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Η
πρόταση της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό συμφωνήθη-
κε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής
Πολιτικής την Τετάρτη 25 Νοέμβρη παρουσία του Αντιπρό-

εδρου Δραγασάκη, του υπουργού Εργασίας Κατρούγκαλου και του
Υπ. Υγείας Ξανθού και ακολούθως πήρε το δρόμο της για την Πολιτι-
κή Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια την Τρίτη 1/12 την κοινο-
βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μπορεί κανείς να μην έχει δει ακόμα τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το
νέο νομοσχέδιο όμως η νέα επίθεση στις συντάξεις έχει ήδη ξεκινή-
σει. Την ίδια μέρα, την 1η Δεκέμβρη εισάγεται για συζήτηση στη Βου-
λή ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα θα
στοχεύει σε «εξοικονόμηση» από τις δαπάνες για τις συντάξεις ύψους
1,8 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν από τη μείωση 10% στις δαπάνες
για τις επικουρικές συντάξεις, την κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20%
των δικαιούχων του, τη μείωση των εφάπαξ  και την αύξηση των εσό-
δων από εισφορές για τον ΟΓΑ. 

Ενδεικτική του πως προσανατολίζεται να κλείσει τις «μαύρες τρύ-
πες» στα ταμεία η κυβέρνηση είναι και η οδηγία που έφτασε στο Με-
τοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και οριοθετεί για το 2016 το πλα-
φόν στις δαπάνες για μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων στα 366
εκατομμύρια ευρώ ενώ φέτος ήταν πάνω από 470 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για μια μείωση που θα έχει σαν αποτέλεσμα το τσεκούρεμα
στις συντάξεις 280.000 συνταξιούχων. 

Αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του πρώτου πα-
κέτου περικοπών που αυτός περιλαμβάνει για το ασφαλιστικό, (και
πριν μπει ο καινούργιος χρόνος) η κυβέρνηση επιδιώκει να καταθέσει
για ψήφιση στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 

Περικοπές
Το νομοσχέδιο θα συγκεκριμενοποιεί τον τρόπο με τον οποίο θα

εφαρμοστούν οι περικοπές στον προϋπολογισμό με στόχο να αρχί-
σουν να εφαρμόζονται από 1/1 του 2016. Και ταυτόχρονα θα εισάγει
το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με στόχο να μειώσει δρα-
στικά τις συντάξεις χαμηλώνοντας τα ποσοστά αναπλήρωσης με στό-
χο αυτές οι μειώσεις να εφαρμοστούν μέσα στη χρονιά που έρχεται. 

Σύμφωνα με το Capital.gr: «Κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν
πως από τις αλλαγές αυτές οι οποίες θα πλήξουν όσους παίρνουν συ-
νολικές αποδοχές από συντάξεις (σ.σ. κύριες, επικουρικές) πάνω από
1000 ευρώ με περικοπές έως 20% στις  "υψηλές" κύριες συντάξεις,
θα προκύψει επιπλέον εξοικονόμηση από το συνταξιοδοτικό έως 1,4-
1,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2017-18. Έτσι θα μπορέσει να διασφαλι-
στεί ο στόχος που έχει θέσει η Κομισιόν  για συνολική εξοικονόμηση
1,9% του ΑΕΠ ή 3,2 -3,5 δισ. ευρώ στην τετραετία 2015 -2018».

Προσπαθεί ο Κατρούγκαλος, με δηλώσεις του τύπου ότι «στόχος
μας είναι να μη μειωθούν κι άλλο οι κύριες συντάξεις», να καθησυχά-
σει τις αντιδράσεις και ταυτόχρονα να διασπάσει τους ασφαλισμέ-
νους παριστάνοντας ότι θίγονται μόνο οι «μεγάλες» συντάξεις - αλλά
δεν πείθει κανένα.

Η θέσπιση της νέας «εθνικής» κατώτατης σύνταξης των 384 ευρώ
ισοδυναμεί με μείωση τουλάχιστον 20% στην κατώτατη σύνταξη που
δίνεται σήμερα όσο περίπου θα είναι και το ποσοστό που θα κοπεί
στις «μεγάλες» κύριες συντάξεις που ξεπερνάνε τα 1000 ευρώ.  

Όπως αναφέρει το Βήμα: «Έχει ήδη αποφασιστεί η κατακόρυφη
μείωση της κατώτατης σύνταξης στα 384 ευρώ με 15 έτη ασφάλισης,
χωρίς αναλογικό τμήμα αναπλήρωσης για τα 15 χρόνια. Εφόσον το
μέτρο ισχύσει και στους ήδη συνταξιούχους οι μειώσεις θα είναι δρα-
ματικές. Επιπλέον, η οροφή του ποσοστού αναπλήρωσης της αναλο-
γικής σύνταξης στο 57% (κύρια και επικουρική), η κλιμάκωση των
συντελεστών αναπλήρωσης από 0,75% στα πρώτα χρόνια ώς το 2%
τα έτη κοντά στα 40 χρόνια εργασίας, η αύξηση της εργατικής εισφο-
ράς κατά 1% για την κύρια και 0,5% για την επικουρική ασφάλιση,
όπως και 0,5% της εργοδοτικής εισφοράς για την επικουρική ασφάλι-
ση, η ενοποίηση των Ταμείων σε ένα κύριας, επικουρικής και ένα εφά-
παξ παροχών είναι τα σημαντικότερα από τα μέτρα που περιλαμβάνει
το κυβερνητικό σενάριο…»

Πάνω σε αυτά ή παραπλήσια μέτρα, ποια ακριβώς θα φανεί τις επόμε-
νες μέρες, έχει το θράσος να καλεί τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους
και τους συνταξιούχους σε «εθνικό διάλογο» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Κάτω τα χέρια
από τις συντάξεις

Σ
τα στενά βρίσκεται η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενόψει της
ψήφισης του προϋπολογισμού

αυτή τη βδομάδα και της κατάθεσης
του νομοσχέδιου για το ασφαλιστικό
που επιδιώκει να πάει για ψήφιση
μέσα στο Δεκέμβρη. 

Η πρόταση του πρωθυπουργού Τσί-
πρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Παυλόπουλο να προχωρήσουν σε
σύγκληση του συμβουλίου των πολιτι-
κών αρχηγών ήρθε λίγες μόλις ώρες
μετά από την ανακοίνωση εκ μέρους
της ΓΣΕΕ ότι προχωράει σε πανεργα-
τική γενική απεργία στις 3 Δεκέμβρη. 

Το ότι ακόμα και αυτή η ξεφτιλι-
σμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ αναγκάστη-
κε να αποφασίσει γενική απεργία,
μόλις τρεις βδομάδες μετά την προ-
ηγούμενη στις 12 Νοέμβρη, έχει να
κάνει με το μέγεθος της επίθεσης
στο ασφαλιστικό, αλλά δεν είναι αυ-
τός ο καθοριστικός παράγοντας. Η
νέα πανεργατική απεργία είναι το
αποτέλεσμα της αγανάκτησης που
επικρατεί στη βάση, εκφράστηκε με
τη μαζικότητα της απεργίας στις 12
Νοέμβρη και συνεχίστηκε με τον
απεργιακό συντονισμό ομοσπονδιών
και συνδικάτων στους σιδηρόδρο-
μους, τις συγκοινωνίες, τα λιμάνια,
τα νοσοκομεία στην κατεύθυνση
μιας πανεργατικής από τα κάτω
(βλέπε σελ.7).

Η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση
δεν αφορά μόνο το από τα κάτω.
Μπορεί η κυβέρνηση να διαψεύδει
ότι η κίνηση του Τσίπρα να ζητήσει
σύγκληση του συμβουλίου των πολι-
τικών αρχηγών ήταν σε συνεννόηση
με το «κουαρτέτο» των δανειστών,
αλλά τα non paper είναι non paper
ακριβώς για να μπορούν μετά να δια-
ψεύδονται... 

Και δεν είναι μόνο η τρόικα. Στις
22/11, στη συνάντηση κορυφής των
προέδρων των βιομηχανικών και ερ-
γοδοτικών συνδέσμων της Ευρώ-
πης, που πραγματοποιήθηκε στο
Λουξεμβούργο, ο πρόεδρος του
ΣΕΒ Φέσσας στην ομιλία του τόνισε
ότι «η πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρ-
νηση διαθέτει την πολιτική βούληση,
την κοινωνική και αντιπολιτευτική
ανοχή για να εφαρμόσει τις κρίσιμες
μεταρρυθμίσεις, που είναι απαραίτη-

τες για την οριστική απομάκρυνση
από τη "ζώνη κινδύνου" της χώρας
και την αποκατάσταση της οικονομι-
κής και κοινωνικής σταθερότητας»
προσθέτοντας ότι ο «επικείμενος
εξορθολογισμός του ασφαλιστικού
συστήματος» θα συμβάλει «καθορι-
στικά στη μακροοικονομική εξισορ-
ρόπηση της ελληνικής οικονομίας».

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ έχει
την υποστήριξη του ΣΕΒ αλλά δεν
έχει τη συναίνεση εκ μέρους της ερ-
γατικής τάξης και του λαού και αυτό
το κενό προσπάθησε να καλύψει με
το να κερδίσει τη συναίνεση των κομ-
μάτων μέσα στη Βουλή. Η Νέα Δημο-
κρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και ο
Λεβέντης ανταποκρίθηκαν σε αυτήν
την πρόσκληση και πήγαν στο συμ-
βούλιο των πολιτικών αρχηγών για να
συζητήσουν επί 6 ολόκληρες ώρες
προσφυγικό, ασφαλιστικό, συνταγμα-
τική αναθεώρηση και νέο εκλογικό
νόμο (το ΚΚΕ δεν προσήλθε). 

Σύγκλιση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της

Προεδρίας της Δημοκρατίας, σχετι-
κή σύγκλιση των πολιτικών αρχηγών
επιτεύχθηκε όσον αφορά στο προ-
σφυγικό και αναθεώρηση του εκλο-
γικού νόμου «επί το αναλογικότερον,
δίχως όμως να θίγεται η ουσία της
από το Σύνταγμα επιβαλλόμενης κυ-
βερνητικής σταθερότητας». 

«Ως προς το Ασφαλιστικό, ανα-
γνωρίσθηκε η ανάγκη, κατά τις αντί-
στοιχες κοινοβουλευτικές διαδικα-
σίες, να διεξαχθεί διεξοδικός ουσια-
στικός διάλογος, με στόχο την δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας του
ασφαλιστικού συστήματος και την
αποφυγή περαιτέρω μειώσεων των
συντάξεων, στο πλαίσιο των δεσμεύ-
σεων που έχει αναλάβει η Χώρα».
Στις δηλώσεις τους ο προσωρινός
πρόεδρος της ΝΔ, Πλακιωτάκης και
εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ η Γεννηματά
υποστήριξαν ότι το ζήτημα του
ασφαλιστικού θα συζητηθεί μέσα

στο κοινοβούλιο, αλλά ότι σε κάθε
περίπτωση δεν θα ψηφίσουν μει-
ώσεις συντάξεων.

Είναι πραγματικά για γέλια να
ακούει κανείς τους εκπροσώπους
της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ-
ΣΟΚ να λένε ότι δεν θα ψηφίσουν
μειώσεις συντάξεων. Αλλά είναι για
κλάματα να ακούς τον πρωθυπουρ-
γό της «δεύτερης φοράς Αριστερά»
να εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία γιατί
δεν παίζει το ρόλο της σαν «πυλώ-
νας του πολιτικού συστήματος» αλ-
λιώς θα φωνάξει την τρόικα να της
τραβήξει το αυτί. Στην ανακοίνωσή
του ο Τσίπρας τόνισε: 

«Αντιλαμβάνομαι ότι η ΝΔ βρίσκε-
ται σε δομική και διαρκή κρίση και
έχει να διαχειριστεί τις καθόλου εύ-
κολες εσωκομματικές της διαδικα-
σίες. Το σέβομαι απόλυτα. Ωστόσο, η
χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Η ΝΔ
ως αξιωματική αντιπολίτευση αποτε-
λεί θεσμικό πυλώνα του πολιτικού
συστήματος και δυστυχώς σήμερα
αποδείχτηκε κατώτερη των περιστά-
σεων. Ο διάλογος θα διεξαχθεί συν-
τεταγμένα, πρώτα στην Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή και ακολού-
θως στη Βουλή. Θα διεξαχθεί ούτως
ή άλλως και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,
στο πεδίο της διαπραγμάτευσης…»

Το αν η κρίση στη Νέα Δημοκρα-
τία, το παραδοσιακό κόμμα της άρ-
χουσας τάξης είναι τόσο βαθειά
ώστε να μην ψηφίσει (τουλάχιστον
ολόκληρη) το ασφαλιστικό είναι κάτι
που θα φανεί στην πορεία. Προς το
παρόν, ο Τσίπρας και η ηγετική ομά-
δα του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ό, τι μπορούν
για να εξασφαλίσουν τη συναίνεση
εκεί που ξέρουν ότι πιθανά οι δυσκο-
λίες θα είναι οι μεγαλύτερες, δηλαδή
μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Το νο-
μοσχέδιο του Κατρούγκαλου αφού
πέρασε από το Κυβερνητικό Συμβού-
λιο Κοινωνικής Πολιτικής, πέρασε
από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και την Τρίτη 1/12 ταυτόχρονα
με το άνοιγμα της συζήτησης για τον
προϋπολογισμό πέρναγε από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι σαφές ότι στο στρατόπεδο
των μνημονιακών –παλιών και και-
νούργιων- η κρίση βαθαίνει. Σύμφω-
να με τα ρεπορτάζ των εφημερίδων
«ο πρωθυπουργός επιδιώκει την κα-
τάθεση και ψήφιση του ασφαλιστικού
νόμου επίσης εντός του Δεκεμβρίου,
εκτός και αν ο κοινωνικός διάλογος
προκαλέσει την μετάθεση του νομο-
σχεδίου για τις αρχές του 2016».

Αυτή είναι η στιγμή, με πρώτο βή-
μα μια πετυχημένη πανεργατική
απεργία στις 3 Δεκέμβρη, να βαθύ-
νουμε κι άλλο αυτήν την κρίση. 

Γιώργος Πίττας

ΣΥΡΙΖΑ Στα στενά 
ενόψει ασφαλιστικού

Από τις απεργίες ενάντια στο Ασφαλιστικό Καραμανλή
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Ο
φετινός κρίσιμος Δεκέμβρης ξεκινά-
ει δυναμικά για να γίνει ένας μαζικός
απεργιακός ξεσηκωμός που θα

μπλοκάρει όλες τις επιθέσεις, μνημονιακές,
πολεμικές και ρατσιστικές.

Ο μήνας ξεκίνησε με απεργία στα Carre-
four την Τρίτη, πρωτομηνιά, και συνεχίζεται
με την απεργία την Τετάρτη στα Νοσοκο-
μεία και σε όλα τα ΜΜΕ. Η Πανεργατική την
Πέμπτη είναι η γενική ώθηση για να συνεχί-
σουμε και να κλιμακώσουμε παντού. Την
Παρασκευή 4 Δεκέμβρη, συναυλία των ερ-
γαζόμενων στο Λιμάνι του Πειραιά ενάντια
στο ξεπούλημα και συνέχεια με απεργία σε
όλα τα λιμάνια στις 14 Δεκέμβρη. Ενδιάμε-
σα, διαδηλώνουμε στις 6/12 στην επέτειο
της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου
ενώ οι εργαζόμενοι στους Δήμους πάνε για
απεργία στις 9/12. Ακόμη και η ΓΣΕΕ αφήνει
ανοιχτή την προοπτική για νέα δεύτερη Πα-
νεργατική μέσα στον μήνα μετά από αυτό
το κύμα.

Τα άμεσα αιτήματα που ξεσηκώνουν και
ενώνουν αυτό το απεργιακό ξέσπασμα είναι
να σώσουμε τις συντάξεις και τις δουλειές
μας από το ψαλίδι του τρίτου Μνημόνιου.
Τα νοσοκομεία απαιτούν χρηματοδότηση
και προσλήψεις για να μην καταρρεύσουν,
οι πενταμηνίτες των Δήμων διεκδικούν να
μην απολυθούν στο τέλος των συμβάσεων
τους που πλησιάζει, όλοι μαζί δίνουμε μάχη
για να μην περάσει το νέο αντιασφαλιστικό
τερατούργημα και ο προϋπολογισμός που
ήδη κόβει τις δαπάνες για τα Ταμεία πριν

ακόμη ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Κα-
τρούγκαλου.

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει ένα δεύτερο
νήμα που συνδέει τους αγώνες αυτούς και
είναι η αντίσταση στην πολεμική κλιμάκωση
που έχουν εξαπολύσει η Γαλλία και η ΕΕ
μαζί με ΗΠΑ και Ρωσία βομβαρδίζοντας τη
Συρία και ορθώνοντας φραγμούς για τους
πρόσφυγες.

Βρόμικος πόλεμος

Αυτή η εκστρατεία είναι η άλλη όψη της
μνημονιακής λιτότητας. Τα διευθυντήρια
της Τρόικας που πελεκάνε ευρώ-ευρώ τις
κοινωνικές δαπάνες, τους μισθούς και τις
συντάξεις, ξαφνικά «ανακάλυψαν» ότι λεφτά
υπάρχουν για βόμβες, αεροπλανοφόρα και
φρεγάτες, αλλά και για μπάτσους, φράχτες
και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ακόμη και
τη στιγμή που η Ρωσία και η Τουρκία συγ-
κρούονται για τον έλεγχο του εναέριου χώ-
ρου στα βόρεια σύνορα της Συρίας, η Μέρ-
κελ αγκαλιάζει τον Ερντογάν και ο Ολάντ
τον Πούτιν για να συντονιστούν όλοι μαζί
στον βρόμικο πόλεμό τους.

Η αντίσταση σε όλα αυτά, όμως, έχει ήδη
ξεκινήσει μέσα στο ίδιο το Παρίσι. Οι ηγέ-
τες των μεγάλων δυνάμεων που φτάνουν σι-
δερόφραχτοι εκεί για τη Σύνοδο του ΟΗΕ
για το Κλίμα βρίσκουν απέναντί τους διαδη-
λωτές που σπάνε τις απαγορεύσεις της
«Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης» που κή-
ρυξε ο Ολάντ. Στο Λονδίνο έγιναν μαζικές
διαδηλώσεις το Σάββατο ενάντια στο βομ-

βαρδισμό της Συρίας και την Κυριακή σε
αλληλεγγύη με τους διαδηλωτές του Παρι-
σιού για το κλίμα.

Οι αντιμνημονιακές απεργίες μας εδώ εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της πανευ-
ρωπαϊκής εργατικής αντίστασης. Παίρνουμε
δύναμη συνδέοντας όλες αυτές τις μάχες
αναμεταξύ τους και απαιτώντας: «Κόψτε
τους φράχτες και τις βόμβες, όχι τις δουλει-
ές και τις συντάξεις μας». Η πανελλαδική
καμπάνια για συλλαλητήρια στον Έβρο στις
23-24 Γενάρη είναι η συνέχεια του απεργια-
κού Δεκέμβρη.

Kόψτε τους φράχτες, 
όχι τις συντάξεις

Διαδήλωση στο Παρίσι την Κυριακή 29 Νοέμβρη παρά τις απαγορεύσεις της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης. Διαβάστε επίσης στις σελίδες 10, 11
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Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
τηλ. 2105247584, Φειδίου 14, www.marxistiko.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στα 46.010 ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής
της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 8.125 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε όλες και όλους που συμμετείχαν
και ενίσχυσαν οικονομικά το μονήμερο εκδηλώσε-
ων «Για ποιά κοινωνία παλεύουμε» στην ΑΣΟΕΕ
βοηθώντας να συγκεντρωθούν 1.930 ευρώ. Ευχα-
ριστούμε επιπλέον τους Κάτια Γ., Γιώργο Π., Αγ-
γελική Π., Μαρία Μ. και Πένη Α. που γράφτηκαν
συνδρομητές στην Εργατική Αλληλεγγύη και στο
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω καθώς και
για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από 250 ευρώ
Μαρία Σ. και Πάνος Γ., από 50 ευρώ Έλενα Π.,
Θανάσης Σ., Οδυσέας Κ. και Μάνος Γ., από 40
Μανώλης Φ. και Νίκος Φ., Δημήτρης Τ. 30, από 20
ευρώ Κατερίνα Τ., Μαρία Β., Νίκος Π., Αντώηνης
Α., Βασίλης Μ., Κώστας Π., Στάθης Π., από 15
Χρήστος Κ. και Νίκος Α., από 10 ευρώ Βάση Μ.,
Γιάννης Θ., Πάνος Λ., Κώστας Κ., Μάνος Κ., Λίτσα
Α. και Μαρία Μ., από 5 ευρώ Κώστας Γ., Χρήστος
Τ., Νεκτάριος Χ., Μαρία Ι., Ράνια Β., Ειρηναίος Μ
και Γιώργος Ε.

Ευχαριστούμε τον σύντροφο Λευτέρη Παπαθα-
νάση για το σκιτσάκι που μας έστειλε για την  οι-
κονομική καμπάνια της Εργατικής Αλληλεγγύης. 

Προμηθευτείτε το μπλουζάκι από τους συντρό-
φους και τις συντρόφισσες που διακινούν την
εφημερίδα στο χώρο σας ή τηλεφωνήστε στα
210-5241001, 210-5221509 για να σας το στείλου-
με ταχυδρομικά. 

Κυριακή 6 Δεκέμβρη
Προπύλαια 2μμ
Διαδήλωση στην επέτειο 
της δολοφονίας 
του Αλέξη Γρηγορόπουλου
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Επόμενο ραντεβού των συμ-
βασιούχων στα πεντάμηνα των
Δήμων, είναι οι απεργιακές
συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
στα πλαίσια της Γενικής Απερ-
γίας στις 3 Δεκέμβρη. 

Την Τρίτη 1 Δεκέμβρη το
απόγευμα, σε ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη είχε κλείσει
την ύλη της, είχε προγραμματι-
στεί νέα συνέλευση του «Συν-
τονιστικού Αγώνα εργαζόμενων
στα 5μηνα και συμβασιούχων
Αττικής» στη Νέα Ιωνία. Οι πεν-
ταμηνίτες, εκτός από τη μαζική
συμμετοχή τους στην Πανερ-
γατική, ετοιμάζουν μεγάλη πα-
νελλαδική κινητοποίηση στις 9
Δεκέμβρη. 

Διεκδικούν ότι την κινητοποί-
ηση θα την καλύψει η ΠΟΕ-
ΟΤΑ έτσι ώστε εκείνη την ημέ-
ρα να μπορούν να συμμετέ-
χουν όλοι οι εργαζόμενοι των
Δήμων ανεξάρτητα από την
σχέση εργασίας τους. 

Επίσης, Γενική Συνέλευση
όλων των 5μηνων του Δήμου
Αθήνας θα γίνει την Τετάρτη 2
Δεκέμβρη στις 3.30μμ στο Πο-
λιτιστικό Κέντρο στην Ευελπί-
δων 18 (δίπλα στα Δικαστήρια).

Συντονισμός  

Ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια στηρίζει με όλες του
τις δυνάμεις τους πεντάμηνους
συμβασιούχους, συμμετέχει σε
κάθε κινητοποίησή τους, ενώ
σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι:
«Πριν λίγες ημέρες, η κυβέρνη-
ση αναγκάστηκε να παρατείνει
τις ετήσιες συμβάσεις των «επι-
κουρικών γιατρών» του ΕΣΥ για
εννέα μήνες επιπλέον. Μόλις
πριν από δύο μέρες παρατάθη-
κε το πρόγραμμα Βοήθεια στο
Σπίτι για ένα ακόμη χρόνο.
Μπορούμε να επιβάλλουμε τις
δικές μας λύσεις στην κυβέρ-
νηση.

Είναι κρίσιμο τη μάχη για την
μονιμοποίηση, να μην τη δώ-
σουν μόνοι τους οι συνάδελφοι
πενταμηνίτες. Χρειάζεται όλοι
οι εργαζόμενοι των δήμων να
στηρίξουν αυτόν τον αγώνα.
Για να κερδίσουμε μαζικές
προσλήψεις στους δήμους που
να δώσουν πνοή στις αποψιλω-
μένες από προσωπικό δημό-
σιες υπηρεσίες, σε μια εποχή
που η ανθρωπιστική κρίση συ-
νεχίζεται και εκατοντάδες χιλιά-
δες εργαζόμενοι έχουν ανάγκη
από τις υπηρεσίες που πρέπει
να τους παρέχουν οι δήμοι δω-
ρεάν. Για να αποτρέψουμε τις
προσπάθειες ιδιωτικοποίησης
της καθαριότητας, ΚΕΠ, παιδι-
κών σταθμών κλπ που θέλουν
να παραδώσουν στα κοράκια
της αγοράς με το πρόσχημα
της έλλειψης προσωπικού».

Εκλογές οργανώνει το Σωματείο Μισθωτών Τε-
χνικών το τριήμερο 6-8 Δεκέμβρη στην αίθουσα
του ΤΕΕ. Σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής
και πολιτικής κρίσης, αλλά και μεγάλων εργατι-
κών αγώνων η οργάνωση στα σωματεία μας είναι
η ασπίδα μας ενάντια στις επιλογές των αφεντι-
κών.

Το ΣΜΤ όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδίκη-
σε να παίξει αυτό το ρόλο με τη δράση σε όλους
τους κλάδους που καλύπτει, μηχανικούς, προ-
γραμματιστές, τηλεφωνητές και κατάφερε να με-
τράει νίκες είτε αυτές είναι σε επίπεδο επιχειρήσε-

ων είτε συνολικότερα κλαδικές. 
Αλλά και η συμμετοχή σε ευρύτερες πρωτο-

βουλίες του εργατικού κινήματος, (πανεργατικές
απεργίες, συντονισμός για το προσφυγικό), δεί-
χνουν τη διάθεση ενός ολόκληρου κομματιού ερ-
γαζομένων να κοντράρει συλλογικά τις επιλογές
των κυβερνήσεων είτε αυτές έχουν να κάνουν με
τους ντόπιους εργάτες, είτε με τους μετανάστες
εργάτες και τους πρόσφυγες.

Η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών καλεί τους

συναδέλφους από όλους τους κλάδους να συμ-
μετέχουν στις εκλογές του σωματείου και να εξα-
σφαλίσουμε ότι το επόμενο διάστημα το σωμα-
τείο θα διευρύνει τη δράση του σε περισσότερες
εταιρείες, γραφεία κτλ. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη στηρίζει το ψηφοδέλτιο
της Αριστερής Πρωτοβουλίας Τεχνικών και συμμε-
τέχει με τους: Δημήτρη Τσώλη, Προγραμματιστή,
Παναγιώτη Πλιάτσικα, Προγραμματιστή, Ηλία
Ντούξη, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, Δήμητρα Κυρίλ-
λου, Μηχανικό και Δημήτρη Μπελιά, Μηχανικό. 

Δημήτρης Τσώλης

Εκλογές στο Σ.Μ.Τ

Ν
έα μαζική κινητοποίηση στο
υπουργείο Εργασίας οργά-
νωσαν οι πεντάμηνοι συμβα-

σιούχοι των Δήμων την Πέμπτη
26/11. Από την προηγούμενη κινητο-
ποίησή τους (που είχε γίνει στις
19/11) τους είχε δοθεί η υπόσχεση
ότι θα λάβουν απάντηση σε σχέση
με την παραμονή ή όχι στις θέσεις
εργασίας τους. 

Η υφυπουργός εργασίας, Ράνια
Αντωνοπούλου στη συνάντηση με
αντιπροσωπεία των πεντάμηνων
ψευδώς τους είπε ότι ο νομικός
σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) βρήκε «νο-
μικό κώλυμα» στην παράταση του
προγράμματος και ότι δεν μπορεί
να γίνει τίποτα. 

Αμέσως οι εργαζόμενοι επισκέ-
φτηκαν την ΚΕΔΕ που συνεδρίαζε
σε κεντρικό χώρο στην Αθήνα όπου
έμαθαν ότι όχι μόνο ο νομικός σύμ-
βουλος δεν είχε αναφέρει κάποιου
είδους κώλυμα, αλλά ότι η Ένωση
θεωρούσε σίγουρη την παράταση
των συμβάσεων. 

Ψήφισμα

Οι συμβασιούχοι ζήτησαν και πέ-
τυχαν ψήφισμα με το οποίο η ΚΕΔΕ
στηρίζει τον αγώνα τους και, όπως
αναφέρουν στο Δελτίου Τύπου που
εξέδωσαν μετά την συγκέντρωση
της 26ης Νοέμβρη, συνεχίζουν τις
κινητοποιήσεις τους μέχρι τη νίκη.  

Η πορεία των πεντάμηνων είχε ξε-
κινήσει για άλλη μια φορά με προ-
συγκέντρωση από την Ομόνοια. Ιδι-
αίτερα θετική εξέλιξη ήταν η παρου-
σία των πεντάμηνων συμβασιούχων
του Δήμου Αθήνας, οι οποίοι δεν εί-
χαν συμμετάσχει οργανωμένα στις
προηγούμενες κινητοποιήσεις. Αυτή
τη φορά ήταν εκεί με το πανό τους. 

Ο Παναγιώτης Καραγιώργης δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
«Προσπαθούμε να οργανώσουμε
τους πενταμηνίτες του Δήμου για να
κατέβουμε μαζικά. Είμαστε στη φά-
ση όπου θα κάνουμε συνέλευση
στις 2 Δεκέμβρη. Συνολικά στο Δή-
μο δουλεύουμε 1300 άτομα. Οι
προσλήψεις ξεκίνησαν από τις 19

Ιουλίου και έρχονται συνάδελφοι
ακόμα και σήμερα. Οι υπάλληλοι
του Δήμου Αθήνας, το μόνιμο προ-
σωπικό, έπρεπε να είναι έξι χιλιάδες
και μαζί με τους πενταμηνίτες φτά-
νουν μόνο τους 4,5 χιλιάδες. Κατα-
λαβαίνετε τι γίνεται. Δουλεύω στο
Τμήμα Εσόδων και δεν μπορούμε να
μαζέψουμε τα έσοδα του Δήμου.
Στο τμήμα μου δεν θα υπάρχει μόνι-
μος υπάλληλος το 2017. Άμα δεν
έχεις προϋπολογισμό, τι Δήμο θα
έχεις;»

Με πανό συμμετείχαν στην πο-
ρεία και τη συγκέντρωση στο
υπουργείο: τα 5μηνα του Δήμου
Καλλιθέας, τα 5μηνα του Δήμου Γα-
λατσίου, η Επιτροπή 5μηνων Δήμου
Περιστερίου, το Συνδικάτο ΟΤΑ Ατ-
τικής, το Σωματείο εργαζόμενων
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματε-
ρού, το Σωματείο εργαζόμενων Δή-
μου Ηλιούπολης, η Επιτροπή Αγώνα
Δήμου Πετρούπολης και ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων Δήμου Βριλησ-
σίων. 

Στην κορυφή της πορείας ήταν τα
κοινά πανό του «Συντονιστικού Αγώ-
να εργαζόμενων στα 5μηνα και Συμ-
βασιούχων Αττικής» και το πανό
«εργαζόμενοι στα προγράμματα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα». 

«Σήμερα κατεβήκαμε να συμπα-
ρασταθούμε στους πενταμηνίτες
του Δήμου μας, του Δήμου Βριλησ-
σίων. Για να διεκδικήσουμε μόνιμη
και σταθερή δουλειά, για να έχουμε
ίδια δικαιώματα και παροχές όπως
όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Να μην
φύγουν ξανά από τις δουλειές τους.
Όλοι ξέρουμε ότι έχουν ανάγκες και
οικογένειες. Θα είμαστε δίπλα τους
μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι
να κερδίσουμε αυτά που πρέπει να
κερδίσουμε» μας είπε η Ρούλα
Σουντουλίδου, μέλος ΔΣ του Συλλό-
γου εργαζόμενων στο Δήμο Βριλησ-
σίων. 

Συμπαράσταση

Πρόσθεσε ακόμα ότι «Αυτή τη
στιγμή στους Δήμους μπορούμε να
πούμε ότι οι συμβασιούχοι είναι το
40% των υπαλλήλων, χωρίς αυτούς
οι υπηρεσίες ουσιαστικά δεν μπο-
ρούν να λειτουργήσουν. Η παρου-
σία τους με σταθερή και μόνιμη θέ-
ση είναι επιβεβλημένη. Στο Δήμο
μας το νέο ΔΣ έχει ξεκινήσει μια σει-
ρά κινητοποιήσεις και έχει φτιαχτεί
μια συντονιστική επιτροπή των πεν-
τάμηνων. Συμμετέχουμε στο Συντο-
νιστικό τους που συνεδριάζει στη
Νέα Ιωνία και στις πορείες. Σιγά-σι-

γά χτίζουμε αυτή την
προσπάθεια. Οι μόνι-
μοι θα είμαστε στο
πλευρό των συμβασι-
ούχων μέχρι το τέ-
λος».  

Η Αγγελική Ξηλωμέ-
νου, πενταμηνίτισσα
στον ίδιο Δήμο μας εί-
πε: «Η δουλειά μας εί-
ναι σημαντική γιατί
υπάρχουν πάρα πολ-
λά κενά στους Δή-
μους. Εγώ είμαι στα
κεντρικά του Δήμου
Βριλησσίων. Δεν κάνω
βέβαια αυτά που κάνει
η προϊστάμενή μου,
αλλά βοηθάω στα κα-
θημερινά που είναι πιο
απλά. Εκ των πραγμά-
των, δεν μπορεί να

αφιερώσει χρόνο για να
μου δείξει πράγματα γιατί είναι πο-
λύ μικρό το χρονικό διάστημα που
μένουμε στους Δήμους. Οπότε και
εκείνοι δεν έχουν το χρόνο να σου
δείξουν εξαιτίας των μεγάλων κενών
και των πολλών υποχρεώσεων που
έχουν καθημερινά. Πιέζονται. 

Στο Δήμο Βριλησσίων είμαστε 45
πεντάμηνοι σε διάφορες υπηρεσίες.
Αν δεν μας δώσουν ούτε την παρά-
ταση, ούτε στο ταμείο ανεργίας δεν
θα μπορούμε να μπούμε. Επίσης,
δεν μπορείς να μπεις παρά μετά
από ένα συγκεκριμένο διάστημα σε
άλλη προκήρυξη αφού σου αφαι-
ρούνται μόρια. Είναι μια ανακύκλω-
ση. Έλα εσύ για πέντε μήνες, φύγε,
να έρθει ο επόμενος». 

Μαζί με τους 5μηνους, στο
υπουργείο Εργασίας βρέθηκαν οι
απεργοί από τις πτηνοτροφικές επι-
χειρήσεις Ζούρα που συνεχίζουν
την απεργία τους αφού είναι απλή-
ρωτοι 4 μήνες. Αντάλλαξαν συνθή-
ματα και μηνύματα συμπαράστα-
σης, ενώ χαιρετισμό έκανε ο πρό-
εδρος του σωματείου εργαζόμενων
στις επιχειρήσεις Ζούρα. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Μόνιμη δουλειά για όλους

Μόνιμοι και 5μηνοι συμβασιούχοι μαζί έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 26/11
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24ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί στα ΜΜΕ
στις 2/12 κι απεργιακή συγκέντρωση την ίδια μέ-
ρα στις 12μες στην ΕΣΗΕΑ. 

“Διεκδικούμε μαζί με όλους τους εργαζόμε-
νους της χώρας Κοινωνική Ασφάλιση (κύριες και
επικουρικές συντάξεις), Πρόνοια, Υγεία (ιατρο-
φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη), με
βάση τις σύγχρονες αληθινές κοινωνικές ανάγ-
κες. Καλούμε τον Κλάδο σε αγωνιστική ετοιμότη-
τα με παράλληλη διασφάλιση και περιφρούρηση
των όποιας μορφής κινητοποιήσεων, συνεχή
ενημέρωση των εργαζομένων του Κλάδου, και
διασφάλιση της ενημέρωσης του συνόλου του
λαού” λένε οι συνδικαλιστικές ενώσεις των ΜΜΕ
σε κοινή τους ανακοίνωση. 

“Aν και αυτοί που ηγεμονεύουν στα συνδικάτα
των ΜΜΕ (και που οι πολιτικοί τους φίλοι έχουν
ψηφίσει ΟΛΑ τα μνημόνια) αποφάσισαν ο κλάδος
να απεργήσει ξεχωριστά από την υπόλοιπη εργα-
τική τάξη, με άλλοθι ότι δήθεν έτσι θα προβληθεί
η απεργία (το έχουμε ζήσει πόσο "αποτελεσματι-
κό" μέτρο ήταν και στο παρελθόν), προφανώς η
μάχη για το ασφαλιστικό για όλους μας και όχι
μόνο για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, έχει αρχί-
σει και θα μετρήσουμε παρόντες και απόντες” λέ-
ει ο Νάσος Μπράτσος εργαζόμενος στην ΕΡΤ και
μέλος του γενικού συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ. 

Με απεργιακή κινητοποίηση και τις δύο μέρες
απαντά η ΠΟΣΠΕΡΤ, καθώς όπως ανακοίνωσε
συμμετέχει στην απεργία των ΜΜΕ στις 2/12 και
προκηρύσσει στάση εργασίας, 10πμ – 2μμ στις
3/12 καλώντας στη συγκέντρωση του Μουσείου. 

Μ
ε απεργιακές φρουρές και συγκεντρώ-
σεις έξω από μεγάλα καταστήματα των
σούπερ μάρκετ Καρφούρ-Μαρινόπου-

λος ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 1 Δεκέμβρη η
απεργία των εργαζόμενων που παλεύουν ενάν-
τια στις ατομικές συμβάσεις, τις μειώσεις μι-
σθών και το κλείσιμο καταστημάτων που οδηγεί
σε απολύσεις. Περιφρουρήσεις έγιναν σε σου-
περ-μάρκετ της Αθήνας, αλλά και στην περιφέ-
ρεια, ενώ η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση
έγινε στα γραφεία της εταιρίας στον Άλιμο.  

Στην απεργιακή περιφρούρηση στο κατά-
στημα της Νέας Ιωνίας έδωσαν το παρών η
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στα Καρφούρ-
Μαρινόπουλος και ο Συντονισμός ενάντια
στα Μνημόνια με πανό και κοινή προκήρυξη.
Την περιφρούρηση ενίσχυσαν με την παρου-
σία τους σύντροφοι από τον τοπικό πυρήνα
του ΣΕΚ, καθώς κι από την Αγωνιστική Ταξι-
κή Ενότητα στο ΕΚΑ. Δεκάδες ήταν οι εργα-
ζόμενοι που βλέποντας την περιφρούρηση
ενώθηκαν με τους απεργούς αψηφώντας τις
πιέσεις των προϊσταμένων.

“Οργανώσαμε απεργιακή φρουρά στην
προσπάθεια να πείσουμε τους συναδέλφους
να μην μπουν για δουλειά” δήλωσε ο Μιχά-
λης Βερβέρης, εργάτης στα Καρφούρ και
μέλος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής:
“Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό γιατί ποτέ το
προηγούμενο διάστημα δεν είχε γίνει κάτι τέ-
τοιο. Είναι σπουδαία παρακαταθήκη για τη
συνέχεια, και για την απεργία στις 3 Δεκέμ-
βρη και για τις μάχες που θα ανοίξουν από
δω και πέρα. Η εργοδοσία δεν θα μείνει στις
μειώσεις, θα ετοιμαστεί να κάνει μεγαλύτε-
ρες επιθέσεις. Αυτό που φάνηκε σήμερα εί-

ναι ότι η συλλογικότητα μπορεί να αλλάξει τα
πράγματα. Το μαγαζί υπολειτουργησε. 

Κλιμάκωση

Στη συνέχεια θα πρέπει να το οργανώσουμε
ακόμα καλύτερα. Το σωματείο πρέπει να καλέ-
σει άμεσα νέα Γενική Συνέλευση την Κυριακή
6/12 και να αποφασίσουμε νέα απεργία για το
Σάββατο 13/12. Είμαστε μέσα στην περίοδο
των γιορτών, η κλιμάκωση του αγώνα μπορεί
να κάνει την εργοδοσία να τα πάρει όλα πίσω”.   

Ο Λ., εργάτης στο σούπερ μάρκετ, πρόσθε-
σε: “Εγώ δεν βλέπω να έχει φτωχύνει η εταιρία
για να μας κόψουνε το μισθό μας. Αντίθετα, κά-
νει επεκτατική πολιτική, αγοράζει μαγαζιά. Κό-
βει από κει που δεν πρέπει να κόψει. Από το
εργατικό δυναμικό, από το μπάτζετ για την κα-
θαριότητα. Δεν θα υπάρχει εργαζόμενος να
εξυπηρετήσει τους πελάτες. Μου το έχουν πει
πολλοί γνωστοί μου. Μπαίνεις μέσα και δεν
βλέπεις έναν υπάλληλο να ρωτήσεις ή να σου

αλλάξει ένα πράγμα που αγόρασες. Υπάρχουν
άνθρωποι εδώ μέσα που δουλεύουνε πολλά
χρόνια. Τώρα μας ζήτησε μείωση 8% και να
υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις, ενώ είχε
προηγηθεί μείωση 5%. Γνώμη μου είναι ότι άρ-
γησε η απόφαση για την απεργία, πέρασαν 20
μέρες. Έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα η απερ-
γία, όταν πέρασαν οι πρώτες ατομικές συμβά-
σεις. Έτσι, θα κέρδιζε το σωματείο την εμπι-
στοσύνη όσων δεν το εμπιστεύονται και υπέ-
γραψαν αφού θεωρούσαν ότι είναι μόνοι τους”.

Χαρακτηριστικό ήταν το στιγμιότυπο στη Νέα
Ιωνία, όταν περνώντας σκουπιδιάρικο του δή-
μου, οι εργάτες της καθαριότητας είδαν την
απεργιακή φρουρά, πάρκαραν το όχημα και κα-
τέβηκαν να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους.

Πετυχημένες περιφρουρήσεις έγιναν και
στο Ηράκλειο της Κρήτης: στο Καρφούρ
στην Αμμουδάρα και στον Μαρινόπουλο στη
Λεωφόρο Κνωσσού.  

Νεκ. Δ.

Σ
υνέχεια δίνεται στο μέτωπο ενάντια στα ξεπουλήματα με
απεργιακές κινητοποιήσεις, συναυλία αλληλεγγύης και συν-
τονισμό. Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Γιάννη Τσα-

λίμογλου μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, και τον
Τάκη Τερζόγλου, μέλος του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σιδηροδρομικών που μας περιέγραψαν τα επόμενα βήματα του
αγώνα. 

Ποιοί είναι οι επόμενοι σταθμοί 

στον αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις;

Γιάννης Τσαλίμογλου: Πρώτα απ'όλα δίνουμε μαζικό παρών στη
γενική απεργία στις 3 Δεκέμβρη. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί για
να κάνουμε την ανατροπή στα σχέδια που χαράζει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Για να μην περάσει ο προϋπολογισμός και το
ασφαλιστικό, που σηματοδοτούν μια από τις μεγάλυτερες επι-
θέσεις στην εργατική τάξη της χώρας. 

Συνεχίζουμε την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή 4 Δεκέμβρη,
στη συναυλία ενάντια στο ξεπούλημα, που οργανώνουμε τα σω-
ματεία εργαζομένων του ΟΛΠ, στο λιμάνι του Πειραιά. Η συναυ-
λία θα πραγματοποιηθεί στις 8μμ, στην Πέτρινη Αποθήκη του
ΟΛΠ (είσοδος από την πύλη Ε2 του Κεντρικού Λιμανιού) και θα
τραγουδήσουν ο Γιώργος Μεράντζας και ο Γιάννης Κούτρας.

Επόμενα βήματα είναι οι κινητοποιήσεις το διήμερο 14 και 15
Δεκέμβρη καθώς τότε είναι η ημερομηνία που θα κατατεθούν
στο ΤΑΙΠΕΔ οι τελικές προσφορές των επίδοξων αγοραστών
του λιμανιού. Από τη μεριά μας προσανατολιζόμαστε στην
πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας και όχι μόνο. Το τελικό πλά-
νο θα το συγκεκριμενοποιήσουμε τις επόμενες ημέρες, όταν
συγκεκριμενοποιηθούν και οι κινήσεις του ΤΑΙΠΕΔ.

Η συμμετοχή όλων στις κινητοποιήσεις είναι όχι απλά απα-

ραίτητη αλλά υποχρεωτική. Γιατί όταν παίρνει φωτιά το σπίτι
του γείτονα, θα καεί και το δικό σου.  

Τάκης Τερζόγλου: Προς το παρόν δουλεύουμε για την γενική
απεργία της Πέμπτης. Προέχει όλων των άλλων. Πρέπει η συμ-
μετοχή να είναι ακόμα μεγαλύτερη από την 12η Νοέμβρη. Οι
σιδηροδρομικοί θα πραγματοποιήσουμε κανονικά απεργία κι
όχι στάση εργασίας. Από κει και πέρα θα ξανασυναντηθούμε
και θα συζητήσουμε για τις επόμε-
νες κινητοποιήσεις. Σίγουρα θα
υπάρξει κινητοποίηση στις 15 Δε-
κέμβρη στο ΤΑΙΠΕΔ κι αν μέχρι τότε
δεν έχει εξαγγείλει κάποια νέα
απεργία η ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικό,
ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε
κάποια δική μας κινητοποίηση στο
ενδιάμεσο. 

Την περασμένη βδομάδα δώσατε μια

κοινή συνέντευξη Τύπου τα συνδικά-

τα του λιμανιού, του ΟΣΕ και των

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δίνον-

τας το στίγμα ενός συντονισμένου

αγώνα από δω και μπρος. Ποιά νομί-

ζετε ότι πρέπει να είναι η συνέχεια; 

Γιάννης Τσαλίμογλου: Οι απεργια-
κές κινητοποιήσεις είναι μονόδρο-
μος. Δεν υπάρχει καμία επιστροφή.
Αν δοθεί κι αυτό το λιμάνι θα τους
ανοίξει η όρεξη και θα αρχίσουν να
πουλάνε τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει

να είμαστε αλληλέγγυοι και σε συντονισμό, όχι μόνο οι λιμενερ-
γάτες αλλά και οι σιδηροδρομικοί που τους χτυπάει η ιδιωτικο-
ποίηση την πόρτα, και οι συγκοινωνίες και η ΔΕΗ κι όλες οι ΔΕ-
ΚΟ. Το μέτωπο πρέπει να είναι κοινό. Αν δεν είναι και είμαστε
διασπασμένοι θα χάσουμε και θα δουλέψει ο κοινωνικός αυτο-
ματισμός. Άρα απεργίες είναι ο μόνος δρόμος. Και σαν νεοε-
κλεγμένο μέλος στο Δ.Σ της Ένωσης Λιμενεργατών η μόνιμη

πρότασή μου θα είναι αυτή.

Τάκης Τερζόγλου: Οι εργαζόμενοι
στις συγκοινωνίες έχουν αντιληφθεί
ότι μόνο με συντονισμό θα υπάρχει
αποτέλεσμα απέναντι σε ένα μνημό-
νιο που το ψήφισε όχι μόνο η κυβέρ-
νηση αλλά η πλειοψηφία των κοινο-
βουλευτικών κομμάτων. Η συνέχεια
πρέπει να είναι όχι μόνο μια – δύο
24ωρες απεργίες, αλλά ένας συντο-
νισμένος απεργιακός και πολιτικός
αγώνας για να τους σταματήσει. Τώ-
ρα δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις
για την επιτυχία της απεργίας στις
3/12 και όσο πιο μεγάλη είναι τόσο
μεγαλύτερη ώθηση θα μας δώσει
για να συνεχίσουμε όλοι μαζί. 
• Τη συμμετοχή των ναυτεργατών

στη γενική απεργία 3/12 ανακοίνωσε
και η ΠΕΝΕΝ. Η απεργιακή συγκέν-
τρωση του συνδικάτου θα πραγματο-
ποιηθεί στις 11πμ στο πλοίο Κνωσός
Παλάς, στο λιμάνι του Πειραιά.

Στις 2 Δεκέμβρη
απεργούν στα ΜΜΕ

Απεργία στα Καρφούρ

Οι απεργίες είναι “μονόδρομος”

Απεργιακή φρουρά στο κατάστημα της Ν. Ιωνίας

Συνέντευξη με εργαζόμενους
σε λιμάνια και ΟΣΕ
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Τ
ο δικό μας το σωματείο έβγαλε 2ωρες
στάσεις στις 26 και 27/11. Και τις δύο μέ-
ρες αλλά ειδικά τη δεύτερη η συμμετοχή

ήταν σημαντική. Γενικά στο νοσοκομείο ήταν
ορατή η εικόνα της κινητοποίησης με προκηρύ-
ξεις και ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα.

Ενημερώθηκαν οι συγγενείς των παιδιών και
παρόλη την αναμονή που είχαμε λόγω της στά-
σης όλοι καταλάβαιναν πόσο μεγάλη είναι η έλ-
λειψη προσωπικού. Τη δεύτερη μέρα, ακόμα και
από τα χειρουργεία που είναι κρίσιμο σημείο κα-
τέβηκαν συνάδελφοι αναισθησιολόγοι και για-
τροί. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το ασφαλιστικό
και τις περικοπές στα δεδουλευμένα. 

Έχουν πλέον γκρεμιστεί όλες οι υποσχέσεις
που είχαν δοθεί στο προσωπικό. Πριν βγάλουμε
τη στάση είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με
το Υπουργείο. Μας είπαν να πάρουμε όσους επι-
κουρικούς θέλουμε αλλά να ξέρουμε πως δεν
υπάρχουν περισσότερα χρήματα για την υγεία.
Τώρα στέλνουν για απλήρωτες 6μηνες πρακτι-
κές τους τελειόφοιτους των ΙΕΚ, οι οποίοι πλη-
ρώνουν την ασφάλεια από την τσέπη τους.  

Υπάρχουν φοβερές ελλείψεις σε φάρμακα και
προσωπικό. Μια νοσοκόμα το βράδυ δεν μπορεί
να καλύψει τόσους ασθενείς. Έχουμε φτάσει
στο σημείο να παίζουν τον ρόλο των γιατρών και
των νοσηλευτών οι γονείς. Ο χώρος της Υγείας
ενώνει τους ασθενείς και τους εργαζόμενους,
πλέον μπορούμε να παλέψουμε όλοι μαζί. 

Ξεκινήσαμε πριν βγει η πανεργατική για να ορ-
γανώσουμε την απεργία για τις 2/12. Έχουμε συ-
νεννοηθεί με τους εργαζόμενους από το Αγία Σο-
φία (διπλανό νοσοκομείο) να βάλουμε πούλμαν
και να κατέβουμε από κοινού στο Υπουργείο
Υγείας.

Ανοίγουν ευρύτερες συζητήσεις με τους συνά-
δελφους, ειδικά για τους πρόσφυγες. Υπάρχει ένα
παιδάκι που αφού κολύμπησε στην παγωμένη θά-
λασσα για 2 ώρες, μόλις βγήκε στην ακτή το χτύ-
πησε αμάξι και μας το έστειλαν εδώ με βαριές
κρανιοεγγεφαλικές κακώσεις ασυνόδευτο με το
καράβι! Τέτοια εγκλήματα ζούμε κάθε μέρα και για
αυτό υπάρχει τεράστια αγανάκτηση. Έχουμε πάρει
πρωτοβουλίες για να μαζέψουμε ρούχα για τους
πρόσφυγες αλλά θα χρειαστεί να εντάξουμε αντι-
ρατσιστικά και αντιπολεμικά αιτήματα στις κινητο-
ποιήσεις μας. 

Πάμε για 48ωρη απεργία 2-3/12. Θα χρειαστεί
μια κλιμάκωση που τη ζητάμε πολύ καιρό. Αυτά
έγιναν κάτω από την πίεση της βάσης. Προχωρά-
με με  εξορμήσεις και αφισοκόλληση στο νοσοκο-
μείο για την απεργία. Σκεφτόμαστε πώς θα οργα-
νώσουμε τις απεργιακές φρουρές στο κεντρικό
κτίριο. Τα σχήματα και οι απεργιακές επιτροπές
πρέπει να μπουν μπροστά και να πάρουν την πρω-
τοβουλία να καθορίσουν από τα κάτω το προσωπι-
κό ασφαλείας.

Μαρία Αλιφιέρη, μέλος του ΔΣ εργαζομένων 

Εκλογές για το ΔΣ του Σωματείου εργαζόμενων στο
νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός πραγματοποιούνται
στις 9-10 Δεκέμβρη. Το Νυστέρι συμμετέχει στις εκλο-
γές με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο και υποψήφιο τον Βα-
σίλη Λευτεριώτη, ειδικευόμενο Παθολογοανατόμο.

ΕΡΥΘΡΟΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΑΙΔΩΝ

Συγκέντρωση στο
Υπουργείο Υγείας την Πα-

ρασκευή 11 Δεκέμβρη αποφάσισε η Επιτροπή
Αγώνα για την Υγεία σε Ικαρία και Φούρνους
διαμαρτυρόμενοι για την εγκατάληψη του νο-
σοκομείου του νησιού που έχει ως αποτέλεσμα
τεράστιες ελλείψεις σε φάρμακα, υποδομές και
προσωπικό. 

Οι νησιώτες θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για
να διαδηλώσουν, ενώ θα έχουν επαφές τόσο
με συλλόγους της παροικίας στην πρω-
τεύουσα όσο και με ΔΣ και συνδικαλιστές
από άλλα νοσοκομεία για τον καλύτερο δυ-
νατό συντονισμό και κλιμάκωση των κινητο-
ποιήσεων. “Όπως και το 2013 πρωτοστατή-
σαμε στον συντονισμό νοσοκομείων έτσι και
τώρα μπορούμε να επιβάλουμε κλιμάκωση
των κινητοποιήσεων”, τονίζουν οι εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου της Ικαρίας.

Πανκινητοποί-
ηση του Αττικού

Νοσοκομείου στο Υπ. Υγείας με 5ωρη
στάση εργασίας σε συντονισμό με φορείς
της Δυτικής Αττικής στις 17 Δεκέμβρη
αποφάσισε το ΔΣ του Σωματείου Εργαζό-
μενων συνεχίζοντας το γαϊτανάκι των κι-
νητοποιήσεων μετά το αγωνιστικό πανυ-
γειονομικό 3ήμερο αυτής της εβδομάδας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή τους
ο προϋπολογισμός του 2015 για το ΑΤΤΙ-
ΚΟ έχει υποδιπλασιαστεί, ενώ οι ασθε-
νείς έχουν υπερδιπλασιαστεί, σε τακτικά
ιατρεία, επείγοντα και νοσηλεία.

Πάνω από 350 είναι οι κενές θέσεις ερ-
γασίας στο νοσοκομείο που προσπαθούν
να τις καλύψουν με εργολαβικές εταιρίες
με άθλιες συνθήκες εργασίας. Το αποτέ-
λεσμα της διάλυσης του νοσοκομείου εί-

ναι τα ατελείωτα ράντζα, οι κλειστές
ΜΕΘ, οι τεράστιες αναμονές, η έλλειψη
στοιχειωδών υλικών και φαρμάκων (ακό-
μα και σε γάζες, λευκοπλάστ, καπάκια κα-
θετήρων, γάντια, βασικά αντιβιοτικά, ράμ-
ματα χειρουργείου, εργαλεία λαπαροσκο-
πικής χειρουργικής, συρραπτικά, αιμο-
στατικά κλπ).

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους,
οι εργαζόμενοι στο Αττικό θα απαντήσουν
δυναμικά στην διάλυση της υγειονομικής
ναυαρχίδας της Δυτ. Αττικής ξεκινώντας
με την συμμετοχή στις κινητοποιήσεις 2, 3
και 4 Δεκέμβρη και συνεχίζοντας με την
5ωρη στάση στις 17 Δεκέμβρη, ενώ το ΔΣ
αποφάσισε την στήριξη και τη συμμετοχή
στον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια
για την καλύτερη οργάνωση του εργατι-
κού κινήματος.

ΙΚΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΟ

Απεργιακό τριήμερο στα νοσοκομεία

Τ
ο μονόδρομο της κλιμά-
κωσης των κινητοποιήσε-
ων και της αντίστασης

στα μνημόνια επιλέγουν οι ερ-
γαζόμενοι στη δημόσια υγεία
που βλέπουν μέρα τη μέρα την
κατάρρευση των νοσοκομείων. 

Αν η προηγούμενη πανεργατική
στις 12 Νοέμβρη ήταν ένα ηχηρό
χαστούκι στα σχέδια της κυβέρνη-
σης για πλήρη διάλυση του ΕΣΥ,
για συνέχιση των περικοπών και
των συγχωνεύσεων και παραχώ-
ρηση της λειτουργίας των νοσο-
κομείων σε εργολάβους, η εβδο-
μάδα που έρχεται με την 48ωρη
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρ-
τη 2 και την Πέμπτη 3 Δεκέμβρη
και την στάση εργασίας της ΟΕΝ-
ΓΕ την Παρασκευή 4 Δεκέμβρη,
μετατρέπουν την πανεργατική της
3 Δεκέμβρη σε 3ήμερη απεργία
για τα νοσοκομεία. Ένα τριήμερο
φωτιά που μπορεί να αποτελέσει
σταθμό στις πιέσεις για προσλή-
ψεις, για πληρωμές δεδουλευμέ-
νων εφημεριών, για αύξηση των
δαπανών για την υγεία.

“Οι φήμες για αναστολή της
Απεργίας της ΠΟΕΔΗΝ είναι κα-
κόβουλα ΨΕΜΑΤΑ. Οι εργαζόμε-
νοι στις Δημόσιες Μονάδες Υγεί-
ας και Πρόνοιας θα δώσουν
ΗΧΗΡΗ απάντηση με βροντερό
παρόν”, τονίζεται στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε η ομοσπον-
δία των εργαζόμενων στα δημό-
σια νοσοκομεία καλώντας και τις
δυο μέρες σε συγκεντρώσεις
έξω από το Υπουργείο Υγείας. 

Την Τετάρτη 2/12 η συγκέν-
τρωση είναι πανελλαδική και κα-
λείται για τις 12 το μεσημέρι,
ενώ και στην Πανεργατική στις
3/12 η ΠΟΕΔΗΝ δίνει ραντεβού
προσυγκέντρωσης στις 10πμ
στο Υπ. Υγείας.

Και η ΟΕΝΓΕ, παρά την κωλο-
τούμπα της ηγεσίας που απέσυ-

ρε την απεργία στις 2/12 με
πρόσχημα την Πανεργατική στις
3/12, αναγκάστηκε να καλέσει
σε στάση εργασίας από τις
11πμ μέχρι το κλείσιμο του
ωραρίου σε όλα τα νοσοκομεία
και Κέντρα Υγείας στις 4/12 δια-
μαρτυρόμενη για τις μισθολογι-
κές περικοπές. 

Η διάθεση των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία να δώσουν μάχη
ενάντια στην υποχρηματαδότηση
και την υποστελέχωση φάνηκε
σε πολλά σημεία κατά την διάρ-
κεια του διημέρου ενημέρωσης
και παρέμβασης που οργάνωσε
η ΠΟΕΔΗΝ στις 26-27 Νοέμβρη. 

Στο Αγλ. Κυριακού και τις δυο
μέρες νοσηλευτές, εργαστηρια-
κοί και γιατροί κατέβηκαν στην
είσοδο του νοσοκομείου στέλ-
νοντας το μήνυμα της αντίστα-
σης στις νέες μνημονιακές επι-
θέσεις. Και στον Αγ. Σάββα πολ-
λοί ήταν οι εργαζόμενοι που αν-
ταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
σωματείου και βρέθηκαν την
Παρασκευή 27/11 στην πύλη
του νοσοκομείου ζητώντας την
συμπαράσταση του κόσμου
στον αγώνα τους.

“Κλειστόν, 
λόγω μνημονίων”

“Κλειστόν, λόγω μνημονίων”
έγραφε το πανό που κρεμάστη-

κε στην πύλη του ΨΝΑ στο Δρο-
μοκαϊτειο ενώ λίγο αργότερα
εργαζόμενοι πραγματοποίησαν
πορεία μέσα στο νοσοκομείο.

Δεκάδες γιατροί και νοσηλευ-
τές αξιοποίησαν την στάση εργα-
σίας και στο ΓΝΑ Γεννηματάς.
Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτί-
ριο διοίκησης και απευθύνονταν
σε ασθενείς και περαστικούς με
ντουντούκα γνωστοποιώντας τα
αιτήματα τους. «Τα νοσοκομεία
βρίσκονται στα όρια της κατάρ-
ρευσης, το να γκρινιάζουμε και
να αλληλοκατηγορούμαστε για
την κατάσταση αυτή δεν πρόκει-
ται να μας βοηθήσει”, τόνισε
στην ΕΑ η Μαρία Χαρχαρίδου,
νοσηλεύτρια. “Χρειάζεται να ορ-
γανωθούμε και να διεκδικήσουμε
προσλήψεις και αύξηση της χρη-
ματοδότησης για το ΕΣΥ έτσι
ώστε να έχουμε όλοι πρόσβαση
σε ένα αξιοπρεπές και δημόσιο
σύστημα υγείας. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση η σημερινή στάση ερ-
γασίας βοηθάει στο να αναδει-
χτεί το πρόβλημα αλλά και στο
να προετοιμαστεί η απεργία στις
2 και 3 Δεκέμβρη».

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
συγκεντρώθηκαν από νωρίς το
πρωί έξω από το τμήμα Επειγόν-
των περιστατικών του νοσοκομεί-
ου Ευαγγελισμός διαμαρτυρόμε-
νοι για τις ελλείψεις σε προσωπι-
κό, φάρμακα και χρηματοδότηση.

Μιλώντας για τις τρομερές ελλεί-
ψεις του νοσοκομείου ο πρόεδρος
των εργαζόμενων Ηλίας Σιώρας
εξήγησε πως σε όλα τα κεντρικά
νοσοκομεία όπως στο Λαϊκό αλλά
και σε σημαντικά περιφερειακά νο-
σοκομεία όπως είναι το ΑΧΕΠΑ ή
της Κρήτης οι ελλείψεις σε φάρμα-
κα αλλά και σε προσωπικό είναι
τόσο μεγάλες που μπορούν να κα-
λυφθούν μόνο επείγουσες κατα-
στάσεις ενώ τόνισε μεταξύ άλλων
πως οι εργολαβικές εταιρίες που
έχουν κατακλύσει τα νοσοκομεία
και τον Ευαγγελισμό (τραπεζοκό-
μοι, τεχνικοί, σεκιούριτι, κ.ά) έχουν
να πληρωθούν από τον Αύγουστο. 

Πολύ μεγάλη κινητοποίηση με
100% συμμετοχή και την παρου-
σία συλλόγων ασθενών από όλη
την Ανατολική Μακεδονία πραγ-
ματοποιήθηκε στο νοσοκομείο
της Καβάλας. Πάνω από 50% εί-
ναι οι ελλείψεις του νοσοκομεί-
ου σε προσωπικό όπως τόνισε η
πρόεδρος του Συλλόγου Εργα-
ζόμενων Κατερίνα Πετράκη.
Στην κινητοποίηση στο πλευρό
των εργαζόμενων βρέθηκαν εκ-
πρόσωποι του Ιατρικού και του
Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας,
των συνεργαζόμενων Συνταξι-
ουχικών Σωματείων νομού Κα-
βάλας ΙΚΑ – ΟΑΕΕ – ΝΑΤ - Δη-
μοσίου, του Νομαρχιακού Συλ-
λόγου Καβάλας ΑμεΑ.

Στο πλευρό των εργαζόμενων
του νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας που
πραγματοποίησαν στάση εργασίας
και συγκέντρωση στην πύλη του
νοσοκομείου τάχθηκε με ανακοί-
νωσή του το Εργατικό Κέντρο της
Πάτρας τονίζοντας πως ο αγώνας
των εργαζόμενων στα νοσοκομεία
για προσλήψεις και μεγαλύτερη
χρηματοδότηση είναι αγώνας που
έχει την στήριξη όλων αφού είναι
αγώνας για την δημόσια υγεία.

Kυριάκος Μπάνος
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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Η

Πανεργατική απεργία την
Πέμπτη 3 Δεκέμβρη είναι η
δεύτερη σε διάστημα ενός

μηνός. Και αυτό λέει πολλά. Λέει
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
ετοιμάζει ένα σφαγείο με το νέο
Ασφαλιστικό. Αλλά λέει και ότι η
εργατική τάξη ξεσηκώνεται ενάν-
τια στην επίθεση και δείχνει τη δύ-
ναμη που μπορεί να τη σταματή-
σει.

Η κυβέρνηση στην προσπάθειά
της να περάσει το ασφαλιστικό, τις
συγχνεύσεις των ταμείων, τις περι-
κοπές στις συντάξεις αλλά και όλα
τα υπόλοιπα μέτρα του μνημονίου
που ψήφισε, αντιμετωπίζει έναν
νέο ξεσηκωμό. Η ίδια κυβέρνηση
που μετά την επανεκλογή της στις
20 Σεπτέμβρη υποτίθεται ότι έλεγ-
χε το παιχνίδι, που ήλπιζε ότι το
καλοκαίρι του ΟΧΙ, των διαπραγ-
ματεύσεων και της αστάθειας είχε
μείνει πίσω και μπροστά ήταν η
απρόσκοπτη εφαρμογή του μνη-
μονίου, δύο μήνες μετά βρίσκεται
αντιμέτωπη με έναν νέο εφιάλτη
“Γιαννίτση”. 

Όπως τότε, το 2001, που σε μια
από τις πολλές προσπάθειες που
έχουν κάνει οι κυβερνήσεις να
απλώσουν χέρι σε ταμεία, συντά-
ξεις κι όρια ηλικίας, αναγκάστηκαν
μετά από έναν πανεργατικό απερ-
γιακό σεισμό, να τα μαζέψουν
άρον άρον. Κι αν αυτό φαντάζει
πολύ παλιό, ο εφιάλτης επανήλθε
ξάνά και ξανά στους Καραμανλή-
δες, τους Γιωργάκηδες, τους Πα-
παδήμους, τους Σαμαροβενιζέ-
λους, τώρα και στον Τσίπρα.

Οι κινητοποιήσεις έχουν προκα-
λέσει κρίση στην κυβέρνηση και
υπάρχει η δυνατότητα οι εργατικοί
αγώνες να εξελιχθούν νικηφόροι.
Λίγες μέρες μετά την απεργία στις
12 Νοέμβρη η κυβέρνηση έχασε
σε κοινοβουλευτική δύναμη, αφού
τρείς βουλευτές της δεν ψήφισαν
το πακέτο με τα προαπαιτούμενα.
Οι δυσκολίες να επιβάλλει ο Τσί-
πρας το πρόγραμμα που συμφώ-
νησε με την τρόικα μεγαλώνουν
καθώς τα στηρίγματά της στην
κοινωνία, όπως φάνηκε με την
απεργία, συρρικνώνονται δραματι-
κά, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με
τα στηρίγματά της στη βουλή,
όπως δείχνει η συνεχιζόμενη κρίση
στη Νέα Δημοκρατία, η αναζήτηση
συναίνεσης με αποτυχημένα συμ-
βούλια πολιτικών αρχηγών, ακόμα
και η συζήτηση για αναβολή των
μεταρρυθμίσεων στο ασφαλιστικό.

Αν η 12η Νοέμβρη ήταν επιτυχη-
μένη, η απεργία της Πέμπτης πρέ-
πει να είναι ακόμα πιο μαζική, να
στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση

ότι “δεν σας παίρνει να τα περάσε-
τε” και στη συνδικαλιστική ηγεσία
ότι “δεν σας παίρνει να μη συνεχί-
σετε”. 

Γιατί και η νέα γενική απεργία έρ-
χεται ως αποτέλεσμα των πιέσεων
που έβαλε στη συνδικαλιστική ηγε-
σία, αφενός η μεγαλειώδης συμμε-
τοχή στην πανεργατική απεργία
στις 12 Νοέμβρη, αφετέρου το γε-
γονός ότι με δύναμη κι αυτοπεποί-
θηση από τις 12Ν, μια σειρά κλάδοι
εργαζομένων από δημόσιο και ιδιω-
τικό τομέα, έδωσαν συνέχεια. 

Κινητοποιήσεις

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
με τις κινητοποιήσεις τους όλη τη
βδομάδα που πέρασε και το απερ-
γιακό τριήμερο που προγραμματί-
ζουν 2-4 Δεκέμβρη. Οι 5μηνίτες
συμβασιούχοι των δήμων που ορ-
γανώθηκαν, συντονίστηκαν από τα
κάτω και πραγματοποίησαν μπαράζ
στάσεων εργασίας και συγκεντρώ-
σεων. Ο συντονισμός και οι από
κοινού δράσεις ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις που εξήγγειλαν οι εργα-
ζόμενοι σε λιμάνια, ΟΣΕ και Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς. Οι εργάτες κι
οι εργάτριες των Καρφούρ που
απεργούν την 1η Δεκέμβρη και δη-
λώνουν ότι θα κλιμακώσουν. Οι ερ-
γαζόμενοι στα ΜΜΕ που με την
απειλή της απεργίας διαρκείας
ανάγκασαν την κυβέρνηση σε υπο-
χώρηση για το αγγελιόσημο. 

Από την επόμενη της εξαγγελίας
για τη γενική απεργία 3/12, ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
εξέδωσε αφίσσα και προκήρυξη
για την οργάνωση της απεργίας.
“Στις 3 Δεκεμβρίου απεργούμε και
διαδηλώνουμε πανεργατικά σε
όλες τις πόλεις. Συνεχίζουμε και
κλιμακώνουμε, μετά την πετυχημέ-
νη πανεργατική απεργία στις 12
Νοέμβρη, για να μην περάσει ο
προϋπολογισμός των περικοπών
και η διάλυση του ασφαλιστικού
που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ...”
αναφέρει μεταξύ άλλων. “Χρειάζε-
ται να σημάνει συναγερμός σε κά-
θε χώρο δουλειάς. Να προχωρή-
σουμε σε συνελεύσεις, συγκεντρώ-
σεις, ενημερώσεις σε κάθε χώρο.
Να συζητήσουμε με τους συναδέλ-
φους για τη σημασία της απεργίας
και να την οργανώσουμε. Να συγ-
κροτήσουμε απεργιακές επιτροπές
παντού, να οργανώσουμε την
απεργιακή περιφρούρηση στις 3
Δεκέμβρη και τη μαζική συμμετοχή
στην απεργιακή προσυγκέντρωση
στο Μουσείο με το πανό του σωμα-
τείου ή του χώρου”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Δυο μήνες μετά τις εκλογές επιβεβαιώνεται η ανάλυση
ότι τα αποτελέσματα δεν βγάζουν πιο δυνατό το μνημο-
νιακό μπλοκ και το εργατικό κίνημα πιο αδύνατο, αλλά
το αντίθετο.

Σε αυτή την ανάλυση προσχωρούν πολλά κομμάτια,
ένας ολόκληρος κόσμος που δεν ζει μέσα στην απογοή-
τευση και την αναμονή αλλά σε έναν πυρετό αγώνων. Οι
αγώνες αυτοί τροφοδοτούν μια σύγκρουση που έχει απο-
τελέσματα. Υπάρχει ένα μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση
στο οποίο υπάρχουν και νίκες - από τα νοσοκομεία έρχε-
ται ξεκάθαρα αυτή η εμπειρία. Κάποια παραδείγματα:

Πρώτο, οι επικουρικοί γιατροί, οι “πενταμηνίτες” των
νοσοκομείων, κέρδισαν με αγώνα ότι δεν θα απολυθούν
τον Δεκέμβρη, ότι θα πάρουν εννιά μήνες παράταση στη
δουλειά τους και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει
κλιμάκωση σε αυτή τη μάχη για να φτάσουμε στη μονι-
μοποίηση τους και να ανοίξουν κι άλλες προσλήψεις.  

Δεύτερο, ο ανταρτοπόλεμος που παίζεται αυτή τη
στιγμή στα νοσοκομεία από τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες από τα ιδιωτικά συνεργεία. Πρόκειται
για κόσμο που δουλεύει κάτω από τις πιο άθλιες συνθή-
κες και που σε συνεργασία με τα σωματεία έχουν αναγ-
κάσει την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ να μιλάει για μονιμοποί-
ηση αυτού του προσωπικού.    

Τρίτο, οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων που ξαναπροκύ-
πτουν σαν ζήτημα. Την περασμένη βδομάδα έφυγε χαρτί
από τον Πολάκη που μίλαγε για συγχώνευση των νοσο-
κομείων Έλενα και Αλεξάνδρα. 

Μετά από τις αντιδράσεις από τον ίδιο τον κόσμο αυτών
των νοσοκομείων, πριν καν οργανωθεί κάποια κινητοποί-
ηση, αναγκάστηκε το υπουργέιο σε άτακτη υποχώρηση. 

Ακόμα και το γεγονός ότι διατηρήθηκε η πανυγειονομι-
κή απεργία στις 2 Δεκέμβρη είναι δείγμα– οι πιέσεις και οι
προσπάθειες από άλλες παρατάξεις σε αντίστοιχες περι-
πτώσεις είναι για ματαίωση. Ουσιαστικά μαζί με τη γενική
απεργία την επόμενη μέρα παμε για απεργιακό διήμερο.
Τριήμερο αν υπολογίσουμε ότι η ΟΕΝΓΕ, μια ομοσπονδία
η ηγεσία της οποίας πρωτοστάτησε στο να ξεπλένει την
κυβέρνηση, βάζει στάση εργασίας την Παρασκευή.  

Αναφέρω αυτά περισσότερο για να αποδείξω ότι οι
συσχετισμοί δεν είναι αρνητικοί. Δεν άλλαξαν ξαφνικά οι
γραφειοκράτες και προκηρύσσουν αγώνες, αλλά οι ερ-
γαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν αυτή την
κατάσταση και πιέζουν για κινητοποιήσεις. Προφανώς
προσπάθειες όπως του Συντονιστικού των Νοσοκομείων
και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια παίζουν κα-
θοριστικό ρόλο. Είναι πολύ κρίσιμη η σύνδεση των εργα-
τικών κομματιών που κάθε φορά βγαίνουν σε αγώνα.  

Πρέπει να θυμηθούμε ξανά τις επιτροπές αγώνα και
τις απεργιακές επιτροπές και να ξαναστήσουμε τις
απεργιακές φρουρές αν θέλουμε να οργανώσουμε απο-
τελεσματικά τις μάχες και να κλιμακώσουμε, όπως έγινε
στις 12 Νοέμβρη. Χρειάζεται οργάνωση και πολιτική μά-
χη για να ξηλώσουμε βήμα – βήμα τα μνημόνια.  

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Αγ.Σάββας 

ΑΘΗΝΑ 
Μουσείο 10πμ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Εργατικό Κέντρο 
10.30πμ (προσυγκέντρωση
Καμάρα 10πμ)
ΠΑΤΡΑ
Εργατικό Κέντρο 10πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Εργατικό Κέντρο 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Εργατικό Κέντρο 10πμ
(προσυγκέντρωση 9:30πμ 
άγαλμα Bενιζελου) 
XANIA 
πλατεία Αγοράς 11πμ 
ΡΕΘΥΜΝΟ 
Εργατικό Κέντρο 10πμ
ΛΑΡΙΣΑ 
Κεντρική πλατεία 10.30πμ
(προσυγκέντρωση πλ. Νομαρχίας
10πμ)
ΒΟΛΟΣ 
πλατεία Ελευθερίας 10πμ 
ΞΑΝΘΗ 
Εργατικό Κέντρο 10πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Εργατικό Κέντρο 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 
Εργατικό Κέντρο 11πμ
ΕΔΕΣΣΑ
Εργατικό Κέντρο 9.30πμ

Μπορούμε να κλιμακώσουμε
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Ενάντια στον Πόλεμο και τους Φράχτες  αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες

Μ
αζί με τις πολεμικές προετοιμασίες
του Ολάντ, του Ομπάμα, του Πούτιν
και όλων των προθύμων, κλιμακώνον-

ται και οι ρατσιστικές προσπάθειες για το κλεί-
σιμο των συνόρων για τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, καταδικάζοντας εκατομμύ-
ρια ανθρώπους είτε στη βαρβαρότητα των
βομβαρδισμών είτε στη βαρβαρότητα των
πνιγμών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Μέσα σε
αυτές τις εξελίξεις η καμπάνια που ξεκίνησε η
ΚΕΕΡΦΑ για τις 23-24 Γενάρη, για ένα μαζικό
και μαχητικό συλλαλητήριο στον Έβρο, για να
ανοίξουν τα σύνορα για όλους, μετατρέπεται
σε κρίσιμη και κορυφαία μάχη του κινήματος.
Ο γύρος εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ που έγινε
την περασμένη εβδομάδα σε μία σειρά πόλεις,
γειτονιές και σχολές, είχε πολύ μεγάλη συμμε-
τοχή και πλούσια συζήτηση. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τη Δευτέρα 23/11 έγινε εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ στον Πειραιά. «Ο Αντώνης Νταλακο-
γεώργος πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, μίλησε για
την εμπειρία της απεργίας των ναυτεργατών
που η κυβέρνηση προσπάθησε να σπάσει χρη-
σιμοποιώντας τον εκβιασμό των προσφύγων
και τόνισε ότι τα συνδικάτα χρειάζεται να διεκ-
δικήσουν να μπουν καράβια από την Τουρκία
στην Ελλάδα για να μπορούν να μετακινούνται
οι πρόσφυγες με ασφάλεια», μας μετέφερε ο
Μιχάλης. «Ο Σωτήρης Αλεξόπουλος από τη
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για τους πρόσφυ-
γες, περιέγραψε την πρωτοβουλία που έχουν
πάρει για να στηθεί χώρος υποδοχής προσφύ-
γων στην Ε1 λιμάνι του Πειραιά. Η Νίκη Αργύ-
ρη, από την ΚΕΕΡΦΑ τόνισε ότι δεν πρέπει να
επιτρέψουμε στις κυβερνήσεις της ΕΕ να παί-
ξουν ακόμα πιο σκληρά το χαρτί του ρατσι-
σμού και της καταστολής, υλοποιώντας το
σχέδιο για φράχτες, Hot Spot και ενίσχυση της
FRONTEX. Στη συνέχεια έγιναν μία σειρά το-
ποθετήσεις που ανέδειξαν τη σημασία της
καμπάνιας για τις 23-24 Γενάρη και καταλήξα-
με σε διάφορες πρωτοβουλίες, όπως να περά-
σουν ψηφίσματα από τα συνδικάτα και να συγ-
κεντρωθεί οικονομική ενίσχυση για την καμπά-
νια και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τις 5
Δεκέμβρη μέρα αντιρατσιστικής δράσης με μι-
κροφωνική στον Πειραιά». 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

«Πάνω από 30 άτομα συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στα Πετράλωνα, την Τε-
τάρτη 25/11», μας είπε η Τάνια. «Ο Θανάσης
Καμπαγιάννης δικηγόρος από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής τόνισε το
ρόλο που παίζει ο φράχτης στην αύξηση των

πνιγμών στο Αιγαίο και κάλεσε στην κινητοποί-
ηση τόσο για να τον γκρεμίσουμε στην πράξη
όσο και να γκρεμίσουμε την πολιτική των κλει-
στών συνόρων που συμβολίζει. Ο Βασίλης
Κουκαλάνι, ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε
για τις απρόσμενες διαστάσεις που πήρε το κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, ενώ ο
Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ μί-
λησε για την υποκρισία των κυβερνήσεων που
αναπαράγεται και από τα ΜΜΕ, ότι δήθεν λυ-
πούνται για το δράμα των προσφύγων. Το λό-
γο πήραν στη συνέχεια ο γραμματέας της Ε’
ΕΛΜΕ, Ηλίας Μούρης που ενημέρωσε ότι πέ-
ρασε το ψήφισμα για τις 23-24 Γενάρη και επί-
σης τοποθέτηση έγινε από μέλος της Αλβανι-
κής Ομοσπονδίας, από το σύλλογο Εκτάκτων
Υπ. Πο και άλλους αγωνιστές». 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

«Τη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ Ζω-
γράφου-Ιλίσια με συμμετοχή 40 ατόμων», μας
μεταφέρει  ο Αποστόλης. «Ανάμεσα στους ομι-
λητές της εκδήλωσης ήταν η Αγλαΐα Κυρίτση
(δημοσιογράφος) που συμφώνησε στο αίτημα
να ανοίξουν τα σύνορα και τάχθηκε ενάντια
στο ρατσισμό, τον ιμπεριαλισμό και ανέδειξε
την ανάγκη για ένα αντιπολεμικό κίνημα που
θα τα τσακίσει. Η Ράνια Νενεδάκη (Κίνημα στη
Πόλη του Ζωγράφου) ανέφερε για το πόσο
σημαντικό ήταν που πέρασε παμψηφεί το ψή-
φισμα της ΚΕΕΡΦΑ στο δημοτικό συμβούλιο
του δήμου Ζωγράφου και ότι αυτό πρέπει να

αποτελέσει παράδειγμα για άλλους δήμους,
συλλογικότητες και συλλόγους. Ο Βασίλης
Παπαϊωάννου, (αντιπρόεδρος πολιτιστικού
συλλόγου ΙΛΙΣΟΣ) δήλωσε ότι ήταν επιφυλα-
κτικός με το να ανοίξουν τα σύνορα, αλλά θα
συμμετέχει στη διαδήλωση 23-24 Γενάρη. Ο
Πέτρος Κωνσταντίνου (δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας), αναφέρθηκε αναλυτικά στο θανατη-
φόρο ρόλο που παίζει ο φράχτης. Την εκδήλω-
ση χαιρέτησε και ο Δημήτρης Χαραλαμπόπου-
λος (σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου παί-
δων Αγία Σοφία'). Μετά τις εισηγήσεις των ομι-
λητών έγινε πλούσια κουβέντα και έπεσαν στο
τραπέζι πολλές ιδέες όπως αυτή της Ρούλας
για εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ πόρτα-πόρτα στη
γειτονιά του Ζωγράφου. Αρκετοί από τους πα-
ρευρισκομένους πήραν μαζί τους ψηφίσματα
και δόθηκε ραντεβού το Σάββατο στην κεντρι-
κή πλατεία για μοίρασμα υλικού της ΚΕΕΡΦΑ.
Τέλος στο συντονιστικό της 3ης Δεκέμβρη θα
οργανωθεί η 5η Δεκέμβρη ως ημέρα δράσης
στη γειτονιά με πικετοφορία, ντουντούκα και
μοιράσματα». 

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

«Εκδήλωση στο Πολυχώρο Τέχνης Ορίζον-
τας στον Κεραμεικό έγινε στις 26/11. Ο Μανώ-
λης Αφολάνιο (MC Yinka) εκπροσωπώντας το
Genaration 2 και το Πολιτιστικό Κέντρο Ανάσα
θύμισε ότι το αίτημα “ιθαγένεια για όλα τα παι-
διά” παραμένει επίκαιρο αφού μόνο 100 χιλιά-
δες παιδιά από τα 400 χιλιάδες πήραν ιθαγέ-
νεια με το νέο νόμο, ενώ δήλωσε ότι η μουσική

μπορεί να συμβάλει στην πάλη ενάντια στο ρα-
τσισμό και στην καμπάνια για το γκρέμισμα
του φράχτη», μας είπε ο Κυριάκος. «Στην αί-
θουσα της εκδήλωσης υπήρχαν οι φωτογρα-
φίες του Άρη Μεσσήνη από τους πρόσφυγες
της Λέσβου, ενώ το μήνυμά του που διαβάστη-
κε δήλωνε τη στήριξή του στην καμπάνια. Στη
διάρκεια της συζήτησης τοποθετήθηκαν ο Τζί-
μης από το συγκρότημα “Αέρα Πατέρα” και ο
Φώτης από τους “Μουτσατρέλα” που πρότει-
ναν να διοργανωθούν διάφορα καλλιτεχνικά
δρώμενα στους δρόμους και τις πλατείες της
Αλεξανδρούπολης στη διάρκεια του πανελλα-
δικού διημέρου στις 23-24 Γενάρη. Η εκδήλω-
ση έκλεισε με την προβολή του ντοκιμαντέρ
της εκπομπής “Αντιδραστήριο” που γυρίστηκε
στη Λέσβο και στο Φράχτη του Έβρου από τον
δημοσιογράφο της ΕΡΤ 3 Στέλιο Νικητόπου-
λο». 

ΠΑΤΡΑ

Την ίδια μέρα Πέμπτη 26/11, στο Εργατικό
Κέντρο Πάτρας «ο Άρης Καζάνης από την ΕΛ-
ΜΕ Αχαΐας που ήταν ομιλητής στην εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τον Π. Κωνσταντίνου, τό-
νισε ότι τα σωματεία χρειάζεται να δίνουν τη
μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία και το ρατσι-
σμό και μέσα σε αυτά τα πλαίσια στήριξε την
πανελλαδική κινητοποίηση στο φράχτη του
Έβρου. Η εκδήλωση κατέληξε σε ένα πρό-
γραμμα δράσης με κεντρικές εξορμήσεις στην
πόλη της Πάτρας», μας είπε ο Νεκτάριος. 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Την επόμενη μέρα Παρασκευή 27/11 έγινε η
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην Πετρούπολη.
«Την εκδήλωση άνοιξε η Νίκη Αργύρη από την
ΚΕΕΡΦΑ και στη συνέχεια ο Τάκης Τερζόγλου
από την ΠΟΣ-ΟΣΕ έδωσε μία περιγραφή των
πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που έχει πάρει η
Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών για να στη-
ρίξει τους πρόσφυγες και συγκεκριμένα για το
αίτημα της δωρεάν μετακίνησης των προσφύ-
γων με τα τρένα του ΟΣΕ, η οποία όπως είπε
συνάντησε την άρνηση και της διοίκησης και
της κυβέρνησης», μας είπε η Κατερίνα. «Η
Ρούλα Αλατζάκη-Τζωρτζιώτη, πρόεδρος της
Ένωσης Γονέων Πετρούπολης, αφού ενημέ-
ρωσε για τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες που πήρε η Ένωση Γονέων
αλλά και για τη τελευταία γενική συνέλευση
που συζήτησε το ψήφισμα της ΚΕΕΡΦΑ για τις
23-24 Γενάρη, τόνισε ότι χρειάζεται συντονι-
σμός της Ένωσης με την ΚΕΕΡΦΑ για κοινές
δράσεις, όπως εξορμήσεις, βιντεοπροβολές,
συναυλίες έτσι ώστε να γίνει όσο γίνεται πιο
πλατιά ενημέρωση του κόσμου της γειτονιάς.
Στην εκδήλωση συμμετείχε κόσμος από την
ΚΕΕΡΦΑ, το ΕΕΚ, τη ΛΑΕ καθώς και ανέντα-
χτοι αγωνιστές που καταλήξαμε στη διοργά-
νωση μίας κοινής μέρας δράσης στις 5 Δεκέμ-
βρη στην Πετρουπόλεως». 

ΑΙΓΑΛΕΩ

Εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Λαζαρίδη,
μαθητή 5ου Λυκείου Αιγάλεω, τον Παναγιώτη
Σάμιο, πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου Δασκά-
λων  και τη Νίκη Αργύρη από την ΚΕΕΡΦΑ, έγι-
νε το Σάββατο 28/11. «Ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Δασκάλων έδωσε συγκλονιστικές εικόνες

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12, Κεντρικά Λύκεια, 
Αίθ. Εκδηλώσεων Πειραματικού, 6.30μμ
Ομιλητές: Έφη Λατσούδη, συμμετέχει στο χωριό
«Όλοι μαζί», Αγλαία Κυρίτση περιφερειακός Σύμβου-
λος Β. Αιγαίου, Κάστρο Ένωση απόδημων Σύρων Με-
ταναστών, Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας-συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12, Γυμναστήριο Δήμου Αθηναίων
(Φορμίωνος 12, 3ος Όροφος), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, Δικηγόρος Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μιχάλης
Μιλτσακάκης, μέλος Δ.Σ ΔΟΕ, 
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Νίκη
Αργύρη ΚΕΕΡΦΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12, Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής,
7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, Δικηγόρος Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
Νίκη Αργύρη ΚΕΕΡΦΑ, 
Γαβρήλος Κασιμάτης ΠΟΣΠΕΡΤ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12, Πνευματικό Κέντρο-Πολιτιστικό
Κέντρο Ελευσίνας (Κίμωνος κ Πάγκαλου), 7μμ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12, Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου
(Πρεβελάκη και Γρεβενών), 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής ΑΠΘ 

EKΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΑΝΤΟΥ

Πάνω από 200 άτομα συμμετείχαν στη συναυλία που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης το
Σάββατο 28/11 στα πλαίσια της καμπάνιας για τις 23-24 Γενάρη στον Έβρο. Ήταν ένα μου-
σικό και ταυτόχρονα πολιτικό γεγονός που έκανε αίσθηση, αφού συμμετείχε κόσμος από
την πόλη, φοιτητές αλλά και μαθητές. Μία σειρά μουσικά σχήματα συμμετείχαν στηρίζον-
τας την καμπάνια για ανοιχτά σύνορα και γκρέμισμα του φράχτη. Ανάμεσα στα τραγούδια
χαιρετισμό έκανε η Χαρίκλεια Γιαννακίδου εκ μέρους του Συλλόγου Δασκάλων, η Λία Δα-
μιανάκη μέλος της ΕΛΜΕ Ξάνθης και ο Τζεμαλί Μιλιαζήμ από την ΚΕΕΡΦΑ. Εκατοντάδες
ενημερώθηκαν για την καμπάνια και αρκετοί δήλωσαν συμμετοχή στα πούλμαν που θα ανέ-
βουν στον Έβρο αλλά και στο μονοήμερο «Για ποια κοινωνία παλεύουμε;» που διοργανώνει
το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω στην πόλη της Ξάνθης στις 13/12.

ΞΑΝΘΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12, Κεντρικά Λύκεια, 
Αίθ. Εκδηλώσεων Πειραματικού, 6.30μμ
Ομιλητές: Έφη Λατσούδη, συμμετέχει στο χωριό
«Όλοι μαζί», Αγλαΐα Κυρίτση περιφερειακός 
Σύμβουλος Β. Αιγαίου, Κάστρο, Ένωση απόδημων
Σύρων Μεταναστών, Πέτρος Κωνσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος Αθήνας-συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΒΥΡΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12, Γυμναστήριο Δήμου Αθηναίων
(Φορμίωνος 12, 3ος Όροφος), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, Δικηγόρος 
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
Μιχάλης Μιλτσακάκης, μέλος Δ.Σ ΔΟΕ, 
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής,
Νίκη Αργύρη ΚΕΕΡΦΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12, 
Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, 
Δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
Νίκη Αργύρη ΚΕΕΡΦΑ, 
Γαβρήλος Κασιμάτης ΠΟΣΠΕΡΤ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/12, Πνευματικό Κέντρο-Πολιτιστικό
Κέντρο Ελευσίνας (Κίμωνος κ Πάγκαλου), 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12, Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου (Πρεβελάκη και Γρεβενών), 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής ΑΠΘ 
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Ενάντια στον Πόλεμο και τους Φράχτες  αλληλεγγύη στους Πρόσφυγες
από το τι έχουν σημάνει οι πόλεμοι στη Μέση
Ανατολή που στην ουσία εξέθρεψαν το ISIS και
δήλωσε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν χρέος να
πάρουν θέση» μας είπε η Μαρία. «Ο Κώστας
μίλησε για το πώς οι εικόνες από το δράμα των
προσφύγων έχουν επηρεάσει τους μαθητές
που χρειάζεται μαζί με τους γονείς και τους
καθηγητές τους να αναλάβουν δράση κατά
του ρατσισμού. Πρότεινε τη διοργάνωση μαθη-
τικής συναυλίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
και άλλοι μαθητές από το 4ο Λύκειο, γονείς και
κόσμος της γειτονιάς που είχε ενημερωθεί από
την αφισοκόλληση και τις εξορμήσεις μας. Κα-
ταλήξαμε ότι το επόμενο διάστημα θα έρθουμε
σε επαφή με συλλόγους γονέων του 4ου και
του 5ου Λύκειου καθώς επίσης και ότι θα ορ-
γανώσουμε πικετοφορία». 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Το Σάββατο 28/11, ο Συντονισμός Φορέων
και Συλλογικοτήτων Βριλησσίων πραγματοποί-
ησε άλλη μια πετυχημένη εκδήλωση με κεντρι-
κό σύνθημα "ανοιχτά σύνορα για όλους τους
ανθρώπους". Η Ιωάννα μας μετέφερε την εικό-
να: «Το πάνελ των ομιλητών αποτελούνταν από
τον Ορέστη Ηλία, δημοτικό σύμβουλο και μέ-
λος της ΚΕΕΡΦΑ, την Μαρίνα Παπαχριστοδού-
λου από το δημοτικό σχήμα της Δράσης, τη
Νεφέλη από τον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό
χώρο των Βριλησσίων και τον Μιχάλη από τους
αλληλέγγυους της κατάληψης στη Νοταρά 26.
Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες των κατοίκων
των Βριλησσίων έγινε αισθητή τόσο με τα μαζι-
κά χαρακτηριστικά που προσέλαβε και αυτή η
συζήτηση (50 άτομα), όσο και με τον πλούτο
των τοποθετήσεων και προτάσεων που ακο-
λούθησαν τις εισηγήσεις. Το ραντεβού μας
ανανεώθηκε για τις 18 Δεκέμβρη, στην συγκέν-
τρωση για την παγκόσμια ημέρα του πρόσφυ-
γα και για τις 23-24 Γενάρη στις κινητοποιήσεις
στον φράχτη στον Έβρο».

ΣΧΟΛΕΣ

Εκδηλώσεις έγιναν την περασμένη εβδομά-
δα και στις σχολές. «Μέλη των ΕΑΑΚ και της
ΚΕΕΡΦΑ καθώς και ανένταχτοι φοιτητές συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Χη-
μικό Αθήνας στις 27/11», μας είπε η Σοφία.
«Ομιλητές ήταν ο Π. Κωνσταντίνου και ο Πάνος
Σαμοθρακίτης από την ΑΣΥΧ ΕΑΑΚ ο οποίος
μίλησε για το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες που έχει αναπτυχθεί πανελλαδικά αλ-
λά και μέσα στις σχολές, όπου οι φοιτητές αγ-
κάλιασαν πρωτοβουλίες συλλογής τροφίμων
και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυ-
γες, τονίζοντας ότι αυτό το κίνημα χρειάζεται
να προχωρήσει με την κινητοποίηση ενάντια
στο φράχτη του Εβρου και την πάλη ενάντια
στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σαν συνέχεια
προτάθηκε να φτιαχτούν πανώ για τις 23-24
Γενάρη, να περάσουν ψηφίσματα από όλους
τους φοιτητικούς συλλόγους με στόχο να στα-
λεί αποστολή ενός πούλμαν από όλες τις σχο-
λές της ΦΜΣ». 

Την προηγούμενη μέρα εκδήλωση διοργά-
νωσε και η ΚΕΕΡΦΑ στη Φιλοσοφική με ομιλη-
τή τον Γιώργο Πίττα από την Επιτροπή Αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες στο Παλαί.

Κατερίνα Θωίδου

Πάνω από 90 άτομα συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση που οργάνωσε το Σωματείο Εργαζο-
μένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το
Σωματείο Εργαζομένων στην περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδος την Τετάρτη 25/11, στο Μέγαρο
Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα, με θέμα: “Πό-
λεμοι: Πηγή Προσφυγιάς”. 

Ομιλητές ήταν ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος συλλόγου εργαζομένων Αγ. Σάββας και
την ΚΕΕΡΦΑ, που έδωσε την εικόνα των σω-
ματείων στα νοσοκομεία που συμμετέχουν και
στηρίζουν την καμπάνια για τις 23-24 Γενάρη,
παλεύοντας ταυτόχρονα ενάντια στα μνημό-
νια, για ανοιχτά σύνορα και γκρέμισμα του
φράχτη στον Έβρο. Μίλησε για τις απεργια-
κές μάχες που έχουν ξεκινήσει στα νοσοκο-
μεία και κάλεσε στην πανεργατική απεργία
στις 3/12. 

Ο Δημήτρης Γιαννούσης, από τους «Γιατρο-
ούς Χωρίς Σύνορα», έκανε ένα οδοιπορικό

στις δράσεις της οργάνωσής του στις εμπόλε-
μες ζώνες και στα νησιά του Αιγαίου, καταγ-
γέλλοντας ταυτόχρονα τους βομβαρδισμούς
των κρατών που αναγκάζουν τον κόσμο στις
χώρες της Μ. Ανατολής να ακολουθούν το
δρόμο της προσφυγιάς, φέρνοντας το παρά-
δειγμα του βομβαρδισμού νοσοκομείου των
Γιατρών χωρίς Σύνορα στο Αφγανιστάν, όπου
σκοτώθηκαν γιατροί και ασθενείς. 

Η Ελπίδα Παντελάκη, Γ. Γ. Ελληνικής Επι-
τροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ-
ΔΥΕ) μίλησε για τη σύνδεση των ιμπεριαλιστι-
κών πολέμων με την προσφυγιά ενώ δεν πα-
ρέλειψε να σημειώσει τη σημασία της Δίκης
της Χρυσής Αυγής που βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε ο Τάσος
Γιακουμής, από την Ένωση Ιατρών Νοσοκο-

μείων Αχαΐας (ΕINA) ο οποίος έδωσε συγκλο-
νιστικές εικόνες από πρόσφατο οδοιπορικό
των γιατρών της ΕΙΝΑ στη Λέσβο. 

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους πή-
ραν το λόγο στη συνέχεια τόσο για να κά-
νουν ερωτήσεις στους ομιλητές όσο και για
να τονίσουν ότι αυτή η συζήτηση χρειάζεται
να ανοίξει πλατειά μέσα στην κοινωνία και το
ρόλο που έχουν να παίξουν τα συνδικάτα στη
μάχη ενάντια στον πόλεμο και το ρατσισμό.
Εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ ενημερώσαμε για
την πανελλαδική καμπάνια για τις 23-24 Γε-
νάρη και την ανταπόκριση που έχει ήδη βρει
στις σχολές της Πάτρας και γενικότερα μέσα
στη νεολαία. Στη διάρκεια της εκδήλωσης
πολλοί πέρασαν από το τραπεζάκι της ΚΕΕΡ-
ΦΑ για να ενημερωθούν, να αφήσουν το τη-
λέφωνό τους και να ενισχύσουν οικονομικά
την καμπάνια. 

Νεκτάριος Χαιντάρ

ΠΑΤΡΑ

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

Σάββατο 23 Γενάρη
Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Κομοτηνή
Διαδήλωση: Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο 3μμ
Εκδήλωση-συζήτηση: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης 7μμ: «Ανοίξτε τα
σύνορα, ρίξτε τους φράχτες, σταματήστε τους πνιγμούς σε Αιγαίο και Έβρο», με

συμμετοχή διεθνών αντιπροσωπειών. 

Κυριακή 24 Γενάρη, 
Πορεία στο Φράχτη του Έβρου, 12μες 
Κινητοποίηση στα σύνορα στους Κήπους του Έβρου, 12μες

Συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη, 6μμ, Αναχώρηση

Επικοινωνείτε με τα τηλ.:  
Αθήνα: 6932828964, 2103232871 

Θεσσαλονίκη: 6936127797-6974770802

Γιάννενα: 6981065550- 6970104366 Πάτρα: 6970988678

Ξάνθη: 6987745669 Κομοτηνή: 6978461825-6936856614

Βόλος: 6974820870 Ρέθυμνο: 6979240756

Χανιά: 6948946578 Ηράκλειο: 6977783666

Τιμή από Αθήνα 25 ευρώ και Θεσσαλονίκη 15 ευρώ. Θα υπάρχει
διανυκτέρευση στην Αλεξανδρούπολη 
Για να συμμετέχετε και να οργανώσετε δραστηριότητες, για να προμηθευτείτε
αφίσες, προκηρύξεις, μπορείτε να στέλνετε e-mail στο
antiracismfascism@yahoo.gr

KΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Ενημερωτικό τετρασέλιδο δελτίο για το διήμερο πανελλα-
δικής δράσης στον Έβρο κυκλοφόρησε η ΚΕΕΡΦΑ. 

Η πρώτη του σελίδα ξεκινάει με όλες τις χρηστικές πληρο-
φορίες για το πρόγραμμα του διημέρου και τη δήλωση συμ-
μετοχής, πλαισιωμένα με τα μηνύματα που θέλει να στείλει
αυτή η κινητοποίηση σε διεθνές επίπεδο. Απέναντι στις κυ-
βερνήσεις της ΕΕ που προσπαθούν να κλείσουν τα σύνορα
για τους πρόσφυγες την ίδια στιγμή που οργανώνουν ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις στη Μ. Ανατολή, η απάντηση είναι
“ανοίχτε τα σύνορα γκρεμίστε τον φράχτη του Έβρου για να
σώσουμε ζωές”. Απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ που
πρωτοστατεί στην ίδρυση Hot Spot και στη διαλογή των προ-
σφύγων, η απάντηση είναι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι, αυτά που δεν χωράνε είναι τα μνημόνια και οι περικοπές. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ κλιμα-
κώνεται σε όλη την Ελλάδα. Στις επόμενες σελίδες υπάρχουν
εικόνες από τις εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ σε πόλεις, γειτονιές,
σχολές, καθώς και τα ψηφίσματα στήριξης που έχουν περάσει
από σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, δημοτικά συμβούλια. 

Το δελτίο αποτελεί το εργαλείο για να απλωθεί ακόμα πε-
ρισσότερο η καμπάνια για τις 23-24 Γενάρη με στόχο ένα μαζι-
κό μαχητικό συλλαλητήριο, που θα στείλει το μήνυμα σε όλο
τον πλανήτη, ότι η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες δυναμώνει
και έχει τη δύναμη να σταματήσει την κλιμάκωση των ιμπερια-
λιστικών επιθέσεων και να γκρεμίσει τους φράχτες που σκοτώ-
νουν τους μικρούς Αϊλάν και δυναμώνουν τους φασίστες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γυρίστε στη σελίδα 13

23-24 Γενάρη στον Έβρο
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Θ
α σας μιλήσω για την κατάσταση
στη Γαλλία μετά τη νύχτα της 13ης
Νοέμβρη στο Παρίσι με τη γνωστή

επίθεση και για την τεράστια έκρηξη συναι-
σθημάτων στη χώρα, μια έκρηξη συγκίνησης
αλλά και φόβου την οποία εκμεταλλεύεται η
κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, μερικούς μήνες
πριν υπήρξε η σφαγή στο Charlie Hebdo.
Τότε όμως τα θύματα ήταν συγκεκριμένοι
στόχοι. Αυτή τη φορά ο μέσος Παριζιάνος, ο
μέσος Γάλλος ένιωσε ότι αυτό αφορά όλο
τον κόσμο γιατί θύμα θα μπορούσε να είναι
ο οποιοσδήποτε, αν όχι ο ίδιος, τότε κάποι-
ος από την οικογένειά του ή γνωστός του.

Η γαλλική κυβέρνηση χρησιμοποίησε άμε-
σα αυτή την επίθεση και συγκίνηση για να
στήσει μια ολόκληρη πολιτική. Μια πολιτική
που ξεκίνησε από το εθνικό πένθος, όλοι οι
συμπατριώτες μου εκλήθησαν να βγάλουν
τη σημαία στα μπαλκόνια τους και δόθηκε
πραγματικά μια μεγάλη σημασία στις εθνι-
κές αξίες όπως τις αποκαλεί η κυβέρνηση. Ο
Ολάντ μάς μιλούσε για τις “κοινές” μας
αξίες, τις αξίες του έθνους. Ποιές είναι
όμως αυτές; Άμεσα κηρύχτηκε κατάσταση
πολιορκίας, πρότεινε το κλείσιμο των συνό-
ρων και εικοσιτέσσερις ώρες αργότερα βομ-
βάρδιζε στη Συρία.

Αυτό λοιπόν που αποφασίσαμε είναι ότι
δεν μπορούμε να σωπάσουμε, πρέπει αντί-
θετα να εκπέμψουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό
μήνυμα το οποίο να αποτελεί μία εναλλακτι-
κή σε αυτές τις πολιτικές. 

Ποτέ δε θεωρήσαμε ότι η λύση θα ήταν
εύκολη. Ξέραμε ότι στο κοινοβούλιο η κατά-
σταση πολιορκίας θα υπερψηφιζόταν από
μια ευρύτατη πλειοψηφία. Υπήρξαν μόνο έξι
“όχι” σε αυτή τη ψηφοφορία. Την πρόταση
της κυβέρνησης ψήφισαν όλοι οι βουλευτές
του Μετώπου της Αριστεράς με το οποίο
έχει στενές σχέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Να μη ξεχνά-
με ότι είναι δύσκολο το γενικότερο περιβάλ-
λον. Πχ την προηγούμενη βδομάδα είχαν
προγραμματιστεί τρεις απεργίες, μία στις
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, μία στο
χώρο της παιδείας και μία της υγείας. Τα
συνδικάτα την τελευταία στιγμή δέχτηκαν
και ακύρωσαν αυτές τις απεργίες. Το ίδιο
έγινε και με μια συγκέντρωση για την ισότη-
τα των φύλων. 

Γρήγορα, όμως, η κατάσταση φάνηκε ότι
είναι πάρα πολύ διαφορετική από την κατά-
σταση που είχε διαμορφωθεί πριν δέκα μή-
νες. Ο κόσμος άρχισε τώρα να αντιλαμβάνε-
ται ότι αυτές οι πολιτικές, δήθεν υπέρ της δη-
μόσιας ασφάλειας, τελικά είναι πολιτικές κα-
ταπίεσης και ρατσισμού. Υπάρχει μια διάθεση
αντίδρασης την οποία βλέπουμε να αναπτύσ-
σεται πολύ πιο γρήγορα από ότι πριν από με-
ρικούς μήνες. Επίσης, σε αυτή την περίοδο εί-
χαν αναπτυχτεί κι άλλες κοινωνικές κινητοποι-
ήσεις πχ η γνωστή ιστορία με την Air France,
επίσης συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις αντι-
ρατσιστικές μεγέθους που δεν είχαμε δει στη
Γαλλία εδώ και δέκα χρόνια. Βλέπουμε ότι αρ-
χίζει ο κόσμος και αναπτύσσει μία θέληση να
μην παραμείνει στο συναίσθημα αλλά να αρχί-
σει να αντιμετωπίζει με κριτικό τρόπο όλες
αυτές τις εθνικές πολιτικές.

Διαδήλωση

Την περασμένη Κυριακή έγινε κάτι πάρα
πολύ σημαντικό. Είχε προγραμματιστεί μία
διαδήλωση υπέρ των μεταναστών και των
προσφύγων και είχε ακυρωθεί. Τελικά με τη

συνεργασία συλλογικών φορέων από γειτο-
νιές, από τους μετανάστες χωρίς χαρτιά και
τους μετανάστες γενικότερα, καταφέραμε
να γίνει αυτή η συγκέντρωση παρά την κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν πάρα πο-
λύ σημαντικό για να δοθεί μια απάντηση
στις πολιτικές του Ολάντ που να είναι στο
πνεύμα της ανυπακοής, να είναι συλλογική
και ξεκάθαρα πολιτική. 

Παρά το γεγονός ότι πολλές οργανώσεις
αποσύρθηκαν από την οργάνωση της διαδή-
λωσης γιατί αυτό που κραδαίνει η κυβέρνη-
ση είναι την ποινή έξι μηνών φυλάκισης για
όποιον διαδηλώνει “παράνομα”, μαζεύτηκαν
εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι βροντοφώ-
ναξαν συνθήματα αλληλεγγύης με τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες αλλά και
συνθήματα κατά του αστυνομικού κράτους
και της κατάστασης πολιορκίας. Αναπτύσ-
σονται πολλές δράσεις αντίστασης και σή-
μερα μάλιστα υπάρχει μια διαδήλωση όπου
χιλιάδες νέοι έφτιαξαν μια ανθρώπινη αλυσί-

δα στο Παρίσι και έμαθα ότι αυτή τη στιγμή
υπάρχουν επεισόδια στο Παρίσι, αντιμετωπί-
ζουν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη Γαλλία υπάρχει μια μακρά παράδοση
ανυπακοής στο νόμο. Να θυμίσω, έστω κι αν
είναι αρκετά χρόνια πίσω, τους αγρότες που
πήγαιναν και κατέστρεφαν φυτείες με γενε-
τικά μεταλλαγμένους σπόρους, τους καθη-
γητές που αρνήθηκαν να παραδώσουν
στους επιθεωρητές εκπαίδευσης τους κατα-
λόγους των μαθητών χωρίς χαρτιά όπως
τους είχε ζητηθεί από την ιεραχία τους, τις
μεγάλες μάχες το 2005 ενάντια στην απαγό-
ρευση των διαδηλώσεων για τους μετανά-
στες και το ίδιο είχε συμβεί και με μια διαδή-
λωση για την Παλαιστίνη στην οποία είχαν
διαδηλώσει δεκάδες χιλιάδες παρά τη ρητή
απαγόρευση από πλευράς κυβέρνησης.

Οι απαγορεύσεις δημιουργούν πολύ με-
γάλο θυμό. Μέσα σε αυτό το διάστημα, που
δεν είναι ούτε μήνας, έχουν γίνει στο Παρίσι
πάνω από χίλιες έρευνες σε σπίτια, έχουν

«περιοριστεί κατ’ οίκον» πάνω από τριακό-
σια άτομα, στήνεται δηλαδή μια πραγματική
συνολική ρατσιστική πολιτική. Και επίσης
όλο αυτό βασίζεται σε ένα «αφελές» μπέρ-
δεμα που στήνει η κυβέρνηση στο όνομα
των εθνικών αξιών μεταξύ τρομοκρατών,
μουσουλμάνων και γενειοφόρων. Είναι πολύ
αστεία τα παραδείγματα. Έχει περιοριστεί
κατ’ οίκον υπάλληλος στον οποίο έγινε
έρευνα κατοικίας και το μόνο που βρέθηκε
ήταν το Κοράνι με κάποιες σημειώσεις και
το χαλάκι προσευχής, τα οποία θεωρήθηκαν
ότι είναι πράγματα που δικαιολογούν την
απομόνωση. Κάποιον άλλον τον έχωσαν μέ-
σα μόνο και μόνο επειδή ήταν μουσουλμά-
νος, είχε γενειάδα και μία ημέρα ο άνθρω-
πος αποφάσισε να την ξυρίσει, και είπε ο
γείτονάς του ότι “για να την ξυρίζει σημαίνει
ότι θέλει να κρυφτεί”, τον κάρφωσε στους
μπάτσους και τον απομόνωσαν.

Αυτό το μείγμα μεταξύ τρομοκρατών, μου-
σουλμάνων και γενειοφόρων που προανέφε-

ρα, το ακούμε πολλά χρόνια στη Γαλλία. Το
ακούγαμε επί Σαρκοζί και αν υπάρχει ένας
ουσιαστικός λόγος για τον οποίο βγήκε ο
Ολάντ πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας
ήταν γιατί ο κόσμος ψήφισε κατά του Σαρκο-
ζί γιατί ο Σαρκοζί είχε ξεφύγει τελείως. Μι-
λούσε για την εθνική ταυτότητα και είχε
φτιάξει υπουργείο εθνικής ταυτότητας. Ο
Ολάντ το κατήργησε. Αλλά διορίζοντας το
Βαλς πρωθυπουργό του, πολύ γρήγορα ανα-
πτύχθηκαν καμπάνιες κατά των ανθρώπων
χωρίς χαρτιά, κατά των αθίγγανων, κατά των
Ρομά. Ο Βαλς είναι η προσωποποίηση της
πολιτικής δημόσιας τάξης και της ρατσιστι-
κής πολιτικής την οποία καταγγέλουμε.

Κλίμα

Αριστερά και δεξιά από κοινού ψήφισαν
και υποστήριξαν τις επιθέσεις το 2011 στη
Λιβύη, το 2013 στο Μαλί και την περασμένη
Πέμπτη, η διεύρυνση των στρατιωτικών επι-
χειρήσεων της Γαλλίας στη Συρία ψηφίστη-
καν και πάλι από όλους τους βουλευτές
εκτός του Μετώπου της Αριστεράς. Ένα κλί-
μα που είναι αρκετά εντυπωσιακό στην ομο-
φωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Γαλλία όπως και πολλές άλλες χώρες
υπέστη τις συνέπειες της κρίσης μετά το
2008. Αυτό που διαπιστώνουμε όμως εδώ και
αρκετό καιρό είναι οτι για λόγους καπιταλι-
στικού ανταγωνισμού το ποσοστό μέσου
κέρδους των μεγάλων γαλλικών επιχειρήσε-
ων είναι μικρότερο από το μέσο ποσοστό
κέρδους των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρή-
σεων των άλλων χωρών. Αυτό είναι μεγάλη
πρόκληση για τον Ολάντ, πώς θα μπορέσει
να τις βοηθήσει και γι’ αυτό το λόγο βέβαια
υποστηρίζει την εσωτερική πολιτική λιτότη-
τας του προκατόχου του και την εξωτερική
πολιτική την οποία βλέπουμε. Η όλη ιστορία
με τους μουσουλμάνους και τους τρομοκρά-
τες αποτέλεσε άλλη μια δικαιολογία κι άλλον
ένα λόγο για να επιτείνει αυτές τις πολιτικές.

Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που συμβαί-
νει στην Αριστερά. Το Μέτωπο της Αριστε-
ράς είναι διαιρεμένο. Ένα μέτωπο που στή-
θηκε πάνω σε μια πολιτική λογική ότι με τις
κινητοποιήσεις θα προχωρήσουμε και τώρα
το ίδιο μέτωπο ψηφίζει την απαγόρευση των
κινητοποιήσεων. Είναι λοιπόν πολύ επείγον
να καταφέρουμε να στήσουμε έναν αντικα-
πιταλιστικό πόλο στη Γαλλία που να αναφέ-
ρεται και στην οικονομία και ενάντια στις ρα-
τσιστικές πολιτικές. Αυτό θα μπορέσει να γί-
νει μόνο στο βαθμό που θα μπορέσουμε να
αναλάβουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αγ-
γίξουμε κι άλλες συλλογικότητες και κομμά-
τια του πληθυσμού της Γαλλίας.

Μετά από πρόταση της ΚΕΕΡΦΑ θα δου-
λέψουμε μαζί έτσι ώστε  στις 23-24 Γενάρη,
τις ημέρες που οργανώνει κινητοποίηση
ενάντια στο φράχτη του Έβρου, εμείς θα
οργανώσουμε συγκέντρωση στο Καλαί και
θα συνεχίσουμε στις 19 Μάρτη, προσπα-
θώντας να δυναμώσουμε το αντιρατσιστικό
αντιφασιστικό κίνημα. 

Βανίνα Τζιουντιτσελί

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

Χανιά Σάββατο 
5/12 Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο Κυριακή 
6/12 Αίθ. Παλιά Περιφέρεια

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: 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
Ομιλητές: Χρήστος Λάσκος, 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

Με επιτυχία έγινε το μονοήμερο εκδηλώσεων του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω “Για ποια κοινω-
νία παλεύουμε;” την Κυριακή 29 Νοέμβρη στην ΑΣΟ-
ΕΕ.

Το μονοήμερο άνοιξε με δύο συζητήσεις. Στην πρώ-
τη με θέμα “Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής κρίση
του καπιταλισμού” ομιλητής ήταν ο Πάνος Γκαργκά-
νας, διευθυντής της Εργατικής Αλληλεγγύης, ενώ τη
δεύτερη “Η εργατική αντίσταση σε Μνημόνια παλιά
και νέα” άνοιξαν ο Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος
του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια, η Ζανέττα
Λυσικάτου, ειδικευόμενη γιατρός στο Αγλαϊα Κυρια-
κού, η Μαρία Μαλέσκου, εργαζόμενη με 5μηνη σύμ-
βαση στο δήμο Καλλιθέας και ο Γιώργος Φιλιππάκης,
μέλος στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ.

Η μέρα συνεχίστηκε με τη συζήτηση για το “Πώς ο
ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;” με ομιλητές το Δημήτρη
Μπελαντή, δικηγόρο και στέλεχος της Λαϊκής Ενότη-
τας και το Λέανδρο Μπόλαρη, συγγραφέα-ιστορικό.
Ενώ παράλληλα, ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημια-
κός στη ΝΟΠΕ και ο Σωτήρης Κοντογιάννης ο οποίος
αρθρογραφεί στην Εργατική Αλληλεγγύη και το Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω, απαντούσαν στο ερώτημα
“Μέσα ή έξω από την ΕΕ;”.

“Η Αριστερά και το κράτος” ήταν το θέμα που ανέ-
λυσαν ο Πάνος Λάμπρου, μέλος της Πολιτικής Γραμ-
ματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Παπαδάκης και ο Θα-
νάσης Καμπαγιάννης, δικηγόροι και συνήγοροι της
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και οι
δύο. Την ίδια ώρα, η Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια
στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ και η Αργυρή Ερωτοκρί-
του, απόφοιτος της Ιατρικής άνοιγαν το ζήτημα “Κα-
ταπίεση και απελευθέρωση”. Ενώ ενάντια στην “Ευ-
ρώπη-Φρούριο, Καλοδεχούμενοι μετανάστες και πρό-
σφυγες” τοποθετούνταν η Νίκη Αργύρη από το συν-
τονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ, ο Προκόπης Παπαστράτης,
πανεπιστημιακός στο Πάντειο και ιστορικός, καθώς
και ο Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος στην
Εφημερίδα των Συντακτών.

Πριν το κλείσιμο του μονοήμερου, στο γεμάτο αμφι-
θέατρο Δεριγνύ, έγινε η συζήτηση “Ο πόλεμος δικός
τους, οι νεκροί δικοί μας – Πώς σταματάμε τις ιμπε-
ριαλιστικές επειμβάσεις”. Απευθείας από το Παρίσι, η
Βανίνα Τζιουντιτσελί, στέλεχος του Νέου Αντικαπιτα-
λιστικού Κόμματος (NPA) της Γαλλίας, την εισήγηση
της οποίας δημοσιεύουμε στις διπλανές στήλες, πε-
ριέγραψε τις μάχες του κινήματος μετά τις πρόσφα-
τες επιθέσεις. Μαζί της ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αθήνα, μίλησε για τη σημασία ενός
αντιπολεμικού κινήματος σήμερα.

Στις διπλανές στήλες μπορείτε επίσης να διαβάσετε
την εισήγηση της Μαρίας Στύλλου, υπεύθυνης του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω, στην καταλη-
κτική συζήτηση του μονοήμερου “Η Αριστερά πέρα
από το ΣΥΡΙΖΑ”. Οι προκλήσεις της περιόδου και τα
καθήκοντα της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής αρι-
στεράς βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Κάθε μία από τις συζητήσεις του μονοήμερου άνοι-
γε και ένα κεντρικό για το εργατικό και νεολαιίστιο κί-
νημα ζήτημα σήμερα κι αυτό φάνηκε τόσο από τη
συμμετοχή εργαζόμενων, νεολαίων, συνταξιούχων,
ντόπιων και μεταναστών όσο και τις δεκάδες τοποθε-
τήσεις και ερωτήσεις που ακολουθούσαν τις εισηγή-
σεις. Είναι μια προσπάθεια που το περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω και το ΣΕΚ θα συνεχίσουν τις επό-
μενες μέρες με τα αντίστοιχα μονοήμερα σε Χανιά
(5/12) Ηράκλειο (6/12), Θεσσαλονίκη (12/12) και Ξάν-
θη (13/12) αλλά και ξανά το επόμενο διάστημα σε το-
πικό και κεντρικό επίπεδο. Αντίστοιχα η παρουσία στα
πάνελ ομιλητών από διαφορετικές οργανώσεις της
αριστεράς επιβεβαίωσε την ανάγκη για συντροφική
συζήτηση και αντιπαράθεση πάνω στα μεγάλα πολιτι-
κά ζητήματα της περιόδου. Είναι κι αυτό ένα σημαντι-
κό κρατούμενο για τη συνέχεια.

Συντροφική συζήτηση για
όλα τα καυτά ζητήματα Μ

ετά τις εκλογές
στις 20 Σεπτέμ-
βρη, η θεωρία

που κυκλοφορούσε και
κυκλοφορεί ακόμα, ήταν
πως το αποτέλεσμα σή-
μανε από τη μία τη σταθεροποίηση της κυρίαρ-
χης τάξης και τη δυνατότητά της να περάσει
απρόσκοπτα τα μνημόνια και από την άλλη το πι-
σωγύρισμα και την ήττα της εργατικής τάξης. 

Χρειάζεται να αναποδογυρίσουμε αυτή την
εικόνα. Να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει η πολιτι-
κή κρίση για τα κόμματα της κυρίαρχης τάξης.
Η κυρίαρχη τάξη, που αποτελείται από τους
τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τις κατασκευαστι-
κές εταιρίες, τους βαρόνους των ΜΜΕ, αυτή η
δύναμη δεν έχει κόμμα, δεν έχει οργάνωση και
πολιτική έκφραση ενιαία για να περάσει τα μνη-
μόνια και να τσακίσει τις αντιστάσεις.

Αυτό σημαίνει η διάλυση της ΝΔ, του κόμμα-
τος που χτίζουν από το 1952. Το χτίσανε μετά
τον εμφύλιο, με τον Παπάγο αρχικά και τον Κα-
ραμανλή το 1956. Με ιδρώτα και αίμα, με πραξι-
κοπήματα το κράτησαν μέχρι το 1967 για να
ελέγξει τις εξελίξεις της φοβερής δεκαετίας του
’60 και το ξανάστησαν το 1974 απέναντι στο κί-
νημα που βγήκε από το Πολυτεχνείο. Κι αυτή
την στιγμή που το κίνημα βγαίνει σε σύγκρουση
με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει τη μά-
χη με νέες πανεργατικές και αναγκάζει τη συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία σε λιγότερο από ένα
μήνα να καλέσει δύο πανεργατικές με προοπτι-
κή τρίτη, αυτή η κυρίαρχη τάξη δεν έχει κόμμα.

Είναι πραγματικό ότι τα αποτελέσματα των
εκλογών του Σεπτέμβρη δώσανε, με εξαίρεση το
ΚΚΕ, μια μνημονιακή Βουλή. Κι ότι σε κοινοβου-
λευτικό επίπεδο τους λύνει τα χέρια για να περά-
σουν τα μέτρα. Χτες όμως ο Τσίπρας αναγκάστη-
κε να καλέσει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών μη
τυχόν και μπορέσει να περάσει, από αυτή τη
Βουλή, το ασφαλιστικό. Και η απάντηση που πή-
ρε είναι “όχι, δε θα σε ξελασπώσουμε εμείς”. Όχι
γιατί δε θέλουν να περάσουν το ασφαλιστικό, αλ-
λά γιατί θέλουν να πατήσουν πάνω στο Τσίπρα
μήπως μέσα από αυτό τον τρόπο καταφέρουν να
ξανασυγκροτηθούν. Εκεί έχουμε φτάσει.

Αδύναμο

Μήπως, όμως, η κυρίαρχη τάξη έχει χάσει τα
παλιά πουλέν της και βρίσκει ένα καινούργιο
που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ; Μήπως το νέο πουλέν,
που είναι πραγματικά διατεθειμένο να τα περά-
σει όλα, δίνει τη δυνατότητα για ανανέωση του
πολιτικού σκηνικού; Τέτοιες αστικές ελπίδες εί-
ναι τόσο εύθραυστες που ο Τσίπρας αναγκά-
στηκε να διαγράψει δύο βασικά του μέλη, εκ
των οποίων ο ένας είναι ο κολλητός του ο Σα-
κελλαρίδης. Ο κόσμος του βρίσκεται στις πα-
νεργατικές, θα βρίσκεται στους φράχτες, θα
δώσουμε μαζί τη μάχη ενάντια στον πόλεμο, εί-
ναι ενάντια στα μνημόνια. Το καινούργιο που-
λέν είναι πιο αδύναμο από τα παλιά.

Άρα το ερώτημα που μπαίνει στην πέρα από
το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά είναι: θα τους αφήσουμε
να ξανασυγκροτηθούν; Αυτό το ερώτημα μπαί-
νει στο ΣΕΚ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη ΛΑΕ, μπαίνει σε
όλες τις δυνάμεις που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ
ομαδικά ή ατομικά. Και το δεύτερο είναι: θα
αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να ξανασυσπειρώσει τον
κόσμο γιατί θα απογοητευτεί από το τι υπάρχει
αριστερότερα ή δε θα είναι ξεκάθαρος για το τι
υπάρχει αριστερότερα; Η απάντηση είναι όχι.

Υπάρχουν οι δυνάμεις γι’ αυτό; Η απάντηση
είναι ότι υπάρχουν. Η δύναμη που μπορεί να
πρωτοστατήσει σε αυτή τη μάχη είναι η τάξη
που τους έφερε ως εδώ, που από τη στιγμή
που εκλέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αντιστάθηκε και ανάγ-
κασε τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία να κη-

ρύξει ξανά πανεργατι-
κές. Και υπάρχουν πολι-
τικά δύο προχωρήματα.

Το πρώτο είναι οι συν-
τονισμοί από τα κάτω.
Έχει ανοίξει ένας συντο-

νισμός συγκοινωνιών με τους σιδηροδρόμους, με
τα λεωφορεία, με το ΜΕΤΡΟ μαζί με τα λιμάνια,
που ορθώνει αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις. Το
δεύτερο είναι ότι αυτό το εργατικό κίνημα πρω-
τοστάτησε στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
Δεν περιορίστηκε στα οικονομικά αιτήματα. Οι
καθηγητές στη Μυτιλήνη μπήκαν και διαδήλωσαν
ενάντια στον Τσίπρα και τον Σουλτς. 

Αυτός ο συνδυασμός έχει καθορίσει ότι η κί-
νηση του κόσμου πάει αριστερά και όχι δεξιά.
Έχουν εμποδίσει τη Χρυσή Αυγή και τη δεξιά να
καθορίσουν το κλίμα. Η κυρίαρχη τάξη έκανε τε-
ράστια προσπάθεια για να γυρίσει το κλίμα
προς τα δεξιά. Τον ίδιο φόβο με τη Γαλλία προ-
σπάθησαν να περάσουν και δεν το πέτυχαν. Αν-
τίθετα το δίδυμο της μάχης ενάντια στο ρατσι-
σμό και της μάχης με τις διεκδικήσεις είναι αυτό
που δημιούργησε το κλίμα προς τα αριστερά.

Πρωτοβουλίες

Η πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά χρειάζεται να
πάρει την πρωτοβουλία πάνω σε τρία πράγματα. 

Το πρώτο είναι η στήριξη των οικονομικών
αγώνων, των πανεργατικών αλλά και όλων των
εργατικών αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το παράδειγμα των 5μηνιτών είναι χαρακτηρι-
στικό. Πολλοί θεωρούσαν ότι αυτό το κομμάτι
δεν ήταν εργατική τάξη. Ήταν μια επισφάλεια,
μια προσωρινή ιστορία που δεν μπορούσε να
είναι κομμάτι της τάξης. Αυτή τη στιγμή η συ-
νείδηση είναι ότι είναι κομμάτι της τάξης κι έτσι
μπορούν να δώσουν τη μάχη, με τους τρόπους
που τους δίνει αυτή η τάξη, σε συμμαχία με
όλη τη τάξη κι άρα συνδικαλισμένοι και με προ-
οπτική ότι μπορούν να κερδίσουν. Τέτοια και-
νούργια κομμάτια χρειάζονται στήριξη. 

Το δεύτερο είναι η γενίκευση των μαχών. Το
αντιπολεμικό κίνημα, το κίνημα ενάντια στο ρα-
τσισμό και την ισλαμοφοβία, είναι κομμάτι του
εργατικού κινήματος. Οι επαναστάτες συνδέ-
ουν αυτές τις μάχες. Η γενίκευση είναι δύναμη,
η αποσύνδεση είναι φόβος και διάλυση ότι κά-
ποιος άλλος είναι κυρίαρχος και καθορίζει τις
ιδέες και την πολιτική.

Έτσι φτάνουμε στο τρίτο, στη στρατηγική:
Ότι η εργατική τάξη είναι το υποκείμενο, και το
να πάρει τον έλεγχο της οικονομίας και όλης
της κοινωνίας είναι η μόνη διέξοδος από αυτή
την κατάσταση της κρίσης και των πολέμων.
Αυτή η αναζήτηση χρειάζεται να γίνεται συγκε-
κριμένη. Ολόκληρα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ αρχί-
ζουν να θέλουν να μάθουν και να συζητούν την
επαναστατική στρατηγική. 

Αυτό σημαίνει οργάνωση. Σε δύο επίπεδα. Το
πρώτο είναι της οργάνωσης της τάξης από τα
κάτω. Ο Συντονισμός ενάντια στα Μηνμόνια και
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων έχουν παίξει
τεράστιο ρόλο σε αυτό. Η βάση έχει αρχίσει να
οργανώνεται και αυτή η προσπάθεια πρέπει να
συνεχιστεί με πρωτοβουλία της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς και των επαναστατών. 

Και βέβαια το δεύτερο επίπεδο είναι η πολιτι-
κή οργάνωση του προχωρημένου κομματιού
της εργατικής τάξης. Αυτή είναι η προσπάθεια
των προσπαθειών. Πρέπει και μπορούμε να πα-
λέψουμε ώστε η πέρα του ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά να
κερδηθεί στις μάχες που έχουμε να δώσουμε
μέσα στο εργατικό κίνημα, στην αντικαπιταλιστι-
κή στρατηγική και πάνω από όλα στην προοπτι-
κή μιας μεγάλης επαναστατικής οργάνωσης. Να
είμαστε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια.

Μαρία Στύλλου

Πέρα από 
τον ΣΥΡΙΖΑ

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Γέμισε το Αμφιθέατρο Δεριγνύ στην ΑΣΟΕΕ στη συζήτηση με την Βανίσα Τζιουντιτσελί

Η μάχη της Γαλλίας



 
Αμετανόητος ο κατηγορούμενος χρυσαυγί-
της Ι. Καζατζόγλου τόλμησε κατά την διάρ-
κεια της 33ης συνεδρίασης (26/11) της δίκης
των ναζί της Χ.Α. στις γυναικείες φυλακές
Κορυδαλλού να απειλήσει αυτόπτη μάρτυρα
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα επειδή
τον αναγνώρισε. 

Η Δήμητρα Ζώρζου, φοιτήτρια στο Πολυτε-
χνείο και κάτοικος της περιοχής γύρισε στο
Κερατσίνι το βράδυ της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα από βόλτα με τη φίλη της (η
οποία επίσης θα καταθέσει τις επόμενες μέ-
ρες). Περπατώντας αποφάσισαν να κάτσουν
σε ένα παγκάκι στην οδό Τσαλδάρη στη συμ-
βολή της με την οδό Κεφαλληνίας. Λίγη ώρα
μετά, θα διαδραματιζόταν μπροστά στα μά-
τια τους η επίθεση των χρυσαυγιτών και η
δολοφονία του Φύσσα.

Η μάρτυρας με πολύ ψύχραιμο τόνο που
δεν αποδεχόταν καμιά αμφισβήτηση διηγή-
θηκε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα εκτυλίχ-
θηκαν μπροστά της εκείνο το βράδυ. Μίλησε
για τους 20-30 χρυσαυγίτες που φορούσαν
μαύρα ρούχα, κάποιοι γκρι παραλλαγές, εί-
χαν ξυρισμένα κεφάλια, ήταν σωματώδεις και
κάποιοι είχαν κράνη και ρόπαλα. Η μάρτυρας
κατάλαβε από την αρχή πως ήταν χρυσαυγί-
τες από την ενδυμασία και την εμφάνισή
τους. Όταν έφτασαν στην Τσαλδάρη τους
άκουσαν να φωνάζουν «γαμώ τις μάνες σας
και τα σπίτια σας». Εκεί ήταν που είδε την πα-
ρέα του Παύλου Φύσσα που αποτελούνταν
κυρίως από άντρες και δύο γυναίκες, καμιά
δεκαριά άτομα όλοι μαζί και άκουσε τον ίδιο
τον Παύλο να φωνάζει “μαλάκες τρέξτε”.
Ενώ οι φίλοι του έφευγαν τρέχοντας, αυτός
έμεινε πίσω μαζί με ένα άλλο άτομο, ενώ λίγο
μετά επέστρεψε ακόμα ένας. 

Σε αυτό το σημείο η μάρτυρας περιέγραψε
με πολύ διαύγεια πώς λειτουργούσε το τάγ-
μα εφόδου και τις οργανωμένες επιθέσεις
κατά κύματα που είχαν περιγράψει και οι
προηγούμενοι μάρτυρες, φίλοι του Παύλου. 

“Οι μισοί χρυσαυγίτες διέσχισαν την Τσαλ-
δάρη και ήρθαν προς το μέρος του Παύλου
και των άλλων δυο που ξέμειναν μαζί του.
Εκεί άρχισαν να τους χτυπάνε με κράνη και
ρόπαλα. Οι χρυσαυγίτες που είχαν παραμεί-
νει απέναντι συνέχισαν να βρίζουν. Τους χτυ-
πούσαν τόσο όσο να τους έχουν του χεριού
τους. Για λίγο απομακρύνθηκαν, πέρασαν
απέναντι και συνέχισαν να τους βρίζουν. Πί-
σω από ένα κάδο απορριμάτων είδα δυο άτο-
μα κρυμμένα και σκυφτά. Ξαφνικά φεύγουν
από τον κάδο, περνάνε από πίσω από μένα
και τη φίλη μου επί της Τσαλδάρη και κάνουν
επίθεση στον Φύσσα, τον οποίο άρχισαν να
χτυπάνε στην πλάτη.

Ο Φύσσας γύρισε να δει από πού έρχονται
τα χτυπήματα και τότε μια άλλη ομάδα 10
ατόμων από τους 20-30 συγκεντρωμένους
χρυσαυγίτες πέρασε και πάλι απέναντι για να
τον χτυπήσουν. Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκί-
νητο μπαίνει ανάποδα στο ρεύμα και παρκά-
ρει στραβά μπροστά στη στάση λεωφορείου
που βρισκόταν ο Φύσσας. Τότε οι περισσότε-
ροι επιτιθέμενοι σταμάτησαν και πολλοί από
αυτούς ξαναγύρισαν απέναντι στο σημείο

που ήταν οι υπόλοιποι
συγκεντρωμένοι. Ξαφνιαστήκαμε. Στην αρχή
υποθέσαμε ότι το αυτοκίνητο ήταν ασφαλίτι-
κο. Από το αμάξι βγήκε ο Ρουπακιάς, έκανε 3
βήματα, αγκάλιασε τον Φύσσα και έκανε 2 κι-
νήσεις με το χέρι του. Μετά γύρισε και προ-
σπάθησε να ξαναμπεί στο αυτοκίνητο”. 

Μόνο τότε η μάρτυρας είδε δύο αστυνομι-
κούς, έναν άντρα και μια γυναίκα, που πλη-
σίασαν να δουν τι γίνεται. Ο Φύσσας φώναξε
“πιάσ’ τον με μαχαίρωσε”. Εκείνη την ώρα εί-
δε ένα άλλο άτομο να βγαίνει από τη θέση
του συνοδηγού και να προσπαθεί να αποσπά-
σει τον Ρουπακιά από τον αστυνομικό που
εκείνη την ώρα τον είχε πιάσει.

Αναγνώριση

Ήταν ακριβώς σε αυτό το σημείο που η
μάρτυρας αναγνώρισε τον χρυσαυγίτη Καζα-
τζόγλου σαν τον συνοδηγό. Ο Καζατζόγλου
με υπεροπτικό απειλητικό ύφος απευθύνθηκε
στην μάρτυρα λέγοντάς της “κοίταξέ με κα-
λά, εμένα αναγνωρίζεις από εκείνο το βρά-
δυ;”, ενώ αμέσως μετά την απείλησε  λέγον-
τας “να βγούμε έξω να σου δείξω”. Η αδια-
νόητη αυτή επίθεση του χρυσαυγίτη προκά-
λεσε ένταση αναγκάζοντας την πρόεδρο να
διακόψει, με τη μάρτυρα να αποχωρεί κλαί-
γοντας. 

Αμέσως μετά την διακοπή η μάρτυρας δή-
λωσε ότι όση ώρα κατέθετε άκουγε από τους
συνηγόρους υπεράσπισης των χρυσαυγιτών
σχόλια ότι “είναι βαλτή”, ενώ ανέφερε ότι
έχει απειληθεί με ανώνυμα τηλεφωνήματα.
Ωστόσο η έδρα προσποιήθηκε πως δεν

υπήρξε περιστατικό απειλής αλλά πως ό,τι
συνέβη έγινε κατά την διάρκεια της διακοπής
της ακροαματικής διαδικασίας.

Στην εξέτασή της από την έδρα η μάρτυ-
ρας αναφέρθηκε και σε όσα είδε στα 40' λε-
πτά που περίμεναν το ασθενοφόρο αλλά και
τι συνέβη στο ΑΤ του Κερατσινίου, λέγοντας
ότι ο Ρουπακιάς ανέβαινε τις σκάλες χωρίς
συνοδεία αστυνομικών. Όταν ρωτήθηκε από
την εισαγγελέα για τις διαφορές ανάμεσα
στην κατάθεσή της στο ΑΤ και σε αυτές που
έγιναν στη συνέχεια, η μάρτυρας ανέφερε
ότι στην πρώτη της κατάθεση οι αστυνομικοί
δεν έγραψαν όπως η ίδια τους επισήμανε,
κατά λέξη όσα τους είπε, αλλά, όπως της εί-
παν, μόνο τα σημαντικά. “Τα πραγματικά και
λεπτομερή γεγονότα είναι αυτά που κατέθε-
σα στις ανακρίτριες και στην τωρινή κατάθε-
σή μου στο δικαστήριο”, τόνισε, ενώ σε ερώ-
τηση του συνήγορου της οικογένειας Φύσσα
Α. Τζέλλη, η μάρτυρας επεσήμανε ότι η επί-
θεση ήταν οργανωμένη, καθώς ήταν συνε-
χής. “Έγιναν δύο επιθέσεις και υπήρξε ανά-
παυλα μεταξύ των δύο επιθέσεων που έδωσε
χρόνο στους επιτιθέμενους να οργανώσουν
και την δεύτερη επίθεση ενώ παράλληλα
υπήρξε και το αυτοκίνητο του Ρουπακιά που
ήλθε ανάποδα στην Τσαλδάρη” (...) “Προ-
σπάθησαν να καθυστερήσουν, με τα χτυπή-
ματα, μέχρι να έρθει το αυτοκίνητο”, ήταν η
πεντακάθαρη απάντησή της που εξηγεί γιατί
οι χρυσαυγίτες και οι συνήγοροί τους θέλη-
σαν να την σταματήσουν να μιλάει.

Κυριάκος Μπάνος
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Η
στάση των κατηγορούμενων και των
συνηγόρων τους από την αρχή της δί-
κης είναι αμετανόητα επιθετική. Σε κά-

θε νέα μαρτυρία, σε κάθε προσπάθεια να
αναδειχτούν τα γεγονότα της 18ης Σεπτέμ-
βρη 2013, οι συνήγοροι υπεράσπισης προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να αποκρύψουν
στοιχεία, να παραπλανήσουν το δικαστήριο
και να παρακωλύσουν τη δίκη. Η απειλητική
στάση τους όμως απέναντι στην Δήμητρα
Ζώρζου, σε μία πλήρως ανεξάρτητη μάρτυρα
που δεν ανήκε στην παρέα του Φύσσα, που
είδε μπροστά της όλο το περιστατικό και χω-
ρίς να φοβηθεί έφτασε να καταθέτει στο δι-
καστήριο, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 

Εντός της αίθουσας οι χρυσαυγίτες και οι
συνήγοροί τους προσπαθούν να επιβάλλουν
ένα ειδεχθές σκηνικό τρομοκράτησης των
μαρτύρων. Η πραγματικότητα είναι πως όλα
τα στοιχεία και οι περιγραφές που βγαίνουν
στην επιφάνεια αναδεικνύουν με τον πιο ξε-
κάθαρο τρόπο την οργανωμένη εγκληματική
δράση του τάγματος εφόδου της Νίκαιας,
κάτι που η υπεράσπιση δεν μπορεί με τίποτα
να κουκουλώσει. Αυτός είναι και ο λόγος που
επιτίθενται με τέτοιο τρόπο σε οποιονδήποτε
τολμάει να καταθέσει την αλήθεια ενώ με
αστείες δικαιολογίες προσπαθούν σε μόνιμη
βάση να σταματήσουν και να διακόψουν τη
διαδικασία. Ψίθυροι, ειρωνικά και υποτιμητι-
κά σχόλια, δικονομικές αστειότητες και ψευ-
τοτσαμπουκάδες είτε με την έδρα είτε με
τους συνήγορους πολιτικής αγωγής, είναι η
μόνιμη στάση τους.

Απειλές

Με αυτή την τακτική και με πρόφαση πως
δεν επιτρέπεται η φωτογράφιση της διαδικα-
σίας, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ζαρού-
λια, Αγγελέτος, τόλμησε να απειλήσει φωτο-
ρεπόρτερ που κάλυπτε το ρεπορτάζ της δί-
κης πως θα της σπάσει την κάμερα, δημιουρ-
γώντας για άλλη μια φορά επεισόδιο μέσα
στην αίθουσα. Είναι πάγια τακτική των συνη-
γόρων των χρυσαυγιτών να επιτίθενται στους
φωτογράφους. Στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση όμως η μάρτυρας έδειξε για άλλη μια φο-
ρά το θάρρος της επιτρέποντας την φωτο-
γράφισή της και δίνοντας άδεια στους φωτο-
ρεπόρτερ να εισέλθουν στο εσωτερικό τμήμα
του δικαστηρίου εκνευρίζοντας τους συνηγό-
ρους των ναζί.

Οι χρυσαυγίτες και οι συνήγοροί τους σε
πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις του φύρερ
Μιχαλολιάκου και των πρωτοπαλίκαρών του
πως στο δικαστήριο “θα λάμψει η αλήθεια”,
ακολουθούν τους πλέον παρελκυστικούς
τρόπους απόκρυψης των πραγματικών περι-
στατικών απλώνοντας σκηνικό φόβου ώστε
να μην διερευνηθούν και να αποδοθούν ευ-
θύνες στην ηγεσία της ναζιστικής συμμορίας.
Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που κάνει ανα-
γκαία την παρουσία των αγωνιστών/τριών
του αντιφασιστικού κινήματος μέσα και έξω
από την αίθουσα του δικαστηρίου στο πλευ-
ρό των θυμάτων και των μαρτύρων της δίκης
που συνεχίζεται την Τετάρτη 2/12 στις 9πμ.

Η τρομοκράτηση
των μαρτύρων
δεν περνάει

Την εν ψυχρώ δολοφονία του Π. Φύσσα
καταγγέλει αυτόπτης μάρτυρας

Η αυτόπτης μάρτυρας
στη δολοφονία Φύσσα,
Δήμητρα Ζώρζου,
καταθέτει στο
δικαστήριο. Στην κάτω
φωτό, ο
κατηγορούμενος
Καζαντζόγλου, που
τόλμησε να απειλήσει
τη μάρτυρα, κάνει, με
γυρισμένη πλάτη,
κωλοδάχτυλο στους
δημοσιογράφους και το
ακροατήριο σε
προηγούμενη
συνεδρίαση του
δικαστηρίου.
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Σ
υνεδρίασε το Σάββατο 28/11 το Πανελ-
λαδικό Συντονιστικό Όργανο της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ανοίγοντας τη συζήτηση για

τις Θέσεις της  3ης Συνδιάσκεψης που θα
πραγματοποιηθεί στις 16-17 Γενάρη. 

Μια συζήτηση πολύ πλούσια, πάνω σε όλα
τα κρίσιμα ζητήματα: Την παγκόσμια οικονο-
μία και την εκτίμηση ότι η δομική κρίση του
συστήματος συνεχίζεται και βρίσκεται μπρο-
στά σε μια νέα υφεσιακή βουτιά. Την όξυνση
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των
πολέμων και την ανάγκη ξεκάθαρης στάσης
ενάντια στις αστικές τάξεις που κλιμακώνουν
τον πόλεμο στη Συρία και μέσα στην ΕΕ, με
επίθεση στα δικαιώματα και τις ελευθερίες,
με ρατσισμό και ισλαμοφοβία. Στο πλευρό
των εξεγερμένων αραβικών μαζών που είναι
η μόνη απελευθερωτική δύναμη ενάντια
στους ιμπεριαλιστές, τα διεφθαρμένα καθε-
στώτα και τους θρησκευτικούς διαχωρι-

σμούς, ενάντια  στον αντιδραστικό άξονα Ελ-
λάδα – Κύπρος – Ισραήλ - Αίγυπτος. Τη δύ-
ναμη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα,
που ανέτρεψε κυβερνήσεις, συνέχισε και με-
τά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την υπο-
γραφή του στο 3ο μνημόνιο- όπως φάνηκε
με το σαρωτικό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα  αλλά
και τις τωρινές μεγάλες απεργίες ενάντια
στα μέτρα- και έχει οδηγήσει σε μια βαθιά
πολιτική κρίση την άρχουσα τάξη που βλέπει
τα παραδοσιακά κόμματά της στα πρόθυρα
της διάσπασης και της διάλυσης. 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις οδηγούν την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο συμπέρασμα ότι μπαίνουμε σε μια
νέα περίοδο, με τις αυταπάτες της ρεφορμιστι-
κής διαχειριστικής λύσης να διαψεύδονται και
τις δυνατότητες για αντεπιθεση του κινήματος
στον δρόμο της αντικαπιταλιστικής ανατροπής

να μεγαλώνουν, καθώς ολοένα και περισσότε-
ροι αγωνιστές έρχονται σε ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Πρωτοβουλίες
Οι πρωτοβουλίες κοινής δράσης, για την κλι-

μάκωση των εργατικών αγώνων και την οργά-
νωση της βάσης από τα κάτω, για την ανάπτυξη
της αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής πάλης
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και τον Συντονισμό σωμα-
τείων και συλλογικοτήτων κλπ, είναι βασική επι-
λογή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το επόμενο διάστημα. 

Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο των Θέ-
σεων: «Κάθε μέτωπο και πολύ περισσότερο το
«αντικαπιταλιστικό μέτωπο» δεν χτίζεται στα
«χαρτιά». Μπορεί να οικοδομηθεί σε στέρεη
βάση όταν υπάρχει παράλληλα και κοινή δρά-
ση στο κίνημα, αποφασιστικός αγώνας για την
ανατροπή της επίθεσης». Εξίσου κρίσιμη είναι

και η συζήτηση για τη
στρατηγική, η ανάδειξη
του αντικαπιταλιστικού

μεταβατικού προγράμματος που επιβάλει το
κίνημα με τους αγώνες του στην κατεύθυνση
επαναστατικής ανατροπής και όχι μια «κυβέρ-
νηση της αριστεράς» που περιορίζεται στα
όρια του «κοινοβουλευτικού δρόμου» και της
διαχείρισης του συστήματος.

Αυτά τα ξεκαθαρίσματα αποτελούν προχώ-
ρημα για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μετά τα λάθη του
προηγούμενου διαστήματος που κυνηγώντας
τη «μετωπική συμπόρευση» σπατάλησε χρό-
νο και δυνάμεις που κόστισαν στην αναγκαία
εξωστρέφειά της. Η συζήτηση που άνοιξε
στο ΠΣΟ θα συνεχιστεί στις συνελεύσεις των
τοπικών και κλαδικών επιτροπών και στο επό-
μενο ΠΣΟ στις 20/12 που θα ολοκληρώσει το
κείμενο των Θέσεων.

Γιάννης Σηφακάκης

150
περίπου αγωνιστές
από κοινωνικούς χώ-
ρους και οργανώσεις

της αριστεράς συμμετείχαν στην εκδή-
λωση που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσ-
σαλονίκης τη Δευτέρα 30/11 στο Σινέ
Αλέξανδρος, στα πλαίσια της καμπά-
νιας για την Πανελλαδική κινητοποίηση
στις 23-24 Γενάρη 2016. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή
βίντεο με εικόνες από την Ειδομένη,
του κινηματογραφιστή Βασίλη Τσαρ-
τσάνη. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός,
καθηγητής Παιδαγωγικής στο ΑΠΘ,
που τόνισε πως οι Ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις παραβιάζουν αυτή τη στιγμή τη
σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυ-
γες και εφαρμόζουν επιλεκτικά τους
κανονισμούς του Δουβλίνο και στη συ-
νέχεια επικεντρώθηκε στην ανάγκη να
πέσει ο φράχτης στον Έβρο. 

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου μίλησε για
τη σημασία της πανελλαδικής κινητο-
ποίησης στις 23-24 Γενάρη, αναφερό-
μενος στις επιθέσεις στο Παρίσι και
την ισλαμοφοβική εκστρατεία ενάντια
στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες από τα ευρωπαϊκά κράτη. Στη συ-
νέχεια η Αλεξάνδρα Πολιτάκη, δημο-
σιογράφος, έδωσε συγκλονιστικές ει-
κόνες από τα βάσανα που περνάνε οι
πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να
φτάσουν στην Ευρώπη, ενώ η Πόπη
Σαραϊδάρη, αντιπρόεδρος της Ε’ ΕΛ-
ΜΕ και μέλος του Συντονιστικού φορέ-
ων για τους πρόσφυγες, τόνισε ότι το
προσφυγικό ρεύμα παράγεται από
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της τα-
ξικής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. 

Η Ελεάννα Ιωαννίδου, πρόεδρος του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δή-
μου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τις
πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί σε
επίπεδο Δήμου και συμπλήρωσε ότι
χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν οι δο-
μές της πόλης τόσο από κρατικούς
φορείς όσο και από αλληλέγγυους για
τη φιλοξενία των προσφύγων.  

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρεμ-

βάσεις από πολλούς ομιλητές. Ο Θα-
νάσης Αγαπητός, Περιφερειακός Σύμ-
βουλος Θεσσαλονίκης με την Αντικαπι-
ταλιστική Αριστερά-Ανταρσία, αφού
ενημέρωσε για την πρωτοβουλία να τε-
θεί το θέμα των προσφύγων για συζή-
τηση στο Περιφερειακό συμβούλιο
που συνάντησε όμως την άρνηση του
περιφερειάρχη Τζιτζικώστα, κάλεσε
από τη μεριά του στην πανελλαδική κι-
νητοποίηση στις 23-24 Γενάρη. Ο Στέ-
λιος Νικητόπουλος, δημοσιογράφος
της ΕΡΤ3 μίλησε για το ρόλο της ενη-
μέρωσης στην ενίσχυση των κινημά-
των. 

Δυστυχία

Ο Φαϊζάλ από τον Παλαιστινιακό
Σύνδεσμο Βόρειας Ελλάδας, μίλησε
για την κατάσταση στη Μ. Ανατολή και
τη δυστυχία που φέρνουν οι πολεμικές
επεμβάσεις, υπενθυμίζοντας ότι οι Πα-
λαιστίνιοι ζουν την προσφυγιά εδώ και
δεκαετίες. Η Γιάννα Λαθήρα από τη Γ’

ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης τόνισε ότι χρει-
άζεται να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση
για τους πρόσφυγες της Ειδομένης με
αίτημα την ελεύθερη μετακίνησή τους. 

Παρέμβαση έκανε και Δημήτρης Αρ-
κούδης από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που εί-
πε ότι χρειάζεται να δείξουμε στην κοι-
νωνία την αλληλεγγύη μας στους πρό-
σφυγες και ανέφερε τον Ελαιώνα ως
παράδειγμα κέντρου ανοιχτής φιλοξε-
νίας. Στη συνέχεια η Ιωάννα Κατλαμού-
ση από την Αγγλική Φιλολογία τόνισε
την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών φοι-
τητών, εργαζομένων και προσφύγων
προκειμένου να υψωθεί ένας «φρά-
χτης απέναντι στο ρατσισμό» .   

Στο τέλος της εκδήλωσης αρκετοί
έκλεισαν θέση στα πούλμαν που θα
πάνε στην Αλεξανδρούπολη και στο
Φράχτη του Έβρου στις 23-24 Γενάρη,
πολλοί προμηθεύτηκαν υλικά και συγ-
κεντρώθηκαν 120 ευρώ οικονομική ενί-
σχυση για τα έξοδα της καμπάνιας. 

Μπάμπης Κουρουνδής   

Ε
κδήλωση με θέμα «7 μήνες δίκης της Χρυσής Αυγής στον
Κορυδαλλό-στη φυλακή για πάντα οι δολοφόνοι νεοναζί»
οργανώνει την Τετάρτη 9 Δεκέμβρη στις 7μμ στο Σινέ

Παράδεισος στον Κορυδαλλό (Ζάππα 4) ο Δήμος Κορυδαλλού,
η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην διεξαγωγή της δί-
κης της Χ.Α. στον Κορυδαλλό και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Ομιλητές θα είναι οι Δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής Δ. Ζώτος, Α. Τζέλλης και άλλοι, ο Δ. Ψαρράς,
δημοσιογράφος, ο Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, η Ε.
Κουμάντου, από το Goldendawnwatch, ενώ θα γίνει και χαιρετι-
σμός του Δημάρχου Σ. Κασιμάτη καθώς και παρεμβάσεις δημοτι-
κών συμβούλων, εκπαιδευτικών και μέλη του συλλόγου γονέων. 

Η εκδήλωση γίνεται λίγα μέτρα μακριά από τις φυλακές Κο-
ρυδαλλού, όπου διεξάγεται η Δίκη από τις 20 Απρίλη 2014.
Έχει σα στόχο να φέρει ξανά στην επικαιρότητα το αίτημα της
μεταφοράς της δίκης στο Εφετείο Αθηνών, όπως είχε υποσχε-
θεί από το καλοκαίρι ο υπουργός Δικαιοσύνης Παρασκευόπου-
λος. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, είχε συγκροτηθεί λίγο
πριν την έναρξη της δίκης με τη συμμετοχή του Συλλόγου Δα-
σκάλων Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας, της Β’�ΕΛΜΕ Πειραιά, της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κορυδαλλού, των Αθλητικών Σωμα-
τείων, όλων των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Κορυδαλ-
λού και της ΚΕΕΡΦΑ, διεκδικώντας τη μεταφορά της δίκης, κα-
μία αναβολή της ημερομηνίας έναρξής της και απαιτώντας την
καταδίκη των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα.   

Μετά από τις αποκαλύψεις στη διάρκεια της ακροαματικής
διαδικασίας των 7 μηνών, των ευθυνών για τις δολοφονικές επι-
θέσεις των ταγμάτων εφόδου της ίδιας της ηγεσίας των ναζί
της Χρυσής Αυγής αλλά και της ασυλίας που είχαν από την
ΕΛΑΣ, το αίτημα του αντιφασιστικού κινήματος να ολοκληρωθεί
χωρίς κωλυσιεργίες η δίκη, να καταδικαστούν και να πάνε φυ-
λακή οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής για τα εγκλήματά τους,
αποχτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Το αντιφασιστικό κίνημα
χρειάζεται να συνεχίσει για να μην επιτρέψουμε στους νεοναζί
να παριστάνουν το «νόμιμο πολιτικό κόμμα» και να απολαμβά-
νουν διευκολύνσεις και κρατική χρηματοδότηση για να ανασυν-
τάξουν τα τάγματα εφόδου.

«Ο αγώνας για να μην επανανομιμοποιηθούν οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, τώρα που επιχειρούν να σηκώσουν κεφάλι, χύ-
νοντας ρατσιστικό δηλητήριο κατά των κατατρεγμένων προ-
σφύγων, είναι καθοριστικής σημασίας για όλο το εργατικό και
λαϊκό κίνημα, για όλο τον κόσμο που παλεύει για μια καλύτερη
κοινωνία, χωρίς μνημόνια που σπέρνουν τη φτώχεια, χωρίς
φράχτες που πνίγουν γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο», αναφέρει
το κοινό κάλεσμα στην εκδήλωση.

Εκδήλωση 
στον 
Κορυδαλλό

H Θεσσαλονίκη 
ενάντια στους φράχτες

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Βήματα προς την Γ’ Συνδιάσκεψη

Θεσσαλονίκη, 30/11
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Ο
ι εθνοκαθαρτικές διαδικασίες (κάποιες εκ των οποί-
ων πήραν και το νομικό χαρακτηρισμό της "γενοκτο-
νίας") που έλαβαν χώρα τόσο στα ελληνικά όσο και

στα τουρκικά -και όχι μόνο- εδάφη στην περίοδο των βαλκα-
νικών πολέμων και του Α’�ΠΠ και κορυφώθηκαν κατά τη μι-
κρασιατική εκστρατεία-καταστροφή, ήταν η απάντηση στο
πληθυσμιακό πρόβλημα των κρατών που δημιουργήθηκαν
από τη διάλυση της πάλαι ποτέ οθωμανικής αυτοκρατορίας,
η οποία αποτελούνταν από πολλές διαφορετικές και ανακα-
τεμένες εθνότητες (οι οποίες, μετά τις εθνοκαθαρτικές δια-
δικασίες, μετατράπηκαν σε "μειονότητες"). 

Απάντηση που δόθηκε σε συνεργασία με όλες τις μεγά-
λες ιμπεριαλιστικές Δυνάμεις της Ευρώπης, προκειμένου να
συσταθούν πληθυσμιακά ομοιόμορφα "εθνικά κράτη", με το
απαιτούμενο, ξεριζωμένο και διατεθειμένο προς μισθωτή
εργασία, εργατικό δυναμικό, κοινή γλώσσα, κοινά ήθη κι
έθιμα αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης κλπ, προς
εξυπηρέτηση των αναγκών της πρωταρχικής καπιταλιστικής
συσσώρευσης που πραγματοποιούνταν τότε στην
"καθ�ημάς ανατολή". Διαδικασίες με ξεκάθαρη ταξική αφε-
τηρία (άνοδο στην εξουσία των αστών) και ταξικό προσανα-
τολισμό, καθώς εξολόθρευαν αυτούς που δεν είχαν περιου-
σία να ανταλλάξουν με τη ζωή τους ούτε τα υλικά μέσα για
να ξεφύγουν από το διωγμό. 

Τόσο οι νεότουρκοι του κεμαλικού εθνικισμού (ανερχόμε-
νη αστική τάξη Τουρκίας), όσο οι ελληνικές κυβερνήσεις
(των ελλήνων αστών) προχώρησαν σε αυτές, όπως και στις
πολεμικές συγκρούσεις, χρησιμοποιώντας καθένας τις σφα-
γές του άλλου σαν δικαιολογία για τις δικές του, προκειμέ-
νου να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη "λαϊκή συναίνεση"
και ασφαλώς συμμετοχή. 

Συμπληρωματικά

Ωστόσο, ούτε οι εθνοκαθάρσεις/γενοκτονίες έγιναν "εξαι-
τίας" των πολέμων, ούτε οι πόλεμοι "εξαιτίας" των εθνοκα-
θαρτικών σφαγών, αλλά και τα δύο έγιναν παράλληλα, συμ-
πληρωματικά και με τον ίδιο σκοπό: οι πόλεμοι χάραζαν με
αίμα τα σύνορα και οι εθνοκαθάρσεις/γενοκτονίες καθάριζαν
με αίμα πληθυσμιακά το εσωτερικό, προς συγκρότηση των
νέων αστικών "εθνικών κρατών" -δηλ προς εξυπηρέτηση των
αναγκών της "πρωταρχικής κεφαλαιακής συσσώρευσης". 

Από τους ινδιάνους της Αμερικής, που σφαγιάστηκαν από
τους ευρωπαίους αποίκους, μέχρι το Γολοντομόρ της Ου-
κρανίας ή το Ολοκαύτωμα των Εβραίων, όλες οι περιπτώ-
σεις συνδέονται με διαδικασίες, πρωταρχικής ή μη, "συσσώ-
ρευσης κεφαλαίου" - είτε μιλάμε για "γενοκτονία" είτε για
"εθνοκάθαρση", το "έγκλημα" είναι ο καπιταλισμός αυτοπρο-
σώπως.  

Νομικά, ωστόσο, σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο,
"έγκλημα" συνιστά η πράξη που έχει χαρακτηριστεί ως "γε-
νοκτονία", η νομική ευθύνη της οποίας σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποιον "λαό", ως τέτοιο, καθώς
ο "λαός" δεν έχει νομική υπόσταση, αλλά μόνο σε συγκεκρι-
μένα πρόσωπα ή οργανωμένες ομάδες, κρατικές υπηρεσίες
ή κράτη. Ο ίδιος ο νομικός ορισμός της πράξης ως "έγκλη-
μα" (Διακήρυξη ΟΗΕ 9-12-1948), που έγινε μετά τον Β’�ΠΠ
(και την κατακόρυφη άνοδο της ταξικής πάλης σε αυτόν),
όσο και η απόδοσή του σε κάθε περίπτωση, σηματοδοτεί νί-
κη των κατατρεγμένων λαών (οι νίκες πρώτα κερδίζονται
στο πεδίο της ταξικής πάλης και μετά "φαίνονται" στο νομι-
κό εποικοδόμημα). Το ότι οι κυρίαρχες τάξεις σπεύδουν να
το εκμεταλλεύονται η μία έναντι της άλλης στον μεταξύ
τους ανταγωνισμό, δεν αλλοιώνει την ταξική του σημασία.
Απλά αποκαλύπτει άλλη μια φορά την πραγματικά αξιοθαύ-
μαστη ικανότητα των αστών να βγάζουν από παντού κέρδος
-και από τους εργατικούς αγώνες, κυρίως από αυτούς.

Κωσταντίνα Πετράκη, Νέο Ηράκλειο

Γενοκτονία 
ή εθνοκάθαρση;

ΕΔΟΕΑΠ: Το εκ προμελέτης 
έγκλημα συνεχίζεται

Η
“δουλειά” που έχει "αναλάβει", όπως όλα τα γεγονότα
δείχνουν και «εκτελεί» με συνέπεια ενάντια στα συμ-
φέροντα των μελών-μετόχων του ΕΔΟΕΑΠ το πραξι-

κοπηματικό προεδρείο του Ταμείου, συνεχίσθηκε και την
εβδομάδα που πέρασε.

Το «έργο» τους μιλάει από μόνο του:
� Με τον χαρακτήρα επείγοντος και εκβιαστικά “γιατί δεν

έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις”, η πλειοψηφία του Συμ-
βουλίου με πρόταση του Ταμία ζήτησε και πέτυχε σε έκτακτο
Συμβούλιο, την Τρίτη με πλειοψηφία του ενός, την εκποίηση
δύο σειρών κρατικών ομολόγων με ζημία, η οποία κινείται με-
ταξύ 35% και 45% τουλάχιστον. Που πάει να πει, δίνεις ομό-
λογα που έχεις αγοράσει π.χ. 9 – 10 εκ. ευρώ και παίρνεις πί-
σω 5,5 – 6 εκ. ευρώ. Κάντε την αφαίρεση για να βρείτε την
ζημιά.

� Το πόσο άγριο είναι το “έγκλημα” όμως, το καταλαβαίνεις
την επόμενη ημέρα, όταν μαθαίνεις εμβρόντητος ότι το έκα-
ναν αυτό, ενώ ήξεραν ότι έρχεται εκκαθάριση από το ΕΤΑΠ –
ΜΜΕ, ίση με 1,5 εκ. ευρώ, που θα μπορούσε να καλύψει τις
ανάγκες πληρωμών, όπως ενημερωθήκαμε επισήμως, εντός
Δ.Σ από τον αρμόδιο υπάλληλο του τομέα Εσόδων του Ταμεί-
ου.

� Γιατί αυτή η εγκληματική βιασύνη να χάσουμε τόσα εκα-
τομμύρια; Καμία απάντηση. Πέραν αυτού βέβαια δεν πήραμε
καμία απάντηση και στο γιατί αρνήθηκαν να συμβουλευτούν
τον θεσμικά κατοχυρωμένο στον ρόλο αυτό, χρηματοοικονο-
μικό σύμβουλο που έχουμε προσλάβει για να μας εγγυάται,
το τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι
κακής και επικίνδυνης διαχείρισης για το ταμείο...

� Στην συνέχεια, με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η
“πλειοψηφία” των έξι, που μερικές φορές γίνεται των πέντε
συν ένα λευκό, πέρασε περικοπές στις αμοιβές των υπαλλή-
λων της τάξης του 10% μεσοσταθμικά, αλλά για ορισμένους

έως και 32% και κόστος 270 χιλ. ευρώ !
Και εδώ, με διαδικασίες «αποφασίζουμε και διατάσσου-

με»...
� Και κλείσαμε, με την διπλή περικοπή των επικουρικών

συντάξεων που "τσάκισε" χωρίς καμία διάκριση “πλούσιους
και φτωχούς” συνταξιούχους. Άδικες οριζόντιες περικοπές.

Το πρώτο σκέλος της περικοπής ήταν δύο συντάξεις, οι
οποίες με παλιότερη απόφαση του ΔΣ για να μη περικοπούν
από τον σχετικό μνημονιακό νόμο, είχαν ενσωματωθεί μοιρα-
σμένες στους μήνες που πληρώνονταν. Τώρα μπαίνουν στην
προκρούστεια κλίνη της πλειοψηφίας και... ξεχάστε τες από
την 1/1/2016. Το δεύτερο σκέλος της περικοπής είναι επίσης
οριζόντιο και είναι της τάξης του 8% πάνω στην προηγούμε-
νη περικοπή. Συνολικά, το 2016 οι συνταξιούχοι του ΕΔΟΕΑΠ
θα δουν τις συντάξεις τους μειωμένες αθροιστικά, περίπου,
κατά 3,2 εκατ. Ευρώ (ανάλογα με το ύψος της επικούρησης,
η μείωση πιθανόν ξεπερνά και το 25%)!

Αν δηλαδή κάνουμε μια “σούμα”, η πλειοψηφία των έξι μέ-
σα σε λιγότερο από τρεις ώρες προκάλεσε “αθροιστικά” στα
μέλη του Οργανισμού μια ζημιά περί τα έξι εκατ. Ευρώ, από
την εκποίηση των ομολόγων και τις περικοπές συντάξεων και
μισθών!

Αυτό πρέπει να ψάξει κανείς πολύ μέσα σε Οργανισμούς
που διοικούνται από εκλεγμένους εκπροσώπους εργαζόμε-
νων για να το συναντήσει αλλού.

Και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι μπορεί να βρεθεί κάτι
ανάλογο.

Αυτά για την ενημέρωση των μελών και των μετόχων του
Ταμείου.

Για όσο βέβαια αυτό θα καταφέρνει να μένει όρθιο με τέ-
τοια δυνατά και εκ των έσω, «χτυπήματα».

Γιάννης Αγγέλης – Πόπη Χριστοδουλίδου.
Μέλη του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Συγκέντρωση και πορεία
στα γραφεία της Frontex στον
Πειραιά έγινε το Σάββατο
28/11 με πρωτοβουλία του
Συντονισμού σωματείων/φοι-
τητικών συλλόγων/συλλογικο-
τήτων για το προσφυγικό. Με
βασικά συνθήματα «Frontex
σημαίνει πρόσφυγες πνιγμέ-
νοι» και «τη Frontex κλείστε τα
σύνορα ανοίξτε», οι συγκεν-
τρωμένοι ξεκίνησαν από το
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά,
στη συνέχεια βάδισαν μέσα
από το Λιμάνι και κατέληξαν
στο υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, όπου και στεγάζον-
ται τα γραφεία της Frontex
από το 2010. 

Στην κορυφή της πορείας
ήταν το κοινό πανώ του Συντο-
νισμού και στη συνέχεια ακο-
λουθούσαν το πανώ του Συλ-
λόγου Δασκάλων Κερατσινίου-

Περάματος, του Συλλόγου
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου,
της ΠΕΝΕΝ, το κοινό πανώ
των φοιτητικών συλλόγων Με-
ταλλειολόγων, Χημικών Μηχα-
νικών, Φυσικού, Χημικού, Γε-
ωολογικού και Πληροφορικής,
της Πακιστανικής Κοινότητας,
της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
της Πρωτοβουλίας Αγώνα και
Αλληλεγγύης για πρόσφυγες
και μετανάστες στα Νότια
προάστια, της Εργατικής Λέ-
σχης Κερατσινίου, της Αντιπο-
λεμικής Διεθνιστικής Κίνησης
και της ΟΡΜΑ. 

Ο Συντονισμός ετοιμάζει την
επόμενη συνέλευσή του, ενώ
ήδη έχει αποφασίσει όπως
ανακοινώθηκε και στο τέλος
στης πορείας τη συμμετοχή
του στο πανελλαδικό διήμερο
ενάντια στο Φράχτη του
Έβρου στις 23-24 Γενάρη.

Πορεία ενάντια 
στην FRONTEX

Το ΔΣ της Γ’� ΕΛΜΕ Αθήνας συμπαραστέκεται
στην Επιτροπή Κατοίκων Αλεπότρυπας Κυψέλης και
συμπαρατάσσεται στο δίκαιο αγώνα τους για την
απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό
Βρύαντος 27-29 (Αλεπότρυπα-Κυψέλη).

Μετά από μακρόχρονους αγώνες της Επιτροπής
εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
(Διαύγεια 30-3-15) απόφαση εκτέλεσης κατεδάφισης
της τελεσίδικα αυθαίρετης κεραίας. Δυστυχώς πήρε
αναβολή στις 21/4/15. Υπήρξε διαμαρτυρία στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο Αθήνας στις 28/5/15. Η Αντιδήμαρ-
χος Πολεοδομίας και η πλειοψηφούσα παράταξη δε-
σμεύτηκαν να απαντήσουν αλλά μέχρι σήμερα δεν
υπήρξε καμιά ενημέρωση ούτε απάντηση στο αίτημα
της Επιτροπής.

Επισημαίνουμε ότι η κεραία βρίσκεται σε μια πυ-
κνοκατοικημένη περιοχή, κοντά σε σχολικούς και
αθλητικούς χώρους.

Απαιτούμε να απομακρυνθεί άμεσα η κεραία και
ζητούμε από το Δήμο Αθήνας να προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της Επιτροπής.

Να απομακρυνθεί 
η κεραία 
στην Αλεπότρυπα
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εργατικη αλληλεγγυη σελ.15Νέα από τους χώρους

Πρώτη δύναμη αναδείχτηκαν οι
Παρεμβάσεις στις εκλογές για το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου Δασκάλων Δυτικής Αττικής.
Η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση
(Παρεμβάσεις) πήρε 153 ψήφους
και 3 έδρες, η Αυτόνομη Παρέμβα-
ση 119 ψήφους και 2 έδρες, η  ΔΑ-
ΚΕ 116 ψήφους και 2 έδρες και το
ΠΑΜΕ 91 ψήφους και 2 έδρες.  

Από τις Παρεμβάσεις στο νέο ΔΣ
εκλέγονται ο Πασχάλης Ταπεινό-
πουλος, η Νένα Ιακώβου και η
Σταυρούλα Δομούζη. 

Ο Π. Ταπεινόπουλος μας έστειλε
την παρακάτω ανταπόκριση από τις
περιοδείες που έγιναν για να οργα-
νωθεί η εκλογοαπολογιστική συνέ-
λευση και να εξασφαλιστεί η μαζική
παρουσία των δασκάλων στις εκλο-
γές του συλλόγου.

«Η πλειοψηφία των συναδέλφων,
ακόμα και μεγάλο μέρος των "απο-
γοητευμένων", συμφωνεί στο ότι
αυτά που παλέψαμε συλλογικά, μα-
ζικά και μαχητικά, είτε τα κερδίσαμε
είτε βάλαμε φρένο στην πολιτική
των από πάνω. Συμφωνεί ότι είναι
άλλο να υπογράφουν μνημόνια στη
Βουλή και άλλο να τα εφαρμόζουν
πάνω στα κεφάλια μας και οι αγώ-
νες ειδικά σε αυτό το επίπεδο
έχουν να δώσουν πολλές εμπειρίες
για το πως μπλοκάραμε σχεδια-
σμούς τους, οπότε δεν είναι χαμέ-
νος κόπος ή τουφεκιές στον αέρα
και το σημαντικότερο: σχεδόν σε
όλα τα σχολεία που πήγα, υπήρχε
κομμάτι συναδέλφων (κυρίως νέοι
αναπληρωτές επισφαλείς ειδικότη-
τες κτλ, αλλά και παλιοί που έχουν
παραστάσεις από τις μάχες του
κλάδου και του κινήματος) οι οποίοι
σχημάτιζαν πηγαδάκια και ανοίγαμε
πιο αναλυτική κουβέντα στη συνέ-
χεια (όχι μόνο για τις εκλογές, αλλά
πώς θα πάρουμε την υπόθεση στα
χέρια μας, πώς θα πείσουμε κι άλ-
λους συναδέλφους να απεργούν). 

Αυτό το κομμάτι κόσμου που
έχει διάθεση να παλέψει είναι ορα-
τό σχεδόν σε κάθε σχολείο και
πρέπει να βρεθούμε δίπλα του, να
οργανώσουμε μαζί του, να μεγα-
λώσουμε την επιρροή του, ώστε να
κερδίζουμε σ’ αυτή την προοπτική
κι όλους τους σημερινούς "απο-
γοητευμένους". Όταν η αριστερά
παίρνει 7 από τις 9 έδρες του ΔΣ
το αποτέλεσμα δεν δείχνει παραί-
τηση, αλλά διάθεση ενός κόσμου
να τραβήξει ακόμα παραπέρα την
αριστερή στροφή του κόσμου που
τις απαιτήσεις του η κυβέρνηση τις
έχει αφήσει πλήρως ακάλυπτες».

Σύλλογος 
Δασκάλων 
Δ. Αττικής
Πρώτη δύναμη 
οι Παρεμβάσεις

Σ
ε απεργία διαρκείας βρίσκονται οι εργαζό-
μενοι στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις
συμφερόντων Ζούρα αφού παραμένουν

απλήρωτοι από τον Ιούνιο. Την Πέμπτη 26/11
βρέθηκαν στο υπουργείο Εργασίας (την ίδια
ώρα με τους πενταμηνίτες των Δήμων) διεκδι-
κώντας να δοθεί λύση. 

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Απεργούμε
από τις 14 Νοεμβρίου 2015 με απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων
που έγινε τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας. Η
απόφασή μας αυτή ήρθε μετά από πολλές δε-
σμεύσεις της εργοδοσίας που δεν τηρήθηκαν,
ότι θα ικανοποιήσει κάποια αιτήματα.

Διεκδικούμε: Να καταβληθούν τα δεδουλευμέ-
να για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο και επίδομα αδείας 2015. Να ανακλη-
θούν οι απολύσεις. Λήψη μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας για να μη δουλεύουμε

με το ΧΑΡΟ πάνω από τα κεφάλια μας. Χορήγη-
ση μέσων ατομικής προστασίας. Να υπογραφεί
η επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Επαναφορά των δρομολογίων των λεωφορείων
στο τμήμα του σφαγείου και ικανοποίηση των ιδι-
αίτερων αιτημάτων για κάθε τμήμα.

Μέχρι σήμερα η εργοδοσία προσπαθεί με όλα
τα μέσα να σπάσει την απεργία μας. Έχουν γίνει 3
φορές συλλήψεις, έχουμε δεχτεί μηνύσεις, έχουμε
έρθει αντιμέτωποι με σωματώδεις «αγνώστους» εκ
των οποίων μάλιστα ο ένας οπλοφορούσε, έχουμε
έρθει αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής, τα
ΜΑΤ, την ΟΠΚΕ. Σε άλλες περιπτώσεις, ενώ η
πλειοψηφία των εργαζομένων δεν έχει πάρει δεκά-
ρα, η εργοδοσία έχει πληρώσει σε συγκεκριμέ-
νους συναδέλφους έναν, δύο, τρείς μισθούς ώστε
να μπουν για δουλειά. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις

έχει τρομοκρατήσει συναδέλφους και τους έχει
βάλει για δουλειά με τον φόβο της απόλυσης».

Επίσης, καλούν όλους τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους να δείξουν την ταξική τους αλληλεγ-
γύη. «Καλούμε όλη την εργατική τάξη και το λαό,
πρώτα και κύρια τους συνδικαλιστικούς φορείς
να δείξουν εργατική – ταξική αλληλεγγύη με κάθε
τρόπο στον πολυήμερο αγώνα μας για να είναι νι-
κηφόρος. Για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγ-
κης μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα του
σωματείου μας και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία
Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών (210 5221137).
Για κατάθεση χρημάτων ο αριθμός λογαριασμού
του σωματείου μας είναι στην Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδας GR7301104880000048800159971.

Ένας για όλους και όλοι για έναν!». 

Πετυχημένη
Γενική Συνέλευ-
ση οργανώθηκε

στην Καλών Τεχνών την Πέμπτη
26/11 με αποφάσεις για όλα τα
ανοιχτά μέτωπα. Αρχικά ο κόσμος
που συγκεντρώθηκε στη συνέλευ-
ση άνοιξε την κουβέντα για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
ως φοιτητές μέσα στη σχολή. Σε
σχέση με την έλλειψη υλικών, την
έλλειψη καθηγητών, με τη σίτιση. 

Από τη δική μας μεριά συνδέ-
σαμε αυτά τα προβλήματα με την
γενικότερη κατάσταση: με τα μνη-
μόνια, τον πόλεμο, τους πρόσφυ-
γες. Τελικά, κατέβηκε ένα κοινό
πλαίσιο το οποίο υπερψηφίστηκε
από την πλειοψηφία των φοιτη-
τών. 

Αποφασίσαμε ότι θα δούμε τον
Πρύτανη για να του ζητήσουμε να
λυθούν τα προβλήματα της σχο-
λής, ότι θα συμμετέχουμε στην
Πανεργατική Απεργία της Πέμ-
πτης 3 Δεκέμβρη με προσυγκέν-
τρωση στις 11πμ στο Μουσείο και

ότι θα συμμετέχουμε στις διαδη-
λώσεις για τη Frontex στον Πει-
ραιά και τη διαδήλωση στις 6 Δε-
κέμβρη στα εφτά χρόνια από τη
δολοφονία του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου. Επίσης, αποφασίστηκε
ότι θα συμμετέχουμε ενεργά στην
καμπάνια ενάντια στο φράχτη
στον Έβρο, ενώ φτιάχτηκε Οργα-
νωτική Επιτροπή που θα δει όλα
τα ζητήματα σε σχέση με την καμ-
πάνια. Ακόμα, βγήκε ψήφισμα για
τους πέντε συλληφθέντες φοιτη-
τές που απειλούνται με έκδοση
στην Ιταλία μετά από τη συμμετο-
χή τους σε διαδήλωση της Πρωτο-
μαγιάς στο Μιλάνο.

Την Παρασκευή 27/11 στη συνάν-
τηση με τον Πρύτανη αναδείξαμε
τα προβλήματα της σχολής. Σε
σχέση με τους πρόσφυγες ζητήσα-
με να διατεθούν χώροι της σχολής
για φιλοξενία και να αυξηθούν οι
μερίδες φαγητού έτσι ώστε να μπο-
ρούν να έχουν όλοι να φάνε. 

Ελίζα Κρικώνη, 
ΑΡΚΑΣ-ΕΑΑΚ, Καλών Τεχνών 

ΑΣΚΤ
Mαταιώθη-

κε ο πρώτος
πλειστηρια-

σμός για το οικόπεδο στο οποίο
βρίσκεται η Βιομηχανική Μεταλλευ-
τική (ΒΙΟΜΕ) στη Θεσσαλονίκη την
Πέμπτη 26 Νοέμβρη μετά την κινη-
τοποίηση εργαζόμενων και συμπα-
ραστατών. Νέο κάλεσμα στα Δικα-
στήρια υπάρχει για τις 3 Δεκέμβρη
(εκκρεμεί τι θα γίνει λόγω της Γενι-
κής Απεργίας). 

Το Σωματείο εργαζόμενων αναφέ-
ρει: «Μετά την πετυχημένη παρέμ-
βαση του Σωματείου εργατοϋπαλ-
λήλων της ΒΙΟΜΕ, με την βοήθεια
και την υποστήριξη εκατοντάδων
αλληλέγγυων και υποστηρικτών, μα-
ταιώθηκε ο πρώτος πλειστηριασμός
για το οικόπεδο της ΒΙΟΜΕ. Από
νωρίς το πρωί εργαζόμενοι και αλ-
ληλέγγυοι είχαν μαζική παρουσία
έξω από το γραφείο πλειστηρια-
σμών στον δεύτερο όροφο των δι-
καστηρίων Θεσσαλονίκης. 

Όσο περνούσε η ώρα τόσο μεγά-
λωνε το κύμα συμπαράστασης που

υπολογίζεται να ξεπέρασε τους 250
ανθρώπους, οι οποίοι με υπομονή
και επιμονή παρέμειναν όσο χρει-
άστηκε μέσα κι έξω από τα δικαστή-
ρια. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν
όλες οι δυνάμεις που συσπειρώνον-
ται στην Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλ-
ληλεγγύης στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ,
στο Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγ-
γύης, αλλά και πολλοί αλληλλέγ-
γυοι/ες -  όπως απολυμένοι εργαζό-
μενοι της Coca-Cola, της ΕΡΤ3, της
ΕΛΒΟ, του Αγγελιοφόρου, του Κοι-
νωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, του
σωματείου Βιβλίου & Χάρτου, της
Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δικη-
γόρων και άλλοι πολλοί. 

Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι και
αλληλέγγυοι με συνθήματα, πανό και
παλμό, έδειξαν με τον καλύτερο τρό-
πο προς όλες τις κατευθύνσεις πως
όχι μόνο δεν θα επιτραπεί ο πλειστη-
ριασμός του οικοπέδου της ΒΙΟΜΕ,
αλλά όλοι και όλες μαζί ενωμένοι θα
υπερασπίσουν το εγχείρημα που
κρατάει ψηλά τη σημαία της αξιο-
πρέπειας και του αγώνα».

Aπεργία διαρκείας στου Ζούρα

Συνεχίζουν το δίκαιο αγώνα τους
οι εργαζόμενοι της Ανακύκλωσης
στο Ηράκλειο αφού στην τριμερή
συνάντηση που έγινε την Παρα-
σκευή 27/11 με την παρουσία της
Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ηρακλείου, της εταιρείας «Waste
Solutions» και του υπουργείου Ερ-
γασίας δεν δόθηκε καμιά λύση. 

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν
ότι η εργοδοσία παραμένει ανένδο-
τη όσον αφορά την επαναπρόσλη-
ψη των 42 εργαζόμενων που έχει
απολύσει, ενώ το υπουργείο το μό-
νο που ζήτησε από την εταιρία εί-
ναι να επαναπροσλάβει τους απο-
λυμένους «σε βάθος χρόνου». Η
εργοδοσία εκμεταλλευόμενη την
ανυπαρξία παρέμβασης εκ μέρους
του υπουργείου ήδη κινείται για να

προσλάβει νέο προσωπικό, με χα-
μηλότερους μισθούς από τους
απολυμένους. 

Την Παρασκευή 27/11 πραγματο-
ποιήθηκε νέο συλλαλητήριο στο
κέντρο του Ηρακλείου που διοργα-

νώθηκε από σωματεία, το ΠΑΜΕ και
άλλους φορείς. Οι εργαζόμενοι της
Ανακύκλωσης που βρίσκονται ήδη
ένα μήνα σε κινητοποιήσεις θα συμ-
μετέχουν στην Γενική Απεργία στις
3 Δεκέμβρη.

Σε απεργία προχωρούν οι
εργαζόμενοι στην γαλακτοβιο-
μηχανία Ροδόπη την Πέμπτη
και την Παρασκευή, 3 και 4
Δεκέμβρη. Η εργοδοσία έχει
προχωρήσει σε απολύσεις,
ενώ την Δευτέρα 30 Νοέμβρη
δεν συμμετείχε στην τριμερή
συνάντηση στο υπουργείο Ερ-
γασίας.

Αντίθετα, εκείνη την ώρα
ανακοίνωνε την απόλυση σε
ακόμα έναν εργάτη. Οι εργα-
ζόμενοι διαμαρτύρονται αφού
δεν υπήρξε καμιά κύρωση για
την εταιρία, ενώ καταγγέλλουν
ότι οι απολύσεις έχουν να κά-
νουν με συνδικαλιστική δράση.  

ΒΙΟΜΕ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Συνεχίζουν στην Ανακύκλωση Απεργία 
στη ΡοδόπηΦ
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ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Βιολέτα 
(πλατεία Κυψέλης) 7.30μμ
Καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ La Rose 
(Αγ.Νικόλαος)  7μμ
Οι εξελίξεις στη Γαλλία και η πάλη
ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 ΕΛΜΕ Γκράβας 7μμ
Οι εξελίξεις στη Γαλλία και η πάλη
ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Κίνα – στην αιχμή της κρίσης
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Κίνα – στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ανακεφαλαιοποίηση ή εργατικός έλεγ-
χος στις τράπεζες
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Ιδιώνυμο (Κοραή
11, Κορυδαλλός) 7.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Μέση Ανατολή –
αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Δημαρχείο 7μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής κρίση
του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 κυλικείο δημαρχείου 7μμ

Να σταματήσουμε τις νέες ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Πικ-απ 
(Δημοφώντος και Κυμαίων 1) 7μμ
Η αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Πλάτων 7μμ
Η αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Η αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Οι πόλεμοι δικοί τους, οι νεκροί δικοί μας
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 στέκι Ρήξης και 
Ανατροπής 8μμ
Οι πόλεμοι δικοί τους, οι νεκροί δικοί μας
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Βαβέλ 7μμ
Οι πόλεμοι δικοί τους, οι νεκροί δικοί μας
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 βιβλιοθήκη 
Πνευματικού Κέντρου 7μμ
Κράτος και Αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Κοκορίκο (Γαλή-
νης και Σταυραετού) 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;

Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Παπαγάλος 6μμ
Κίνα, στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Βασίλης Λευτεριώτης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Χρώματα 8μμ
Η εργατική τάξη σήμερα και η πάλη
ενάντια στα μνημόνια
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ L.B. 7μμ
Η γενική Απεργία και η πολιτική 
συνέχεια
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ. 7μμ
Ο πόλεμος δικός τους, οι νεκροί δικοί
μας
Ομιλητής: Σταύρος Μελιδονιώτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Τσίου 6.30μμ
Ένγκελς: Ο ρόλος της εργασίας στην
εξανθρώπιση του πιθήκου
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Εμιγκρέ 6.30μμ
Κίνα – στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Τρότσκι: Η ηθική μας και η ηθική τους
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Η αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ (Θεσσαλονίκης)
7μμ
Η αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
6μμ
Ελλάδα- Κύπρος-Ισραήλ, ο αντιδραστι-
κός άξονας – αντίσταση στους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Αρχιτεκτονική 5μμ
Ο ρόλος της θρησκείας και η πάλη για
μια άλλη κοινωνία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο πόλεμος στη Συρία – Από τις αραβι-
κές επαναστάσεις στους ιμπεριαλιστι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ομοφυλοφιλία και Απελευθέρωση

Ομιλητής: Αντρέας Χίλιος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Munches 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Quiz 7μμ
Γαλλία – Stop στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις
Ομιλητής: Μιλτιάδης Βησαξής

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 White Rabbit (Σολωμού
12) 7μμ
Οι εξελίξεις στη Γαλλία και η πάλη
ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Μαρίζα Καψάλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Κίνα, στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και η
στρατηγική
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 καφέ Κουρμπέτι
4.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η αναγκαιότητα του επαναστατικού
κόμματος
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως και Βάρναλη, 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 6μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πλατεία Σεπολίων 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
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
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σημηριώτη 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

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Εκδηλώσεις: 
Για ποια κοινωνία 
παλεύουμε;

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Μανώλης 
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 πατάρι Αρχιτεκτονικής σχολής 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: 
Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης
Αγγελόπουλος

Oνο μα .................................................................................................................................................................................................
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Θέ λω να γί νω μέ λος του ΣEK



Κ
αι το 2001-2003, όπως και σήμερα, οι ιμ-
περιαλιστές σε ΗΠΑ και ΕΕ έπαιξαν τα
χαρτιά της τρομοϋστερίας και της ισλα-

μοφοβίας επιδιώκοντας να κερδίσουν την υπο-
στήριξη στα πολεμικά τους σχέδια. Ακόμα και
στις ΗΠΑ, που έχει παράδοση στο αντιπολεμι-
κό κίνημα από την περίοδο του Βιετνάμ, ποιος
θα μπορούσε να πει όχι σε ένα πόλεμο, μετά
την επίθεση της 11/9;

Όμως έπεσαν έξω. Το διάστημα 2001-2003,
η πάλη ενάντια στον πόλεμο έγινε κέντρο για
εκατομμμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανή-
τη. Μια ολόκληρη γενιά ανακάλυψε ξανά τον
αντιιμπεριαλισμό, ξανάμαθε να οργανώνει
συλλαλητήρια και να πολιορκεί τις αμερικάνι-
κες πρεσβείες, στις ΗΠΑ οι βετεράνοι ενάντια
στον πόλεμο βγήκαν στους δρόμους των αμε-
ρικάνικων πόλεων. 

Το αντικαπιταλιστικό κίνημα (που είχε ξεκι-
νήσει στο Σιάτλ στα τέλη του 1999 και τον Ιού-
λη του 2001 έβρισκε το ευρωπαϊκό του αντί-
στοιχο στη Γένοβα) μπόλιασε επιτυχημένα το
νέο αντιπολεμικο κίνημα. Πέτυχε να κάνει τις
συνδέσεις που είχαν καταδικαστεί ως ξεπερα-
σμένες ανάμεσα στα συμφέροντα του καπιτα-
λισμού και στον πόλεμο, ανάμεσα στο αίμα και
στο πετρέλαιο.

Όμως χρειάστηκαν κρίσιμες πολιτικές επιλο-
γές και πρωτοβουλίες για να μπορέσει το κίνη-
μα να σταθεί στα πόδια του και να υψώσει το
ανάστημά του ενάντια στον παγκόσμιο ιμπε-
ριαλισμό, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.
Το πρώτο διάστημα, οι επιθέσεις στους Δίδυ-
μους Πύργους χρησιμοποιήθηκαν ως άγριος
εκβιασμός απέναντι στις αντιπολεμικές φωνές.
Ο πειρασμός να υποκύψει κανείς και να συμ-
φωνήσει στις “ίσες αποστάσεις” απέναντι στο
ΝΑΤΟ και την “τρομοκρατία” ήταν ισχυρός.
Στην Ελλάδα, πολιτικοί όπως η Μαρία Δαμανά-
κη, πρώην πρόεδρος ΣΥΝ δήλωνε ότι «δεν

χρειάζονται αντιπολεμικές διαδηλώσεις, αλλά
καθαρή θέση» και κατήγγειλε την ηγεσία του
ΣΥΝ ότι «έχει μπει σε λογική ίσων αποστάσε-
ων». Ακόμα και οι ίσες αποστάσεις έπεφταν
πολύ «αριστερές» για το κορυφαίο ακόμα τότε
στέλεχος του ΣΥΝ! 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη πορεία
που έγινε στην Αθήνα όταν ξεκίνησαν οι βομ-
βαρδισμοί στο Αφγανιστάν, τα μπλοκ του Συ-
νασπισμού και του ΚΚΕ δεν βάδισαν καν προς
την αμερικάνικη πρεσβεία. Ο ΣΥΝ κρατώντας
ίσες αποστάσεις καλούσε συναυλία στο Σύν-
ταγμα ενάντια στον “πόλεμο και την τρομο-
κρατία”. Το ΚΚΕ που συμμετείχε στη διαδήλω-
ση που ξεκίνησε από τα Προπύλαια, αποφάσι-
σε να μην συνεχίσει μέχρι την αμερικάνικη
πρεσβεία από σεβασμό στο πένθος. 

Τα μπλοκ της Πρωτοβουλίας Γένοβα και της
Πρωτοβουλίας Αγώνα ήταν αυτά που διαδήλω-
σαν ως την Αμερικάνικη Πρεσβεία και έβαλαν
το σπόρο για ένα κίνημα που δεν θα υποτασ-
σόταν στα διλήμματα. Στην επόμενη κινητοποί-
ηση λίγες μέρες αργότερα όλα τα μπλοκ δια-
δήλωσαν στην αμερικάνικη πρεσβεία. Η κυβέρ-
νηση Σημίτη αποφάσισε μεν τη συμμετοχή της
Ελλάδας στην επέμβαση στο Αφγανιστάν, αλ-
λά με λίγες δυνάμεις υγειονομικού και μηχανι-
κού. 

Χωρίς ξεκάθαρο αντιπολεμικό κίνημα για το
Αφγανιστάν δεν θα είχαμε την εκρηκτική αντί-
σταση κατά του πολέμου στο Ιράκ. Αλλά πάλι
χρειάστηκε πολιτική μάχη για να προχωρήσει. 

Στο 1ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ που
έγινε στη Φλωρεντία το φθινόπωρο του 2002
υπήρχε η πρόταση για να γίνει η 15 Φλεβάρη
2003 παγκόσμια μέρα δράσης ενάντια στον
επερχόμενο πόλεμο στο Ιράκ, την οποία υπο-
στήριζε η αριστερή πτέρυγα του αντικαπιταλι-
στικού κινήματος - και από την Ελλάδα η Πρω-
τοβουλία Γένοβα 2001. Οι δυνάμεις που στήρι-

ζαν το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, και λίγα
χρόνια αργότερα συγκρότησαν το ΣΥΡΙΖΑ,
υποστήριζαν ότι το ζήτημα του ιμπεριαλιστικού
πόλεμου δεν θα πρέπει να είναι στην πρώτη
γραμμή της ατζέντας και το αντιπολεμικό κίνη-
μα θα μπορούσε να αρκεστεί σε αποσπασματι-
κές δράσεις. 

Η νέα υπερδύναμη
Η μέρα δράσης τελικά εγκρίθηκε στη Φλω-

ρεντία και η 15η Φλεβάρη του 2003 έμεινε
στην ιστορία. Μια έρευνα υπολόγισε ότι πάνω
από 30 εκατομμύρια σε 600 πόλεις σε όλο τον
κόσμο βρίσκονταν ταυτόχρονα σε διαδηλώ-
σεις εκείνη τη μέρα. Τα ΜΜΕ ονομάσαν αυτό
το κίνημα «η νέα υπερδύναμη» παρόλο που
στις 15 Φλεβάρη δεν είχε καν ξεκινήσει ο πό-
λεμος. 

Την καμπάνια στην Ελλάδα οργάνωσε η
Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο που είχε
ιδρυθεί στα τέλη του 2002, κερδίζοντας τη
στήριξη των συνδικάτων και τραβώντας τελικά
όλες τις δυνάμεις της αριστεράς να διαδηλώ-
σουν. «Με την πρώτη βόμβα απεργούμε και
κατεβαίνουμε στο δρόμο» προέτρεπαν οι αφί-
σες της Συμμαχίας, ενώ ανάλογες αποφάσεις
έπαιρναν μια σειρά από σωματεία.

Όταν το Μάρτη ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί
στη Βαγδάτη, κηρύχθηκε γενικός ξεσηκωμός.
Στη μέρα έναρξης του πολέμου στις 20 Μάρ-
τη, εκατοντάδες χιλιάδες παίρνουν μέρος στην
αντιπολεμική πανεργατική στάση εργασίας
που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για τις 21
Μάρτη. Χιλιάδες μαθητές μαζί με τους δασκά-
λους και τους καθηγητές τους, φοιτητές, ερ-
γαζόμενοι κατεβαίνουν στο κέντρο όλων των
πόλεων -μικρών ή μεγάλων- στην πιο αυθόρμη-
τα οργισμένη αντιπολεμική λαοθάλασσα που
έγινε ποτέ. Οι ίδιες εικόνες επαναλαμβάνονται
στις 3 Απρίλη όταν η απεργία που είχε καλέσει
η ΑΔΕΔΥ για μισθολογικά ζητήματα μετατρέ-
πεται ξανά σε αντιπολεμική αναγκάζοντας και
τη ΓΣΕΕ να βγάλει την ίδια ώρα στάση εργα-
σίας και συμμετοχή στα συλλαλητήρια. 

Μέχρι και την μέρα που η Βαγδάτη έπεσε
στα χέρια των Αμερικάνων, ολόκληρη η Ελλά-
δα κινιόταν στους ρυθμούς του αντιπολεμικού
κινήματος που όξυνε ακόμα περισσότερο την
ήδη υπάρχουσα πολιτική ριζοσπαστικοποίηση
ενάντια στο ρόλο της ΕΕ: Στη Σύνοδο της ΕΕ
στη Θεσσαλονίκη στις 20-22 Ιούνη, οι διαδη-
λωτές την πρώτη μέρα προσπάθησαν να σπά-
σουν την κόκκινη ζώνη στη Χαλκιδική όπου με-
τεφέρθηκε τελικά η Σύνοδος, ενώ τη δεύτερη
στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 70.000 κόσμος
διαδήλωσε στο κέντρο της πόλης. 

Το 2001-03, το νέο αντικαπιταλιστικό κίνημα
πέτυχε να μην υποκύψει στις ασφυκτικές πιέ-
σεις και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απονο-
μιμοποίηση των επεμβάσεων.

Σήμερα, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Πα-
ρίσι ξαναβάζουν τις ίδιες πιέσεις πάνω στο με-
γάλο κύμα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που
ξεδιπλώθηκε το καλοκαίρι σε αρκετές χώρες
της ΕΕ, πιέζοντας για συναίνεση στο νέο πόλε-
μο κατά της τρομοκρατίας. Το αντιπολεμικό κί-
νημα οφείλει να απαντήσει ξανά ξεκάθαρα στην
υποκρισία των ιμπεριαλιστών που σπέρνουν πο-
λέμους σε όλο τον πλανήτη και παριστάνουν
τους «ανίδεους» όταν θερίζουν τρομοκρατικές
επιθέσεις στις μητροπόλεις τους. Αυτή είναι η
υποθήκη που μας άφησε το μεγάλο αντιπολεμι-
κό κίνημα της προηγούμενης δεκαετίας.

Γιώργος Πίττας

O
ι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Πα-
ρίσι έχουν γίνει η αφετηρία για μια
νέα κλιμάκωση του πολέμου στη

Μέση Ανατολή εκ μέρους όχι μόνο της Γαλ-
λίας, αλλά όλων των ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει για
πρώτη φορά. Στις 11 Σεπτέμβρη του 2001,
οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους στη
Νέα Υόρκη και στο ίδιο το Πεντάγωνο στην
Ουάσινγκτον είχαν αποτέλεσμα τρεις χιλιά-
δες νεκρούς.  

Πολιτικοί και ΜΜΕ διακήρυξαν πως ο κό-
σμος θα άλλαζε συθέμελα μετά την 11/9. Ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους ξεκινού-
σε με τυμπανοκρουσίες το νέο παγκόσμιο
«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και δίπλα
του έτρεχαν να συνταχτούν η Βρετανία και
άλλες δυνάμεις.

Το αμερικάνικο ίδρυμα συμβουλών σε ζη-
τήματα ασφάλειας, Stratfor, υποστήριζε, λί-
γο μετά τις 11/9, πως αν οι ΗΠΑ εξαπέλυαν
επίθεση κατά “διάφορων ισλαμικών χωρών”
θα εξυπηρετούσαν τους “δύο στρατηγι-
κούς στόχους” της Αλ-Κάιντα, της οργάνω-
σης του Οσαμα Μπιν Λάντεν, που είχε ανα-
λάβει την ευθύνη της επίθεσης:

“Πρώτον, να εξαντληθούν οι Ηνωμένες
Πολιτείες στρατηγικά όσο και επιχειρησια-
κά, παγκόσμια όσο και τοπικά, προσπαθών-
τας να αντεπεξέλθουν σε προκλήσεις που
ξεπερνούν τις στρατιωτικές τους δυνατότη-
τες. Δεύτερον, να γίνει ξεκάθαρο στον ισ-
λαμικό κόσμο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εί-
ναι αδιακρίτως εχθρικές προς το Ισλάμ. Αυ-
τά τα δύο στοιχεία θα μπορούσαν να ανοί-
ξουν την πόρτα σε αυτό που η Αλ-Κάιντα
ήθελε περισσότερο από οτιδήποτε -να οδη-
γήσει τις ΗΠΑ σε μια στρατιωτική ήττα
στον ισλαμικό κόσμο”.

Εκστρατεία
Οι «σύμβουλοι» δεν εισακούστηκαν. Η

11/9/01 έγινε η αφορμή για μια πολεμική εκ-
στρατεία που κύριο στόχο είχε να επιβεβαι-
ώσει και να διαιωνίσει την παγκόσμια ηγεμο-
νία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Το κλει-
δί δεν ήταν τόσο το Αφγανιστάν, παρόλο που
η πρώτη επίθεση των ΗΠΑ έγινε εκεί το 2001.
Ήταν το Ιράκ, μια χώρα που δεν είχε καμία
απολύτως σχέση με την επίθεση στις 11 Σε-
πτέμβρη, γιατί η κατοχή του Ιράκ θα έβαζε
τις ΗΠΑ σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι
στους παγκόσμιους ανταγωνιστές τους όσον
αφορά τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κατέλαβαν
εύκολα το Αφγανιστάν και το Ιράκ, αλλά
δεν μπόρεσαν να εδραιώσουν την κυριαρ-
χία τους στρατιωτικά. Ο κόσμος τους αντι-
μετώπισε σαν αυτό που ήταν, δηλαδή αδί-
στακτους κατακτητές και τους πολέμησε.

Στο Ιράκ για να νικήσουν την αντίσταση,
προσπάθησαν να διεγείρουν τους διχα-
σμούς ανάμεσα στην πλειονότητα των Σιι-
τών, που καταπιέζονταν χρόνια από τον
Σαντάμ Χουσεΐν, και τη μειονότητα των
Σουνιτών. Η τακτική αυτή πυροδότησε μια
τρομαχτική λογική εμφυλίου πολέμου και
θρησκευτικού μίσους μέσα στον οποίο ανα-
δύθηκαν νέες οργανώσεις, όπως το ISIS.  

Σήμερα, εκεί που το 2003 ο «πλανητάρ-
χης» Μπους επιχείρησε να επιβάλει τον
απόλυτο έλεγχο, επικρατεί το απόλυτο χά-
ος. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου
«πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

2 Δεκεμβρίου 2015, Νο 1201Όχι στον Πόλεμο
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Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σου με τον

Ροΐδη και το κείμενο αυτό; 

Η αφήγηση του Ροΐδη, διακρίνεται από
πολλά επίπεδα και από εκφραστικά στοιχεία
που ταιριάζουν στο κόμικ. Νομίζω ότι διατη-
ρεί μια δύσκολη ισορροπία στο συνδυασμό
της σκληρής κριτικής με το παιχνιδιάρικο
ύφος. Η ιδέα να μεταφέρω την ιστορία σε κό-
μικ έχει να κάνει και μ'αυτά τα χαρακτηριστι-
κά, αλλά και με το ότι είναι μια φρέσκια ιστο-
ρία που έχει να πει πολλά σήμερα.

Αντιμετωπίζω το Μεσαίωνα σαν ένα καμβά
πάνω στον οποίο απλώνεται η χιουμοριστική
κριτική της εξουσίας καθώς και των διαχρονι-
κών ανθρώπινων αδυναμιών που γεννιούνται
απ'αυτή. Χρησιμοποιώ τους αναχρονισμούς
και τις υπόγειες ιστορικές συγκρίσεις για να
τονίσω ακριβώς αυτό, ότι αν σήμερα ξανακοι-
τάμε μια μεσαιωνική ιστορία που ζει εδώ και
χίλια χρόνια πια, δεν είναι από κάποια μουσει-
ακή διάθεση, αλλά ένας τρόπος να δούμε βα-
θιά μέσα στο σήμερα. Ουσιαστικά, πρόκειται
για ένα τέχνασμα, όπου η ιστορική απόσταση
σου δίνει την πολυτέλεια να δεις τα κύρια χα-
ρακτηριστικά μιας κατάστασης. Στο ίδιο το
κόμικ χρησιμοποιώ συνεχώς αναφορές -φανε-
ρές και υπόγειες- που οδηγούν τον αναγνώ-
στη σ'αυτό που θέλω να δείξω και φυσικά
βγάζουν και γέλιο. Χωρίς γέλιο δεν γίνεται!

Πώς βλέπεις την μπίζνα πίσω από την δημι-

ουργία τόσο στα κόμικ, όσο και στην τέχνη

συνολικότερα;

Η εμπορευματοποίηση είναι μια διαδικασία
ανελέητη που, παρά το φαντεζί πρόσωπό της,
υποβαθμίζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Αυτό
το βλέπουμε στην εργασία μας, τα ρούχα και
την τροφή μας, την καταστροφή του περιβάλ-

λοντος, αλλά το βλέπουμε και στην τέχνη
που, ενώ υποτίθεται ότι είναι ανώτερη έκφρα-
ση της ανθρώπινης διάνοιας, στην πραγματι-
κότητα είναι σε μεγάλο βαθμό μια άνευρη μα-
ζική παραγωγή θεάματος. Δεν ξέρω αν ανε-
ξάρτητοι δημιουργοί ή καλλιτεχνικές κοινότη-
τες έχουν τη δύναμη να ανακόψουν αυτή την
πορεία, αν και η αλήθεια είναι πως -ίσως από
τη φύση του- το κόμικ είναι ένα μέσο που
μπαίνει σε κύκλους ανατροφοδότησης με μια
ριζοσπαστική κριτική της κοινωνίας μας.

Εκτός από δημιουργός κόμικ -και όχι μόνο-

είσαι ένας μάχιμος εκπαιδευτικός μέσα από τις

γραμμές του συνδικάτου των εκπαιδευτικών

στα Γιάννενα, όπου ζεις. Ποιες είναι οι συνδέ-

σεις που κάνεις ανάμεσα στην τέχνη και την

εργασία;

Οι συνδέσεις αυτές προκύπτουν από την
κοσμοθεωρία μου, και ως εκ τούτου αβίαστα.
Οι ζωές των ανθρώπων περιλαμβάνουν ένα
σωρό διαφορετικές καταστάσεις και δραστη-
ριότητες. Θεωρώ όμως ότι, τουλάχιστον στο
βαθμό των συνειδητών δραστηριοτήτων,
πρέπει κανείς να βρίσκει εκείνους τους κεν-
τρικούς άξονες γύρω απ'τους οποίους αυτές
θα περιστρέφονται. Για μένα, τόσο για τη δι-
δασκαλία, όσο και για τη δημιουργική καλλι-
τεχνική έκφραση ή τον αγώνα μέσα από συλ-
λογικότητες ανθρώπων, οι άξονες αυτοί

έχουν να κάνουν από τη μια με την κατανόη-
ση και την κριτική του κόσμου που ζούμε κι
από την άλλη με την αρχέγονη, τόσο ανθρώ-
πινη, πάλη για μετασχηματισμό του. Θεωρώ
ότι τόσο η τέχνη, όσο και η επιστήμη, δεμέ-
νες στον αγώνα για την Ελευθερία, μπορούν
να δώσουν στον άνθρωπο την ώθηση να ξε-
περάσει τη σκουριά της μοιρολατρίας που η
καθημερινότητα συσσωρεύει πάνω του.

Γνωρίζοντας πως τοποθετείς τον εαυτό σου

στην ευρύτερη αντικαπιταλιστική αριστερά,

θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για τις πολιτικές

εξελίξεις; 

Παρά το γεγονός ότι
υπήρχαν πολιτικά ρεύματα
που προειδοποιούσαν για
το πού μπορεί να οδηγήσει
η κοινοβουλευτική ανάθε-
ση και η ρεφορμιστική αν-
τίληψη, ειδικά σε μια κατά-
σταση απίστευτης πολιτι-
κής πίεσης, θεωρώ ότι με-
τά τους έντονους αγώνες
της πενταετίας και την κο-
ρύφωση με το μεγαλείο
του Ιούλη περνούμε σήμε-
ρα μια περίοδο απογοή-
τευσης. Μέσα σ'αυτή
όμως φαίνονται τα σκιρτή-

ματα μια νέας συλλογικής αντίστασης. Έχει
ενδιαφέρον το ότι σε τέτοιες περιόδους πάν-
τα αναπτύσσονται αντιλήψεις ότι “φτάσαμε
στο τέλος”, ότι “δεν τραβάει άλλο”, μα αυτές
πάντα συντρίβονται από ένα νέο γύρο ανά-
καμψης. Πιστεύω ότι είναι η πραγματικότητα
που κινεί τους ανθρώπους στο δρόμο του
αγώνα και όχι οι κατασκευές που έχει καθέ-
νας από μας στο κεφάλι του. Σε κάθε περί-
πτωση όμως, η αντικαπιταλιστική Αριστερά
έχει σήμερα ένα διπλό φορτίο, από τη μία να
βοηθήσει οργανωτικά τις νέες αντιστάσεις κι
από την άλλη να προωθήσει ένα πολιτικό
σχέδιο διεξόδου από την καπιταλιστική κρί-
ση. Εκτιμώ, όχι από ιδεολογική εμμονή, ότι
είναι πια σαφές ότι αυτή η πολιτική προοπτι-
κή δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην επανα-
στατική αυτενέργεια των ίδιων των καταπιε-
σμένων, πράγμα που για μένα είναι η καρδιά
της Αριστεράς. Σε κάθε περίπτωση, τα σκί-
τσα μου θα είναι μέρος και αυτής της προ-
σπάθειας. 

Δ
υστυχώς δεν θα μπορούσε να
είναι πιο επίκαιρη η έξοδος
της ταινίας αυτής στις Ελλη-

νικές αίθουσες.  Θίγει το καυτό θέμα
των εξώσεων, όχι στην υπερχρεωμέ-
νη Ελλάδα αλλά στην καρδιά του
καπιταλισμού, τις ΗΠΑ. 

Παρακολουθεί την πορεία ενός μι-
κρο-εργολάβου οικοδομών που όταν
η χρηματοπιστωτική κρίση χτύπησε
την οικοδομή, έμεινε χωρίς δουλειά
και με ένα σεβαστό χρέος, οπότε με
συνοπτικές διαδικασίες ο ίδιος και η
οικογένειά του έχασαν το πατρικό
τους σπίτι. Κυνηγώντας το μεροκά-
ματο, βρίσκεται στη δούλεψη του
άπληστου και κυνικού μεσίτη που
τον πέταξε στο δρόμο και σύντομα
εξελίσσεται σε «δεξί του χέρι». Ανα-
λαμβάνει ο ίδιος τις βρωμοδουλειές
του πολυάσχολου αφεντικού, ειδικά
την επώδυνη διαδικασία του ξεσπι-
τώματος εκατοντάδων οικογενειών,
με αντάλλαγμα να ξανα-αποκτήσει
το σπίτι που του πήραν.

Το πιο δυνατό κομμάτι της ταινίας
είναι η «από τα μέσα» ματιά στη χρε-
οκοπία ανθρώπων που ανατράφηκαν
με το αμερικανικό όνειρο της από-
κτησης του δικού τους σπιτιού και
με την αλλαγή της συγκυρίας έγιναν
άστεγοι. Η Φλόριντα είναι η πολιτεία
των ΗΠΑ όπου η κερδοσκοπία πάνω

στη γη είχε εκτιναχθεί και με την κρί-
ση των δανείων έδωσε τη θέση της
σε ένα «πάρτυ» των τραπεζών μαζί
με τους μεγαλομεσίτες, που περι-
λάμβανε κομπίνες, χρηματισμούς
πολιτικών προσώπων και βιομηχανία
εξώσεων στα φτωχά νοικοκυριά, στο
99% του κόσμου, από όπου δανείζε-
ται τον τίτλο του.

Ο ήρωας της ταινίας πουλάει την
ψυχή του στο 1% που λυμαίνεται τον
πλούτο. Οι προθέσεις του είναι
αγνές, να σώσει το πατρικό του σπί-
τι, τη μητέρα του και το παιδί του,
έτσι όμως μετατρέπεται σε γρανάζι
της μηχανής που τον οδήγησε εδώ,
σε μέρος του προβλήματος. Η πτώ-
ση και το τίμημα είναι προβλέψιμα
αλλά όχι άδικα. 

Ο Αμερικανός, Ιρανικής καταγω-
γής κινηματογραφιστής Ραμίν Μπα-
χράνι έχει εντυπωσιάσει με ταινίες
ανεξάρτητης παραγωγής, όπως τα
«Με κάθε κόστος» και  «Chop shop»,
που αποτυπώνουν την Αμερική της

κρίσης και τις επιπτώσεις της στη
ζωή των ανθρώπων.

Η Γέφυρα των κατασκόπων

Η τελευταία ταινία του Στίβεν
Σπίλμπεργκ αποδεικνύει την φοβερή
ικανότητα του μεγάλου Αμερικανού
κινηματογραφιστή να στήνει σκηνικά
και να αναπαράγει ατμόσφαιρες αλ-
λά και τα όρια της άποψής του όταν
πραγματεύεται ένα σοβαρό πολιτικό
περιστατικό από την εποχή του ψυ-
χρού πολέμου. 

Βρισκόμαστε στο 1957, όταν το
Αμερικάνικο κράτος αναθέτει στον
φιλελεύθερο δικηγόρο Τζέιμς Ντό-
νοβαν την υπεράσπιση ενός σοβιετι-
κού κατάσκοπου. Ο Ντόνοβαν κάνει
υποδειγματική δουλειά και αποτρέ-
πει την εκτέλεση του «πελάτη» του,
προκαλώντας την οργή των ΜΜΕ
και της κοινής γνώμης. Ο Σπίλμ-
περγκ αναπαριστά άψογα την αντι-
σοβιετική πολεμική φρενίτιδα που
επικρατούσε στις ΗΠΑ και τη δοκι-

μασία στην οποία μπαίνει ο ηθικός,
πλην όμως πατριώτης δικηγόρος.  

Τρία χρόνια μετά, τον επιστρα-
τεύουν να διαπραγματευτεί την αν-
ταλλαγή του κατασκόπου με έναν
Αμερικανό πιλότο που πιάστηκε σε
σοβιετικό έδαφος. Το δεύτερο μέ-
ρος εκτυλίσσεται στο διαιρεμένο Βε-
ρολίνο την εποχή της ανέγερσης
του τείχους. Είναι σαφώς πιο αδύνα-
μο, όχι για τις πικρές αλήθειες που
δείχνει για την πρώην Ανατολική
Γερμανία, αλλά για την «ευκολία» με
την οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η
Αμερικανική διαπραγματευτική κα-
πατσοσύνη θριαμβεύει και ο ήρωας
έχει πλέον ήσυχη συνείδηση και «κα-
θαρό κούτελο». That’s entertain-
ment!

Chevalier

Η βραβευμένη ταινία της Αθηνάς
Τσαγγάρη φιλοδοξεί να μιλήσει για
την ανθρώπινη – πιο συγκεκριμένα
την ανδρική ματαιοδοξία και το αν-

ταγωνιστικό πνεύμα που διακατέχει
τον σύγχρονο άνθρωπο. 

Ο τίτλος της αφορά ένα παιχνίδι
που συμφωνούν να παίξουν έξι εγω-
κεντρικοί μεσοαστοί στη διάρκεια
ενός ταξιδιού για ψάρεμα με θαλα-
μηγό: Βαθμολογώντας  ο ένας τον
άλλον σε ό,τι κάνουν, θα ανακηρυχ-
θεί ο «καλύτερος γενικώς», που θα
πάρει σαν έπαθλο ένα δαχτυλίδι.
Από τα καλαμπούρια και τις αντιζη-
λίες των επιτραπέζιων παιχνιδιών, οι
έξι (αντι) ήρωες μπλέκουν σε ένα
γαϊτανάκι που τους απογυμνώνει κα-
θώς ακροβατούν ανάμεσα στον
ακραίο ανταγωνισμό και τη γελοι-
ότητα και παρασύρουν στο χορό και
το προσωπικό του σκάφους που
τους υπηρετεί.  

Μια έξυπνη ιδέα πάνω στην αν-
θρώπινη αλλοτρίωση και τον αντα-
γωνισμό του μικροαστού, από ένα
σημείο και μετά «βαλτώνει» ανακυ-
κλώνοντας το ίδιο θέμα με χιούμορ
στα όρια του κυνισμού. Πιστεύουμε
ότι η δημιουργός έχει δώσει πολύ
πιο βαθειά και πιο ανθρώπινα δείγ-
ματα με την προηγούμενη ταινία
της, «Attenberg».

Δήμητρα Κυρίλλου

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Εξώσεις και θεάματα

ΒΙΒΛΙΟ

Ο Λευτέρης Παπαθανάσης
μιλάει για την “Πάπισσα Ιωάννα”
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Σταματήστε την καταστολή του συνδικαλιστικού κινή-
ματος στη Νότια Κορέα.

Στις 14 Νοεμβρίου 2015, σχεδόν 100.000 χιλιάδες άν-
θρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων συνδικαλιστές,
βγήκαν στους δρόμους μετά από κάλεσμα της Κορεάτι-
κης Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (KCTU) για πανεθνική
μέρα δράσης. Αιχμή της κινητοποίησης ήταν η εναντίω-
ση στην εργατική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης υπό
την Παρκ Γκέουν-χε, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις μι-
σθών και απελευθέρωση απολύσεων. Πολλοί από όσους
συμμετείχαν στην κινητοποίηση ήταν εξοργισμένοι από
την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει
στα σχολεία νέα βιβλία κορεάτικης ιστορίας που έχει
γράψει η ίδια. 

Παρά το ότι τα κίνητρα της κινητοποίησης ήταν δίκαια
και δημοκρατικά, η κυβέρνηση απάντησε με ωμή αστυ-
νομική βία. Περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί συγ-
κρούστηκαν με τους διαδηλωτές, πάνω από 180.000 λί-
τρα νερού εκτοξεύτηκαν σε μια μόνο μέρα. Δεκάδες εί-
ναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας σε κρίσιμη κα-
τάσταση. Ξεδιάντροπα, η κυβέρνηση κατηγορεί το KCTU
και άλλες οργανώσεις που οργάνωσαν την κινητοποίηση
για τη βία και απαιτεί από τις ηγεσίες τους να παρουσια-
στούν στις αρχές. 

Ο πρόεδρος του KCTU Χαν Σαν-γκιούιν είναι πλέον κα-
ταζητούμενος και κατέφυγε για προστασία σε έναν ιστο-
ρικό βουδιστικό ναό. Στις 21 Νοεμβρίου η κυβέρνηση
έκανε επιδρομή στα κεντρικά γραφεία του KCTU και άλ-
λων επτά συνεργαζόμενων συνδικάτων. Πάνω από 2.000
αστυνομικοί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. Σαν να μην
ήταν αρκετά όλα αυτά, στις 23/11 η κυβέρνηση έβαλε
λουκέτο στο παράρτημα του Συνδικάτου των Δημοσίων
Υπαλλήλων (KGEU) που βρίσκεται στη συνοικία Μάπο.

Τα τελευταία τρία χρόνια η πρόεδρος Παρκ Γκέουν-χε
επιτίθεται στο KGEU, καθώς και στο συνδικάτο των εκ-
παιδευτικών KTU και έχει ακυρώσει τη νομική τους υπό-
σταση ως συνδικάτα. Η επίθεση σε αυτά τα δύο συνδικά-
τα είναι η αιχμή του δόρατος για ευρύτερη επίθεση στο
συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η τελευταία επίθεση ενάντια στο KGEU ήταν το βίαιο
κλείσιμο των παραρτημάτων που διέθετε εντός κυβερνη-
τικών κτιρίων. Το παράρτημα στη συνοικία Μάπο ήταν το
πιο μαχητικό και κατάφερε να μπλοκάρει το κλείσιμό του
με συνεχιζόμενη κατάληψη δύο εβδομάδων. Καθώς ήταν
το μόνο γραφείο του KGEU που είχε μείνει ανοιχτό, αυτό
και ο ηγέτης του -Παρκ Τσιον-σιοκ- λειτουργούσαν ως
φάρος αντίστασης για τους συνδικαλιστές. Η κυβέρνηση
δεν μπορούσε να ανεχτεί τόση μαχητικότητα και έσυρε
με τη βία τους συνδικαλιστές έξω ώστε να το κλείσει.  

Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά της κυβέρνησης ως
αναίτια επίθεση ενάντια στα δικαιώματα των εργατών
στη Νότια Κορέα. Απαιτούμε τα εξής από την κυβέρνηση
της Παρκ Γκέουν-χε:

Να αποσύρει άμεσα το ένταλμα σύλληψης κατά του
προέδρου της Κορεάτικης Συνομοσπονδίας Συνδικάτων
(KCTU) Χαν Σαν-γκιούιν.

Να σταματήσει την καταστολή του KCTU και των υπα-
γόμενων σε αυτό σωματείων.

Την επαναφορά της νομικής υπόστασης του Σωματεί-
ου των Δημοσίων Υπαλλήλων (KGEU) και των Σωματείου
Κορεατών Δασκάλων και Εργαζομένων στην Εκπαίδευση
(KTU).

Την επαναλειτουργία του συνδικαλιστικού παραρτήμα-
τος στη συνοικία Μάπο και την επιστροφή όλων των πε-
ριουσιακών στοιχείων του που με την βία κατασχέθηκαν.

Για υπογραφές επικοινωνήστε με email στο:
mail@workerssolidarity.org

Τ
ην Κυριακή 29/11, ο
κούρδος ακτιβιστής και
δικηγόρος Ταχίρ Ελτσί,

έκανε δηλώσεις στον Τύπο για
την ανάγκη να σταματήσουν οι
συγκρούσεις στη Νοτιοανατο-
λική Τουρκία. 

«Δεν θέλουμε όπλα, μάχες,
επιχειρήσεις σε αυτόν τον
ιστορικό και πανάρχαιο τόπο
της ανθρωπότητας, που έχει
φιλοξενήσει τόσους πολιτι-
σμούς. Θέλουμε αυτή η περιο-
χή να μείνει μακριά από πολέ-
μους, όπλα ή εκστρατείες».
Αυτές έμελλε αν είναι και οι
τελευταίες του φράσεις πριν
πέσει νεκρός από πυροβολι-
σμό παρακρατικών στο πίσω
μέρος του κεφαλιού. 

Ένα μήνα πριν, ο μαχητικός
δικηγόρος είχε μιλήσει στην
τηλεόραση για τις χιλιάδες
απειλές που δεχόταν στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης αλ-
λά και από τηλεφώνου. Χαρα-
κτηρίστηκε προαναγγελθείσα
δολοφονία. Ο λόγος απλός,

τους τελευταίους δύο μήνες ο
Έλτσι είχε γίνει θύμα μιας γι-
γαντιαίας επιχείρησης στοχο-
ποίησης από τα κυβερνητικά
και ακροδεξιά ΜΜΕ επειδή…
είπε ότι το PKK δεν αποτελεί
τρομοκρατική οργάνωση. Για
τη δήλωσή του αυτή μάλιστα

κινδύνευε με ποινή 7,5 χρό-
νων! 

Τώρα ο Έλτσι είναι νεκρός,
αλλά όχι ξεχασμένος. Περισ-
σότεροι από 50.000 άνθρωποι
αψήφησαν τον φόβο και πή-
γαν στην κηδεία του στο Ντι-
γιάρμπακιρ μετατρέποντάς

την σε διαδήλωση δείχνοντας
για ακόμα μια φορά ότι η κρα-
τική και παρακρατική καταστο-
λή δεν μπορούν να σταματή-
σουν το κίνημα στην Τουρκία
και το Κουρδιστάν.

Μανώλης Σπαθής

Διαδηλώσεις «Έκτακτης Ανάγκης»
οργανώθηκαν σε Αγγλία και Σκωτία
ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνη-
σης Κάμερον να κλιμακώσει τη στρατιωτική της δράση στη Συρία. 

Περισσότεροι από 5.000 ανταποκρίθηκαν το Σάββατο 28/11 στο
άμεσο κάλεσμα και περικύκλωσαν την πρωθυπουργική κατοικία
στη Ντάουνινγκ Στριτ του Λονδίνου, με συνθήματα ενάντια στον
βομβαρδισμό της Συρίας, την ισλαμοφοβία και υπέρ των προσφύ-
γων. Σε πρόσφατο γκάλοπ, το 59% των Βρετανών απάντησε ότι
δεν στηρίζει τον πόλεμο στη Συρία. Τη Δευτέρα 30/11 αντίστοιχη
κινητοποίηση έγινε και στη Γλασκόβη. Τα άμεσα αντανακλαστικά
του αντιπολεμικού κινήματος σε συνδυασμό με την πικρή εμπει-
ρία του βρετανικού ιμπεριαλισμού με την εισβολή στο Ιράκ το
2003 και με την αποτυχημένη απόπειρα του ίδιου πρωθυπουργού
το 2013 να κερδίσει την ψηφοφορία δυσκολεύουν τα πράγματα
για την συντηρητική κυβέρνηση.

Η ψηφοφορία στο αγγλικό κοινο-
βούλιο θα γίνει την Τετάρτη 2/12.
Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι ο

Ντέιβιντ Κάμερον φαίνεται να έχει συσπειρώσει την συντηρητική
κοινοβουλευτική ομάδα ώστε να ψηφίσει. Στο μεταξύ στο Εργατι-
κό Κόμμα έχει ξεσπάσει κρίση για το θέμα. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν
έχει ήδη πάρει θέση κατά του πολέμου ευθυγραμμιζόμενος με
την πλειοψηφία των μελών του κόμματος (σε σχετικό γκάλοπ το
75% αντιτίθεται στον πόλεμο) αλλά απείχε από τις αντιπολεμικές
συγκεντρώσεις. Μετά από δεξιά ανταρσία διάφορων Μπλερικών
στελεχών του Εργατικού Κόμματος αναγκάστηκε να επιτρέψει
στους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη τυπωνόταν χιλιάδες συγ-
κεντρώνονταν έξω από το κοινοβούλιο στο Λονδίνο σε ακόμα μια
διαδήλωση «έκτακτης ανάγκης», η οποία βαδίζει προς τα κεντρι-
κά γραφεία του Συντηρητικού και Εργατικού Κόμματος.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Μαζική διαδήλωση έγινε και στη Βαρκε-

λώνη στις 28/11 όπου 3.500 άνθρωποι κι-
νητοποιήθηκαν «ενάντια στον πόλεμο, την
ξενοφοβία και υπέρ των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων». Δεδομένου ότι η διαδήλωση
οργανώθηκε μέσα σε λίγες μέρες η συμ-
μετοχή ήταν εξαιρετική, ενώ πραγματο-
ποιήθηκαν διαδηλώσεις και σε άλλες πό-
λεις του ισπανικού κράτους, κυρίως στη
Μαδρίτη.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε τώρα
σαν κίνημα είναι να μπορέσουμε να επιδεί-
ξουμε τα ίδια και καλύτερα αντανακλαστι-
κά σε περίπτωση που η κυβέρνηση προ-

σπαθήσει να στείλει στρατεύματα. Προς
το παρόν δεν θα το κάνουν γιατί στις
20/12 έχουμε βουλευτικές εκλογές, και
φοβούνται ότι θα τους μαυρίσει το αντιπο-
λεμικό κίνημα, το οποίο το 2003 ήταν ιδιαί-

τερα ισχυρό στο ισπανικό κράτος. 

Ντέιβιντ Καρβάλα,
βετεράνος ακτιβιστής του καταλανικού αν-
τιπολεμικού κινήματος και συντονιστής της

αντιρατσιστικής κίνησης UCFR

Αλληλεγγύη 
στα συνδικάτα 
της Νότιας Κορέας

Οι δολοφονίες δεν σταματούν
τον αγώνα των Κούρδων

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
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Τ
ην Τετάρτη το Βρετανικό Κοι-
νοβούλιο ψηφίζει για ανάληψη
στρατιωτικής δράσης κατά

του ISIS, του αυτοονομαζόμενου
"Ισλαμικού Κράτους". Αν ψηφιστεί η
πρόταση της κυβέρνησης η Βρετα-
νία θα γίνει η 13η κατά σειρά χώρα
που θα βομβαρδίζει τη Συρία. 

Η καταπολέμηση των "τζιχαντιστών"
του Ισλαμικού Κράτους δεν είναι τίπο-
τα άλλο παρά μια δικαιολογία -για αυ-
τό κανένας δεν πρέπει να έχει την πα-
ραμικρή αμφιβολία. Ο Κάμερον είχε
προσπαθήσει ξανά πέρυσι να κερδί-
σει την έγκριση του κοινοβουλίου για
τον βομβαρδισμό της Συρίας. Την ψη-
φοφορία εκείνη, όμως, την είχε χάσει.
Τότε ο στόχος της βρετανικής πολεμι-
κής αεροπορίας δεν θα ήταν οι θέ-
σεις των Ισλαμιστών αλλά οι θέσεις
του συριακού στρατού του "προ-
έδρου" Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η αφορμή, όπως και τώρα, ήταν
ένα απάνθρωπο, τυφλό τρομοκρατι-
κό χτύπημα - η επίθεση με χημικά
όπλα του στρατού του Άσαντ ενάν-
τια στα εξεγερμένα περίχωρα της
Δαμασκού που άφησε πίσω της εκα-
τοντάδες νεκρούς. Τώρα η βρετανι-
κή αεροπορία θα βομβαρδίζει πλάι-
πλάι με τον στρατό του Άσαντ τις
θέσεις των "τζιχαντιστών".

Ο εμφύλιος πόλεμος έχει μετα-
τρέψει ήδη σε κόλαση τη Συρία. Οι
νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 250 χι-
λιάδες. Δεκάδες πόλεις, τα προπύρ-
για της Συριακής "Αραβικής Άνοι-
ξης" έχουν μετατραπεί σε σωρό από
ερείπια. Οι εικόνες από την Χομς,
την "πρωτεύουσα" της αντίστασης
που έπεσε πέρσι, ύστερα από μια
πολιορκία τριών χρόνων ξανά στα
χέρια του Άσαντ θυμίζουν Αποκάλυ-
ψη. Από τα 22 εκατομμύρια των κα-
τοίκων της προπολεμικής Συρίας 4
εκατομμύρια έχουν φύγει από τη
χώρα -η πλειοψηφία ζει σε άθλιες

συνθήκες στα στρατόπεδα προσφύ-
γων της Τουρκίας και της Ιορδα-
νίας. Άλλα 7.5 εκατομμύρια έχουν
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους και τα χωριά τους για να
γλυτώσουν από τις βόμβες, τον πό-
λεμο και τη θηριωδία.

Στρατολογητής
Κανένας, ούτε ο Ομπάμα, ούτε ο

Ολάντ, ούτε ο Κάμερον, ούτε ο Πού-
τιν ούτε κανένας άλλος από τους
ηγέτες των χωρών που βομβαρδί-
ζουν τώρα τη Συρία, δεν τρέφει την
παραμικρή αυταπάτη ότι μπορεί να
σταματήσει το Ισλαμικό Κράτος με
τις βόμβες. 

Το "Ισλαμικό Κράτος" είναι το πα-
ραπροϊόν του "πολέμου ενάντια στην
Τρομοκρατία". Ο στρατολογητής του
είναι η απόγνωση που έχουν αφήσει
πίσω τους 25 χρόνια συνεχών επεμ-

βάσεων των ΗΠΑ και των συμμάχων
τους στο Ιράκ. Οι μισοί από τους
γνωστούς ηγέτες του έχουν περάσει
από το Άμπου Γκράιμπ και τις άλλες
φυλακές-κολαστήρια των Αμερικά-
νων στο Ιράκ. Την περασμένη άνοιξη
το αμερικανικό Πεντάγωνο κόμπαζε
ότι οι μισοί στρατιωτικοί ηγέτες του
ISIS έχουν εξουδετερωθεί. Το καλο-
καίρι το Ισλαμικό Κράτος όχι μόνο
κατάφερε να κρατήσει τα εδάφη που
έλεγχε μέσα στο Ιράκ αλλά και να
εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο μέσα
στη Συρία.

Το πραγματικό κίνητρο πίσω από
τις επεμβάσεις των ΗΠΑ, της Ρω-
σίας, της Γαλλίας ή της Βρετανίας
δεν είναι η "πάταξη της τρομοκρα-
τίας", αλλά ο έλεγχος της περιοχής.

Η Συρία "ανήκε" παραδοσιακά,
από την εποχή του Α' Παγκοσμίου
Πολέμου και των διαβόητων μυστι-
κών συμφωνιών Σάικς - Πικό στη

σφαίρα επιρροής της Γαλλίας. Οι
διεθνείς ανακατατάξεις του δεύτε-
ρου μισού του 20ου αιώνα (με την
κατάργηση της αποικιοκρατίας, την
ανάδυση του Ψυχρού Πολέμου, την
εμφάνιση του Αραβικού Εθνικισμού)
έφεραν τη Συρία να είναι ανεξάρτη-
το κράτος πάνω στο οποίο διεκδι-
κούσαν επιρροή οι μεγάλες ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις. Σήμερα έχει με-
τατραπεί σε πεδίο βολής αυτών των
ανταγωνισμών.

Ο πραγματικός στόχος της Γαλ-
λίας είναι να διατηρήσει την επιρροή
της στην περιοχή. Ή αν αυτό δεν εί-
ναι δυνατό, τουλάχιστον να μην αφή-
σει να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρ-
ροή οι "άλλοι" -η Ρωσία, η Τουρκία,
το Ιράν, η Σαουδική Αραβία για να
αναφέρουμε κάποιους από αυτούς.
Και η ίδια ακριβώς λογική κυριαρχεί
σε όλες τις μικρές ή μεγάλες δυνά-
μεις που επεμβαίνουν σήμερα στη

Συρία: αν δεν μπορούμε να την ελέγ-
ξουμε εμείς, καλύτερα να μην την
ελέγχει κανένας. Το χάος, η σεχταρι-
στική βία, ο θάνατος και η καταστρο-
φή είναι προτιμότερα από το να πέ-
σει η χώρα στα "λάθος" χέρια.

Αναμέτρηση

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία
βρίσκεται ήδη στον πέμπτο του χρό-
νο και τίποτα δεν δείχνει ότι το τέ-
λος βρίσκεται στον ορίζοντα. Στην
πραγματικότητα ακριβώς το αντίθε-
το συμβαίνει: η κατάρριψη του Ρω-
σικού μαχητικού από την Τουρκία
έδειξε, για μια στιγμή ανάγλυφα,
πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει αυ-
τή η αναμέτρηση όχι μόνο για τους
πληθυσμούς της Συρίας και της Μέ-
σης Ανατολής αλλά για την ειρήνη
στον πλανήτη ολόκληρο.

Τα "ειρηνευτικά σχέδια" των Με-
γάλων Δυνάμεων και των τοπικών
τους συμμάχων ρίχνουν συνεχώς
λάδι στη φωτιά που καίει στη Μέση
Ανατολή. Ο Ομπάμα, ο Ολάντ, ο Κά-
μερον και ο Πούτιν ούτε μπορούν,
ούτε θέλουν να σταματήσουν αυτόν
τον πόλεμο. Αυτό το καθήκον πρέ-
πει να το πάρουμε πάνω μας. Χρει-
αζόμαστε ένα δυνατό αντιπολεμικό
κίνημα -σαν αυτό που είχε ξεσπάσει
το 2003, στις παραμονές της αμερι-
κανικής εισβολής στο Ιράκ και ακό-
μα μεγαλύτερο- που θα αναγκάσει
τις άρχουσες τάξεις μας να εγκατα-
λείψουν τις βλέψεις τους, να προσ-
γειώσουν τα βομβαρδιστικά τους
και να γυρίσουν πίσω στα λιμάνια τα
πολεμικά πλοία. Όταν απαλλαγούν
από τις επεμβάσεις όλων των ιμπε-
ριαλιστικών «σωτήρων» οι λαοί της
Μέσης Ανατολής θα μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν και τον Άσαντ και το
Ισλαμικό Κράτος και τους κάθε λο-
γής πολέμαρχους που διαιωνίζουν
τη θρησκευτική βία και τον πόλεμο.

Η
κατάρριψη του ρωσικού βομβαρδιστι-
κού από την Τουρκία ανέβασε το θερ-
μόμετρο της έντασης στα ύψη. Αλλά

δεν ήταν ένα «ατυχές περιστατικό» ανάμεσα
σε δυνάμεις που κατά τα άλλα συνεργάζον-
ται «κατά της τρομοκρατίας». Η Τουρκία πιέ-
ζει εδώ και δυο τουλάχιστον χρόνια για τη
δημιουργία μιας νατοϊκής "ζώνης απαγόρευ-
σης πτήσεων" στη βόρεια Συρία.

Τρία βασικά κίνητρα κρύβονται πίσω από
αυτή την πρόταση. Το πρώτο είναι ο πόλεμος
του τουρκικού κράτους κατά των Κούρδων.
Η Συρία θα παραμείνει, όπως όλα δείχνουν,
για πολλά ακόμα χρόνια κατακερματισμένη.
Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ο Ερντο-
γάν θα ήταν η δημιουργία στα νότια σύνορα
της Τουρκίας μιας περιοχής ελεγχόμενης
από το αδελφό κόμμα του PKK στη Συρία.

Το δεύτερο είναι το προσφυγικό: η Τουρκία
φιλοξενεί ήδη 2.5 εκατομμύρια Σύρους πρό-

σφυγες στο έδαφός της. Η δημιουργία μιας
"ειρηνικής ζώνης" μέσα στη Συρία θα έδινε,
θεωρητικά, το "δικαίωμα" στην Άγκυρα να επα-
ναπατρίσει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς -
στέλνοντάς τους να ζήσουν σε στρατόπεδα
προσφύγων μέσα στην ίδια τους τη χώρα.

Το τρίτο είναι ο ευρύτερος έλεγχος των
εξελίξεων. Ο Ερντογάν έχει ταχθεί από την
αρχή ενάντια σε κάθε συμβιβασμό -έστω και
προσωρινό- με το καθεστώς του Άσαντ. Η δη-
μιουργία μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων
θα έδινε αυτόματα ώθηση στις φιλοτουρκικές
αντικαθεστωτικές δυνάμεις που πολεμάνε το
καθεστώς. Και φυσικά η πολεμική αεροπορία
της Τουρκίας θα έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο

στην επιβολή αυτής της απαγόρευσης.
Η ρωσική επέμβαση έδωσε τέλος το περα-

σμένο καλοκαίρι στις συζητήσεις για την
απαγόρευση των πτήσεων πάνω από τη βό-
ρεια Συρία. Ακόμα χειρότερα για τον Ερντο-
γάν, οι πρόσφατες εξελίξεις, με την επίθεση
στο Παρίσι και την κλιμάκωση των νατοϊκών
βομβαρδισμών στη Συρία, συνοδεύτηκαν και
από μια -επικίνδυνη για τα συμφέροντα της
Τουρκίας- υπόγεια επαναπροσέγγιση ανάμε-
σα στη Δύση και το καθεστώς του Άσαντ. 

Με την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού
ο Ερντογάν προσπάθησε να τη μπλοκάρει.
Χωρίς επιτυχία, από ότι φαίνεται. Στο επίπε-
δο των δηλώσεων οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί

τους στήριξαν, είναι αλήθεια, την Τουρκία.
Στην πράξη, όμως, τα πράγματα είναι διαφο-
ρετικά. Η Γαλλία δηλώνει τώρα έτοιμη να δε-
χτεί ένα "μεταβατικό καθεστώς", με τη συμ-
μετοχή του Άσαντ, στη Δαμασκό. Και προ-
φανώς δεν είναι η μόνη.

Ο Ερντογάν δεν πρόκειται, φυσικά, να πα-
ραιτηθεί τόσο εύκολα από τις επιδιώξεις
του. Ούτε ο Πούτιν από τις δικές του. Ούτε ο
Ολάντ. Ούτε ο Κάμερον. Ούτε ο Ομπάμα.
Ούτε ο Νετανιάχου με τον οποίο αναβάθμισε
τη συνεργασία ο Αλέξης Τσίπρας με την τε-
λευταία επίσκεψή του στο Ισραήλ. Κανένας
από όλους αυτούς τους ηγέτες δεν έχει το
δίκιο με το μέρος του. Κανένας από όλους
αυτούς δεν πολεμάει για την ειρήνη. Όσο
δεν τους σταματάμε, τόσο πιο επικίνδυνη θα
γίνεται η κατάσταση -όχι μόνο στη Μέση
Ανατολή αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σταματήστε τους βομβαρδισμούς

ΠΟΥΤΙΝ-ΕΡΝΤΟΓΑΝ Καυγάς για
τον εναέριο χώρο της Συρίας

Αντιπολεμική διαδήλωση 
στο Λονδίνο το Σάββατο 28/11


