβάσει το σημείο από προηγούμε-
νη κατάθεσή του στο οποίο είχε πει το αντίθετο.

Κατά τα άλλα ο μάρτυρας ένιωσε την ανάγκη να

δηλώσει πως, “δεν συχνάζουν άτομα της Χ.Α. στο
μαγαζί, παρακαλώ να μη λέγεται ότι το μαγαζί είναι
άντρο χρυσαυγιτών”. Όταν αργότερα ερωτήθηκε
επίμονα από ποιον λέγεται κάτι τέτοιο, δεν θυμόταν.
Το μοτίβο του “δεν θυμάμαι” ακολουθήθηκε ακόμα
πιο έντονα απέναντι στις ερωτήσεις της Πολιτικής
Αγωγής, ακόμα και στο αν κατάγεται από το ίδιο χω-
ριό με τον Κασιδιάρη. 

Κυριάκος Μπάνος

Ούτε στο Βόλο, ούτε στο Δημίνι, ούτε στη Χλόη, ούτε πουθενά...

Τις συνεδριάσεις του Δεκέμβρη ανακοίνωσε
η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη. Συνεδριάσεις
θα πραγματοποιηθούν στις 2, 4, 8, 9, 10, 16,
17, 22 και 23 Δεκέμβρη.  “Παραμένει ανοιχτό
αν θα γίνει συνεδρίαση στις 28/12”, τόνισε η
πρόεδρος.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
“Έμεινε να μας
προστατεύσει”

“Οργανωμένο 
σχέδιο”

Οι ιδιοκτήτες 
της καφετέριας 
“δεν θυμούνται”

Κοινή αντιφασιστική εκδήλωση οργανώνουν στις 9 Δεκέμβρη,
στο ΣΙΝΕ Παράδεισος στον Κορυδαλλό, ο Δήμος Κορυδαλλού,
η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα του δήμου και η ΚΕΕΡΦΑ.
Θέμα της είναι η καταδίκη των χρυσαυγιτών, καθώς και η
μεταφορά της δίκης στο Εφετείο.  
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ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Στάθης Κούννας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Ιάσων Κατριμουστάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Πώς σταματάμε την ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Βασίλης Λευτεριώτης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Στέκι Ρήξης και Ανα-
τροπής 8μμ
Οι εξελίξεις στη Γαλλία – Ρήξη με την
ιμπεριαλιστική Ευρώπη του πολέμου
και του ρατσισμού
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Όαση 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Άνεμος 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ανακεφαλαιοποίηση ή εργατικός έλεγ-
χος στις τράπεζες
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 δημαρχείο Νίκαιας
7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Ιδιώνυμο (Νί-
καια) 7.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Μέση Ανατολή –
αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Στοά Σάρκα, α’ κτίριο,
β’ ορ., 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – αντίσταση και
προοπτική

Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Τα ρεφορμιστικά κόμματα στην Ευρώπη
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Τσίου 6μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Τσίου 6μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Τρότσκι: Η ηθική μας και η ηθική τους
Ομιλήτρια; Μαριάντζελα Γέροντα

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 White Rabbit 7μμ
Τα ρεφορμιστικά κόμματα στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Έβελιν Βαρελά

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Goody’s (Πεντέλης)
8μμ
Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και η

στρατηγική 
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
8μμ
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Munchies 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΕΛΜΕ Γκράβα 7.30μμ
Οι εξελίξεις στο Παρίσι και η πάλη
ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – 
αντίσταση και προοπτική

Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Ποέτα 7μμ
Μια μαρξιστική κριτική στον αναρχισμό
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΕΔΟΘ 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Πώλ Μπάναμ

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Θόλος (Αρχιτεκτονική)
4μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 καφέ L.B.  7μμ
Γαλλία: ποια η απάντηση στα τρομο-
κρατικά χτυπήματα
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, Βυζάντιο, 7.30μμ
Τέχνη και επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ

ΠΕΜΠΤΗ 26/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ ΗΣΑΠ
6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 8μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 12πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σιμηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ 
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ τζαμί Καλουτσιάνη 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Όλγας 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, Βίλλα Στέλλα 7.30 μμ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Γιάννης Θεοχάρης, μέλος ΔΣ 
Σωματείου Intracom, Ηλιάς Λοίζος, πρόεδρος

σωματείου εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου, 
και από ΠΕΝΕΝ και 5μηνες συμβασιούχους

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΊΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 Λαμπιδόνα 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις και τα καθήκοντα 
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

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

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 δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -

τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H
εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο -
κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων
απ' τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια -
λι στι κή επα νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης
του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε
απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ
με τά την επι κρά τη ση του στα λι νι σμού,
της Kί νας και των άλ λων ανα το λι κών χω -
ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον 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
κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι

απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξε-
κά 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

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Θα το βρείτε στο 
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
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Σ
τις 19 Νοέμβρη του 1915 το εκτε-
λεστικό απόσπασμα της αμερικα-
νικής Πολιτείας της Γιούτα δολο-

φόνησε, ύστερα από μια δίκη - παρωδία,
τον Τζο Χιλ, τον διάσημο ποιητή και
αγωνιστή των "Γουόμπλις", των "Βιομη-
χανικών Εργατών του Κόσμου" (IWW). Ο
Τζο Χιλ έφυγε από τον κόσμο αυτό εκεί-
νη την ημέρα. Η μνήμη του, όμως, το
πνεύμα του, τα τραγούδια του, συνεχί-
ζουν έναν αιώνα μετά να καταδιώκουν
τα αφεντικά -όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά
και στον κόσμο ολόκληρο.

Μετανάστης

Ο Τζο Χιλ ήταν, όπως ένα μεγάλο κομμάτι
της αμερικανικής εργατικής τάξης των αρχών
του 20ου αιώνα, μετανάστης. Είχε γεννηθεί το
1879 στο Γκέφλε, ένα χωριό στις ανατολικές
ακτές της Σουηδίας. Στις ΗΠΑ μετανάστευσε
το 1902 αναζητώντας, όπως και χιλιάδες άλλοι
φτωχοί συμπατριώτες του, μια δουλειά που θα
μπορούσε να του εξασφαλίσει ένα πιάτο φαΐ. 

Η αμερικανική οικονομία βρισκόταν στο
φόρτε της. Ήταν η "ένδοξη" εποχή του Τόμας
Έντισον, του Τζον Ροκφέλερ και του Χένρι
Φορντ, η εποχή της General Electric, της Stan-
dard Oil και της US Steel. Όπως όλα τα θαύμα-
τα στον καπιταλισμό, όμως, έτσι και αυτό είχε
στηριχτεί σε μια εξοντωτική εκμετάλλευση.

Η Αμερική που αντίκρισε ο Τζο Χιλ το 1902
μόνο παράδεισος δεν ήταν για τους φτωχούς.
Ακόμα και αυτό το "ένα πιάτο φαΐ" ήταν συχνά
άπιαστο όνειρο. Η ανεργία και η υποαπασχόλη-
ση έκαναν θραύση, ιδιαίτερα ανάμεσα στους
μετανάστες εργάτες. Τα μεροκάματα ήταν κυ-
ριολεκτικά "της πείνας". Οι συνθήκες εργασίας
απλά ασύλληπτες: στο διαβόητο εργοστάσιο
της εταιρείας Pressed Steel Car Company στην
Πενσιλβανία σκοτωνόταν κατά μέσο όρο ένας
εργάτης την ημέρα από "ατύχημα". Πολιτικά,
το μείγμα -η ιλιγγιώδης ανάπτυξη από τη μια
και τρομαχτική εξαθλίωση από την άλλη- ήταν
εκρηκτικό. Οι εργατικές ανταρσίες και εξεγέρ-
σεις ήταν συχνές. Οι εργάτες, όμως, είχαν να
αντιμετωπίσουν μεγάλα εμπόδια. 

Το πρώτο και μεγαλύτερο ήταν η άγρια κατα-
στολή. Ο Τζο Χιλ δεν ήταν ούτε ο πρώτος, ούτε
ο τελευταίος αγωνιστής που καταδικάστηκε σε
θάνατο και εκτελέστηκε, με στημένες κατηγο-
ρίες. Οι επτά από τους οκτώ κατηγορούμενους
για τα "γεγονότα στην Πλατεία Χέιμαρκετ" τον
Μάη του 1887 (που καθιέρωσε την εργατική
πρωτομαγιά) είχαν καταδικαστεί σε θάνατο από
το δικαστήριο. Ο Άλαν Πάρσονς και τρεις ακό-
μα από τους συντρόφους του εκτελέστηκαν τον
Νοέμβρη της ίδιας χρονιάς ενώ οι υπόλοιποι
κλείστηκαν στις φυλακές. Η καταδίκη τους,
όπως και στην περίπτωση του Τζο Χιλ, στηρί-
χτηκε καθαρά σε ψευδομάρτυρες.

Αλλά δεν ήταν μόνο τα δικαστήρια: η αστυ-
νομία άνοιγε συστηματικά πυρ ενάντια στις ερ-
γατικές συγκεντρώσεις. Η αστυνομία είχε σκο-
τώσει εν ψυχρώ έξι εργάτες πυροβολώντας
τυφλά πάνω στο πλήθος την Πρωτομαγιά του
1886 στο Σικάγο -στη μνήμη αυτής της σφα-
γής είχε οργανωθεί η συγκέντρωση στην Πλα-
τεία Χέιμαρκετ ένα χρόνο μετά. Τα αφεντικά
προσλάμβαναν συχνά ιδιωτικές εταιρείες για
να ενισχύσουν το "έργο της αστυνομίας". Το
1912 ξέσπασε μια μεγάλη απεργία στα υφαν-
τουργία Λόρενς στη Μασαχουσέτη. "Οι εργο-
δότες", γράφουν στο βιβλίο τους 'Η άγνωστη

ιστορία του εργατικού κινήματος στις ΗΠΑ' οι
Ρίτσαρντ Μπόγιερ και Χέρμπερτ Μόρε, "όχι
μόνο κάλεσαν είκοσι δύο λόχους πολιτοφυλά-
κων αλλά έφεραν από ένα γραφείο ντεντέκτιβ
της Βοστώνης πενήντα μπράβους οι οποίοι γύ-
ριζαν στους δρόμους μεταμφιεσμένοι σε
απεργούς, αναποδογύριζαν βαγονέτα, έσπα-
γαν βιτρίνες και έβριζαν τους περαστικούς".

Ρατσισμός

Στη μεγάλη απεργία που ξέσπασε δυο χρό-
νια αργότερα στο Λάντλαου του Κολοράντο τα
αφεντικά (η εταιρεία ανήκε στον Ροκφέλερ)
πέταξαν τους εργάτες και τις οικογένειές τους
έξω από τα σπίτια τους (ανήκαν στην εται-
ρεία). Οι απεργοί αναγκάστηκαν να κατασκη-
νώσουν σε μια πλαγιά: 

"Ο καταυλισμός τους ήταν περικυκλωμένος
από την εθνοφρουρά και πότε πότε δέχονταν
πυροβολισμούς από τους πολιτοφύλακες, ιδι-
αίτερα τη νύχτα... (Ένα) βράδυ της άνοιξης
του 1914 μπράβοι πληρωμένοι από την εταιρία
και εθνοφρουροί κατάβρεξαν τις σκηνές με
πετρέλαιο και τους έβαλαν φωτιά... Μόλις το
κατάλαβαν (οι ανθρακωρύχοι) και έκαναν να
βγουν από τις φλεγόμενες σκηνές, αντιμετώπι-
σαν τα πυρά των πολυβόλων..." 

Τέσσερις γυναίκες και έντεκα μικρά παιδιά
κάηκαν κυριολεκτικά ζωντανά. Πολλοί εργάτες
δολοφονήθηκαν από τους μπράβους και τους
εθνοφύλακες εν ψυχρώ. Ανάμεσά τους ήταν και
ο Λούης Τίκας (Ηλίας Σπαντιδάκης), ένας μετα-
νάστης εργάτης από την Κρήτη πού ήταν ένας
από τους βασικούς οργανωτές της απεργίας.

Από την AFL, την "Αμερικανική Ομοσπονδία
Εργασίας", οι εργάτες δεν είχαν πρακτικά τίπο-
τα να περιμένουν. Για να το πούμε παραστατι-
κά, ο Παναγόπουλος της δικής μας ΓΣΕΕ μοι-
άζει με Τσε Γκεβάρα αν συγκριθεί με τον Σά-
μουελ Γκόμπερς, τον τότε ηγέτη της AFL. Με
εξαίρεση μια χρονιά, το 1896, ο Γκόμπερς ήταν
πρόεδρος της AFL από την ίδρυσή της, το

1886, μέχρι το θάνατό του το 1924. Η AFL υπο-
στήριζε με πάθος τον περιορισμό της μετανά-
στευσης, ιδιαίτερα από τις ασιατικές χώρες -
που απειλούσαν, υποτίθεται, την αμερικανική
κουλτούρα. Στη μάχη με το ρατσισμό η AFL
ήταν στη λάθος πλευρά του χαρακώματος.

Η IWW, οι Γουόμπλις, δημιουργήθηκαν το 1905,
την ίδια ακριβώς χρονιά που ξέσπαγε η πρώτη
επανάσταση στη Ρωσία. Στο ιδρυτικό της συνέ-
δριο συμμετείχαν περίπου διακόσιοι αντιπρόσω-
ποι -σοσιαλιστές, αναρχικοί, συνδικαλιστές ή
απλά μαχητικοί εργάτες που εκπροσωπούσαν
τους χώρους δουλειάς που είχαν δώσει τις μεγα-
λύτερες μάχες μέσα στα προηγούμενα χρόνια. 

Το συνέδριο άνοιξε ο Μπιλ Χέιγουντ, ο ηγέ-
της της μαχητικής Δυτικής Ομοσπονδίας Αν-
θρακωρύχων (WFM) και μέλος του Αμερικανι-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΑΣΚ). Ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν ο Ευγένιος Ντεμπς, ο ηγέ-
της του ΑΣΚ, η "Μητέρα Τζόουνς" (Μαίρη Χά-
ρις), μια διάσημη επαναστάτρια που είχε πρω-
ταγωνιστήσει σε δεκάδες απεργίες (είχε γεννη-
θεί το 1837), η Λούση Πάρσονς, κόρη σκλάβων
και χήρα του εκτελεσμένου το 1887 Άλαν Πάρ-
σονς (στον φάκελό της η αστυνομία την χαρα-
κτήριζε πιο επικίνδυνη και από χίλιους διαδηλω-
τές) και ο Άλτζι Μάρτιν Σίμονς, ο εκδότης του
περιοδικού "Διεθνιστική Σοσιαλιστική Επιθεώ-
ρηση". "Τα συνδικάτα", έγραφε, αναφερόμενη
στην AFL, στην εισαγωγή του μικρού βιβλίου
που εξέδωσε στη μνήμη του Τζο Χιλ ένα χρόνο
μετά την εκτέλεσή του η IWW, "προωθούν μια
κατάσταση που σπρώχνει τη μια ομάδα εργα-
τών ενάντια στην άλλη... ανοίγοντας έτσι το
δρόμο για να ηττηθούν σε έναν πόλεμο μισθών.
Ακόμα χειρότερα τα συνδικάτα βοηθούν τις ερ-
γοδοτικές τάξεις να παραπλανούν τους εργά-
τες κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι έχουν κοι-
νά συμφέροντα με τα αφεντικά..."

Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν η IWW
έγινε η ραχοκοκαλιά του εργατικού κινήματος
στις ΗΠΑ. 

"Η οργάνωση αυτή δεν έμοιαζε με καμιά
προηγούμενη", γράφουν οι Μπόγιερ και Μόρε.
"Τα μέλη της, τουλάχιστον στη Δύση, βρίσκον-
ταν συνέχεια σε κίνηση: μετακινούνταν από
δουλειά σε δουλειά, από πολιτεία σε πολιτεία,
από το Ρίο Γκράντε στην Κολούμπια, από την
Ομάχα στο Σαν Ντιέγκο. Σκαρφάλωναν σε
φορτηγά τρένα, ταξίδευαν πάνω στις μπάρες
των βαγονιών, πάντα λαθρεπιβάτες οπουδήπο-
τε και οποτεδήποτε. Ήταν ένα συνδικάτο πά-
νω σε ρόδες, σε σιδερένιες ρόδες. Ο ρυθμι-
κός μεταλλικός ήχος του τρένου, η μυρωδιά
του καπνού και του κάρβουνου, η διαπεραστι-
κή φωνή της σφυρίχτρας μέσα στη νύχτα συν-
τρόφευαν τους συνδικαλιστές."

Τραγούδια του αγώνα
Το ίδιο και τα τραγούδια του Τζο Χιλ. Οι με-

τανάστες αποτελούσαν ένα μεγάλο κομμάτι
της αμερικανικής εργατικής τάξης των ΗΠΑ
στις αρχές του αιώνα. Ελάχιστοι ήξεραν αγγλι-
κά, η επικοινωνία μεταξύ τους ήταν δύσκολη.
Το τραγούδι τους ένωνε. Η Μαίρη Χίτον Βορς,
που έζησε την απεργία στου Λόρενς της Μα-
σαχουσέτης (μια από τις μεγάλες μάχες που
είχε οργανώσει η IWW) περιγράφει με αυτά τα
λόγια την εμπειρία της:

"Ήταν ένα νέο είδος απεργίας. Ποτέ και σε
κανένα μέρος της Νέας Αγγλίας δεν είχε γίνει
τόσο μαζική διαδήλωση. Δέκα χιλιάδες εργά-
τες διαδήλωναν με πανό στα χέρια. Το ηθικό
τους ήταν φοβερό. Σίγουροι, χαρούμενοι και
απελευθερωμένοι τραγουδούσαν... Τα γκρίζα
κουρασμένα πλήθη που μια ζωή έμπαιναν και
έβγαιναν κοπαδιαστά από τα εργοστάσια, εί-
χαν ξυπνήσει και ύψωναν τη φωνή τους σε
τραγούδι. Όταν τραγουδούσαν όλες οι εθνικό-
τητες είχαν πλέον μια γλώσσα..."

Εργάτες όλου του κόσμου, ξυπνήστε!

Σπάστε τις αλυσίδες σας, 
απαιτήστε τα δικαιώματά σας

Όλος ο πλούτος που παράγετε αρπάζεται
από τα παράσιτα που σας εκμεταλλεύονται

Θα μείνουμε γονατιστοί, υποταγμένοι 
βαθιά από την κούνια ως τον τάφο;

Είναι αυτό το απόγειο των ελπίδων μας, 
να είμαστε καλοί και πρόθυμοι σκλάβοι;

Στα τραγούδια του ο Τζο Χιλ κορόιδευε τους
απεργοσπάστες και τους υποτακτικούς των
αφεντικών.

Όπου κι αν πας θα συναντήσεις 
τον ίδιο Σίζορ Μπιλ

Τον συναντάς στην έρημο, 
τον βρίσκεις πάνω στο λόφο,

Μοιάζει με άνθρωπο, τρώει και περπατάει,
αλλά θα ανακαλύψεις ότι δεν είναι, μόλις
αρχίσει να μιλάει. Λέει όλος αθωότητα, "αυ-
τή είναι η δική μου χώρα" Ενώ την ίδια ώρα
οι μπάτσοι τον διώχνουν από παντού...

Και λέει ο Σίζορ Μπιλ, "αυτή η χώρα πρέπει
να απελευθερωθεί από τους αράπηδες, τους
Γιαπωνέζους, τους Ολλανδούς και  αυτούς
τους αναθεματισμένους τους Σουηδούς

Χορωδία:

Ο Σίζορ Μπιλ είναι ένας ηλίθιος,
να πάει στο Μισισίπι να πνιγεί

Ο Σίζορ Μπιλ είναι ο χαμένος κρίκος
που ο Δαρβίνος προσπαθούσε να βρει...

"Μην κλαίτε για μένα", ήταν τα τελευταία του
λόγια πριν από την εκτέλεση στις 19 Νοέμβρη
του 1915. "Οργανωθείτε".

Σωτήρης Κοντογιάννης

25 Νοεμβρίου 2015, Νο 1200Ιστορία

“Mη θρηνείτε,
οργανωθείτε”
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο
κτώβριος 1944, Άουσβιτς-Μπίρκε-
ναου. Ο Saul Auslonder είναι Ούγ-
γρος εβραϊκής καταγωγής, μέλος

της Ζόντερκομάντο (Sonderkommando). Σ’
αυτήν την μονάδα ανήκουν κρατούμενοι,
επιλεγμένοι από τα SS για να συνοδεύουν
τους νεοφερμένους κατά την διαδικασία
της τελικής τους εξόντωσης από τα τραίνα,
έως τα κτίρια των θαλάμων αερίων.

Κι ενώ κάποιοι από την μονάδα αυτή οργα-
νώνουν εξέγερση, ο Σαούλ αποφασίζει να
σώσει το νεκρό σώμα του «παιδιού του» από
τις φλόγες των κρεματορίων, ψάχνοντας να
βρει ένα Ραβίνο, ώστε να απαγγείλει την νε-
κρώσιμη ακολουθία (Kaddish) και να το θά-
ψει σύμφωνα με το τυπικό.

Μα «εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες
αρμενίζουν» θα πει κάποιος παρακολου-
θώντας την ταινία, χωρίς να είναι ντε και
καλά παράλογος. Κι όμως η παραδοχή αυ-
τή είναι σημάδι πως έχει ήδη πιαστεί για τα
καλά στα δίχτυα της ιστορίας που θέλει να
του αφηγηθεί ο σκηνοθέτης και ο πρωτα-
γωνιστής. Όχι τόσο, για να τον αιχμαλωτί-
σουν σε μια συγκεκριμένη οπτική, όσο για
να εξασφαλίσουν ότι ως θεατής θα τους
ακολουθήσει με τα μάτια και το μυαλό του
σε όλη την υποχρεωτική κάθοδο προς την
κόλαση, έτσι όπως οι ίδιοι έχουν αποφασί-
σει να την δείξουν, διατηρώντας ταυτόχρο-
να ως κίνητρο την ελπίδα, ότι στο τέλος
όλο αυτό δεν μπορεί παρά να οδηγεί κά-
που καλύτερα.

Γιατί ολόκληρη η αφήγηση και ο προβλη-
ματισμός της πρώτης μεγάλου μήκους ται-
νίας του Λάζλο Νέμες και του ποιητή και
ουχί ηθοποιού Γκέζα Ρόριγκ, περιστρέφε-
ται γύρω ακριβώς από αυτό τον άξονα: ότι
«Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος»** μέσα σ’
ένα απάνθρωπο σύστημα, η ανυπακοή είναι
μονόδρομος. Γιατί διαφορετικά καταλήγεις
στη φωτιά, στο νερό και την λήθη.

Του πως τώρα αυτή η ανυπακοή κάθε

φορά μπορεί να εκφραστεί, είναι ένα ανοι-
χτό ζήτημα το οποίο και απασχολεί την ται-
νία και κατ’ επέκταση κι εμάς που την βλέ-
πουμε. Άλλωστε δεν πρωτοτυπεί με την
επιλογή του Σαούλ να θέλει να θάψει το νε-
κρό του παιδί, μιας και ο σεβασμός στους
νεκρούς είναι ένα θέμα που κρατάει από
Αντιγόνη μεριά, απλά υπογραμμίζει όσο
δεν παίρνει με την επιλογή του αυτή, την
διεκδίκησή του για σεβασμό στους ζωντα-
νούς, όταν στις συγκεκριμένες συνθήκες
τις βιομηχανίας πτωμάτων αυτό είναι απλά
ανύπαρκτο.

«Ξέραμε ότι αν δείχναμε αυτόν τον τρόμο
κατά πρόσωπο, θα καταλήγαμε με λιγότε-
ρα, θα μειώναμε τη δύναμη του τρόμου»
ομολογεί σε πρόσφατη συνέντευξή του ο
Λάζλο Νέμες με αφορμή την ταινία. Και
πραγματικά κομμάτι της αριστουργηματι-
κής του ταινίας είναι και ο τρόπος με το
οποίο αποδίδει όλη την κινηματογραφική
ένταση που αυτή κουβαλά, καταφέρνοντας
για τα 107 λεπτά που διαρκεί, να κερδίζει
την προσήλωση όσων την βλέπουν. 

Απεγνωσμένη ταχύτητα

Η κάμερα στο χέρι, ακολουθεί τη διαδρο-
μή του πρωταγωνιστή με την απεγνωσμένη
ταχύτητα των ρυθμών της ζωής ενός στρα-
τοπέδου εξόντωσης. Ότι δε, κοιτάζει ο Σα-
ούλ από την αρχή της ιστορίας είναι νετ.
Ενώ όλα τα υπόλοιπα, χώροι, πρόσωπα,
πτώματα, φαντάροι και αξιωματικοί, η φω-
τιά που καίει και καταπίνει ζωές και ίχνη, εί-
ναι φλου. Καθαρίζουν μόνο κάθε φορά που
ο Σαούλ στρέφει το χαμηλωμένο βλέμμα
του προς τα εκεί. 

Επιπλέον, η ταινία είναι γυρισμένη εξ’
ολοκλήρου σε φιλμ τετράγωνου φορμά των
40 mm, συμβάλλοντας έτσι και με το ασφυ-
κτικό της κάδρο στο κλείδωμα του θεατή
μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας. Και παρό-
λο που οι χώροι ποτέ δεν μας παρουσιάζον-

ται σε κάποιο γενικό πλάνο, είναι πιστοί
στην απόδοσή τους που σε συνδυασμό και
με τον ήχο της ταινίας που όχι απλώς συμ-
πληρώνει αλλά συχνά αντικαθιστά τη δρά-
ση που συμβαίνει αποτρόπαια εκτός κά-
δρου, (θυμίζοντάς μας διαρκώς ότι υπάρχει
και κάτι άλλο που δε βλέπουμε) συμβάλ-
λουν στην ολοκλήρωση της κινηματογραφι-
κής απόδοση του πλαισίου μέσα στο οποίο
δρα ο Σαούλ.

Κι ο Γκέζα Ρόριγκ που τον υποδύεται
ήτανε σίγουρα ο κατάλληλος γι’ αυτό το
ρόλο.

Ούγγρος και αυτός εβραϊκής καταγωγής,
προσδίδει στο ρόλο εμβληματικές διαστά-
σεις. Ασκητική φιγούρα, θλιμμένη, χωρίς
ηλικία, προσηλωμένος στο στόχο του, με
μια εμμονοληπτική αγωνία για συγχώρεση.
Άλλωστε, μην παραβλέπουμε πως τους
Ζόντερκομάντο τους απεχθάνονταν και
τους έφτυναν όλοι.

Ακόμη και το κράτος του Ισραήλ που αρ-
νήθηκε να χρηματοδοτήσει την ταινία.

Γιατί όπως εξομολογείται σε συνέντευξή
του και ο Γκέζα Ρόριγκ: «Είπαν ότι ήταν κακό
το σενάριο. Χα! Δεν ξέρω τι ακριβώς τους
προβλημάτισε. Σίγουρα το φινάλε της ταινίας
δεν πρόκειται για συγχώρεση. Έχει να κάνει
με το πώς να συμφιλιωθείς με την τυφλότητα
της Ευρώπης, εκείνη την εποχή ειδικά, αλλά
και σήμερα. Έχει ακόμα να κάνει με το πώς οι
άνθρωποι εύκολα διαχωρίζουν τους εαυτούς
τους από τους άλλους.»

Πάνος Κατσαχνιάς

Σημειώσεις:

* Η ταινία «Ο Γιός του Σαούλ» κέρδισε το
«Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής» στις Κά-
νες το 2015, καθώς είναι και υποψήφια για
το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας του 2016.
** «Αν θες να λέγεσαι άνθρωπος» ποίημα του
Τάσου Λειβαδίτη.

Η
βραβευμένη στις Κάννες ταινία του Ζακ Οντιάρ παίζεται ήδη
στα σινεμά και αξίζει για την επίκαιρη, ρεαλιστική και «δύσκο-
λη» ματιά της στην πορεία ενός πρόσφυγα από την Σρι-Λάνκα

στη Γαλλία. Ο Ντιπάν, αντάρτης Ταμίλ στην πατρίδα του, αποφασίζει
να αναζητήσει μια «άλλη» ζωή στην “πολιτισμένη” Δύση. Μαζί με μια
άγνωστή του γυναίκα κι ένα εννιάχρονο ορφανό κορίτσι προσποιούν-
ται την οικογένεια ενός νεκρού «Τίγρη» και πετυχαίνουν να τους δοθεί
άσυλο. 

Έτσι βρίσκονται σε ένα παρακμιακό προάστιο του Παρισιού να
αναζητούν μια θέση στη νέα πραγματικότητα, που φαίνεται εντελώς
διαφορετική από την προηγούμενη αλλά καθόλου ρόδινη. Η ταινία
εντυπωσιάζει με τον ρεαλισμό της, οι ήρωες μιλούν Ταμίλ και με δυ-
σκολία Γαλλικά, προσπαθούν να ενταχθούν, να «κολλήσουν» στον
καινούργιο χώρο αλλά και μεταξύ τους, μια και είναι ξένοι. Η γλώσ-
σα δεν είναι ο μόνος φραγμός. Κουβαλάνε μια ολόκληρη κουλτούρα
από το τι τρώνε, τι φοράνε, πώς κουνάν το κεφάλι τους όταν μιλούν
και ασφαλώς από την κοινωνική τους θέση. Η οικογένεια του Ντιπάν
ακόμα και στο μίζερο Παρισινό προάστιο είναι ο πάτος ενός βαρελι-
ού που αναδύει φτώχεια, ρατσισμό και βία. Η γειτονιά τους είναι φέ-
ουδο συμμοριών με τους δικούς της κώδικες συναλλαγής, που όταν
ανατραπούν, θα ξεσπάσει τέτοιος αιματηρός πόλεμος, που έχει να
ζηλέψει ακόμα και ένας σκληροτράχηλος Τίγρης Ταμίλ σαν τον Ντι-

πάν. Το εισιτήριό του στον «Δυτικό παράδεισο» αποδεικνύεται πολύ
ακριβό.

Νταν Γεωργακάς, 
επαναστάτης της διασποράς

Το ντοκιμαντέρ του γνωστού από την «Ταξησυνειδησία» Κώστα
Βάκκα, έχει μεγάλο πολιτικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Παρουσιάζει
την αφήγηση του Ελληνοαμερικανού συγγραφέα και ακτιβιστή Νταν
Γεωργακά. Από το “Greek town” του Ντιτρόιτ, όπου μεγάλωσε σε οι-
κογένεια μεταναστών μέχρι τις καταλήψεις στην αυτοκινητοβιομηχα-
νία τη δεκαετία του ‘60, τους αγώνες των μαύρων και το κίνημα κατά
του πολέμου στο Βιετνάμ, ο Γεωργακάς συμμετείχε στους κοινωνι-
κούς αγώνες στις ΗΠΑ. Υπογράφει μεταξύ άλλων τα “Detroit, I do
mind dying” και «Greek Americans at work», γράφει ποιήματα και είναι
βασικό μέλος της συντακτικής ομάδας του ριζοσπαστικού κινηματο-
γραφικού περιοδικού Cineaste. Λόγω των πολιτικών απόψεών του,
έγινε περισσότερο γνωστός στους αμερικανικούς κύκλους των αγωνι-
στών παρά στην ελληνική κοινότητα. Όμως συμμετείχε και στους
αγώνες κατά της χούντας αλλά και πρόσφατα ενάντια στη Χρυσή Αυ-
γή.

Δήμητρα Κυρίλλου

Ο Γιός του Σαούλ*

Ντιπάν, ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα

ΒΙΒΛΙA

Την καινούρια του δουλειά “Πάπισσα Ιωάννα”
ένα “Μεσαιωνικόν εικονογραφημένον” από

τις εκδόσεις ΚΨΜ βασισμένο στο  ομώνυμο μυ-
θιστόρημα του Εμμανουήλ Ροΐδη παρουσιάζει
την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο Polis
Art Cafe (αίθριο Στοάς Βιβλίου, Πεσματζόγλου
5, Αθήνα) ο Λευτέρης Παπαθανάσης.

Χρησιμοποιώντας το μυθιστόρημα του Ροϊ-
δη με τις ιδιαιτερότητες της καθαρευουσιάνι-
κης γλώσσας του, ο Παπαθανάσης προσπαθεί
μέσα από το σκίτσο του να δημιουργήσει ένα
περιβάλλον κατανοητό στο σήμερα φτιάχνον-
τας παραλληλισμούς με σύγχρονες καταστά-
σεις.

Ο Λευτέρης Παπαθανάσης είναι μάχιμος εκ-
παιδευτικός μέλος της ΕΛΜΕ στα Γιάννενα στα
οποία ζει και εργάζεται. Για όλους τους συντρό-
φους και φίλους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι γνωστός
ως ο Boban που σχεδιάζει τα κορίτσια και τα
αγόρια της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τις κόκκινες σημαίες,
την γροθιά σηκωμένη και τη μαχητική διάθεση.

“Ηκυβέρνηση «εθνικής ενότητας» εγκατα-
στάθηκε στην απελευθερωμένη Αθήνα

στα μέσα του Οκτώβρη του 1944 δίνοντας μια
σειρά υποσχέσεις. Την τιμωρία των δωσιλόγων
και μαυραγοριτών, την αποκατάσταση της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας και την ανασυγ-
κρότηση της οικονομίας με κοινωνική δικαιο-
σύνη. Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ συμμετείχαν με πέν-
τε υπουργούς σε αυτή την κυβέρνηση και έκα-
νε το παν για να μην κατηγορηθούν ότι υπονό-
μευαν αυτή την προσπάθεια”, αναφέρεται
στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη
Μαριόλη από το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω αυτού του διμήνου. 

Ήταν μια «αδύνατη ταξική ανακωχή»
όπως επισημαίνει στον τίτλο του βιβλίου του
ο Δ. Μαριόλης ο οποίος θα μιλήσει για την
σημαντική αυτή δουλειά την Τρίτη 8 Δεκέμ-
βρη στις 7μμ στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
(Φειδίου 14).

“Μετά τον Εμφύλιο” είναι ο τίτλος του βι-
βλίου του Μιχάλη Λυμπεράτου που

παρουσιάζεται στο “Polis Art Cafe“ (Πεσμαζό-
γλου 5, αίθριο Στοάς Βιβλίου, Αθήνα) την Τε-
τάρτη 25 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. 

Όπως τονίζεται στο Δελτίο Τύπου, “στο βι-
βλίο απομυθοποιείται η συμβολή του σχεδίου
Μάρσαλ στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας,
εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθη-
κε το μετεμφυλιακό κράτος (...) και με ποια χα-
ρακτηριστικά δημιουργήθηκαν τα κυρίαρχα
αστικά στρώματα στη χώρα”. 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: ο ομότιμος κα-
θηγητής  του Παντείου Πανεπιστημίου, ιστορι-
κός Προκόπης Παπαστράτης και ο αν. καθηγη-
τής του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής,  πολιτικός κοινωνιολό-
γος Σπύρος Σακελλαρόπουλος. Επίσης θα
προλογίσουν οι: Νάσος Μπράτσος, Δημοσιο-
γράφος και Σταύρος Καλλώνη, πρόεδρος Συλ-
λόγου ΠΕ Κερατσινίου-Περάματος «Νίκος
Πλουμπίδης», ενώ την εκδήλωση θα συντονίσει
η Μαρία Καλαφάτη, δημοσιογράφος.
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Η
πιο μεγάλη ανοησία σε σχέση με τις
επιθέσεις στο Παρίσι ειπώθηκε από
το Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ,

όταν τις αποκάλεσε «πολεμικές πράξεις».
Προφανώς και ήταν τέτοιες, μόνο που ο πό-
λεμος αυτός δεν ξεκίνησε εκείνη την ημέρα.

Ξεκίνησε με τον Πόλεμο του Κόλπου το
1990-91, την πρώτη πράξη στον παρόντα
κύκλο ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στον Ισ-
λαμικό κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι
οι πυροβολισμοί και οι βομβιστικές επιθέ-
σεις στο Παρίσι νομιμοποιούνται ως κομμά-
τι του αντιιμπεριαλιστικού αγώνα.

Οι αδιάκριτοι φόνοι αμάχων είναι λάθος,
είτε προέρχονται από το ISIS και τους υπο-
στηρικτές του, είτε από τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους τους. Είναι όμως λάθος να αντι-
λαμβανόμαστε αυτή τη σύγκρουση ως συμ-
μετρική ανάμεσα σε δύο εξίσου κακές
πλευρές. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Το ISIS είναι ένα αντιδραστικό και αντε-
παναστατικό κίνημα. Αποτελεί προϊόν της
καταστροφής που έπληξε το Ιράκ από την
εισβολή το 2003, την συνεχιζόμενη κατοχή
έκτοτε αλλά και την ήττα της Αραβικής
Άνοιξης. Η ευθύνη για την ανάδειξη του
ISIS βαραίνει τις Δυτικές ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις και τους τοπικούς τους συνεργά-
τες. 

Ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης των
Εργατικών, Λόρδος Φάλκονερ, – διατέλεσε
υπουργός της κυβέρνησης του Τόνι Μπλερ
και υποστηρικτής της εισβολής του 2003 –
μίλησε εκτενώς για «νίκη κατά του ISIS» σε
τηλεοπτική εκπομπή. Αυτή η φράση χρησι-
μοποιείται ακόμα και από τη Συμμαχία Στα-
ματήστε τον Πόλεμο (στην Αγγλία) που είχε
κινητοποιηθεί δυναμικά ενάντια στην εισβο-
λή το 2003.

Αλλά τα περί «νίκης κατά του ISIS» είναι
κενά περιεχομένου δεδομένης της κατά-
στασης στη Συρία και το Ιράκ, που αποτε-
λούν τα κάστρα του. Ο Πάτρικ Κόμπερν
έγραψε πρόσφατα στο London Review of
Books: «Πριν από δυο χρόνια στη Βαγδάτη,
ένας ιρακινός πολιτικός είχε πει πως το
πρόβλημα στο Ιράκ είναι ότι όλες οι πλευ-
ρές είναι ταυτόχρονα πολύ ισχυρές και πο-
λύ αδύναμες. Είναι πολύ δυνατές για να ητ-
τηθούν και πολύ αδύναμες για να νικήσουν.
Το ίδιο ισχύει και στη Συρία. Ακόμα κι αν
μια από τις αντιμαχόμενες πλευρές υποστεί
μια προσωρινή ήττα, οι διεθνείς υποστηρι-
κτές της θα την στηρίξουν. Η παραπαίουσα
πλευρά της αντιπολίτευσης (όχι το ISIS)
διασώθηκε από την Σαουδική Αραβία, το
Κατάρ και την Τουρκία το 2014 ενώ φέτος ο
Άσαντ διασώζεται από τη Ρωσία, το Ιράν
και τη Χεζμπολάχ».

Το ίδιο ισχύει ακόμα και με τις ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις – τις ΗΠΑ και τη Ρωσία –
που ανακατεύονται στη Συρία. Μετά τις ήτ-

τες τους σε Ιράκ και Αφγανιστάν αντίστοι-
χα, κανένας τους δεν θέλει να διαθέσει χερ-
σαίες δυνάμεις σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι
απλά εκτοξεύουν βόμβες και πυραύλους
στη Συρία. 

Η ματαιότητα τέτοιων μέτρων εκφράστη-
κε συμπυκνωμένα την ημέρα που έγιναν οι
επιθέσεις στο Παρίσι. Ο Ντέιβιντ Κάμερον
είχε καλέσει τους δημοσιογράφους έξω
από την πρωθυπουργική κατοικία καμαρώ-
νοντας για τον ρόλο της Βρετανίας στην
εξόντωση του Μοχάμεντ Εμουάζι (Τζιχάντι
Τζον) από τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη.
Μέσα σε λίγες ώρες είχαμε απτές αποδεί-
ξεις ότι τέτοιες πράξεις «αυτοάμυνας» δεν
προσφέρουν στους πολίτες της Δύσης κα-
μία απολύτως ασφάλεια.

Μείγμα

Το ISIS έχει χτίσει μια τρομερή πολεμική
μηχανή που βασίζεται σε ένα μείγμα οργα-
νωμένης λεηλασίας και ιδεολογικού ζήλου
που διοχετεύει με στρεβλό τρόπο τον θυμό
και το μίσος που προκαλούν οι δυτικές
επεμβάσεις.

Η Λυδία Ουίλσον φιλοξένησε συνεντεύ-
ξεις στο The Nation από μαχητές του ISIS
που συνελήφθησαν στο Κιρκούκ. Η ίδια
τους περιγράφει ως «παιδιά της κατοχής…
Δεν κινητοποιούνται από την ιδέα ενός Ισ-
λαμικού χαλιφάτου χωρίς σύνορα, μάλλον
το ISIS είναι η πρώτη οργάνωση μετά την
συντριβή της Αλ Κάιντα που προσφέρει σε
αυτούς τους εξευτελισμένους και θυμωμέ-
νους νεαρούς έναν τρόπο να υπερασπι-
στούν την αξιοπρέπεια, την οικογένεια και
τη φυλή τους».

Μόνο η αναθέρμανση των Αραβικών επα-
ναστάσεων μπορεί να δημιουργήσει μια κοι-
νωνική δύναμη αρκετά ισχυρή ώστε να αντι-
μετωπίσει το ISIS, κυρίως με το να προσφέ-
ρει έναν καλύτερο τρόπο αντίστασης στην
ιμπεριαλιστική κυριαρχία αλλά και ανατρο-
πής της τοπικής άρχουσας τάξης. Ο Κάμε-
ρον έκανε πεντακάθαρα τις συνδέσεις,
όταν μια εβδομάδα πριν τις επιθέσεις στο
Παρίσι στάθηκε έξω από την πρωθυπουργι-
κή κατοικία για να χαιρετήσει τον Αμπτέλ
Φατάχ αλ Σίσι, τον χασάπη της αιγυπτιακής
επανάστασης. 

Ο Ολάντ –σαν φτωχό υποκατάστατο του
Τζωρτζ Μπους (αν υπάρχει κάτι τέτοιο)– με-
τά τις επιθέσεις στο Παρίσι έτρεξε να δια-
βεβαιώσει ότι θα διεξάγει ανηλεή πόλεμο.
Αυτό απλά σημαίνει ότι ο φαύλος κύκλος
των επεμβάσεων και της θηριωδίας θα συ-
νεχιστεί, με κλιμάκωση των θανάτων και του
πόνου, τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και
στα ιμπεριαλιστικά κέντρα. 

Εμείς εδώ στη Δύση, δεν μπορούμε να «νι-
κήσουμε το ISIS». Μπορούμε όμως να βοη-
θήσουμε στο να σπάσει ο φαύλος κύκλος. Ο
τρόπος είναι να χτίσουμε μαζικά κινήματα
που θα βάλουν τέρμα στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις των δικών μας κυβερνήσεων.  

Μόνο οι Αραβικές 
Επαναστάσεις μπορούν 
να νικήσουν το ISIS

Έ
χουν περάσει εφτά βδομάδες από
τις εκλογές στην Πορτογαλία και το
πολιτικό μέλλον της χώρας δεν έχει

ξεκαθαρίσει. Η κυβέρνηση μειοψηφίας της
Δεξιάς που διόρισε ο πρόεδρος με πρωθυ-
πουργό τον Πάσος Κοέλιο αποδείχτηκε μια
από τις πιο βραχύβιες της ιστορίας, αφού
στις 10 Νοέμβρη έχασε στην πρόταση μομ-
φής που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Το μπα-
λάκι έχει ξαναγυρίσει στα χέρια του Προ-
έδρου Καβάκο Σίλβα, ο οποίος αντιστέκεται
να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Αν-
τόνιο Κόστα.

Ο Καβάκο Σίλβα έπαιξε το χαρτί της Δε-
ξιάς, αντλώντας επιχειρήματα από τον κλα-
σικό αντικομμουνισμό ως τους μοντέρνους
“ευρωπαϊκούς” εκβιασμούς. Εδώ και 40 χρό-
νια, από την Επανάσταση του ‘74, τόνισε,
έχουμε καταφέρει να μείνουν εκτός κυβέρ-
νησης οι δυνάμεις που στρέφονται ενάντια
στο ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, αναφερό-
μενος στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το
Μπλόκο της Αριστεράς. 

Ο χρόνος όμως πιέζει. Το πορτογαλικό
Σύνταγμα δεν επιτρέπει εκλογές πριν από
τον ερχόμενο Ιούνη, και το να αφεθεί η χώρα
να πάει ως τον Ιούνη με εύθραυστες μεταβα-
τικές κυβερνήσεις μειοψηφίας προκαλεί ανη-
συχία στους τραπεζίτες. Στο μεταξύ η Πορ-
τογαλία πρέπει να περάσει από προεδρικές
εκλογές -με καθολική ψηφοφορία- το Γενάρη
- Φλεβάρη. Οι περισσότεροι προβλέπουν ότι
ο Πρόεδρος θα αναγκαστεί να δώσει εντολή
στον Κόστα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Κι εδώ αρχίζουν οι δυσκολίες της Αριστε-
ράς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Μπλό-
κο έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν μια κυ-
βέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, βασι-
σμένοι σε μια μίνιμουμ συμφωνία για μέτρα
που πρέπει και δεν πρέπει να πάρει η κυβέρ-
νηση. Μεταξύ άλλων, αύξηση του κατώτατου
μισθού από 500 σε 600 ευρώ μέσα στα επό-
μενα τέσσερα χρόνια, αναίρεση των μειώσε-
ων που υπέστησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι
μέσα το 2016 κλπ. 

Για τη συμφωνία των τριών κομμάτων,
πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε το Μπλόκο της
Αριστεράς, το οποίο καθόρισε τα “μίνιμουμ”.
Από τη μεριά της η ηγεσία του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος ήταν ανοιχτή να αποδεχτεί τα
πάντα, αρκεί να ξεκαθαριστούν δύο πράγμα-
τα: ότι η διεθνής θέση της Πορτογαλίας (ΕΕ,
Ευρωζώνη, ΝΑΤΟ) θα μείνει στο απυρόβλη-
το και δεύτερον ότι δεν θα υπάρξει ούτε
κουβέντα για το ζήτημα του χρέους.

Έτσι, ο Κόστα έχει την κάλυψη να μιλάει
με τις οργανώσεις των καπιταλιστών και με
την ηγεσία της ΕΕ λέγοντάς τους ότι δεν
πρέπει να ανησυχούνε γιατί “η Πορτογαλία
θα διατηρήσει τη σταθερότητα των ευρωπαϊ-
κών της δεσμεύσεων”. Την ίδια στιγμή που η
Καταρίνα Μαρτίνς, η εκπρόσωπος του
Μπλόκο, μιλάει για κυβέρνηση που θα αντι-
μετωπίσει με άμεσο τρόπο τις ανάγκες του

λαού. Και τα δύο πράγματα μαζί δεν μπο-
ρούν να ισχύουν. Το ίδιο το Μπλόκο στο
πρόσφατο συνέδριό του είχε βάλει το ζήτη-
μα του χρέους στο κέντρο της συζήτησης,
υιοθετώντας μάλιστα μια στάση κοντά στην
πάλαι ποτέ θέση του ΣΥΡΙΖΑ “καμιά θυσία
για το ευρώ”.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Πορτογαλία
δεν είναι διαφορετικό από το ΠΑΣΟΚ. Το
2011 με πρωθυπουργό τον Σόκρατες, εφάρ-
μοσε τα πρώτα πακέτα βαριάς λιτότητας για
να… προλάβει τον ερχομό της Τρόικας, την
οποία τελικά κάλεσε ο ίδιος, αφού είχε πα-
ραιτηθεί από πρωθυπουργός και ετοιμαζό-
ταν να παραδώσει στη Δεξιά. 

Ρητορεία

Με την αλλαγή της κυβέρνησης, με νέα
ηγεσία (ο Σόκρατες κατέληξε στη φυλακή)
και κάτω από την πίεση των μαζικών απερ-
γιών και μεγάλων κινητοποιήσεων ενάντια
στη λιτότητα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα άρχισε
να χρησιμοποιεί ρητορεία ενάντια στη λιτό-
τητα. Στην Ελλάδα, μέχρι και ο Σαμαράς και
οι φασίστες ντύθηκαν “αντιμνημονιακοί” για
ένα διάστημα. Ακόμη πιο αναμενόμενο από
ένα κόμμα σαν το Σοσιαλιστικό. Το πρόβλη-
μα είναι ότι το Μπλόκο υπόσχεται μια αντι-
μνημονιακή κυβέρνηση με κέντρο ένα κόμμα
που πέρα από τη ρητορεία είναι βαθιά μνη-
μονιακό.

Η παγίδευση της Αριστεράς μπορεί να γί-
νει επικίνδυνη. Η Δεξιά μπορεί να φωνάζει
ότι μια κυβέρνηση της κεντροαριστεράς θα
είναι όμηρη των πιέσεων του Μπλόκου και
του ΚΚ. Όμως, οι πιέσεις προς την αντίθετη
μεριά είναι ισχυρότερες. Με δεδομένο το σε-
βασμό στο χρέος και στην ΕΕ, οι εκβιασμοί
των τραπεζιτών δεν θα χρειαστεί καν να φτά-
σουν σε ελληνικά επίπεδα για να πεταχτούν
στα σκουπίδια πολύ γρήγορα όλες οι “μίνι-
μουμ” μεταρρυθμίσεις. Η ηγεσία της CGTP
(που συνδέεται με το ΚΚ) ήταν από τους
πρώτους που έτρεξε να καθησυχάσει τους
καπιταλιστές για να μην φοβούνται την κυ-
βερνητική αλλαγή.

Το μοναδικό θεσμικό όπλο που θα έχει η
Αριστερά για να αντισταθεί στις επιλογές
του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα είναι να
αποσύρει τη στήριξή της και να ρίξει την κυ-
βέρνηση. Όμως, προς το παρόν, τα αριστε-
ρά κόμματα νιώθουν υποχρεωμένα να τονί-
σουν τη σταθερότητα του εγχειρήματος. Η
Μαρτίνς του Μπλόκου σε πρόσφατη συνέν-
τευξή της στέλνει μήνυμα στον Καβάκο Σίλ-
βα ότι “η [κοινοβουλευτική] πλειοψηφία
υπάρχει και είναι έτοιμη να πιάσει δουλειά”.
Το Μπλόκο αντί να προετοιμάζεται και να
προετοιμάζει τον κόσμο να εκμεταλλευτεί
μια αδύναμη κυβέρνηση, μπαίνει πρώτο να
σύρει το άρμα της αυτοδύναμης κεντροαρι-
στεράς. Από αυτό το άρμα θα είναι δύσκολο
να βγει, όταν πολύ γρήγορα θα υπάρξει
ανάγκη.

Νίκος Λούντος

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τι πρέπει να 
κάνει η Αριστερά;



εργατικη αλληλεγγυη 

Αθήνα Κυριακή 29 Νοέμβρη ΑΣΟΕΕ 10πμ-8μμ

Μονοήμερα 
του περιοδικού
Σοσιαλισμός
από τα κάτω

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Όπως είπε η Βανίνα, όμως, “την ίδια στιγμή ανοίγει η χρι-
στουγιεννάτικη αγορά, ενώ η κυβέρνηση ενθαρρύνει τον κό-
σμο να πηγαίνει στις συγκεντρώσεις που γίνονται στη μνήμη
των θυμάτων των επιθέσεων. Αυτό δείχνει ότι οι απαγορεύ-
σεις είναι πολιτικές”. Αυτές τις μέρες οργανώσεις της αρι-
στεράς πραγματοποιούν συναντήσεις για συντονισμένη
απάντηση στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης.

Τεστ

Ένα κρίσιμο τεστ θα είναι η Σύνοδος του ΟΗΕ για την κλι-
ματική αλλαγή -που αποτελεί διπλωματική προτεραιότητα για
το γαλλικό κράτος. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σχεδία-
ζαν να διαδηλώσουν την επόμενη Κυριακή όταν ξεκινά η Σύ-
νοδος και να προχωρήσουν σε ποικίλες δράσεις το Σάββατο
12 Δεκέμβρη όταν τελειώνει. Αλλά την Πέμπτη ο πρωθυ-
πουργός της Γαλλίας Μανουέλ Βαλς επιβεβαίωσε την απα-
γόρευση όλων των διαδηλώσεων σε δημόσια μέρη κατά τη
διάρκεια της Συνόδου. Οι επιθέσεις στο Παρίσι έγιναν το άλ-
λοθι της κυβέρνησης για να αποφύγει τις διαδηλώσεις, κάτι
που σχεδίαζε και πριν από αυτές.

Οι διοργανωτές δεσμεύτηκαν να βρουν “άλλες μορφές κι-
νητοποίησης” και υποστήριξαν ότι οι διαδηλώσεις στις 29
Νοέμβρη στις άλλες πόλεις γίνονται τώρα ακόμα πιο σημαν-
τικές. Κάποιοι κάλεσαν σε σπάσιμο της απαγόρευσης.

Χιλιάδες

Χιλιάδες έχουν δηλώσει ιντερνετικά ότι θα συγκεντρωθούν
στην πλατεία της Δημοκρατίας στις 29 Νοέμβρη, ανταποκρι-
νόμενοι στο κάλεσμα της συλλογικότητας άμεσης δράσης
“Οι Ανυπάκουοι”. Ο Μπένζαμιν, ακτιβιστής της συλλογικότη-
τας δήλωσε “Όλοι σκοπεύαμε να διαδηλώσουμε και οι λόγοι
γι’ αυτό δεν έχουν αλλάξει σήμερα. Η κλιματική καταστροφή
θα δημιουργούσε πολλά θύματα –κι αυτό είναι ζήτημα που
πρέπει και τώρα να κοντράρουμε στη Σύνοδο”.

Και πρόσθεσε: “Πολλοί άνθρωποι θα φοβηθούν και αν επιλέ-
ξουν να μείνουν στο σπίτι τους αυτό είναι και κατανοητό και
αποδεκτό. Αλλά χρειάζεται να ξεπεράσουμε το φόβο. Πι-
στεύουμε ότι θα είμαστε πολλοί στην πλατεία εκείνη τη μέρα”.

Κι άλλες οργανώσεις έχουν υποστηρίξει το κάλεσμα, προτεί-
νοντας δράσεις που να αψηφούν ή να αποφεύγουν την απαγό-
ρευση στις 12 Δεκέμβρη. Το συνδικάτο της CGT έχει επίσης
καλέσει σε μέρα δράσης την Τετάρτη 2 Δεκέμβρη. Εξέδωσε
ανακοίνωσε καταγγέλοντας τις δράσεις του Ολάντ από τις επι-
θέσεις και μετά -δεσμευόμενο ότι δεν θα υπάρξει “κοινωνική ει-
ρήνη” μεταξύ εργατών και αφεντικών και της κυβέρνησής τους.

Η Βανίνα είπε “Στη συγκέντρωση, μαζί με τα συνθήματα
ενάντια στους ρατσιστικούς νόμους και σε αλληλεγγύη με
τους πρόσφυγες, υπήρχαν πλακάτ ενάντια στο καθεστώς
έκτακτης ανάγκης και για το δικαίωμα στη διαδήλωση. Το ότι
το ζήτημα μπαίνει σε αυτή τη διάσταση είναι σημαντικό για
τις εβδομάδες που έρχονται. Στέλνει το μήνυμα ότι μπορού-
με να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε”.

Η Βανίνα Τζουντιτσελί θα είναι ομιλήτρια
την Κυριακή 29/11, στην Αθήνα.

Ενάντια 
στον πόλεμο,
Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες

10.00πμ -11.30πμ 12.00μες -1.30μμ 2.30μμ -4.00μμ 4.30μμ -6.00μμ 6.30μμ -8.00μμ
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Το τρίτο Μνημόνιο 
και η διεθνής κρίση 
του καπιταλισμου

Πώς ο 
ΣΥΡΙΖΑ έγινε 
μνημονιακός;

Η Αριστερά 
και το κράτος

“Ο πόλεμος δικός τους, 
οι νεκροί δικοί μας”
Πώς σταματάμε τις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις 
στη Μέση Ανατολή

Η Αριστερά 
πέρα από 
τον ΣΥΡΙΖΑ

Αί
θο

υσ
α

Δ1
1

Η εργατική αντίσταση
σε Μνημόνια παλιά 
και νέα

Μέσα ή έξω 
από την Ε.Ε.;

Καταπίεση και 
απελευθέρωση

Αί
θο

υσ
α

Δ2
2

Ευρώπη-
φρούριο
Καλοδεχούμενοι 
μετανάστες 
και πρόσφυγες

Ομιλητής: 

Πάνος Γκαργκάνας

Ομιλητές: 

Τάσος Αναστασιάδης, Ζανέττα

Λυσικάτου, Μαρία Μαλέσκου,

Γιώργος Φιλιππάκης

Ομιλητές: 

Νίκος Στραβελάκης, 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ομιλήτριες: 

Ελένη Πορτάλιου, 

Αργυρή Ερωτοκρίτου

Ομιλητές: 

Νίκη Αργύρη, 

Προκόπης Παπαστράτης, 

Δημήτρης Αγγελίδης

Ομιλητές: 

Λέανδρος Μπόλαρης, 

Δημήτρης Μπελαντής

Ομιλητές: 

Πάνος Λάμπρου,

Θανάσης Καμπαγιάννης

Kώστας Παπαδάκης

Ομιλητές: 

Βανίνα Τζιουντιτσελί,

Πέτρος Κωνσταντίνου

Ομιλήτρια: 

Μαρία Στύλλου

2.00μμ -3.30μμ

Το τρίτο Μνημόνιο 
και η διεθνής 
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

4.00μμ -5.30μμ

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 
Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

6.00μμ -7.30μμ

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Ξάνθη 
Κυριακή 13/12 
Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο
Κυριακή 6/12
Αίθ. Παλιά Περιφέρεια

Χανιά 
Σάββατο 5/12
Εργατικό Κέντρο

Θεσσαλονίκη
Σάββατο 12/12, ΕΔΟΘ

12.00πμ-1.30μμ

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

2.00μμ -3.30μμ

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

4.00μμ -5.30μμ

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο
Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

6.00μμ -7.30μμ

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

12.00πμ-1.30μμ

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

2.00μμ -3.30μμ

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

4.00μμ -5.30μμ

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο
Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

6.00μμ -7.30μμ

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

12.00πμ-1.30μμ

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

2.00μμ -3.30μμ

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

4.00μμ -5.30μμ

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο
Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

6.00μμ -7.30μμ

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Ομιλητές - oμιλήτριες
Ο Δημήτρης Αγγελίδης είναι 

δημοσιογράφος στην Εφημερίδα 
των Συντακτών

Ο Τάσος Αναστασιάδης

είναι συντονιστής του Συντονισμού 
Ενάντια στα Μνημόνια

Η Νίκη Αργύρη συμμετέχει 

στο συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ

Ο Πάνος Γκαργκάνας είναι διευθυντής 
της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου είναι 
απόφοιτος της Ιατρικής

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης είναι 

δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης

αρθρογραφεί στην ΕΑ και στο ΣαΚ

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου είναι 
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ

Ο Πάνος Λάμπρου είναι μέλος 

της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Η Ζανέττα Λυσικάτου

είναι ειδικευόμενη γιατρός 

στο Αγλαϊα Κυριακού

Η Μαρία Μαλέσκου είναι εργαζόμενη 
με 5μηνη σύμβαση στο Δήμο Καλλιθέας

Ο Δημήτρης Μπελαντής

είναι δικηγόρος, 
στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας 

Ο Λέανδρος Μπόλαρης είναι 

συγγραφέας-ιστορικός

Ο Kώστας Παπαδάκης είναι 
δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής 

στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο Προκόπης Παπαστράτης είναι 
ιστορικός, πανεπιστημιακός στο Πάντειο

Η Ελένη Πορτάλιου είναι καθηγήτρια 
στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ

Ο Νίκος Στραβελάκης είναι 

πανεπιστημιακός στη ΝΟΠΕ 

Η Μαρία Στύλλου είναι υπεύθυνη του 
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω

Η Βανίνα Τζιουντιτσελί είναι στέλεχος 

του Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος
(ΝΡΑ) στη Γαλλία

Ο Γιώργος Φιλιππάκης είναι 

μέλος στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ

Για ποια κοινωνία παλεύουμε

Παρίσι 22 Νοέμβρη


