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Aνεπιθύμητος ο Σίσι - Όχι στον άξονα του πολέμου

“Σ
τις τράπεζες λεφτά στη
νεολαία σφαίρες”, βροντο-
φώναξαν χιλιάδες μαθη-

τές, φοιτητές και εργαζόμενοι δια-
δηλώνοντας στο αποκλεισμένο από
6.000 μπάτσους κέντρο της Αθήνας
την Κυριακή 6 Δεκέμβρη, στα 7 χρό-
νια από την δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου. “Λεφτά για την
παιδεία, όχι για τους τραπεζίτες”
έγραφε το πανό των μαθητών Anti-
capitalista που είχαν ένα από τα πιο
δυναμικά μαθητικά μπλοκ της διαδή-
λωσης.

“Έχουμε μαζευτεί εδώ άνθρωποι
όλων των ηλικιών για να διαδηλώ-
σουμε επειδή σαν σήμερα δολοφο-
νήθηκε ένας μαθητής από έναν
αστυνομικό. Αυτό δείχνει πώς απαν-
τάει το σύστημα στον κόσμο που αν-
τιστέκεται”, τόνισε η Άρτεμις από το
2ο ΓΕΛ Αλίμου. “Όμως δεν σταματά-
με σε μια απλή ημέρα μνήμης αλλά
βάζουμε και άλλα ζητήματα μπρο-
στά όπως ο φράχτης στον Έβρο.
Άνθρωποι και παιδιά στην ηλικία
μας, με όνειρα όπως έχουμε και
εμείς, δεν μπορούν να τα πραγματο-
ποιήσουν γιατί στις χώρες τους
υπάρχει πόλεμος. Σήμερα είναι άλλη
μια ευκαιρία να οργανωθούμε, να

προσπαθήσουμε να κινητοποιήσου-
με τον κόσμο μαζί μας. Είναι το πο-
λιτικό και κοινωνικό σύστημα που
πρέπει να αλλάξουμε και αυτό πρέ-
πει να ενδιαφέρει όλους τους αν-
θρώπους”.

“Ο Δρόμος του Δεκέμβρη, Αντικα-
πιταλιστικός” έγραφε το πανό του
ΣΕΚ ενώ με πανό διαδήλωσε και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, φοιτητικοί σύλλογοι
όπως του Πολυτεχνείου, της Καλών
Τεχνών και του ΕΚΠΑ, καθώς και άλ-

λες οργανώσεις της αριστεράς και
του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η πο-
ρεία κατέβηκε την Πανεπιστημίου
μέχρι τα Χαυτεία και από την Σταδί-
ου έφτασε μέχρι τη Βουλή, γυρνών-
τας ξανά πίσω μέχρι την Ομόνοια.

“Εφτά χρόνια μετά τη δολοφονία
του Αλέξη Γρηγορόπουλου η σημε-
ρινή διαδήλωση έχει πολύ μεγαλύτε-
ρα νοήματα από μια απλή διαδήλω-
ση μνήμης”, ανέφερε στην Ε.Α. η
Ελίζα Κρικώνη από την σχολή Καλών

Τεχνών της Αθήνας. “Σημαίνει ότι
κάνουμε τη σύνδεση της νεολαίας
μαζί με τους εργαζόμενους. Σημαί-
νει ότι διεκδικούμε να συγκρουστού-
με με αυτό το σύστημα που δημι-
ουργεί και την αστυνομική καταστο-
λή και θέλουμε να το ρίξουμε. Δεν
θέλουμε άλλα μνημόνια, θέλουμε
λεφτά για την παιδεία, για τα σχο-
λεία και τα πανεπιστήμιά μας, και όχι
για τις τράπεζες και τον πόλεμο. Θα
είμαστε στους δρόμους και σήμερα

και όσο χρειαστεί”.
Λίγο αργότερα τα ΜΑΤ με ξύλο

και δακρυγόνα διέλυσαν την πορεία
των αντιεξουσιαστών που ακολού-
θησε και επέβαλαν κλίμα άγριας κα-
ταστολής στην περιοχή των Εξαρ-
χείων. 

Δεκάδες ήταν οι διαδηλώσεις σε
όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.
Στην Θεσσαλονίκη μεγάλη ήταν η
πορεία που ξεκίνησε γύρω στις
1.30μμ από την Καμάρα για να φτά-
σει στο υπουργείο. Διαδηλώσεις έγι-
ναν σε Πάτρα, Καλαμάτα, Ηράκλειο,
Ρέθυμνο και Χανιά, Λάρισα, Βόλο,
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Θήβα, Λαμία, Λι-
βαδειά, Αγρίνιο, Γιάννενα, Έδεσσα,
Βέροια, Κοζάνη, Ξάνθη, Αλεξαν-
δρούπολη, Κομοτηνή, Ρόδο, Σάμο,
Μυτιλήνη, κ.α.

Στην Σύρο όπου βρέθηκε για εκ-
δήλωση ο ΠτΔ, Παυλόπουλος, φοι-
τητές, μαθητές και εργαζόμενοι
συγκρούστηκαν με την αστυνομία
κατευθυνόμενοι προς το ξενοδοχείο
όπου βρισκόταν, αφού δεν ξέχασαν
τον ρόλο του την περίοδο του Δε-
κέμβρη του 2008 ως υπουργός Εσω-
τερικών της κυβέρνησης Καραμαν-
λή. 

Κυριάκος Μπάνος

Σ
ε διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη του
δικτάτορα της Αιγύπτου Σίσι στην Αθήνα
καλούσαν στο Σύνταγμα το απόγευμα

της Τρίτης 8/12, την ώρα που η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, μια σειρά
από οργανώσεις ανάμεσά τους, η Μουσουλ-
μανική Ένωση Ελλάδας, ο Σύλλογος Απόδη-
μων Ελεύθερων Σύρων Ελλάδας, η Συμμαχία
Σταματήστε τον Πόλεμο, η Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απει-
λή, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η διήμερη παραμονή του Σίσι στην Αθήνα
θα είναι γεμάτη από συναντήσεις: Με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό,
κοινή συμμετοχή των δύο πρωθυπουργών σε
επιχειρηματικό φόρουμ στο Intercontinental,
τριμερή Συνάντηση Κορυφής στην οποία θα
συμμετέχουν ο Tσίπρας, ο Σίσι και ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αναστα-
σιάδης και τέλος επίσκεψη στη Βουλή.

«Η επίσκεψη του δικτάτορα στρατηγού Σίσι
είναι μια τεράστια πρόκληση» αναφέρεται στο
δελτίο τύπου που καλεί στη διαδήλωση. «Ο Σί-
σι είναι ο σφαγέας της επανάστασης στην Αί-
γυπτο που ανέτρεψε το 2011 τον προηγούμε-
νο δικτάτορα-χασάπη Μουμπάρακ. Ανέβηκε
στην εξουσία τον Ιούλιο του 2013, μετά την
πτώση του προέδρου Μόρσι και ένα μήνα με-
τά εξαπέλυσε πογκρόμ επιθέσεων ενάντια
στους διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν εναν-
τίον του, δολοφονώντας χιλιάδες. Έστησε σω-
ρεία από χαλκευμένες δίκες κατά των πολιτι-
κών του αντιπάλων και οδήγησε στις φυλακές

δεκάδες χιλιάδες αντικαθεστωτικούς, μέλη
των Αδελφών Μουσουλμάνων αλλά και της
αριστεράς, όπως η ακτιβίστρια δικηγόρος Μα-
χιενούρ αλ Μάσρι που καταδικάστηκε για στά-
ση κατά της αρχής για «αδικήματα» κατά τη
διάρκεια της επανάστασης…Είναι ντροπή για
μια κυβέρνηση που μιλάει στο όνομα της αρι-
στεράς να συνεργάζεται με δικτάτορες…Απαι-
τούμε από την κυβέρνηση Τσίπρα να διακόψει
κάθε σχέση με το δικτατορικό καθεστώς της
Αιγύπτου και το κράτος τρομοκράτη του Ισ-
ραήλ. Ο Αλ Σίσι είναι ανεπιθύμητος! Να διαλυ-
θεί ο αντιδραστικός άξονας Ελλάδας – Κύ-
πρου – Ισραήλ – Αιγύπτου!».

Τριμερής

Η τριμερής συνάντηση των αρχηγών κρατών
στην Αθήνα είναι η τρίτη που πραγματοποιεί-
ται μέσα στον τελευταίο χρόνο, μετά από εκεί-
νες που προηγήθηκαν την άνοιξη στη Λευκω-
σία και το περασμένο φθινόπωρο στο Κάιρο
με πρωθυπουργό ακόμη τότε το Σαμαρά.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει με συ-
νέπεια την πολιτική της προηγούμενης κυβέρ-
νησης ενισχύοντας τον κοινό άξονα Ελλάδας-
Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου. Είναι μια επικίνδυνη
πολιτική γιατί εντάσσει την Ελλάδα στην πρώ-
τη γραμμή των χωρών που δραστηριοποιούν-
ται στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» σε
μια από τις πιο καυτές ζώνες του πλανήτη.
Γιατί, με τη συνεργασία με το κράτος του Ισ-
ραήλ και το καθεστώς Σίσι, στηρίζει τη βία και
την τρομοκρατία ενάντια στους αραβικούς

πληθυσμούς της Αιγύπτου και ολόκληρης της
περιοχής. Φέρνει πιο κοντά το Παρίσι στην
Αθήνα. Ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο σε νέα
θερμά επεισόδια με την Τουρκία, γιατί οξύνει
τους τοπικούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο
της Ανατολικής Μεσογείου ανάμεσα στα τοπι-
κά μαντρόσκυλα του ΝΑΤΟ. 

Ο υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς προσπά-
θησε να τα αντιπαρέλθει αυτά επαναλαμβά-
νοντας –σε πρόσφατη ομιλία του- ότι η Αθήνα
απλά «ακολουθεί πολυδιάστατη εξωτερική πο-
λιτική επιδιώκοντας να αποτελέσει γέφυρα με-
ταξύ Δύσης και Ανατολής». Για να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις από την πρόσφατη επίσκεψη
Τσίπρα στο Ισραήλ θύμισε ότι στις 21 Δεκεμ-
βρίου ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμ-
πάς θα επισκεφτεί την Αθήνα, και έκφρασε την
ελπίδα «ότι η ελληνική Βουλή θα αναγνωρίσει
την Παλαιστίνη». 

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο τόνισε: «Χάρη
σε αυτή την πολυδιάστατη πολιτική γίναμε
αποδεκτοί στο Ιράν ως πραγματικοί φίλοι...
Γνωρίζω ότι πολλοί έχουν πρόβλημα με την
πολυδιάστατη πολιτική. Μόλις βλέπουμε τους
Αμερικάνους μάς λένε αμερικανόφιλους. Την
επομένη στη Μόσχα μάς λένε ρωσόφιλους.
Πάμε στην Κίνα, μάς λένε κινεζόφιλους… Μια
ορισμένη εγχώρια κριτική στη δράση μάς θυ-
μίζει κακόγουστα παραμύθια, στα οποία ο κα-
κός και άσχετος δράκος φτερουγίζει μόνος
του απευθείας από το Ισραήλ στο Ιράν…».

Ο υπουργός Εξωτερικών, ένα περιστέρι που
πετάει από χώρα σε χώρα μεταφέροντας το
μήνυμα της ειρήνης; Ενδεικτική του πόσο «ει-

ρηνικά» είναι τα παιχνίδια που παίζονται πίσω
από αυτήν τη διπλωματική σκακιέρα είναι η
αποκάλυψη του Reuters ότι η Ελλάδα βοήθησε
το Ισραήλ να δοκιμάσει τρόπους αντιμετώπι-
σης των αντιαεροπορικών συστημάτων S-300
τα οποία η Ρωσία έχει αναπτύξει στη Μέση
Ανατολή (την οποία τα στρατιωτικά επιτελεία
Ελλάδας-Ισραήλ «διέψευσαν» παρόλο που
όλοι γνωρίζουν ότι οι κοινές ελληνο-ισραηλι-
νές ασκήσεις διαδέχονται η μια την άλλη). 

Μπορεί ο υπουργός Εξωτερικών να δηλώνει
ότι τάχα η Ελλάδα δεν «εμπλέκεται στρατιωτι-
κά» σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή (απο-
σιωπώντας σκόπιμα τον τεράστιο ρόλο της
Σούδας και του Άκτιου σαν τη σημαντικότερη
βάση ανεφοδιασμού και επιχειρήσεων για τις
ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατο-
λή) αλλά, δυστυχώς γι’ αυτόν μας το θύμισε η
πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφα-
λής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τζον Κέρι που
επαίνεσε την Ελλάδα για τις προσπάθειές της
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Αυτή η “πολυδιάστατη” εξωτερική πολιτική
ούτε ειρήνη φέρνει ούτε ουδετερότητα. Αντί-
θετα, έχοντας σαν κύριο στόχο την αναβάθμι-
ση του ελληνικού καπιταλισμού στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο μέσα στην πιο επικίνδυνη περίο-
δο των τελευταίων δεκαετιών, στήνει συμμα-
χίες με τους χειρότερους ιμπεριαλιστές, συν-
τάσσεται στα πολεμικά τους σχέδια, παίζει με
τους ανταγωνισμούς τους. Με δράκο ή χωρίς,
αυτή η πολιτική παίζει με τη φωτιά. 

Γ.Π.

Επτά χρόνια μετά: “Ο δρόμος του Δεκέμβρη αντικαπιταλιστικός”

Το μπλόκ των μαθητών Anticapitalista στις 6 Δεκέμβρη
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Η
νέα Πανεργατική απεργία στις 3
Δεκέμβρη, η δεύτερη μέσα σε
τρεις βδομάδες, ταρακούνησε

για τα καλά την κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα και άναψε το πράσινο φως για
απεργιακή κλιμάκωση σε όλους τους
χώρους που αντιστέκονται στα χτυπή-
ματα του τρίτου μνημόνιου.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο άρχισαν
να ψάχνουν για τρόπους να μειωθεί η
ένταση και να ενισχυθεί η κυβερνητική
πλειοψηφία. Ξαφνικά, συζητάνε μήπως
το ασφαλιστικό μπορεί να ψηφιστεί τον
επόμενο μήνα, να μεσολαβήσουν οι
Γιορτές και να σερβιριστεί με καλύτε-
ρους τρόπους. Αναζητούν αυτό που
στα αγγλικά λένε cooling off period, πε-
ρίοδο αποσυμπίεσης. Παράλληλα, συ-
νεχίζεται η φιλολογία περί εφεδρειών
που μπορούν να καλύψουν τις όποιες
απώλειες στη Βουλή είτε από τον Λε-
βέντη είτε από το Ποτάμι. Και μόνο η
συζήτηση περί  κυβερνητικής συνεργα-
σίας ΣΥΡΙΖΑ-«Ενώσεως Κεντρώων» δεί-
χνει πόσο πλησιάζουν στα όρια της ξε-
φτίλας.

Όλα αυτά λειτουργούν ενθαρρυντικά
για τον κόσμο που παλεύει, αλλά δεν
ισχύει το ίδιο για τη συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία. Οι γραφειοκράτες ψάχνουν
και αυτοί για αναβολές που να μειώσουν
την πίεση πάνω τους. Αυτό ισχύει προ-
φανώς για τους Παναγόπουλους και
τους Δακίτες, αλλά ούτε οι παρατάξεις

της Αριστεράς βιάζονται. Η ΛΑΕ παρα-
μένει μέσα στο ΜΕΤΑ μαζί με τους συν-
δικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κάθε
λόγο να αναζητούν προσχηματικούς
«διαλόγους» με τα υπουργεία. Το ΠΑΜΕ
πάντα είναι κατά των κλιμακώσεων που
τις θεωρεί «τυχοδιωκτικές».

Αυτή η αντίφαση οδηγεί πολλά κομ-
μάτια να αναζητούν συντονισμούς από
τα κάτω για να συνεχίσουν και να κλιμα-
κώσουν. Τα Νοσοκομεία έκαναν 48ωρη
ακριβώς επειδή έχουν το δικό τους Συν-
τονιστικό. Οι Πενταμηνίτες των Δήμων
αγωνίζονται να πετύχουν το ίδιο. Τα Λι-
μάνια, τα τρένα και οι συγκοινωνίες
υπόσχονται να βαδίσουν στον ίδιο δρό-
μο.

Το κλειδί

Τέτοια βήματα δεν πρόκειται να γί-
νουν αυτόματα επειδή τα ευνοεί η πε-
ρίοδος. Σε όλους τους χώρους η πα-
ρουσία του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια είναι αντίδοτο στις ταλαντεύ-
σεις των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Το
κλειδί είναι το δυνάμωμα αυτού του δί-
κτυου. Η συνέλευση του Συντονισμού
την Πέμπτη 10/12 στο ΕΚΑ είναι ένα βή-
μα μπροστά.

Όσο η κυβέρνηση και οι γραφειοκρά-
τες προσπαθούν να παρατείνουν το co-
oling off, τόσο εμείς αξιοποιούμε αυτό
το διάστημα για να κερδίσουμε τα κα-
λύτερα στοιχεία που ψάχνουν πώς θα

οργανώσουν τη συνέχεια. Οι πιο μαχητι-
κοί εργάτες και εργάτριες παντού ψά-
χνουν για εναλλακτικές προτάσεις, όχι
«μόνο» για το απεργιακό τους πρό-
γραμμα, αλλά και για την προοπτική της
Αριστεράς.

Οι συζητήσεις στον κύκλο των εκδη-
λώσεων που οργανώνει το περιοδικό
«Σοσιαλισμός από τα κάτω» είναι χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα της δίψας που
υπάρχει για εναλλακτική στρατηγική
της Αριστεράς μπροστά στην κατρακύ-
λα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η πολιτική αναζή-
τηση δεν σημαίνει «μόνο» συζήτηση.
Μεταφράζεται και σε πολιτικές πρωτο-
βουλίες. Η πανελλαδική καμπάνια για
συλλαλητήριο στις 23-24 Γενάρη στον
Έβρο ενάντια στους φράχτες είναι το
απαραίτητο συμπλήρωμα του απεργια-
κού κινήματος.

Το καμπανάκι χτύπησε δυνατά με τα
αποτελέσματα των περιφερειακών εκλο-
γών στη Γαλλία που έφεραν πρώτη δύ-
ναμη τους φασίστες του Εθνικού Μετώ-
που της Λεπέν. Όσο ο Αλέξης Τσίπρας
προσαρμόζει την πολιτική του στα χνά-
ρια του Ολάντ προσθέτοντας τη Frontex
και την ισλαμοφοβία δίπλα στην Τρόικα
και τα μνημονιακά μέτρα, τόσο ανοίγει
την πόρτα για τους ντόπιους Λεπέν.

Η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς που παλεύει ενάντια σε
Τρόικες και Φράχτες είναι το καλύτερο
αντίδοτο.

ΤΣΙΠΡΑΣ: “Δεν θέλω τη συμπόνια
κανενός” (μόνο του Λεβέντη, ίσως)

Η νεολαία πήρε μαζικά τη σκυτάλη από την Πανεργατική της 3 Δεκέμβρη με τα συλλαλητήρια 
την Κυριακή 6 Δεκέμβρη στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Περισσότερα στη σελίδα 2

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Άλλα 7.720 ευρώ συγκεντρώθηκαν την πε-
ρασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη
της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης στα 53.730 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που συγκέντρωσαν 56 ευρώ
στην πανεργατική στην Αθήνα, 15 ευρώ
στην εφορία της Αναξαγόρα, από 10 ευρώ
στον Ερυθρό και στο Ιπποκράτειο Θεσσαλο-
νίκης. Τις επόμενες μέρες οργανώνουμε με-
γάλες εξορμήσεις σε όλους τους χώρους
και ζητάμε την ενίσχυσή σας για την εφημε-
ρίδα που παλεύει για να γκρεμίσουμε μνημό-
νια και φράχτες. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους Κώστα Π.,
Αλέκο Α., Μαρία Π. και Γιώργο Τ. που γρά-
φτηκαν συνδρομητές καθώς και για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις που συνεχίζονται:
από 200 ευρώ Μαρίζα Ψ. και Δημήτρης Δ.,
Αναστασία Χ. 100, από 50 ευρώ Ιωάννα Ι.,
Άρης Ζ., Οδυσσέας Κ. και Μάνος Γ., Μάκης
Γ. 30, από 20 ευρώ Αφροδίτη Φ., Νίκος Τ.,
Μιχάλης Κ., Σπύρος Γ., Λευτέρης Μ. και
Σπύρος Π., από 10 ευρώ Μάνος Κ., Έφη Σ.,
Νικόλ, Μύρωνας Μ., Θράσος Τ., Λίλιαν Μ.,
Σταύρος Μ., Άρης Π., Βασίλης Κ., Άσπα Ν.,
Λουκάς Θ., από 5 ευρώ Σάκης Ρ., Λυδία Π.,
Μαρία Ι., Αποστόλης Η., Κατερίνα Σ., Ελένη
Κ., Λουίζα Γ., Κυριάκος, Στέλλα, Ιωάννα Κ.  

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

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



Ό
πως ήταν αναμενόμενο από τους συ-
σχετισμούς των δυνάμεων στην ηγε-
σία της ΟΤΟΕ και το 31ο εκλοαπολο-

γιστικό συνέδριο της ομοσπονδίας που ξεκίνη-
σε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 αναπα-
ρήγαγε χωρίς αιδώ, μετά από 7 χρόνια κρίσης,
το αποτυχημένο μοντέλο του εργοδοτικού και
του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Το παρου-
σίασε καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου κα-
λυμμένο φυσικά με κορώνες επαναστατικότη-
τας για εσωτερική κατανάλωση. 

Το συνέδριο ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του
γενικού γραμματέα του υπουργείου Εργασίας
Ανδρέα Νεφελούδη, o οποίος κατέστησε σα-
φές ότι η κυβερνητική πολιτική είναι μονόδρο-
μος για ένα βιώσιμο τραπεζικό σύστημα. Μετά
από συνεχείς διακοπές από τους συνέδρους,
έλαβε ως «παράσημο» της πολιτικής του, από
μέλη του ΠΑΜΕ ένα μαύρο κοράκι, ως σύμβο-
λο για την πολιτική που ασκεί στο θέμα του
ασφαλιστικού. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Λούκα Κα-
τσέλη, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας,
που αναφέρθηκε στις τρεις μεγάλες προκλή-
σεις του τραπεζικού συστήματος: την αποτε-
λεσματική όπως εκτιμά αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
τη σταδιακή επάνοδο των καταθέσεων στο
τραπεζικό σύστημα και τη διοχέτευση ρευστό-
τητας στην «πραγματική» οικονομία, καθώς και
στην εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαίσιου
εταιρικής διακυβέρνησης. Έδωσε το κυβερνη-
τικό στίγμα για την πλήρη υποταγή στα αντι-
δραστικά σχέδια των τραπεζιτών που κύριο
στόχο έχουν να πληρώσουν τον λογαριασμό οι
εργαζόμενοι. 

Χαρακτηριστικό αυτής της οπτικής ήταν η
απάντηση που έδωσε από το βήμα σε συνθή-
ματα που φώναζαν μέλη της Αγωνιστικής Συ-

νεργασίας καλώντας τους συνέδρους να μην
έχουν αυταπάτες και να διαλέξουν μεταξύ των
τραπεζιτών και των εργαζομένων. Η κυρία Κα-
τσέλη απάντησε ότι και οι τραπεζίτες είναι πα-
ράγοντες της εργασίας, ξεσηκώνοντας την αν-
τίδραση των συνέδρων.

Επί της ουσίας ο αρνητικός απολογισμός
δράσης της ΟΤΟΕ και των σωματείων έθεσαν
τις βάσεις για μια ακόμα ενδοτική 3ετία διαχεί-
ρισης της ήττας. Τα μεγάλα προβλήματα του
κλάδου όπως το ασφαλιστικό, οι ελαστικές
σχέσεις εργασίας (συμβασιούχοι, ατομικές
συμβάσεις, ενοικιαζόμενοι, προγράμματα
ΕΣΠΑ κλπ) και η δραματική μείωση των μισθών
και της παράτασης του ωραρίου δημιουργούν
σκηνικό ταξικού πολέμου, με την ηγεσία της
Ομοσπονδίας του ΝΑΙ σε ΟΛΑ, περί αλλού να

τυρβάζει. 
Καθένας καταλαβαίνει ότι μέσα στην ΕΕ και

το Ευρώ δεν υπάρχει περιθώριο για το παραμι-
κρό εργατικό και λαϊκό δικαίωμα, κλαδικές συμ-
βάσεις, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, δη-
μόσιο ασφαλιστικό σύστημα, μείωση της ανερ-
γίας, αγροτική παραγωγή, ούτε καν δημοκρα-
τία. Ως Αγωνιστική Συνεργασία καλούμε τους
εργαζόμενους στις Τράπεζες να μην αποδε-
χτούμε ότι «δεν υπάρχει άλλος δρόμος», όπως
μας λένε Τρόικα, κυβέρνηση και τα παπαγαλά-
κια των ΜΜΕ. Απαιτούμε σύγκρουση εφ’�όλης
της ύλης με το κεφάλαιο και το πολιτικό του
προσωπικό. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναδιορ-
γανωθεί ριζικά. Με ενεργό συμμετοχή των ερ-
γαζομένων στη βάση, με τη δημοκρατία των

γενικών συνελεύσεων, τον οριζόντιο συντονι-
σμό των πρωτοβάθμιων σωματείων και των επι-
τροπών αγώνα, τη συλλογική προσπάθεια και
όχι την ανάθεση στους “εκπροσώπους”. Να
σταματήσει η πολυδιάσπαση των πολλών Συλ-
λόγων σε έναν όμιλο, για να κρατάνε τις καρέ-
κλες, άμεσες ενέργειες της ΟΤΟΕ για ενοποί-
ηση. Κανένας συνάδελφος ασυνδικάλιστος, κα-
νένας εργαζόμενος με ελαστικές εργασιακές
σχέσεις εκτός σωματείων. Η πρότασή μας είναι
σύγκληση έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων για
κάθε σοβαρό ζήτημα, εκλογές στους συλλό-
γους κάθε 2 χρόνια, κατάργηση της πολύχρο-
νης απαλλαγής των εκπροσώπων από την ερ-
γασία, επαναλειτουργία του θεσμού των περι-
φερειακών συνελεύσεων και των περιφερει-
ακών παραρτημάτων της ΟΤΟΕ. Τη στιγμή που
υπάρχουν μόνο 5 τράπεζες, επιμένουμε ότι
πρέπει να συζητηθεί η δημιουργία ενός κλαδι-
κού συνδικάτου στο χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα, με τοπικά παραρτήματα ανά νομούς, και
μέλη όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. 

Στις εκλογές στο τέλος του συνεδρίου έλα-
βαν:
Δημοκρατική Συνδικαλιστική Ενότητα
(ΔΗ.ΣΥ.Ε.) ψήφοι 177 έδρες 27 
Συνδικαλιστική Δημοκρατική Συμμαχία
(ΣΥ.ΔΗ.ΣΥ.) ψήφοι 116 έδρες 18 
Ριζοσπαστική Παρέμβαση στην ΟΤΟΕ 
ψήφοι 64 έδρες 10 
Νέα Πορεία ψήφοι 60 έδρες 9
Αγωνιστικό Μέτωπο 
ψήφοι 30 έδρες 4 
Συνδικαλιστική Πρωτοπορία 
ψήφοι 25 έδρες 4 
Αγωνιστική Συνεργασία στην ΟΤΟΕ 
ψήφοι 12 έδρες 2 
Επιστημονικοί Σύλλογοι Τραπεζών 
ψήφοι 7 έδρα 1 

Βασίλης Πουλαρίκας
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Θανατηφόρο δυστύχημα
έγινε το πρωί της Παρα-
σκευής 4/12 στο Ορυχείο
Νότιου Πεδίου στη ΔΕΗ
στην Πτολεμαΐδα. Ένας
54χρονος εργαζόμενος,
οδηγός σε εργολαβία στις
αποθέσεις, σκοτώθηκε όταν
το όχημά του ανατράπηκε. 

Το Σωματείο Εργαζομέ-
νων στην Ενέργεια Δυτικής
Μακεδονίας τονίζει σε ανα-
κοίνωσή του ότι τα ολοένα
και πιο συχνά παρόμοια πε-
ριστατικά είναι αποτέλεσμα
της εντατικοποίησης της
εργασίας στις εργολαβίες
μεταφοράς υλικών, της έλ-

λειψης μέτρων ασφάλειας,
της ελλιπούς συντήρησης
των οχημάτων. 

Προσθέτει επίσης ότι ευ-
θύνες έχει και «η κυβέρνη-
ση, που συνεχίζει την πολιτι-
κή της απελευθέρωσης/
ιδιωτικοποίησης του κλάδου
της Ενέργειας, συνεχίζον-
τας το έργο των προκατό-
χων της. Την πολιτική που
περιορίζει ελεγκτικούς μη-
χανισμούς, νομοθετεί πλαί-
σιο μεγαλύτερης ασυδοσίας
προς όφελος των κερδών
των μονοπωλίων. Η ΔΕΗ ΑΕ,
που στο όνομα των κερδών

των μετόχων της δεν παίρ-
νει κανένα μέτρο ελέγχου
για την τήρηση των μέτρων
ασφαλείας. Οι ημερίδες και
τα σεμινάρια για την ασφά-
λεια δεν μπορούν να κρύ-
ψουν τις εγκληματικές ευ-
θύνες που έχει. Φταίνε οι
εργολάβοι που για τα κέρδη
τους ξεπατώνουν τους ερ-
γαζόμενους και τα μέσα πα-
ραγωγής (οχήματα, μηχανή-
ματα) και με μαστίγιο την
τρομοκρατία και το φάντα-
σμα της ανεργίας απειλούν
τους εργαζόμενους».

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Κι άλλος νεκρός στο 
βωμό του κέρδους

OXI στο ξεπούλημα του λιμανιού

Π
ετυχημένη συναυλία ενάν-
τια στο ξεπούλημα του λι-
μανιού του Πειραιά οργά-

νωσαν τα σωματεία των εργαζόμε-
νων του ΟΛΠ στον ιδιαίτερο χώρο
της Πέτρινης Αποθήκης την Παρα-
σκευή 4 Δεκέμβρη. Στη συναυλία
τραγούδησαν ο Γιάννης Κούτρας
και ο Γιώργος Μεράντζας. 

Ο Γιώργος Γεωργακόπουλος,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλ-
λήλων Λιμανιών (ΟΜΥΛΕ) παρου-
σίασε τους μουσικούς και όσον
αφορά το λιμάνι είπε: «Απόψε είμα-
στε εδώ, απόψε τραγουδάμε γιατί
το τραγούδι πάντα ήταν συνυφα-
σμένο με τους πόθους και τους
αγώνες του λιμανιού. Του λιμανιού
που είναι το σμαράγδι της Μεσογεί-
ου και που δυστυχώς εδώ και τρία
χρόνια το επιβουλεύονται, θέλουν
να ξεπουληθεί. Εμείς σήμερα είμα-
στε εδώ και θα συνεχίσουμε τον
αγώνα και αύριο. Δεν πρέπει να
προχωρήσει αυτό το πολιτικό έγ-
κλημα που είναι το ξεπούλημα του

λιμανιού. Καθημερινά αντιλαμβά-
νονται όλοι αυτό που πρόκειται να
συμβεί. Άνθρωποι που δουλεύουν
γύρω από το λιμάνι, στην Ναυπηγο-
επισκευαστική Ζώνη έρχονται και
ζητάνε παρατάσεις της χρήσης γης
που έχουνε γιατί βλέπουνε ότι αν
έρθει η καταιγίδα του ξεπουλήμα-
τος στην Cosco ή οπουδήποτε αλ-

λού αυτό θα σημάνει καταστροφή
για όλους. Για την ακτοπλοΐα, για
τους νησιώτες, για τον Πειραιά, την
Δραπετσώνα, το Κερατσίνι, το Πέ-
ραμα. Γιατί το λιμάνι από σύμβολο
της πόλης, θα γίνει δήμιος της πό-
λης. Eμείς είμαστε με εκείνους που
θα καταγραφούν ως υπερασπιστές
του λιμανιού του Πειραιά».

Πριν τη συναυλία εξόρμηση
πραγματοποίησαν σύντροφοι και
συντρόφισσες του Συντονισμού
ενάντια στα Μνημόνια και της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, δηλώνοντας
την συμπαράστασή τους στους ερ-
γαζόμενους που παλεύουν ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση.

Nεκ. Δ.

Σε κοινή Συνέντευξη Τύπου ενάντια
στο ξεπούλημα του λιμανιού καλούν η
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών
(ΟΜΥΛΕ) και η Ένωση Λιμενεργατών
του ΟΛΠ την Τετάρτη 9/12, στις 12 το
μεσημέρι, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του κεντρικού κτιρίου του ΟΛΠ (Ακτή
Μιαούλη 10). 

Η συνέντευξη αρχικά είχε προγραμ-
ματιστεί για την προηγούμενη μέρα,
αλλά το ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε την ίδια ημε-
ρομηνία για να ανακοινώσει τα άμεσα
σχέδιά του σε σχέση με τις ιδιωτικο-
ποιήσεις. Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν
να πάρουν υπόψη τους τις ανακοινώ-
σεις του ΤΑΙΠΕΔ πριν καταλήξουν στο
πρόγραμμα των κινητοποιήσεών τους. 

Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι των λι-
μανιών έχουν ξεκινήσει να συντονίζον-
ται με τους εργαζόμενους στις συγκοι-
νωνίες και τις μεταφορές μετά την κοι-
νή συνέντευξη Τύπου-σύσκεψη που εί-
χαν οργανώσει στις 24 Νοέμβρη. 

Συνέδριο ΟΤΟΕ: Η βάση απαιτεί “σύγκρουση εφόλης της ύλης” 

Συνέντευξη
τύπου για τη
συνέχειαΣτιγμιότυπο από τη συναυλία στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, 4/12



Τ
ο πρωί της Τετάρτης 2/12 μια μέρα μόνο
πριν τη Γενική Απεργία πραγματοποιήθη-
κε τελικά η πολυαναμενόμενη για τον κλά-

δο πανυγεινομική απεργία με πανελλαδική συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. Από την εξέ-
δρα που είχε στηθεί από νωρίς το πρωί πήραν
διαδοχικά το λόγο πολλοί συνδικαλιστές.  

Ο Χρίστος Αργύρης από το ΓΝΑ Γεννηματάς
απευθύνθηκε από το βήμα στους συγκεντρωμέ-
νους απεργούς: «Δεν είναι μόνο η βαρβαρότητα
της λιτότητας που ζούμε. Κάθε μέρα πνίγονται
εξαιτίας του αίσχους του φράχτη στον Έβρο,
με ευθύνη του Τσίπρα, παιδιά στο Αιγαίο. Αυτή
είναι η παράνοια της κρίσης του καπιταλισμού
που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. 

Υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει παθητικότητα.
Στις 12/11 χιλιάδες απεργήσαμε και ξεχυθήκαμε
στους δρόμους, αυτό μας έφερε στη σημερινή
κλαδική απεργία και στην πανεργατική αύριο.
Έπεσαν λυτοί και δεμένοι για να μην βγει η σημε-
ρινή απεργία, έκανε το λάθος η ΟΕΝΓΕ να απο-
σύρει την υπογραφή επειδή τάχα η σημερινή
απεργία αποτελεί τρικλοποδιά για τη Γενική
Απεργία, αυτά είναι ψέματα. Η σημερινή κινητο-
ποίηση αποτελεί κλιμάκωση. Με κλιμάκωση και με
οργάνωση μπορούμε να οδηγήσουμε την κυβέρ-
νηση σε αναδίπλωση, να σταματήσουμε τις συγ-
χωνεύσεις όπως πετύχαμε ανανέωση των συμβά-
σεων των επικουρικών και να ανατρέψουμε τα
Μνημόνια αλλά και τον ίδιο τον καπιταλισμό». 

Τον λόγο πήρε φοιτήτρια από το τμήμα Νοση-
λευτικής του Πανεπιστημίου Αθήνας: «Ο ΦΣ στη-
ρίζει τη σημερινή πανυγειονομική απεργία. Είμα-
στε η νέα γενιά νοσηλευτών που μας οδηγούν
να δουλέψουμε στα voucher και στα πεντάμηνα
για 400 ευρώ χωρίς δικαιώματα. Γι’ αυτό είμα-
στε στο πλάι των εργαζόμενων, παλεύουμε για
δημόσια δωρεάν Παιδεία και Υγεία, για δουλειές
μόνιμες και σταθερές με δικαιώματα ενάντια
στις πολιτικές που δίνουν λεφτά στο χρέος και
τις τράπεζες ενώ οδηγούν την κοινωνία στην
εξαθλίωση. Φοιτητές και εργαζόμενοι μπορούμε
ενωμένοι σαν μια γροθιά να τους ανατρέψουμε».

Την συγκέντρωση έκλεισε συνδικαλίστρια
από το μαιευτήριο Έλενα: «Μας ήρθε χαρτί από
τον υπουργό Υγείας ότι θέλουν να κάνουν το
Έλενα και το Αλεξάνδρα ένα νοσοκομείο. Το

Έλενα είναι το μόνο δημόσιο μαιευτήριο και εί-
ναι πρότυπο για όλη τη χώρα. Θέλουμε τη στή-
ριξη της ΠΟΕΔΗΝ και όλων των εργαζομένων
για να μείνει αυτόνομο το νοσοκομείο μας αλλά
και όλα όσα συγχωνεύουν».

Πανό
Ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Εργα-

σίας και το Σύνταγμα με μεγάλα μπαλόνια που
έγραφαν «αέρας κοπανιστός οι δεσμεύσεις» και
πανό από τα νοσοκομεία της Αθήνας: Ερυθρός
Σταυρός, Αγλαΐα Κυριακού, Αμαλία Φλέμινγκ,
Ευαγγελισμός, Γεννηματάς, Αγία Όλγα, Άγιος
Σάββας, Έλενα και Δρομοκαΐτειο ενώ είχαν πα-
ρουσία και συνοδεία 6 οχημάτων οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ. Εντυπωσιακά συλλογική και οργανω-
μένη ήταν και η συμμετοχή των εργαζόμενων
από νοσοκομεία της επαρχίας με παρουσία του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και του Αγίου Δημη-
τρίου από τη Θεσσαλονίκη, και τα επαρχιακά νο-
σοκομεία από Τρίκαλα, Χαλκίδα και Αμαλιάδα,
ενώ επίσης πανό είχαν ο Συντονισμός Νοσοκο-
μείων και ο Φοιτητικός Σύλλογος Νοσηλευτικής. 

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης μιλήσαμε
με απεργούς και μεταφέρουμε το κλίμα:

Ο Στέλιος, νοσηλευτής στην Εντατική του νοσοκο-
μείου «Άγιος Δημήτριος» της Θεσσαλονίκης δήλωσε:
«Η κατάσταση είναι οριακή πλέον, δεν υπάρχει άλλος
δρόμος από τον αγώνα. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες
σε προσωπικό και αναλώσιμα. Στα 5 χρόνια που δου-
λεύω δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη, αν και έχουν φύ-
γει πολλοί με σύνταξη. Οι επικουρικοί γύρισαν για μία
εβδομάδα και τους απολύσαν εκ νέου. Οι συνθήκες

είναι φρικτές, δεν παίρνουμε ρεπό, δεν υπάρχει χρό-
νος ξεκούρασης, δουλεύουμε τρία Σαββατοκύριακα
το μήνα, μιλάμε για νοσηλευτές ζόμπι. Πλέον ετοιμα-
ζόμαστε για επίσχεση εργασίας γιατί μας καθυστε-
ρούν τα δεδουλευμένα των υπερωριών».

Ο Βασίλης Μιχαλόπουλος, πρόεδρος του σω-
ματείου εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αμαλιά-
δας τόνισε: «Είμαστε περιφερειακό νοσοκομείο
100 κλινών με πολλά προβλήματα. Αναστέλλουν
κλινικές και θέλουν να κλείσουν ολόκληρα τμή-
ματα. Σήμερα έχουμε έρθει όλοι όσοι δεν είμα-
στε προσωπικό ασφαλείας. Κάναμε συνέλευση,
ετοιμάζουμε σύσκεψη με όλους τους φορείς
της πόλης έτσι ώστε την άλλη εβδομάδα να
προβούμε σε γενική κινητοποίηση της πόλης
για την υπεράσπιση του νοσοκομείου».

Η Κωνσταντίνα Ανδρούτσου από το σωματείο
εργαζομένων στο νοσοκομείο Χαλκίδας πρό-
σθεσε: «Δεν έχουμε τις προδιαγραφές να αντα-
ποκριθούμε στον όγκο της δουλειάς, βρισκόμα-
στε σε πλήρη εντατικοποίηση εξαιτίας μαζικών
συνταξιοδοτήσεων. Είμαστε εδώ δεκάδες συνά-
δελφοι από τη Χαλκίδα γιατί το είχαμε προετοι-
μάσει κατάλληλα. Κάναμε γύρα ενημερώνοντας
όλους τους συναδέλφους και οργανώσαμε Γενι-
κή Συνέλευση και έτσι ήρθαμε μαζικά. Παλεύου-
με για μια καλύτερη Υγεία αλλά παλεύουμε και
για την ανατροπή του συστήματος, μόνο έτσι
θα έχουμε την Υγεία που μας αξίζει».

Την επόμενη μέρα υγειονομικοί από όλα τα νοσο-
κομεία πήραν μέρος στη μεγάλη Γενική Απεργία,
τόσο στην Αθήνα όσο και στις άλλες πόλεις.

Μανώλης Σπαθής
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Τ
η Δευτέρα 7/12 πραγματο-
ποιήθηκε στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου Άγιος Σάβ-

βας μάζεμα του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων. Το μάζεμα έγινε σε
κλίμα αισιοδοξίας, τόσο εξαιτίας
της επιτυχημένης 48ωρης απερ-
γίας αλλά και εξαιτίας δύο μικρών
αλλά σημαντικών επιτυχιών των ερ-
γαζόμενων στον Άγιο Σάββα. Η
πρώτη ήταν η ανάκληση της επιχει-
ρούμενης απόλυσης εργολαβικού
εργαζόμενου στη φύλαξη του νο-
σοκομείου και η δεύτερη το ξήλω-
μα του μνημονιακού διοικητή.

Ο φύλακας βρέθηκε προ εβδο-
μάδων στο στόχαστρο της εταιρεί-
ας σεκιούριτι όταν αρνήθηκε να
υπογράψει ατομική σύμβαση. Με-
τά από 12 χρόνια εργασίας σε αυ-
τό το πόστο η εταιρεία τον μετακί-
νησε σε άλλο χώρο, άσχετο με το
νοσοκομείο, και αργότερα τον
έβγαλε σε αναγκαστική άδεια. 

Ανάκληση απόλυσης
Τα αντανακλαστικά όμως του

σωματείου των εργαζόμενων στο
νοσοκομείο ήταν άμεσα και καθο-
ριστικά. Κυκλοφόρησε κείμενο, έγι-
ναν ανακοινώσεις από τα μεγάφω-
να του νοσοκομείου και οργανώθη-
κε παράσταση διαμαρτυρίας με
συμμετοχή δεκάδων εργαζόμενων.
Η απόλυση ανακλήθηκε πριν περά-
σει βδομάδα! Μπορεί να αφορά
μόνο έναν εργαζόμενο αλλά έχει
τεράστια αξία σαν νίκη, όχι μόνο
επειδή ανατρέπει το κλίμα της ερ-
γοδοτικής τρομοκρατίας στους ερ-
γολαβικούς εργαζόμενους αλλά
κυρίως επειδή δείχνει στην πράξη
ότι η κινητοποίηση των εργαζόμε-
νων μπορεί να υπερβεί τον κατα-
κερματισμό που δημιουργούν οι
διαφορετικές σχέσεις εργασίας και
οι διαφορετικές ειδικότητες.

Στο Συντονιστικό βρέθηκαν εργα-
ζόμενοι από Άγιο Σάββα, Παίδων
Πεντέλης, Ερυθρό Σταυρό, Γεννη-
ματά, Αγλαΐα Κυριακού και ΨΝΑ
Δαφνί. Προηγήθηκε αποτίμηση της
απεργιακής κινητοποίησης της πε-
ρασμένης εβδομάδας και  σκιαγρα-
φήθηκε ο σχεδιασμός για τη συνέ-
χεια. Επόμενα βήματα είναι η στή-
ριξη της κινητοποίησης του σωμα-
τείου του νοσοκομείου της Ικαρίας
που έρχεται στην Αθήνα αλλά και η
προσπάθεια να απλωθεί η στάση
εργασίας που έχει καλέσει το σω-
ματείου του Αττικού νοσοκομείου
στις 17/12 και σε άλλα, έτσι ώστε
να συναντηθούν όλοι μαζί έξω από
το Υπουργείο Υγείας και να απαιτή-
σουν άμεσα προσλήψεις. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

Εμπρός για
κλιμάκωση

Το καλοκαίρι του 2014 στο νοσοκομείο
Τρικάλων είχε ξεκινήσει ο αγώνας των εργο-
λαβικών καθαριστριών. 

Το αίτημά τους ήταν να καταβληθούν τα
δεδουλευμένα που τους χρώσταγε ο εργο-
λάβος και ξεσήκωσε κύμα συμπαράστασης
από σωματεία και απλούς εργαζόμενους. Ο
εργολάβος τότε κατέθεσε μήνυση για «συκο-
φαντική δυσφήμιση απλή και δια του τύπου,
κατ’ εξακολούθηση και μη και εξύβριση» κα-

τά 9 δημοσιογράφων και αλληλέγγυων.
Πλέον στα Τρίκαλα υπάρχει επιτροπή αλλη-

λεγγύης στους διωκόμενους οι οποίοι συμπα-
ραστάθηκαν και την Τρίτη 8/12 στο Τριμελές
Πλημμελειοδικείο Τρικάλων όπου εκδικαζόταν
η υπόθεση. Σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει
και η Τ.Ε. της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Λάρισα, όπου
είναι η έδρα του εργολάβου στην οποία κατα-
λήγει «Απέναντι στον μεσαίωνα που θέλουν
να επιβάλλουν, οφείλουμε όλοι να αντιστα-
θούμε, να σταθούμε ο ένας πλάι στον άλλο,
δηλώνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή μας
με την παρουσία μας, στα δικαστήρια».

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η 48ωρη απεργία ήταν η αρχή

Ικαρία, Παρασκευή 11/12, συγκέντρωση
μαζί με σωματεία και φορείς του νησιού
στο Υπουργείο Υγείας με προσυγκέντρω-
ση στις 10:30 στην πλ. Βικτωρίας. 
Αμαλιάδα, Παρασκευή 11/12, συγκέντρω-
ση με όλους τους φορείς της πόλης στο
Δημαρχείο και πορεία για την υπεράσπι-
ση του Νοσοκομείου.
Αττικό, Πέμπτη 17/12, πεντάωρη στάση
εργασίας και συγκέντρωση μαζί με άλ-
λους φορείς της Δυτικής Αθήνας έξω
από το Υπουργείο Υγείας, στις 11πμ.
Επικουρικοί γιατροί, Τετάρτη 9/12, σύ-
σκεψη της Πρωτοβουλίας Επικουρικών
στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ στις 6:30μμ. 

Συνεχίζουν

Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων στα νοσοκομεία στις 2/12 στην Αθήνα
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Είμαστε αισιόδοξες κι αποφασι-
σμένες. Δεν θα μείνουμε στις πο-
ρείες και στις διαμαρτυρίες, θα πά-
με όσο πιο μακριά μπορούμε αρκεί
να πετύχουμε το στόχο μας. Δεν
έχουμε άλλη λύση. Μακάρι να είχα-
με άλλη επιλογή. Αλλά δεν έχουμε.
Ή θα πάρουμε παράταση και κατό-
πιν μόνιμη και σταθερή εργασία, με
ίσα δικαιώματα, ή θα συνεχίσουμε
στο δρόμο μέχρι να τα κερδίσουμε. 

Πολλές από μας είμαστε μάνες
από μονογονεϊκές οικογένειες, που
μπήκαμε στη δουλειά επειδή είχαμε
τα μόρια. Το κράτος δυστυχώς δεν
βοηθάει πουθενά. Επιδόματα δεν
υπάρχουν και τώρα πάνε να μας πε-
τάξουν στο δρόμο. Καμία μέριμνα
για τη μονογονεϊκή οικογένεια κι όχι
μόνο σήμερα, χρόνια τώρα. Τώρα
μας λένε “όσο βοηθήσατε – βοηθή-
σατε”, όχι “δουλέψατε” γιατί δεν
θεωρούν ότι εργαζόμαστε αλλά ότι
βοηθάμε. Ανακυκλώσιμο υλικό μας
θεωρούν που εικάζουμε ότι το κά-
νουν για την εικονική μείωση της
ανεργίας και για να κόβουν όλο και
περισσότερα δικαιώματα που είναι
κεκτημένα με αγώνες και αίμα.  Τώ-
ρα μας λένε δεν μας νοιάζει αν έχε-
τε παιδιά, αν θα πεινάσετε, αν ψο-
φήσετε, μείνετε στην ανεργία καμιά
τριετία, γιατί τόσο θα κάνουμε να
βρούμε δουλειά σε κανά νέο πρό-
γραμμα 5μηνου, αν βρούμε.  

Σε όλα τα πόστα

Δουλεύουμε σε όλα τα πόστα του
δήμου. Από τα διοικητικά μέχρι την
καθαριότητα. Στις υπηρεσίες καθα-
ριότητας και πρασίνου συναδέλφισ-
σες πενταμηνίτισες δουλεύουν οχή-
ματα και μηχανές λες και είναι ντα-
λικέρισες και παρ'όλα αυτά δεν θε-
ωρείται εργασία αυτό που κάνουν
αλλά μαθητεία. 

Στη συνέλευση που κάναμε διαπι-
στώσαμε ότι ήρθανε συνάδελφοι
που είναι έτοιμοι για όλα. Άνθρωποι
ελεύθεροι πια γιατί έχουν πετάξει
τις ψεύτικες ελπίδες με τις οποίες
πήγανε να τους ξεγελάσουν λίγους
μήνες πριν. Αυτό να το ξέρουν οι
“από πάνω”. Έχουμε σκοτώσει τις
ελπίδες με τις οποίες πήγαν να μας
χειραγωγήσουν κι έχουμε πλέον μό-
νο την πίστη στον εαυτό μας, τους
συναδέλφους μας και τον αγώνα
μας. Θα φτάσουμε εκεί που πρέπει.
Δεν μπορούν 300 να σκοτώσουν 10
εκατομμύρια. Χρειάζεται να αντιστα-
θούμε όλοι μαζί. Όχι μόνο τα 5μηνα,
αλλά και οι μόνιμοι, οι συμβασιούχοι
και η γειτονιά μας, οι συγγενείς μας,
οι φίλοι μας, όλοι μαζί.

Μόνικα, Νίκη, Λίτσα
εργαζόμενες στα 5μηνα 

δήμου Αθήνας

Είμαστε
αισιόδοξες και
αποφασισμένες

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι
εργαζόμενοι στις Περιφέρειες την Πα-
ρασκευή 11/12, ενώ θα πραγματοποι-
ήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο
Εσωτερικών, στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος στις 12 το μεσημέρι.

Οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται
ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης
που επιχειρεί να μεταφέρει την μισθο-
δοσία τους από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό στους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτο-
τελείς Πόροι), υλοποιώντας τον Καλλι-
κράτη.  

Αυτό θα σημάνει τη σύνδεση των μι-
σθών τους με τη λεγόμενη ανταποδο-

τικότητα των υπηρεσιών των Περιφε-
ρειών και την εξάρτησή τους από
τους φόρους (Φόρο Εισοδήματος και
ΦΠΑ). 

Οι ΚΑΠ που είναι η κρατική επιχορή-
γηση στις περιφέρειες μόνο τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 60%.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν να συνεχί-
σουν να πληρώνονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό και τονίζουν ότι δεν
πρόκειται να μπουν στα εκβιαστικά δι-
λήμματα που τους βάζει η επιλογή της
κυβέρνησης. Δηλαδή να μπουν περισ-
σότεροι φόροι, για να υπάρχουν χρή-
ματα για τη μισθοδοσία τους.

48ωρη αποχή από τις εργασίες τους, το Σαββατοκύριακο 5 και 6
Δεκέμβρη, πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) του Δήμου Αθήνας
μετά από απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης. 

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την οριστική τακτοποίηση στην εργα-
σία τους αφού έχουν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις, ενώ ζη-
τούν να πάρει πίσω ο Οργανισμός τις ενστάσεις που έχει καταθέ-
σει. Επίσης, διαμαρτύρονται καθώς υπάρχουν συνεχείς καθυστε-
ρήσεις στην παροχή των μέσων ατομικής προστασίας και στη χο-
ρήγηση γάλατος που δικαιούνται. 

Η αποχή των εργαζόμενων από την εργασία τους έγινε ιδιαίτερα
αισθητή στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Αθήνας που παρέ-
μειναν κλειστοί ή υπολειτουργούσαν (όπως στα γήπεδα ποδοσφαί-
ρου στο Ρουφ και την Ακαδημία Πλάτωνος που δεν φιλοξένησαν τους
αγώνες οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο).

24ωρη απεργία στις Περιφέρειες

Μ
ε απεργία και συλλαλητήριο την Τετάρτη
9/12, στις 12μες, στο υπουργείο Εργα-
σίας, συνεχίζουν τη μάχη οι πενταμηνί-

τες των δήμων διεκδικώντας μόνιμη δουλειά με
ίσα δικαιώματα. Αυτό αποφασίστηκε στη νέα σύ-
σκεψη συντονισμού που πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Τρίτη στη Νέα Ιωνία, με συμμετοχή
5μηνιτών και σωματείων ΟΤΑ από μια σειρά δή-
μους της Αττικής. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, που
συμμετέχει στις συσκέψεις της Ν. Ιωνίας, προ-
τείνει σαν επόμενο βήμα την 11η Δεκέμβρη ως
ημέρα δράσης των πενταμηνιτών στους χώρους
των δήμων, προκειμένου να τραβήξουν τους μό-
νιμους συναδέλφους τους στον αγώνα.

Επίσης κινητοποίηση στις 15/12 ανακοίνωσε
και το Συνδικάτο ΟΤΑ (ΠΑΜΕ), που είναι σε κοι-
νή δράση με το συντονιστικό της Ν. Ιωνίας. 

Ο αγώνας των πενταμηνιτών, οι οποίοι είχαν
δυναμική παρουσία και στην πανεργατική απερ-
γία της 3/12, μπαίνει ίσως στην πιο κρίσιμη φάση
του, με τους ίδιους τους αγωνιζόμενους να συ-
ζητάνε για ξεκίνημα καταλήψεων στα δημαρχεία. 

Μέσα στο μήνα λήγουν οι συμβάσεις χιλιάδων
εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι από τη μια μέρα
στην άλλη, εργαζόμενοι θα βρεθούν μαζικά στην
ανεργία και οι ίδιες οι υπηρεσίες των δήμων
στην κατάρρευση.

Παρ'όλα αυτά οι ίδιοι οι πενταμηνίτες δηλώ-
νουν ότι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια.
Ήδη από τον Οκτώβρη οργανώθηκαν από τα κά-
τω συνελεύσεις κι επιτροπές αγώνα σε μια σειρά
δήμους έφτασαν να συντονίζουν τον αγώνα σε
εβδομαδιαίες συναντήσεις στη Νέα Ιωνία, να
πραγματοποιούν μαζικά συλλαλητήρια δυό φο-
ρές μέσα στο Νοέμβρη, αλλά και να δίνουν τον
τόνο στις δύο γενικές απεργίες του τελευταίου
μήνα. Όλο αυτό το διάστημα αντιμετωπίζουν τον
εμπαιγμό από τη μεριά της κυβέρνησης.

“Η κυβέρνηση στην πρώτη κινητοποίηση είχε
αφήσει ανοιχτή την πόρτα για παράταση των
συμβάσεων, και στην δεύτερη κινητοποίηση ανα-
κοίνωσε ότι υπάρχει νομικό κώλυμα για να γίνει
η παράταση. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
έχει φοβηθεί και προσπαθεί να σταματήσει το κί-
νημα των πεντάμηνων. Την πρώτη φορά με το
καρότο, δηλαδή αόριστες υποσχέσεις για να
μας αποκοιμίσουν, και τη δεύτερη φορά με το
μαστίγιο, προσπαθώντας να σπείρει την απογοή-
τευση ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει” λένε οι πεν-
ταμηνίτες που συμμετέχουν στο Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια και συνεχίζουν: “Ξέρουμε
ότι έχουμε δίκιο. Οι πενταμηνίτες καλύπτουν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους, και χω-
ρίς αυτούς οι ΟΤΑ είναι έτοιμοι να καταρρεύ-

σουν, ή να δώσουν οι δήμαρχοι μια σειρά απο
φιλέτα (καθαριότητα, παιδικοί σταθμοί, ΚΕΠ κλπ)
σε ιδιώτες. 

Μονιμοποίηση

Ξέρουμε ότι έχει ξαναγίνει, το να μονιμοποι-
ηθούν δηλαδή χιλιάδες συμβασιούχοι των ΟΤΑ.
Με ένα μεγάλο αγώνα το 2004 που κράτησε πολ-
λούς μήνες χιλιάδες συμβασιούχοι εκείνης της
εποχής, κατάφεραν και κέρδισαν μόνιμη και στα-
θερή δουλειά. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων
στους δήμους, κέρδισαν τη μόνιμη και σταθερή
δουλειά με μεγάλους απεργιακούς αγώνες στη
δεκαετία του ’80 και του ‘90”. 

Κι αν σίγουρα το πιο μαζικό και πετυχημένο πα-
ράδειγμα είναι αυτό του 2004, να θυμίσουμε και
το πιο πρόσφατο, αυτό των εργαζόμενων του δή-
μου Αθήνας το 2011. Εκατοντάδες συμβασιούχοι
του δήμου τότε, με έναν μεγάλο αγώνα που κο-
ρυφώθηκε με την πολυήμερη κατάληψη του δη-
μαρχείου Αθήνας, κέρδισαν τη μονιμοποίησή
τους. Τόλμησαν, οργανώθηκαν, κατέλαβαν το δη-
μαρχείο και κέρδισαν τη συμπαράσταση όλου
του κόσμου. Δεν υπήρχε απεργιακή διαδήλωση
τον Απρίλη και τον Μάη του 2011 που να μην άλ-
λαζε το δρομολόγιό της για να περάσει μπροστά
από το κατειλλημένο δημαρχείο.

Οι πενταμηνίτες μπορούν να νικήσουν. Η
απάντηση με απεργίες και καταλήψεις είναι μο-

νόδρομος.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη
μείνουν μόνοι τους. Η προσπάθεια για κλιμάκω-
ση του αγώνα με καταλήψεις στα δημαρχεία
πρέπει να είναι κοινή με τους μόνιμους υπαλλή-
λους και τα σωματεία τους. Είναι απαράδεκτη η
κωλυσιεργεία της ΠΟΕ ΟΤΑ να καλέσει σε απερ-
γιακές κινητοποιήσεις τους μόνιμους υπαλλή-
λους των δήμων, όλο το προηγούμενο διάστημα.
Δεν είναι μόνο το στοιχειώδες ζήτημα της δυνα-
τότητας να εκφραστεί αγωνιστικά η συναδελφι-
κή αλληλεγγύη, αλλά το πιο άμεσο, το γεγονός
ότι η απόλυση σχεδόν των μισών από όσους
δουλεύουν αυτή τη στιγμή στους ΟΤΑ, θα ρημά-
ξει – προφανώς τις ίδιες τις υπηρεσίες – αλλά
και τους άλλους μισούς, μόνιμους, υπαλλήλους
που θα μείνουν πίσω να τις δουλέψουν. Η αδρά-
νεια της ομοσπονδίας χρειάζεται να σπάσει άμε-
σα. Με πρωτοβουλία των πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων κι όπου κι αυτά επιδεικνύουν την ίδια
απραξία, με επιτροπές αγώνα στους δήμους που
θα καταφέρουν να τραβήξουν τα σωματεία στη
δράση.   

Η 9η Δεκέμβρη θα δείξει ξανά ότι οι πενταμη-
νίτες δίνουν το παρών στο δρόμο. Η συνέχεια με
συνελεύσεις και καταλήψεις θα δείξει ότι είναι
διατεθειμένοι να πάνε μέχρι τέλους. Κι έχοντας
στο πλευρό τους τους μόνιμους συναδέλφους
τους με απεργία και συμμετοχή στις καταλήψεις.

Σ.Μ.

ΟΤΑ Εργαζόμενοι στα πεντάμηνα
Απεργίες και καταλήψεις 
να μη μείνει κανείς άνεργος

ΟΠΑΝΔΑ

Mπλοκ 5μηνων και μόνιμων εργαζόμενων ΟΤΑ στην πανεργατική 3/12
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Αντιφασιστική συγκέντρωση με
στόχο να μπλοκαριστεί η φιέστα
που προσπαθούν να οργανώσουν οι
ναζί της Χρυσής Αυγής στον Πει-
ραιά, καλούν συνδικάτα, φορείς,
συλλογικότητες, δημοτικές κινήσεις
και η ΚΕΕΡΦΑ, την Κυριακή 13/12
στην πλατεία Κοραή στις 11πμ. Την
Τρίτη 8/12 το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά, η ΠΕΝΕΝ και μία σειρά σωμα-
τεία του Πειραιά κατέθεσαν διαμαρ-
τύρια στο Δήμο Πειραιά ζητώντας
να μην δοθεί χώρος στους Ναζί. 

Εκείνη την ημέρα η Χρυσή Αυγή
καλεί στο δημοτικό κινηματογράφο
ΣΙΝΕΑΚ σύναξη για να βραβεύσει
υποτίθεται τους εκλογικούς αντι-

προσώπους της, δηλαδή τα τάγμα-
τα εφόδου που γυρνούσαν την ημέ-
ρα των εκλογών στα εκλογικά κέν-
τρα και τραμπούκιζαν τον κόσμο
της αριστεράς. Δεν ξεχνάμε ότι
στις εκλογές της 20ης Σεπτέμβρη,
Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής
με επικεφαλής τον αρχιτραμπούκο
δολοφόνο Λαγό έκανε επίθεση σε
εκλογικό τμήμα στο Κερατσίνι, στο
σχολείο του Παύλου Φύσσα. Τότε,
η επίδειξη τσαμπουκά των ταγμά-
των εφόδου κατά της αριστεράς
έπεσε στο κενό, αφού το αντιφασι-
στικό κίνημα απάντησε αστραπιαία
και οι νεοναζί απομονώθηκαν.

«Είναι απαράδεκτο η δημοτική

αρχή Μώραλη να παρέχει διευκο-
λύνσεις στο ναζιστικό μηχανισμό
της Χρυσής Αυγής, που ενεργοποί-
ησε τάγμα εφόδου ανήμερα των
βουλευτικών εκλογών και παριστά-
νει το “νόμιμο πολιτικό κόμμα”»,
αναφέρει ανακοίνωση-κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ. «Δεν θα τους αφήσουμε
να οργανώσουν τελετές βράβευ-
σης δολοφόνων. Η θέση τους είναι
στη φυλακή... Καλούμε μαζικά τα
συνδικάτα, τους φορείς και την
αριστερά να διαδηλώσουμε μαζί
για να ματαιωθεί η φιέστα των ναζί
δολοφόνων στον Πειραιά».

ΜΑΡΟΥΣΙ
Αντιφασιστική συγκέντρωση έγινε το περασμένο Σάββατο στο Μαρούσι με

αφορμή επίθεση με βόμβα που είχε γίνει στο χώρο της κατάληψης Κούβελου
στο Μαρούσι από Χρυσαυγίτες. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με πανώ ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Βο-
ρείων, το Δημοτικό Σχήμα “Εκτός των Τειχών”, η ΚΕΕΡΦΑ και ομάδες του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου. Στην πορεία που έγινε στη συνέχεια συμμετείχαν 700
περίπου άτομα. Η πορεία πέρασε από την κατάληψη Κούβελου και κατέληξε
στο σταθμό ΗΣΑΠ από όπου και ξεκίνησε. Κυριαχούσαν αντιφασιστικά συνθή-
ματα που απαιτούσαν να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Μαρού-
σι αλλά και υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών. Σαν ΚΕΕΡΦΑ παρεμ-
βήκαμε στην πορεία ανοίγοντας την καμπάνια για το Φράχτη του Έβρου και
την πανελλαδική κινητοποίηση στις 23-24/1. Μετά την αποδοχή που είχε η πο-
ρεία από τον κόσμο του Μαρουσιού, συνεχίζουμε να οργανώνουμε δράσεις
απαιτώντας στη φυλακή οι ναζί της Χρυσής Αυγής, καλοδεχούμενοι οι πρό-
σφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα και να πέσει ο φράχτης. 

Δήμητρα Τζάκου

Όλοι στις 23-24 Γενάρη στον Έβρο

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12, Tεχνικό Επιμελητήριο, 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος,
πανεπιστημιακός, 
Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, 
Νίκος Ζαμπουλάκης, δάσκαλος-αντιπρόεδρος
ΑΔΕΔΥ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, Δημαρχείο Ν. Ιωνίας 
(Αντλιοστασίου και Αγ. Γεωργίου 40), 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας-συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 
Ηλίας Λοΐζος, πρ. Συλλόγου Εργαζομένων 
Δ. Ν. Ηρακλείου, Δημήτρης Πολυχρονιάδης,
πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων Αμαρουσίου, 
Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής Πακιστανικής
Κοινότητας ‘’Ενότητα’’
• Προβολή και έκθεση φωτογραφίας του Άρη
Μεσσίνη από τη Λέσβο

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12, καφέ 1968 (Θησέως 99),
7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Αποστόλης Αλωνιάτης,
οικονομολόγος

ΣΧΟΛΕΣ Αθήνας

ΤΡΙΤΗ 15/12 στη Νομική, 1.30μμ
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης,
οικονομολόγος-λέκτορας οικονομικού ΕΚΠΑ,
Προκόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου,
αναπληρώτρια καθηγήτρια σλαβικών
σπουδών ΕΚΠΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12
ΧΑΝΙΑ: Αγορά 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ: Λαϊκή Καλλιδρομίου, 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: πλ. Πανόρμου, 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: πλ. Κύπρου, 12μες
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: ΗΣΑΠ Πετραλώνων, 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Υμηττού (Συντριβάνι), 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ: πλ. Γαρδένιας, 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ: ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω, 12μες
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: πλ. Ηρώων, 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: πεζόδρομος (κάβα Κελάρη), 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: πλ. Κοραή-Σινεάκ και Καραΐσκου, 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ: πλ. Ελευθερίας, 11πμ
Ν.ΙΩΝΙΑ: Σημηριώτη, 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ: Ερμού, 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: πλατεία (Everest), 12μες
ΡΕΘΥΜΝΟ: Παλιά Πόλη, 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Λιοντάρια, 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Πεζόδρομος Μιχαήλ Άγγελου, 12μες

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: πεζόδρομος Χαϊμαντά, 12μες

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: πλ. ΗΣΑΠ, 12μες

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: πλατεία ΗΣΑΠ 1μμ

Συγκέντρωση την Παρασκευή 18 Δεκέμβρη
στις 6μμ στην Ομόνοια και πορεία στη Βουλή
και στα γραφεία της ΕΕ, στα πλαίσια της Παγ-
κόσμιας Ημέρας Μεταναστών-ριών καλούν μία
σειρά αντιρατσιστικές κινήσεις, συλλογικότη-
τες, οργανώσεις της αριστεράς, ανάμεσά
τους η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

«Δεν μένουμε παρατηρητές στο δράμα της
προσφυγιάς και δεν συναινούμε στις πολιτικές
της Ευρώπης-Φρούριο με την Ελλάδα στο ρό-
λο του συνοριοφύλακα. Δεν αποδεχόμαστε
κανέναν «ρεαλισμό» που πνίγει εκατοντάδες
πρόσφυγες στο Αιγαίο, υψώνει φράχτες στα
σύνορα και εξαπολύει στρατιωτικού τύπου επι-
χειρήσεις ενάντια στις βάρκες των προσφύ-
γων», αναφέρει το κοινό κάλεσμα.

Εκδηλώσεις
για να πέσει 
ο Φράχτης

Μέρες δράσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

18 Δεκέμβρη
Μέρα του Μετανάστη

Αντιφασιστική συγκέντρωση την Κυριακή
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Εκδηλώσεις για να πέσει ο ΦράχτηςΜουζάλας
εναντίον
Τμήματος
Δικαιωμάτων
ΣΥΡΙΖΑ

Εκδήλωση διοργάνωσαν η ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Αμπελοκήπων την Τρίτη 1/12. «Ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του συλλόγου ερ-
γαζομένων Αγ. Σάββα, μίλησε για τις μάχες των
εργαζόμενων στα νοσοκομεία κάνοντας τη σύν-
δεση με τις μάχες για ανοιχτά σύνορα και την
καμπάνια για να πέσει ο φράχτης, ενημερώνον-
τας ότι μία σειρά σωματεία έχουν αποφασίσει τη
συμμετοχή τους στο πανελλαδικό διήμερο στις
23-24/1», μας είπε ο Βασίλης. «Η Βάντα Τσέλιου
από τη Β’ ΕΛΜΕ, τόνισε ότι μετά τα γεγονότα
στη Γαλλία χρειάζεται να οργανωθεί η πάλη
ενάντια στην καταστολή και την επίθεση στα δι-
καιώματα Ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγή, μίλησε
για τις εξελίξεις της δίκης και τόνισε το ρόλο
του κινήματος στην καταδίκη και στην απομόνω-
ση της Χρυσής Αυγής. Η Πόπη Γανιάρη από την
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τόνισε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στηρίζει την πανελλαδική κινητοποίηση στο φρά-
χτη του Έβρου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πε-
ρίπου 30 άτομα, ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί,
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στο ΜΕΤΡΟ, συν-
ταξιούχοι. Αποφασίσαμε να οργανώσουμε μέρα
δράσης στην πλατεία Πανόρμου το Σάββατο
στις 12 Δεκέμβρη». 

Την ίδια μέρα έγινε εκδήλωση και στη Νέα Φι-
λαδέλφεια με συνεργασία της ΚΕΕΡΦΑ και της
Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων. «Μέσα σε μία
αίθουσα γεμάτη με ζωγραφιές μικρών μαθητών

από 6 Δημοτικά σχολεία της πόλης, αφιερωμέ-
νες στον πόλεμο, την προσφυγιά και το ρατσι-
σμό, 40 περίπου άτομα παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση», μας είπε ο Ισίδωρος. «Ομιλητές ήταν ο
Τάσος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος Ένωσης Γο-
νέων, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα πάλης
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που
γεννούν την προσφυγιά και ενημέρωσε ταυτό-
χρονα για την επιτυχία της καμπάνιας συλλογής
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες που διοργάνωσε η Ένωση σε συνερ-
γασία με τον Δήμο. 

Παρεμβάσεις

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνη από την ΚΕΕΡΦΑ αφού
εξήγησε πώς η ρατσιστική πολιτική της Ευρώ-
πης Φρούριο συνδέεται με τους πνιγμούς στο
Αιγαίο ενημέρωσε για την πανελλαδική καμπάνια
της ΚΕΕΡΦΑ. Στη συνέχεια έγιναν πολλές πα-
ρεμβάσεις από γονείς, από δημοτικούς Συμβού-
λους, από μέλη της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της
Λαϊκής Συνέλευσης που αναφέρθηκαν στη
σπουδαιότητα της κινητοποίησης στον Έβρο. 

Στο τέλος της εκδήλωσης συμφωνήθηκε να
κατατεθεί ψήφισμα στο δημοτικό συμβούλιο,
ενώ ήδη η ΚΕΕΡΦΑ διοργάνωσε μέρα δράσης
το Σάββατο 5/12 στην κεντρική πλατεία της Φι-

λαδέλφειας». 
Εκδήλωση με θέμα "Να πέσει ο φράχτης στον

Έβρο" πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του
Σαββάτου 5/12 στο Παγκράτι. “Στην εισήγησή
της η Ελένη Πορτάλιου, τόνισε πόσο σημαντική
στάθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα η αλλη-
λεγγύη του κόσμου στους πρόσφυγες ώστε να
χτυπηθούν ακροδεξιά και μισαλόδοξα αντανα-
κλαστικά”, μας είπε ο Νίκος. “Ο Μιχάλης Μιλ-
τσακάκης έδωσε χρήσιμα στοιχεία σε σχέση με
τον φράχτη, ενώ μίλησε και για τις υποχωρήσεις
της κυβέρνησης μπροστά στις δολοφονικές πο-
λιτικές της ΕΕ (φράχτες, στρατόπεδα, FRON-
TEX). Ο Κώστας Παπαδάκης τόνισε ότι το γκρέ-
μισμα του φράχτη είναι διεθνιστικό μας χρέος,
ενώ μιλώντας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής τό-
νισε πόσο καταλυτικός ήταν ο ρόλος του αντιρα-
τσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος ώστε η
ΧΑ αυτή τη στιγμή να είναι αποδυναμωμένη και
μπροστά στο να καταδικαστεί η ηγεσία της με
την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
Τέλος, η Νίκη Αργύρη έβαλε όλες τις εικόνες
από το κίνημα συμπαράστασης στους πρόσφυ-
γες από την Μόρια μέχρι τη Γενεύη, γιατί χρει-
άζεται να παλέψουμε ενάντια στον πόλεμο και
τα μνημόνια. Ακολούθησαν αρκετές τοποθετή-
σεις και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το
Σάββατο, 12/12, όπου η τοπική ΚΕΕΡΦΑ θα
πραγματοποιήσει πικετοφορία στις 11πμ, στην
πλ. Συντριβανίου στην Υμηττού”.

Π
άνω από 80 άτομα συμμε-
τείχαν στην πρώτη εκδήλω-
ση που διοργάνωσε η

ΚΕΕΡΦΑ στη Μυτιλήνη, το περα-
σμένο Σάββατο 5 Δεκέμβρη, στα
πλαίσια της καμπάνιας για το πα-
νελλαδικό διήμερο δράσης στο
φράχτη του Έβρου. Συμμετείχε
κόσμος που δραστηριοποιείται σε
εθελοντικές ομάδες διάσωσης και
στήριξης των προσφύγων και των
μεταναστών, εκπαιδευτικοί, μέλη
της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Εκτός από τον Πέτρο Κωνσταν-
τίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ,
ομιλήτρια ήταν και η Αγλαϊα Κυρί-
τση, περιφερειακός Σύμβουλος Β.
Αιγαίου που τόνισε ότι χρειάζεται
να αναπτυχθεί ένα κίνημα που χτυ-
πάει τις αιτίες που δημιουργούν
την προσφυγιά, δηλαδή ενάντια
στους πολέμους που κλιμακώνον-
ται με τους νέους βομβαρδισμούς
στη Συρία. Τόνισε ότι γίνονται
προσπάθειες η κινητοποίηση στις
23-24 Γενάρη να γίνει σε συνεργα-
σία με αριστερούς αγωνιστές της
Τουρκίας. Η Έφη Λατσούδη, από
την Ομάδα Αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες «Το Χωριό του Όλοι
μαζί», μίλησε για τις τραγικές εμ-
πειρίες από τα ναυάγια που γίνον-
ται στο νησί της Λέσβου και τόνισε
ότι δεν μπορούμε πλέον να μετρά-
με νεκρά παιδιά και πτώματα και

για αυτό διεκδικούμε να πέσει ο
φράχτης στον Έβρο, συμμετέχον-
τας στο πανελλαδικό διήμερο στις
23-24/1. Ο Κάστρο από την Ένωση
Απόδημων Σύρων Μεταναστών,
περιέγραψε τις άθλιες συνθήκες
υποδοχής των προσφύγων και των
μεταναστών αλλά και την άθλια
πολιτική της διαλογής τους, τονί-
ζοντας ότι χρειάζεται διεκδίκηση
χώρων φιλοξενίας. 

Στη διάρκεια της συζήτησης το
λόγο πήραν ο Γιάννης Ζερβαλής,
γιατρός που αντέκρουσε με την
τοποθέτησή του τους ρατσιστι-
κούς μύθους ότι δήθεν οι μετανά-
στες αποτελούν υγειονομική βόμ-

βα. Στη συνέχεια ο Αγαμέμνονας
Αγγελιτόπουλος, δύτης από τη
Σάμο έδειξε φωτογραφικό υλικό
από διασώσεις και έκανε συγκλο-
νιστικές περιγραφές για το τι ση-
μαίνει να περισυλλέγεις 19 νεκρά
παιδιά μετά από ναυάγιο. Επίσης,
το λόγο πήρε ο Στρατής Παυλής
από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέ-
σβου που μίλησε για την πρωτο-
βουλία σωματείων του νησιού για
τη διοργάνωση μέρας δράσης για
τους πρόσφυγες και μετανάστες
στις 18/12. Η Σοφία Γεωργοκώστα
εκπαιδευτικός και μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ μίλησε για την καμπάνια
για το πανελλαδικό διήμερο στο

Φράχτη του Έβρου και πρότεινε

στην τοπική ΕΛΜΕ να ναυλώσει

ένα πούλμαν. Το λόγο πήρε επί-

σης εκπρόσωπος της Κοινωνικής

Κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος» που

τόνισε ότι η συλλογικότητα θα

συμμετέχει στο πανελλαδικό διή-

μερο, ενώ παρέμβαση έκανε επί-

σης και η δημοσιογράφος της

ΕΡΑ, Σπυριδάκη.

Αρκετοί άφησαν το τηλέφωνό

τους για να συμμετέχουν σε πρω-

τοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ στηρίζον-

τας την καμπάνια για τις 23-24 Γε-

νάρη. 

Σοφία Γεωργοκώστα 

Σε κάθε γειτονιά

Εκδήλωση με θέμα το προσφυ-
γικό διοργάνωσε την Τρίτη

1/12 το Τμήμα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όπου συζητήθηκαν οι θέσεις
της Επιτροπής σχετικά με το φρά-
χτη του Έβρου και της διέλευσης
των προσφύγων. Όπως τονίστηκε,
το Τμήμα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι υπέρ της ύπαρξης ασφαλών
σημείων εισόδου των προσφύγων. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Με-
ταναστευτικής Πολιτικής Γ. Μουζά-
λας ήταν ανάμεσα στους ομιλητές.
Μετέφερε τη γραμμή της κυβέρνη-
σης υπερασπιζόμενος το φράχτη
του Έβρου. Τόνισε ότι χρειάζεται
να υπάρξει ένας «συμφωνημένος
διάδρομος ελεγχόμενης διέλευσης
των προσφύγων». Και σχετικά με
το ζήτημα του φράχτη τόνισε ότι
«αν νομίζετε ότι είναι αριστερό να
επιτρέπουμε σε έναν άνθρωπο να
μπει σε ένα μπουκάλι και να μην
μπορεί να βγει, κάνετε λάθος", το-
νίζοντας ότι θα προτιμούσε το σύν-
θημα που ακούγεται να είναι "γκρε-
μίστε τους φράχτες" και όχι τον
φράχτη.

Κριτικός απέναντι στις θέσεις
του υπουργού ήταν τόσο ο Δημή-
τρης Χριστόπουλος, αντιπρόεδρος
της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσο
και ο Γιώργος Τσαρμπόπουλος,
επικεφαλής του γραφείου της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, αλ-
λά και ο Γιονούς Μοχαμαντί, πρό-
εδρος του Ελληνικού Φόρουμ Προ-
σφύγων. Από την πλευρά της η αν-
τιπρόεδρος της Βουλής, Τασία
Χριστοδουλοπούλου, είπε πως
πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί
σχετικά με τον τρόπο που η Τουρ-
κία θα περιορίσει τις ροές, ενώ για
τον φράχτη στον Έβρο επισήμανε
ότι είναι απαραίτητος ο δημόσιος
διάλογος.

Τοποθέτηση στην εκδήλωση
έκανε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, όπου
τόνισε ότι ο φράχτης έχει σαν απο-
τέλεσμα, εκτός από το να οδηγεί
σε χιλιάδες πνιγμούς μεταναστών,
την κατάργηση του δικαιώματος
στο άσυλο. Τόνισε ότι μία αριστε-
ρή κυβέρνηση θα έπρεπε να ξηλώ-
σει τους ρατσιστικούς νόμους της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και επισήμανε
ότι η θέση του τμήματος Δικαιωμά-
των θα έπρεπε να είναι στο διήμε-
ρο 23-24 Γενάρη στον Έβρο, ενάν-
τια στο φράχτη.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ Το πάνελ στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Μυτιλήνη, 5/12
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Τι σημαίνει
GREXIT από
την Σένγκεν;

Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες 
και μετανάστες στην Ειδομένη

Έ
νας ακόμα μετανάστης δολοφονήθη-
κε από την πολιτική των κλειστών συ-
νόρων, την περασμένη εβδομάδα

στην Ειδομένη. Ο 22χρονος Μαροκινός μετα-
νάστης, που έχασε τη ζωή του από ηλεκτρο-
πληξία, στην προσπάθειά του να περάσει πά-
νω από ηλεκτροφόρα καλώδια, ήταν ένας από
τους χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν
εγκλωβισμένοι στα σύνορα Ελλάδας-Μακεδο-
νίας, σαν αποτέλεσμα της σκλήρυνσης της
πολιτικής της ΕΕ και των Βαλκανικών χωρών
απέναντι στους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. 

Ο 22χρονος Μαροκινός προστίθεται στους
εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που
συνεχίζουν να πληρώνουν φόρο αίματος, στο
βωμό της ρατσιστικής ΕΕ-φρούριο με τους
πνιγμούς στο Αιγαίο. Την ίδια μέρα σε ένα
ακόμα ναυάγιο στο Φαρμακονήσι μια νεαρή
γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή και τρεις αγνοούν-
ται. Έτσι οι επιβεβαιωμένοι πνιγμοί-δολοφο-
νίες στο Αιγαίο έφτασαν φέτος τους 514. 

Οι ευθύνες για τον άδικο χαμό όλων αυτών
των ανθρώπων ανήκουν και στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και στον ίδιο τον αναπληρωτή
υπουργό Μετανάστευσης Γ. Μουζάλα. Τα στε-
λέχη της κυβέρνησης και ο ίδιος ο Τσίπρας
μπορεί να μην παραλείπουν να αναφέρονται
στην αλληλεγγύη που έδειξαν οι απλοί άνθρω-
ποι στην Ελλάδα στους εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες και μετανάστες που πέρασαν από
τη χώρα τους τελευταίους μήνες, όμως ο
ίδιος και η κυβέρνησή του πρωτοστατούν αυ-
τή τη στιγμή στην πολιτική των κλειστών συνό-
ρων, των φραχτών και της καταστολής της
Frontex και της ΕΛΑΣ. 

Την περασμένη εβδομάδα ο Μουζάλας και
άνθρωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες προσπάθησαν να διώ-
ξουν τους εγκλωβισμένους μετανάστες στην
Ειδομένη. Με κάλεσμα από μεγάφωνα στην
αραβική γλώσσα και γραπτές ανακοινώσεις,
τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν τα υπάρ-

χοντά τους και να επιβιβαστούν στα λεωφο-
ρεία για την Αθήνα, με την υπόσχεση ότι θα
φιλοξενηθούν στο Κλειστό του Τάε Κβον Ντο.
Όμως παρά τις αντίξοες συνθήκες που αναγ-
κάζονται να ζουν χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά
τους οικογένειες με μικρά παιδιά, μόνο μερι-
κές εκατοντάδες επιβιβάστηκαν στα λεωφο-
ρεία για την Αθήνα. 

Τώρα ο Μουζάλας με τη βοήθεια της Fron-
tex ετοιμάζεται να εφαρμόσει το ρητό “όπου
δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος”. Όπως είπε
στη Βουλή ο υπουργός Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής: «Η λύση θα είναι δύσκολη και δεν θα
είναι εκδρομή κολεγίου στο δάσος», ενώ σε
άλλη συνέντευξή του είπε: «Κάνουμε μια τερά-
στια προσπάθεια ώστε να μην πέσει ξύλο.
Ωστόσο μέσα σ' ένα κράτος μια κυβέρνηση
πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους. Πιθανώς
με λεπτότητα, πιθανώς με τρυφερότητα αλλά
δεν μπορεί να έχεις τη σιδηροδρομική γραμμή
κατειλημμένη 10 ημέρες, οφείλεις σαν κράτος
να αντιδράσεις». 

Frontex

Για του λόγου του αληθές, μέσα στην εβδο-
μάδα αναμένεται να φτάσει στην Ειδομένη κλι-
μάκιο της Frontex, όπου θα αναλάβει με “τρυ-
φερότητα” πάντα την εκκαθάριση της Ειδομέ-
νης. Ο Μουζάλας τόνισε ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει ζητήσει 1.600 άτομα. Ταυτόχρονα
υποσχέθηκε ότι μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη θα
έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία των Hot Spot,
ενώ άμεσα η ελληνική κυβέρνηση βάζει σε
εφαρμογή ένα πρόγραμμα αναγκαστικών απε-
λάσεων: «Έχουμε συνεννοηθεί με τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης για να υπάρχει
πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής. Κατά
την άποψή μου αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν
λύση, είναι ευεργεσία το να γυρίσουν στον τό-
πο τους. Ακούγεται πολύ άσχημο, εγώ έχω
δουλέψει χρόνια στην άλλη πλευρά και πονάω
με αυτό που λέω τώρα» ανέφερε, ενώ πρό-
σθεσε ότι θα «γίνουν και αναγκαστικές επι-
στροφές, απελάσεις». 

Όλα αυτά τα ρατσιστικά μέτρα βρίσκονται
στην αντίθετη κατεύθυνση με το κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες που διεκδικεί να
σταματήσουν να σκοτώνονται μετανάστες και
πρόσφυγες στο βωμό της Ευρώπης Φρούριο,
που οδεύει με ταχείς ρυθμούς προς την κα-
τάργηση του δικαιώματος του ασύλου.

Ήδη, όπως κατήγγειλε η Διεθνής Αμνηστία,
η Τουρκία έχει προβεί σε συλλήψεις μετανα-
στών και αιτούντων άσυλο, οι οποίοι δεν
έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ εξαναγκά-
ζουν τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη Συ-
ρία και το Ιράκ, πράξη που συνιστά καταφανή
παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Επίσης άν-
θρωποι που προσπάθησαν να διασχίσουν τα
ελληνικά, βουλγαρικά και ισπανικά σύνορα μί-
λησαν στη Διεθνή Αμνηστία για το πώς, κατά
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, απωθήθη-
καν από τις συνοριακές αρχές, χωρίς πρόσβα-
ση σε διαδικασίες ασύλου ή τη δυνατότητα να
προσβάλλουν νομικά την επιστροφή τους.
Όπως καταγγέλλουν οι πρόσφυγες οι απωθή-
σεις συχνά συνοδεύονται από βία ενώ θέτουν
και τη ζωή τους σε κίνδυνο. 

“Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την συμφω-
νία που πέτυχε με την Ε.Ε., η Αγκυρα έπιασε
δουλειά με υπερβάλλοντα ζήλο. Με επιχειρή-
σεις-σκούπα μάζεψε περίπου 1.300 πρόσφυ-
γες από τις τουρκικές ακτές στα γνωστά ση-
μεία αναχώρησής τους για την Ελλάδα και
τους μετέφερε σε ασφυκτικά γεμάτο κέντρο
καταγραφής, ετοιμάζοντάς τους για απέλα-
ση”, αναφέρει η Εφ.Συν στις 30/11. “Σύμφωνα
με το κρατικό πρακτορείο Αναντολού, πρόκει-
ται κυρίως για Σύρους, Αφγανούς και Ιρακι-
νούς, που σύμφωνα με τον ΟΗΕ είναι πρό-
σφυγες και όχι μετανάστες”.

Είναι πρόκληση η στάση του Τσίπρα από τη
μία να κάνει διπλωματικές επισκέψεις στην
Τουρκία και το Ισραήλ και από την άλλη να
υποδέχεται τον υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Τζον Κέρι και τον δικτάτορα σφαγέα Σί-
σι, προσπαθώντας να ενισχύσει τη θέση της
Ελλάδας μέσα στο σφαγείο των πολεμικών

ανταγωνισμών. Την ίδια στιγμή που
πετάει εκατοντάδες πρόσφυγες και
μετανάστες είτε στον πάτο του Αιγαί-
ου είτε προσπαθεί να τους ξαναστείλει
πίσω στον πόλεμο και τις βόμβες. 

Το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες χρειάζε-
ται να απορρίψει κατηγορηματικά τις
επιλογές αστυνομικής καταστολής
των προσφύγων, διεκδικώντας ανοι-
χτά σύνορα και να πέσει ο φράχτης
του αίσχους στον Έβρο. Κάθε μέρα
που περνάει, ενισχύεται η σημασία
της μεγάλης πανελλαδικής κινητοποί-
ησης στις 23-24 Γενάρη στον Έβρο,
προκειμένου να δυναμώσουμε το κίνη-
μα αλληλεγγυης στους πρόσφυγες
και να μην αφήσουμε κυβέρνηση και
Ε.Ε. να ολοκληρώσουν τα δολοφονικά
τους σχέδια. 

Κατερίνα Θωίδου

Με έξοδο της Ελλάδας από τη Συνθή-
κη Σένγκεν, αν μέσα στο Δεκέμβρη

δεν έχει υπάρξει πρόοδος στα συμφωνη-
θέντα για το προσφυγικό, απειλεί η ΕΕ.
Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στη
Σύνοδο Κορυφής της 17ης Δεκεμβρίου. 

Όπως αναφέρουν οι Financial Times,
“το θέμα της αποβολής της Ελλάδας
από την Ζώνη Σένγκεν συζητήθηκε έντο-
να στις Βρυξέλλες τις τελευταίες ημέ-
ρες, κυρίως ως τρόπος πίεσης ώστε η
Αθήνα να δεχθεί μεγαλύτερη συνδρομή
από την Frontex για τη φύλαξη των εξω-
τερικών συνόρων της ΕΕ” . Το άρθρο βα-
σίστηκε σε κείμενο που διέρρευσε μέσω
της ιστοσελίδας Statewatch και αποδίδε-
ται στην προεδρία της ΕΕ. 

Ο Μουζάλας έτρεξε να δηλώσει ότι
όλα αυτά είναι φήμες και ότι η Ελλάδα
θα τηρήσει όλες της τις δεσμεύσεις.
Όπως είπε, στο συμβούλιο Υπουργών
Εσωτερικών της ΕΕ που έγινε την περα-
σμένη εβδομάδα, τόσο ο προεδρεύων
του Συμβουλίου, Γιαν Άσελμπορν, όσο
και ο επίτροπος για θέματα μετανάστευ-
σης, Αβραμόπουλος “επιβράβευσαν την
Ελλάδα για τις προσπάθειες που έχει
ήδη κάνει και γι’ αυτές που ξεκινάει. Και
οι δύο, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η
Ελλάδα θα μπορέσει να γίνει πιο αποδο-
τική σε αυτό που πρέπει να κάνει, δηλα-
δή να πιστοποιεί τους πρόσφυγες και με-
τανάστες και να εξασφαλίζει την ασφά-
λεια της χώρας και της Ευρώπης”.

Στρατόπεδο

Αλλωστε όπως δήλωσε και ο Αβραμό-
πουλος στη σύνοδο υπουργών Εσωτερι-
κών η ελληνική κυβέρνηση μάλλον στο
στρατόπεδο των προθύμων συγκαταλέ-
γεται παρά στο στρατόπεδο των εκβια-
ζόμενων. “Η Ελλάδα ζήτησε την ενεργο-
ποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας, την ανάπτυξη των Ομάδων Τα-
χείας Συνοριακής Επέμβασης (RABIT)
και την συμφωνία με τη Frontex για τα
χερσαία σύνορά της με τα Σκόπια” είπε
ο Αβραμόπουλος. 

Στην Ελλάδα η Συνθήκη Σένγκεν (συμ-
φωνία ελεύθερης κυκλοφορίας των πολι-
τών, αλλά και αστυνομικής-δικαστικής
συνεργασίας μέσα στα σύνορα της ΕΕ)
τέθηκε σε εφαρμογή το 2000. Η Ελλάδα
δεν έχει χερσαία σύνορα με τις υπόλοι-
πες χώρες του Σένγκεν και άρα η ανα-
στολή της δεν θα επηρέαζε ουσιαστικά
τις προσφυγικές ροές. Οι «απειλές» περί
αποβολής της Ελλάδας από τη Συνθήκη
Σένγκεν είναι η προετοιμασία για περισ-
σότερους φράχτες σε όλη την Ευρώπη,
για κλιμάκωση του πολέμου στη Συρία
και στη Μέση Ανατολή, για χειρότερες
επιθέσεις στις δημοκρατικές κατακτή-
σεις ντόπιων και μεταναστών. 
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Είμαστε στο δρόμο γιατί εμείς
μπορεί να κερδίσαμε πίσω τις

δουλειές μας αλλά υπάρχουν ακό-
μα χιλιάδες άνεργοι. Έχουμε παι-
διά και φίλους άνεργους και η πο-
λιτική που ακολουθείται από τη
κυβερνητική σύμπραξη δεν μας
καλύπτει. Αντί να κάνουν κάτι για
τα προβλήματα του κόσμου φέρ-
νουν νέα μνημόνια. Εμείς θα συνε-
χίσουμε να βγαίνουμε στο δρόμο
γιατί ξέρουμε καλά ότι μόνο έτσι
καταφέρνουμε κάτι. Κι όταν κερδί-
σαμε τις δουλειές μας είχαμε δη-
λώσει ότι θα συνεχίσουμε να αγω-
νιζόμαστε και το τηρούμε, γιατί
πρέπει να βοηθήσουμε τους αγώ-
νες και του υπόλοιπου κόσμου.

Άννα Μαρία Ζούμπου
καθαρίστρια υπ.Οικονομικών

Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε, οι συν-
ταξιούχοι του ΟΑΣΑ για να υπερασπι-

στούμε το ασφαλιστικό μας. Δούλεψα
στα λεωφορεία 35 χρόνια, από το 1976,
22 χρονών και βγήκα το 2011. Μας έχουν
κόψει τη σύνταξη στη μέση. Εχω την εμ-
πειρία του μεγάλου αγώνα της ΕΑΣ.

Σπύρος, συνταξιούχος στην ΕΑΣ

Είμαστε ενάντια σε όλα τα αντεργα-
τικά και αντιασφαλιστικά μέτρα που

κατεβάζουν εναντίον των εργαζομένων
οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι συνθή-
κες εργασίας είναι απάνθρωπες και
απαράδεκτες, οι περικοπές τεράστιες.
Είμαστε εργαζόμενοι, ματώνουμε για
να ζήσουμε την οικογένειά μας, δεν εί-
μαστε ζητιάνοι, θέλουμε να ζούμε με
αξιοπρέπεια, έχοντας ψηλά το κεφάλι.
Αυτή η εξαθλίωση πρέπει να σταματή-
σει. Από εδώ και στο εξής πρέπει να ζή-
σουμε με κάποια ελπίδα.

Κώστας Αλεξόπουλος
εργαζόμενος στον ΟΑΣΑ 

ΗΠΟΣΠΕΡΤ έχει δείξει ότι είναι
πρωτοπόρα στους κοινωνικούς

αγώνες. Μετά το “μαύρο” πήραμε το
μάθημα ότι όλοι μαζί μπορούμε να
ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. 

Δεν υποστέλουμε τη σημαία των
αγώνων. Δεν ακολουθούμε ηγεσίες
άλλων ενώσεων που ψευδεπίγραφα
είναι με τους εργαζόμενους ενώ στην
πραγματικότητα στριμώχνονται στα
κυβερνητικά γραφεία και στου Μαξί-
μου. Διαφωνούμε με το γεγονός ότι οι
ενώσεις των ΜΜΕ απήργησαν χτες,
χώρια από τους υπόλοιπους εργαζό-
μενους. Χρειαζόμαστε δυναμικούς κι
ενωτικούς αγώνες. Οι εργαζόμενοι
στα ΜΜΕ πρέπει να είναι πρωτοπόροι
στη μάχη για ανατροπή των μνημο-
νίων. Η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ θα βρίσκονται πάντα σε αυτή
την κατεύθυνση παρά τα χτυπήματα
που δέχονται από τις μνημονιακές πο-
λιτικές και την κυβέρνηση μέσω των
κανονισμών της, του ενιαίου μισθολο-
γίου, αλλά και της τρομοκρατίας που
σπέρνει η διοίκηση.

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ αντιστέ-
κονται. Προσπαθούν οι κυβερνώντες
να κάνουν την ΕΡΤ που αγωνίστηκε
φερέφωνο της κυβέρνησης, δεν θα
το πετύχουν. Επιμένουμε ότι η δημό-
σια ΕΡΤ πρέπει να είναι ανοιχτό πα-
ράθυρο στην κοινωνία, δίπλα στους
φορείς κι όσους αγωνίζονται. Γι αυτό
άλλωστε λειτουργούμε και το ΕΡΤο-
pen. Γιατί δυστυχώς δεν έχει εκπλη-
ρώσει το ρόλο της ακόμα η ΕΡΤ, με
εξαίρεση κάποιες εκπομπές που κι
αυτές η διοίκηση θέλει να σταματή-
σει. Και στις εκλογές για τους εκπρο-
σώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ
της ΕΡΤ, καλούμε τους συναδέλφους
να ψηφίσουν αγωνιστικά κι όχι κυβερ-
νητικά φερέφωνα.

Παναγιώτης Καλφαγιάννης
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είναι στο στόχαστρο όλων των κυβερνή-
σεων που έχουν περάσει από το πρώτο μνημόνιο μέχρι το σημερινό. Σή-

μερα θέλουν να χτυπήσουν και την κοινωνική ασφάλιση. Να βγαίνουμε λένε
στη σύνταξη στα 67. Είτε δηλαδή με δεκανίκια, είτε να μας βγάζουν τέσσερις.

Εκτός από το ασφαλιστικό απεργούμε κι ενάντια στο ξεπούλημα του νε-
ρού. Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ είναι μέσα στα προαπαιτούμενα. Θέλουν
να δώσουν το μάνατζμεντ σε ιδιώτη. Μόνο με αγώνες στους δρόμους θα
τους σταματήσουμε.

Χρήστος Κιόσης, γγ Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κάνουν αυτή
τη στιγμή δουλειά σε υποβρύχια του πο-

λεμικού ναυτικού κι όπως όλα δείχνουν
σύντομα αυτές οι δουλειές θα τελειώσουν
και οι εργαζόμενοι θα βρεθούν και πάλι στο
δρόμο όπως ήταν πριν δυο χρόνια. Θα πά-
με ξανά σε κινητοποιήσεις που θα τις απο-
φασίσουμε σε γενική συνέλευση, τόσο για
την εργασία μας όσο και για το ασφαλιστι-
κό. Το ασφαλιστικό αγγίζει ιδιαίτερα τους
εργάτες σε βαριές βιομηχανίες όπως τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά γιατί μιλάμε για
σκληρές δουλειές, όπως ηλεκτροσυγκολλη-
τές, αμμοβολιστές, σωληνουργοί, μπογια-
τζήδες που δεν μπορούν να γίνονται σε ηλι-
κία 67 χρόνων.

Ευάγγελος Μπαλογιάννης
γραμματέας σωματείου εργαζομένων

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Είμαστε σήμερα στην απεργία με όλο
τον κόσμο και για ένα παραπάνω λόγο.

Η 3 Δεκέμβρη είναι ημέρα των ατόμων με
αναπηρία, μέρα διεκδίκησης των δικαιω-
μάτων μας, καταπολέμησης των προκατα-
λήψεων και κατάργησης των φραγμών που
μας βάζουν στο κοινωνικό περιθώριο. Ειδι-
κά τα μνημονιακά χρόνια η κατάσταση των
αναπήρων έχει φτάσει στα όρια της εξα-
θλίωσης. Το βάρος πέφτει στους γονείς
μας, στα αδέρφια μας που πολλές φορές
είναι και οι ίδιοι άνεργοι, να καλύψουν τις
ανάγκες μας. Επειδή ξέρουμε ότι οι μέρες
που έρχονται θα είναι ακόμα πιο δύσκο-
λες, ο αγώνας θα ενταθεί με μεγαλύτερη
συσπείρωση και μαχητικότητα.

Θανάσης Βίγλας, πρόεδρος 
Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών

Την Πέμπτη 3/12, η κυβέρνηση είχε να αντιμε-

τωπίσει τους εργαζόμενους να βγαίνουν μαζι-

κά στους δρόμους για δεύτερη φορά τον τε-

λευταίο μήνα. Πως φτάσαμε ως εδώ;

Φτάσαμε κάτω από την πίεση του κόσμου.
Από τον ανταρτοπόλεμο στα νοσοκομεία απέ-
ναντι στις επί μέρους επιθέσεις, την απεργιακή
κινητοποίηση των 4 ημερών που οργάνωσαν οι
ναυτεργάτες, τις κινητοποιήσεις που είχαν ξε-
κινήσει οι 5μηνίτες, τα ζητήματα που άνοιγαν
στους δήμους κυρίως σε σχέση με τα Βαρέα κι
Ανθυγιεινά κλπ υπήρξαν μια σειρά κινητοποι-
ήσεων κι αναβρασμού που ανάγκασαν τις συν-
δικαλιστικές ηγεσίες να προχωρήσουν στην
απεργία. Η απεργία στις 12/11 ήταν πολύ επι-
τυχημένη, με αποτέλεσμα η ίδια η επιτυχία της
να βάλει την πίεση στις ηγεσίες για νέα κλιμά-
κωση. Μέσα από αυτή την πίεση της βάσης, εί-
ναι που βγήκε η πανεργατική απεργία στις
3/12. Η δεύτερη πανεργατική ήταν επίσης μια
μαζική απεργία που ανοίγει νέες δυνατότητες
για τη συνέχεια. 

Τι κόστος έχει η κυβέρνηση 

από αυτό το απεργιακό μπαράζ;

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση μέσα από τις
απεργίες εμφανίζεται στριμωγμένη. Τα μηνύ-
ματα που στέλνουν οι απεργίες είναι ότι δεν
υπάρχουν οι δυνατότητες να επιβάλει τα μέτρα
στον κόσμο. Στη βουλή είναι πιο εύκολο να γί-
νονται τα παζάρια και να βρίσκει συμμάχους
για τις ψηφοφορίες, στην πραγματική ζωή
όμως, έξω από το κοινοβούλιο δεν είναι ίδιοι οι
συσχετισμοί. Το 62% που ψήφισε ΟΧΙ το καλο-
καίρι στο δημοψήφισμα γίνεται φοβερή δύνα-
μη όταν απεργεί.

Ποιά πρέπει να είναι τα επόμενα 

βήματα του εργατικού κινήματος;

Επειδή υπάρχουν και οι ταλαντεύσεις από τη
μεριά της κυβέρνησης σε σχέση με την υλο-
ποίηση των μέτρων, αλλά και η αίσθηση της
δύναμης του κόσμου που μέσα από τις κινητο-
ποιήσεις του έχει φτάσει την κυβέρνηση ως
εδώ, είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι δεν χωράει
περίοδος αναμονής. Είναι λάθος να αφήσουμε
την πρωτοβουλία των κινήσεων στην κυβέρνη-
ση κι όχι στο κίνημα. Δυστυχώς οι συνδικαλι-
στικές ηγεσίες το κάνουν αυτό το λάθος. Περι-
μένουν π.χ πότε θα ανακοινώσει η κυβέρνηση
το ασφαλιστικό, την ιδιωτικοποίηση κλπ. 

Τα μέτωπα όμως είναι ανοιχτά και είναι
μπροστά μας. Είναι το τί συμβαίνει αυτή τη
στιγμή στους δήμους. Μέσα στο Δεκέμβρη πε-
ρίπου το 60% των πενταμηνιτών αντιμετωπίζει
τον κίνδυνο της απόλυσης. Κι αυτό δεν σημαί-
νει μόνο ότι χάνει κόσμος τη δουλειά του αλλά
ότι θα υπάρξει ένα τεράστιο κενό που θα ση-
μάνει διάλυση των δημοτικών υπηρεσιών. Οι
πενταμηνίτες είναι η αιχμή του δόρατος αλλά
όχι το δόρυ ολόκληρο. Χρειάζονται τη στήριξη
των σωματείων, των μονίμων υπαλλήλων και
της ΠΟΕ ΟΤΑ και πρέπει η ομοσπονδία να πά-
ρει την πρωτοβουλία.

Το ίδιο ισχύει και με το μέτωπο των ιδιωτικο-
ποιήσεων. Έγινε ένα πολύ καλό βήμα το προ-
ηγούμενο διάστημα με το συντονισμό των ερ-
γαζομένων σε Λιμάνια – ΟΣΕ – ΜΜΜ. Αυτή η
πολύ καλή πρωτοβουλία δεν πρέπει να περιμέ-
νει τα βήματα της κυβέρνησης αλλά να ξεδι-
πλώσει τα δικά της βήματα ενάντια στις ιδιωτι-
κοποιήσεις. Η συναυλία που έγινε στο λιμάνι
την Παρασκευή 4/12 είναι δείγμα ότι υπάρχει η
δυναμική για κινητοποιήσεις που θα σταματή-
σουν το ξεπούλημα. 

Αντίστοιχα και στα νοσοκομεία που παρότι
έπεσαν θεοί και δαίμονες πάνω στη 48ωρη
απεργία, 2 και 3/12, για να τη σταματήσουν, η
απεργία έγινε και οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν
μαζικά. Κι εκεί το κεντρικό ζήτημα είναι να μην
κλείσει κανένα νοσοκομείο και να προσληφθεί
προσωπικό. Οι υποσχέσεις για προσλήψεις εί-
ναι λόγια του αέρα, μόνο με απεργιακή κλιμά-
κωση θα τα επιβάλουμε. 

Τι ρόλο έχουν να παίξουν 

οι συντονισμοί από τα κάτω;

Ο ρόλος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια αλλά κι ευρύτερα του συντονισμού της
βάσης, είναι καθοριστικός. Δες για παράδειγμα
την απεργία των νοσοκομείων. Αν δεν υπήρχε
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων δεν θα είχε
γίνει η απεργία την περασμένη βδομάδα, ούτε
η διαδήλωση των χιλιάδων θα υπήρχε. Η επιμο-
νή στο να γίνει η απεργία είναι επειδή τα σωμα-
τεία και οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται
στο Συντονιστικό έβαλαν το δικό τους “βέτο”
και οργάνωσαν τους χώρους και κινητοποίησαν
ένα ολόκληρο δίκτυο που έφτασε να κάνει την
απεργία πράξη. Το ίδιο ισχύει και με τα πεντά-
μηνα. Απέναντι στην αδράνεια των συνδικαλι-
στικών ηγεσιών η κινητοποίηση στις 9/12 και
αυτές που προηγήθηκαν ήρθαν επειδή οι πεν-
ταμηνίτες έχουν συντονιστεί από τα κάτω. Είναι
δύο πολύ καλά παραδείγματα ότι ο κόσμος της
βάσης μπορεί να οργανωθεί, να συντονιστεί και
να σύρει και τις ηγεσίες σε κινητοποιήσεις. Αν
αυτό το βλέπουμε σε δυο κλάδους, μπορεί και
πρέπει να γενικευτεί. Ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια για αυτόν ακριβώς το λόγο,
παίρνει την πρωτοβουλία την Πέμπτη 10/12,
στις 6μμ, να οργανώσει συνέλευση στο ΕΚΑ,
για να συζητήσουμε πώς οργανώνουμε την αν-
τίσταση σε κάθε χώρο δουλειάς.

Ηκυβέρνηση προσπαθεί με αλχη-
μείες και με διάφορους τρόπους

χωρίς νομική υπόσταση να προχωρή-
σει στο ξεπούλημα του ΟΛΠ. Είναι
μια ντροπή για αυτή την κυβέρνηση
που ως χτεσινή αντιπολίτευση ήταν
λαλίστατη ενάντια στο ξεπούλημα
και έδινε το παρών στις κινητοποι-
ήσεις. Τώρα κάνουν πως δεν ξέρουν.
Δεν θα τους περάσει.

Έχουμε προχωρήσει σε συντονι-
σμό με τους συναδέλφους από τον
ΟΣΕ και τις συγκοινωνίες. Εκτιμώ ότι
αυτός ο συντονισμός θα βγάλει απο-
τελέσματα και θα γίνει παράδειγμα
και γι’ άλλους κλάδους. 

Γιώργος Κουντρουφίνης, ΟΜΥΛΕ

Δ
εκάδες χιλιάδες απεργοί πλημμύρισαν
ξανά το κέντρο της Αθήνας, στη γενική
απεργία της 3/12, της δεύτερης μέσα

σε διάστημα ενός μήνα.

Από μαζική συμμετοχή χαρακτηρίστικαν και οι τρεις συγ-
κεντρώσεις, του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ και μιας σειράς πρωτοβάθμιων σωματείων
στο Μουσείο, των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στην πλ.Κλαυθμώνος και
του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. Η εικόνα για αρκετή ώρα ήταν αυτή
μιας διαδήλωσης που ξεκίναγε από το Μουσείο, απλωνόταν
στην Πατησίων και γέμιζε τους δυο παράλληλους Σταδίου
και Πανεπιστημίου μέχρι το Σύνταγμα.

Στην απεργία συναντήθηκαν κομμάτια εργαζομένων που
έδωσαν τη μάχη και κέρδισαν, όπως οι καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών, με αυτά που πρόσφατα οργανώθη-

καν και βγήκαν στη μάχη, όπως οι 5μηνίτισ-
σες και οι 5μηνίτες των δήμων. Συνταξιούχοι
από παραδοσιακά δυνατούς κλάδους του

δημοσίου, με νέους εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη στον
ιδιωτικό τομέα όπως αυτούς της wind, της nokia και της vo-
dafone. Υγειονομικοί που απήργησαν για δεύτερη ημέρα
διεκδικώντας χρηματοδότηση και προσλήψεις στα νοσοκο-
μεία, με εργάτες από το λιμάνι, τις συγκοινωνίες, την ΕΥΔΑΠ
που παλεύουν ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.

Χαρακτηριστική και η παρουσία μπλοκ αναπήρων, διαδη-
λώνοντας ενάντια στις περικοπές την ημέρα που συνέπεσε
να είναι και ημέρα αφιερωμένη στις διεκδικήσεις των ΑμεΑ. 

Παρακάτω μπορείτε να πάρετε μια γεύση από τα όσα δή-
λωσαν οι απεργοί στην Εργατική Αλληλεγγύη.

ΑΘΗΝΑ

Ηαπεργιακή δράση στην Ξάνθη ξεκίνησε από τα
ξημερώματα στις απεργιακές φρουρές έξω από τη γαλακτοβιομηχανία “Ρο-

δόπη”. Ακολούθησαν απεργιακές συγκεντρώσεις από το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα.
Εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ ζητήσαμε το λόγο και μιλήσαμε για την καμπάνια ενάντια
στο φράχτη του Έβρου. Ακολούθησε πορεία στην οποία συμμετείχαν γύρω
στους 200 απεργούς. Το πανό του ΣΕΚ ακολουθούσε πίσω από αυτό της ΑΔΕΔΥ
δίνοντας τον τόνο με τα συνθήματά μας και συσπειρώνοντας όσους εργάτες από
τη Ροδόπη ήρθαν στην απεργιακή διαδήλωση. 

Παντελής Αποστολίδης

Πάνω από 1000 άτομα βρέθηκαν
στους δρόμους της Πάτρας για να

διαδηλώσουν στην πανεργατική απερ-
γία στις 3 Δεκέμβρη. Παρόλο που οι ερ-
γαζόμενοι είχαν λίγες μέρες μπροστά
τους για να οργανώσουν τη συμμετοχή
τους, στην Πάτρα είδαμε ότι δεν εμπό-
δισε ακόμα και καινούργιους χώρους
να κατέβουν οργανωμένα με πανό. 

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου
του Ρίου, οι καθαρίστριες των δημοτι-
κών σχολείων, το σωματείο εργαζομέ-
νων άσυλο ανιάτων, η EΛME, οι φοιτη-
τικοί σύλλογοι, ο συντονισμός σωμα-
τείων με το πανό τους να αναγράφει
"Είμαστε όλοι πρόσφυγες, μετανά-
στες, εργαζόμενοι", το ΕΚΠ. Με πανό
διαδήλωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η
Λαϊκή Ενότητα, το ΕΕΚ και η πρωτο-
βουλία για τη ΒΙΟΜΕΤ. 

Ράνια Κούτσικου

Μαζική ήταν η απεργιακή διαδήλωση
απ'το εργατικό κέντρο με 1500 απερ-

γούς και διαδηλωτές. Οργανωμένα συμμετείχαν απ'το χώρο της παιδείας η ΕΛ-
ΜΕ, ο συλ. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, ο συλ. ΔΕΠ, οι εστιακοί φοιτητές Δου-
ρούτης. Με πανό κατέβηκαν επίσης ο σύλ. ΟΤΑ Ιωαννίνων, το σωματείο Μετάλ-
λου με κέντρο τους εργάτες της SPIDER, οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ κ.α. Η συζή-
τηση που άνοιγε με τον κόσμο ήταν πολύ πλούσια. Πολλοί απ' τους απεργούς
δήλωναν πως χρειάζεται να οργανώσουμε τα βήματα συντονισμού και κλιμάκω-
σης από τα κάτω για να συνεχίσουν οι απεργίες μας και να ξηλώσουμε τα μνη-
μόνια, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε για τη διαδήλωση στις 23-24 Γενάρη και
πως θα γίνει η μάχη για ανοιχτά σύνορα σταθμός για το εργατικό κίνημα. 

Λουίζα Γκίκα

ΠΕΝΕΝ

Σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο,
Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κέρ-

κυρα, Βόλο Αιδηψό, Κρήτη,
Μυτιλήνη, Ρόδο και σε δεκάδες
ακόμη λιμάνια οι Ναυτεργάτες
συμμετείχαν μαζικά στην απερ-
γία στις 3/12.

Απεργιακή συγκέντρωση
πραγματοποίησε η ΠΕΝΕΝ στο
πλοίο Κνωσσός Παλάς. Σε ομι-
λία του στη συγκέντρωση ο
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Α. Ντα-
λακογεώργος τόνισε ότι “χωρίς
την σύγκρουση, την ρήξη και
την ανατροπή αυτού του συ-
στήματος είναι αδύνατον να
προωθηθούν λύσεις στα προ-
βλήματα που ταλανίζουν τον
Ναυτεργατικό μας κόσμο όπως
είναι η κατάρρευση του κοινω-
νικοασφαλιστικού μας συστή-
ματος (ΝΑΤ – ΚΕΑΝ – Ταμεία
Πρόνοιας – Οίκος Ναύτη), η αλ-
ματώδης αύξηση της ανεργίας
που ξεπερνάει το 60% στον χώ-
ρο της Ναυτεργασίας, η ανα-
σφάλιστη μαύρη εργασία στην
ποντοπόρο ναυτιλία που αγγίζει
το 85%, η απλήρωτη ναυτική
εργασία”. 

ΧΑΝΙΑ

Και στα Χανιά πραγματοποι-
ήθηκε μαζική απεργιακή συγ-

κέντρωση και πορεία στις 3/12 με
τη συμμετοχή σωματείων κι εργα-
ζομένων, με κάποιους από αυ-
τούς να κινητοποιούνται για πρώ-
τη φορά. Στη συγκέντρωση προ-
ηγήθηκαν χαιρετισμοί από φορείς
(Σύλλογος Δασκάλων και Νηπια-
γωγών, συνταξιούχοι ΙΚΑ, Σύνδε-
σμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ν.
Χανίων, Πρωτοβουλία Αντίστα-
σης, Εργατική Αλληλεγγύη, Ένω-
ση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, Συντονι-
στικό Πενταμηνιτών Δήμου Χα-
νίων, Ταξική Πορεία, η παράταξη
Αγωνιστική Παρέμβαση στον Επι-
σιτισμό κι η Πρωτοβουλία ενάντια
στους Πλειστηριασμούς) ενώ
ακολούθησε πορεία με πανό από
τον Συντονισμό των Πενταμηνι-
τών του Δήμου Χανίων, τον Σύλ-
λογο Εργαζομένων ΙΚΑ, τον Σύλ-
λογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών,
την Επιτροπή Αναπληρωτών
ΠΕΧ., την ΕΛΜΕ, τον Σύλλογο
Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών Πολυτεχνείου Κρήτης κα-
θώς κι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την
Ταξική Πορεία, την Πρωτοβουλία
Αντίστασης και το Εργατικό Κέν-
τρο, που έκλεισε το πανό του
στην πλατεία Αγοράς ενώ η πο-
ρεία συνέχισε μέσα από κεντρι-
κούς δρόμους της πόλης με πρω-
τοβουλία του μπλοκ των πενταμη-
νιτών. 

Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με την συμμετοχή των συνδικάτων και
των φοιτητικών συλλόγων, πραγματο-

ποιήθηκε η πορεία την ημέρα της απερ-
γίας. Μαζί με την διακίνηση της Εργατικής
Αλληλεγγύης καλούσαμε τον κόσμο στο
μονοήμερο «Για ποια κοινωνία παλεύουμε»
για να συζητήσουμε την συνέχεια για το κί-
νημα. Τα ερωτήματα του κόσμου συμβάδι-
ζαν με τα θέματα του μονοήμερου και πά-
νω σε αυτήν την σύγκλιση έγινε μια πλού-
σια συζήτηση με τους απεργούς, είτε αυτοί
ήταν απ’ το Carrefour-Μαρινόπουλο είτε
από τα οργανωμένα μπλοκ της Αριστεράς.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

Με συμμετοχή χιλιά-
δων απεργών πραγ-

ματοποιήθηκαν τα απερ-
γιακά συλλαλητήρια στη
Θεσσαλονίκη. Με προ-
συγκέντρωση στην Κα-
μάρα ξεκίνησαν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και πρωτοβάθ-
μια σωματεία. Μαζική
ήταν η παρουσία καθη-
γητών στα μπλοκ των
ΕΛΜΕ και των φοιτητι-
κών συλλόγων. Η προ-
συγκέντρωση κατευθύν-
θηκε στη συγκέντρωση
των συνδικάτων στο Ερ-
γατικό Κέντρο όπου συ-
ναντήθηκε με τους υπό-
λοιπους απεργούς, ανά-
μεσά τους το σωματείο
της ΣΙΔΕΝΟΡ, του ΟΛΘ
και οι εργαζόμενοι του
Αγγελιοφόρου όπου και
μοίρασαν το απεργιακό
τους φύλλο. 

Ακολούθησε πορεία
στο υπουργείο Μακεδο-
νίας Θράκης, ενώ πα-
ράλληλα το σωματείο
της ΒΙΟΜΕ μαζί με αλλη-
λέγγυους κατευθύνθη-
καν στα δικαστήρια για
να ματαιώσουν τον πλει-
στηριασμό του οικοπέ-
δου στο οποίο βρίσκεται
το αυτοδιαχειριζόμενο
εργοστάσιο.

Μπάμπης Κουρουνδής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΤΡΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΞΑΝΘΗ

Συνέντευξη με 

τον Τάσο Αναστασιάδη 

από το Συντονισμό 

Ενάντια στα Μνημόνια

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης

Από την απεργιακή συγκέντρωση στις 3 Δεκέμβρη στην Αθήνα

Πανεργατική-μήνυμα
για κλιμάκωση
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“Ο
ι χρυσαυγίτες δεν ξαφνιάστηκαν
όταν είδαν το αμάξι του Ρουπα-
κιά, αντίθετα, συνέχισαν να κά-

νουν όσα έκαναν”, απάντησε, σε ερώτηση
του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής Κ. Πα-
παδάκη στην 34η συνεδρίαση της δίκης της
Χρυσής Αυγής την Τετάρτη 2/12, η αυτόπτης
μάρτυρας Δήμητρα Ζώρζου τη δεύτερη μέρα
της κατάθεσής της. 

Η στάση της εκνεύρισε τόσο πολύ τους συ-
νηγόρους υπεράσπισης που για άλλη μια φο-
ρά την απείλησαν λέγοντας “πάρτε την τώρα
αλλά δεν την σώνετε”, όπως κατήγγειλε και η
ίδια χωρίς ωστόσο να εισακουστεί από την
έδρα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της Πολιτικής
Αγωγής, η μάρτυρας τόνισε πως οι χρυσαυ-
γίτες υπερείχαν στο συσχετισμό δύναμης κα-
θώς ήταν περισσότεροι και είχαν και ρόπαλα,
πως αν και υπήρχαν άλλα 2 άτομα στο ση-
μείο δεν προσήλθαν να καταθέσουν και πως
η ίδια μπορεί να φοβήθηκε αλλά θεώρησε
υποχρέωσή της να δηλωθεί ως μάρτυρας,
γιατί δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος μπρο-
στά της. Μπορεί τα στελέχη της ΧΑ εκείνη
την περίοδο να δήλωναν πως δεν έχουν σχέ-
ση με το συμβάν, όμως “εγώ πιστεύω σε αυ-
τά που είδα με τα ίδια μου τα μάτια”, τόνισε. 

Εξετάζοντας την μάρτυρα οι δικηγόροι
υπεράσπισης δεν ενδιαφέρθηκαν σε κανένα
σημείο να διερευνήσουν το περιστατικό πα-
ρά μόνο να τρομοκρατήσουν τη μάρτυρα.
Παρουσιάζοντας αντιφασιστικές δημοσιεύ-
σεις της στο facebook ο χρυσαυγίτης δικη-
γόρος Μιχαλόλιας προσπάθησε να αποδείξει
την αφερεγγυότητά της γελοιοποιώντας τελι-
κά τον εαυτό του. Στην ίδια γραμμή, ο συνή-
γορος του χρυσαυγίτη Καζατζόγλου, Οπλα-
τζάκης έφτασε στο σημείο να ζητήσει την
κατ' αντιπαράσταση εξέταση της μάρτυρα με
τον αστυνομικό Ρώτα.

Πρόκειται για “αίτημα απαράδεκτο και
αβάσιμο”, τόνισε ο Κ. Παπαδάκης υπογραμ-
μίζοντας πως είναι αόριστο και δεν αιτιολο-
γείται αφού δεν καλούνται οι αστυνομικοί οι
οποίοι έχουν άμεση σχέση με το γεγονός
όπως ο Κουρετζής ή ο Δεληγιάννης.

Ο σχολιασμός της κατάθεσης της Δήμη-
τρας Ζώρζου ολοκληρώθηκε στην επόμενη
συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση από την
έδρα της επιφύλαξης για κατ' αντιπαράσταση
εξέταση σε μελλοντικό χρόνο, υιοθετώντας
στην ουσία την επιχειρηματολογία της Πολι-
κής Αγωγής για ολοκλήρωση της διαδικασίας
καταθέσεων.

Από την πλευρά της υπεράσπισης τα ψέμ-
ματα ήταν περισσότερο από ορατά φτάνον-
τας στο σημείο να αμφισβητήσουν ακόμα και
την παρουσία της Δήμητρας Ζώρζου στο συμ-
βάν. “Εσείς θα αμφισβητήσετε και το μαχαί-
ρωμα”, ήταν ένα από τα οργισμένα σχόλια του
συνηγόρου της οικογένειας Φύσσα, Α. Τζέλλη.

Κ
ανένα περιθώριο αμφι-
σβήτησης της οργανωμέ-
νης δολοφονικής επίθε-

σης στον Παύλο Φύσσα και την
παρέα του δεν άφησε, κατά την
διάρκεια της κατάθεσής της
στην 35η συνεδρίαση του δικα-
στηρίου την Παρασκευή 4/12, η
αυτόπτης μάρτυρας Παρασκευή
Καραγιαννίδου, φοιτήτρια στη
Γεωπονική και κάτοικος της πε-
ριοχής, που βρέθηκε μαζί με την
παιδική της φίλη Δήμητρα Ζώρ-
ζου (που κατέθεσε κάτω από
απειλές στις προηγούμενες δύο
συνεδριάσεις) μπροστά στο πε-
ριστατικό την νύχτα της 18ης Σε-
πτέμβρη 2013.

Με απόλυτη ψυχραιμία, η μάρ-
τυρας, που καθόταν σε παγκάκι
της Παναγή Τσαλδάρη μαζί με τη
φίλη της, αναφέρθηκε στις φω-
νές που άκουσαν από την μεριά
της οδού Κεφαλληνίας, τους φι-
λάθλους του Ολυμπιακού που
πέρασαν γρήγορα και αμέσως
μετά την παρέα του Φύσσα (γύ-
ρω στα 7 άτομα). Μίλησε για
τους 20-30 χρυσαυγίτες που
ακολουθούσαν φωνάζοντας απει-

λητικά και περιέγραψε την ενδυ-
μασία τους. “Φορούσαν μαύρες
μπλούζες, αρβύλες και κάποιοι
παντελόνια παραλλαγής γκρι
άσπρο. Οι πιο πολλοί κοντοκου-
ρεμένοι. Κάποιοι είχαν και άσπρα
γράμματα στις μπλούζες τους,
αλλά δεν πρόσεξα τι γράφανε ή
αν ήταν κάποιο σύμβολο”, είπε.

“Άκουσα μία αντρική φωνή να
λέει “τρέξτε” και άρχισαν να τρέ-
χουν, δύο έμειναν πίσω, ένας
έτρεξε από μπροστά μας και γύ-
ρισε πίσω. Τελικά μείνανε τρεις.
Τότε 10-15 από τους άλλους
έπεσαν πάνω στα τρία παιδιά και
άρχισαν να τους χτυπάνε. Το κα-
θένα από τα τρία παιδιά είχε πά-
νω του από δυο τρεις, ενώ οι
υπόλοιποι σαν να κάνανε κλοιό
λίγο πιο πίσω. Από αυτούς που
χτυπούσαν σίγουρα 3-4 είχανε
κράνη”, συνέχισε η μάρτυρας.

Η Π. Καραγιαννίδου επιβεβαί-
ωσε την ύπαρξη δύο χρυσαυγι-
τών κρυμμένων πίσω από κάδο
σκουπιδιών που εφόρμησαν στο
δεύτερο κύμα επιθέσεων, αλλά

και την ψύχραιμα στοχευμένη
άφιξη του Ρουπακιά που έπιασε
τον Παύλο Φύσσα αγκαλιά με το
αριστερό χέρι και με το δεξί έκα-
νε δυο κινήσεις του αγκώνα
προς τα πίσω, προφανώς μαχαι-
ρώνοντάς τον. “Δυο τρεις από
αυτούς που χτυπούσαν στάθη-
καν από πίσω και άνοιξαν χώρο
στον οδηγό. Σαν να τον ήξεραν,
δεν αιφνιδιάστηκαν από την άφι-
ξή του, σα να είχαν συνεννοηθεί,
σα να γνωρίζονταν”, τόνισε.

Σύλληψη

Αμέσως μετά, επιβεβαίωσε την
παρουσία των αστυνομικών που
προσπάθησαν να συλλάβουν τον
Ρουπακιά που γύρισε στο αυτο-
κίνητό του να φύγει αλλά και την
προσπάθεια ενός χρυσαυγίτη
που ήταν συνοδηγός να αποτρέ-
ψει την σύλληψή του. 

Στην προτροπή της προέδρου
να αναγνωρίσει αν κάποιος από
τους κατηγορούμενους ήταν
εκεί εκείνη τη νύχτα, και αυτή η

μάρτυρας αναγνώρισε το Ρου-
πακιά ως τον δολοφόνο και τον
Καζατζόγλου ως συνοδηγό. Ανα-
φερόμενη στο συνολικό σχέδιο
της επίθεσης που είδε μπροστά
της εκείνο το βράδυ, η μάρτυ-
ρας τόνισε πως “ήταν οργανω-
μένο, δεν δρούσε ο καθένας μό-
νος του, όλοι μαζί ήρθαν, όλοι
μαζί πήγαν πάνω στα παιδιά,
όλοι μαζί αποχώρησαν”.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή
της με τις ερωτήσεις της πολιτι-
κής αγωγής κατά την 36η συνε-
δρίαση (8/12), η μάρτυρας ανα-
γνώρισε πως η ομάδα των χρυ-
σαυγιτών που έδρασε μπροστά
στα μάτια της εκείνη την ημέρα
προσιδίαζε με όλες τις εικόνες,
τα βίντεο και τις παρελάσεις που
είχε δει στα ΜΜΕ. Ενώ στην επί-
δειξη δύο σετ φωτογραφιών από
τις εκπαιδευτικές ασκήσεις των
χρυσαυγιτών με μαχαίρια και
όπλα που βρίσκονται στα ανα-
γνωστέα της δίκης, η μάρτυρας
υπογράμμισε πως της θυμίζουν
το περιστατικό της δολοφονίας
του Φύσσα εκείνο το βράδυ.

Κυριάκος Μπάνος

Στο σημείο της χειροδικίας σε χώρο εντός
του κτηρίου της δικαστικής αίθουσας των γυ-
ναικείων φυλακών Κορυδαλλού έφτασαν στις
4/12 οι συνήγοροι υπεράσπισης των φασιστών.
Πρόκειται για κλιμάκωση της έντασης που
έχουν επιστρατεύσει από την αρχή της διαδικα-
σίας με σκοπό τον αποπροσανατολισμό από τη
διαλεύκανση των υποθέσεων που δικάζονται
και κύρια της οργανωμένης ιεραρχικής δράσης
της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας.

Πιο συγκεκριμένα, την επίθεση έκανε ο δικη-
γόρος του χρυσαυγίτη Πανταζή, υπόδικος για
υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Ευ-
στάθιος Καρυδομάτης (μεγαλοστέλεχος της
ΝΔ), που ήταν συνήγορος και του χρυσαυγίτη
Β. Στεφανάκη που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου
την Φαίη Μπλάχα στις 6 Απριλίου 2013 στη
Νέα Μάκρη και που σε προηγούμενη συνε-
δρίαση είχε μιλήσει απαξιωτικά για τη Μάγδα
Φύσσα. Κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής
διακοπής, στο διάδρομο παραπλεύρως της δι-
καστικής αίθουσας που οδηγεί στις κοινές για
όλους τουαλέτες και στα μηχανήματα του κα-
φέ, ο Καρυδομάτης επιτέθηκε στον Αλπ Καϊσε-
ριλίογλου, ανεξάρτητο γερμανό δημοσιογρά-
φο που παρακολουθούσε για πρώτη φορά τη
δίκη της ναζιστικής συμμορίας, αρπάζοντάς
τον από το χέρι και το λαιμό, ενώ αμέσως μετά
χειροδίκησε ρίχνοντας σφαλιάρα στην Δήμη-
τρα Τζάκου, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, η οποία βρί-
σκεται στο ακροατήριο από την αρχή της δί-
κης. Από τα δεκάδες αστυνομικά όργανα που
βρίσκονται στο χώρο, για άλλη μια φορά κα-
νείς δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα.

Τρομοκρατία

Για “θλιβερό γεγονός που αποπροσανατολίζει
το κέντρο της δικαστικής διαδικασίας”, μίλησε
μετά τη διακοπή ο συνήγορος της πολιτικής
αγωγής Θ. Καμπαγιάννης ο οποίος πήρε το λό-
γο για να κάνει κοινή δήλωση της πολιτικής αγω-
γής για το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτη-
ριστικά ότι “το επεισόδιο επισφραγίζει τις συν-
θήκες τρομοκρατίας υπό τις οποίες η εγκληματι-
κή οργάνωση θέλει να διεξαχθεί η δίκη” και τονί-
ζοντας ότι η πολιτική αγωγή θα αποχωρήσει. 

Λυπηρή ωστόσο χαρακτηρίζεται και η στά-
ση της έδρας. Η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη
όχι μόνο δεν διέταξε, ως οφείλει, την σύλλη-
ψη του επίορκου δικηγόρου, αλλά με πρόσχη-
μα πως όλα αυτά συνέβησαν κατά την διάρ-
κεια της διακοπής της δίκης αρνήθηκε ακόμα
και την καταχώρηση στα πρακτικά της κοινής
δήλωσης, ενώ αμέσως μετά επέμεινε για την
συνέχιση της κατάθεσης της Π. Καραγιαννί-
δου παρά την απουσία της Πολιτικής Αγωγής. 

“Τι πρέπει να γίνει; Να πέσουν πυροβολισμοί
για να ευαισθητοποιηθεί η έδρα;”, αναρωτήθη-
κε ο Θ. Θεοδωρόπουλος από τους δικηγόρους
των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, ενώ ο Α. Τζέλης
από  τους δικηγόρους της οικογένειας Φύσσα
θύμισε πως ανάλογα περιστατικά είχαμε και με
τον ξυλοδαρμό των μαρτύρων φίλων του Παύ-
λου την πρώτη μέρα της δίκης αλλά και με τις
απειλές απέναντι στην αυτόπτη μάρτυρα Δή-
μητρα Ζώρζου από τον χρυσαυγίτη Καζατζό-
γλου και τους συνηγόρους του. Καταγγελία
για το περιστατικό εξέδωσε και η ΚΕΕΡΦΑ.

Οργανωμένη η δολοφονία Φύσσα, 
λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Με έξι συνεδριάσεις στις 9, 10, 16,
17, 22 και 23 Δεκέμβρη συνεχίζεται
η δίκη, ενώ δέκα συνεδριάσεις ανα-
κοίνωσε η πρόεδρος για το Γενάρη.
Πρόκειται για τις 7, 11, 12, 15, 19,
20, 22, 26, 28 και 29/1/16.

Νέες προκλήσεις
των χρυσαυγιτών και
των συνηγόρων τους

Άνοιξαν χώρο στον δολοφόνο

Εκπαίδευση με
μαχαίρια και πιστόλια

στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στη
Νίκαια (Φωτό από
τον σκληρό δίσκο

του πυρηνάρχη της
Χ.Α. Νίκαιας, Πατέλη)



Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για

την υπερψήφιση χθες του προϋπο-

λογισμού από τη Βουλή. Στη συζή-
τηση ο Τσίπρας παρουσίασε το δικό

του success story. Έχουν κάποια βά-
ση αυτά που είπε; 

Είναι πράγματι εντυπωσιακή η
ομοιότητα της προπαγάνδας της πα-
ρούσας κυβέρνησης με εκείνη της
κυβέρνησης Σαμαράς - Βενιζέλου.
Θυμίζει την Κινέζικη παροιμία "όταν
η πραγματικότητα διαφωνεί μαζί
μας, τόσο το χειρότερο για την
πραγματικότητα". Ο προϋπολογι-
σμός που κατέθεσε η κυβέρνηση,
σύμφωνα με τις δικές της εκτιμή-
σεις, είναι ένας υφεσιακός προϋπο-
λογισμός, αφού παραδέχεται ότι η
οικονομία θα συρρικνωθεί κατά
0,6% και το 2016. Για την ελληνική
οικονομία αυτό σημαίνει ένα απαρά-
μιλλο ρεκόρ: είναι η πρώτη οικονο-
μία στην ιστορία του καπιταλισμού
που σε καιρό ειρήνης έχει επτά συ-
νεχόμενα χρόνια συρρίκνωσης. 

Επιπλέον, πριν ξεκινήσει η εκτέλε-
ση του προϋπολογισμού και παρά
το μαγείρεμα των στοιχείων έχει γί-
νει σαφές ότι η αφετηριακή εκτίμη-
ση για μηδενική ύφεση το 2015 έχει
αποδειχθεί λανθασμένη και οι ρυθ-
μοί μεγέθυνσης τη χρονιά που κλεί-
νει θα είναι αρνητικοί. Το τελευταίο
είναι και ένδειξη της αξιοπιστίας των
προβλέψεων Τσίπρα για μελλοντική
ανάκαμψη, αφού αδυνατεί να εκτι-
μήσει την πορεία του ΑΕΠ του 2015
το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου.
Εκτός από την οικονομική μεγέθυν-
ση η καπιταλιστική κρίση έχει ακυ-
ρώσει και τα οικονομικά υποδείγμα-
τα των ορθόδοξων οικονομολόγων
και ιδιαίτερα τις προβλέψεις των
υποδειγμάτων αυτών. 

Το βασικό τους συμπέρασμα συ-
νοψίζεται στην παραδοχή ότι εάν τα
κράτη πληρώσουν τις ζημιές των κα-
πιταλιστών τότε τα χρήματα αυτά θα
χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, μέσω
των τραπεζών, με θετική επίπτωση
στην παραγωγή και την απασχόλη-
ση. Αυτό περιμένει και ο Τσίπρας
όπως ο Σαμαράς και ο Παπανδρέου
πριν από αυτόν. Όπως και οι αστοί
οικονομολόγοι δεν μπορεί να κατα-
λάβει ότι οι καπιταλιστές επενδύουν
όταν αποκατασταθεί η κερδοφορία
και αυτό προϋποθέτει, εκτός από τη
μείωση των μισθών και την απορρύθ-
μιση των εργασιακών σχέσεων, την
καταστροφή κεφαλαίου, νέες ζημιές
για τις τράπεζες και νέα κρατικά λε-
φτά για την αποπληρωμή τους. 

Γι’ αυτό το λόγο η αντιμετώπιση
της παρούσας καπιταλιστικής κρί-
σης είναι μια αργή αντιφατική διαδι-
κασία που θα τραβήξει για καιρό.
Τελευταίο επεισόδιο σε αυτή την πο-
ρεία είναι η οριστική αναγνώριση ζη-
μιών του ελληνικού δημοσίου της
τάξης των 50 δις ή 25% του ΑΕΠ
στο πλαίσιο της πρόσφατης ανακε-
φαλαίωσης των τραπεζών. Η κατα-
κλείδα αυτής πολιτικής θα είναι η
θυσία μιας γενιάς στο βωμό της κα-

πιταλιστικής κερδοφορίας εάν το
εργατικό κίνημα δεν επιβάλλει δια-
φορετικές λύσεις.

Η πολιτική των μνημονίων έχει
αποτύχει. Γιατί επιμένει η Ευρω-

παϊκή Ένωση σε αυτή την αδιέξο-

δη πολιτική;

Για αρκετούς η επιμονή της ευρω-
παϊκής ένωσης και ιδιαίτερα της Γερ-
μανίας σε πολιτικές λιτότητας είναι
ανεξήγητη δεδομένης της αποτυχίας
τους στο να αποκαταστήσουν την
καπιταλιστική συσσώρευση. Οι από-
ψεις αυτές δεν αντιλαμβάνονται την
κρίση ως καπιταλιστική κρίση αλλά
ως αποτέλεσμα της λιτότητας αυτής
καθαυτής. Αυτό είναι και το λάθος.
Όπως είχε γράψει ο Μάρξ εδώ και
150 χρόνια η μερική αποκατάσταση
του ποσοστού κέρδους είναι η προ-
ϋπόθεση για την επιστροφή σε συν-
θήκες κανονικής συσσώρευσης και η
συμπίεση των μισθών ο γνωστότε-
ρος τρόπος επίτευξής της. 

Αυτή ήταν η στρατηγική του κεφα-
λαίου στην προηγούμενη μεγάλη
κρίση εκείνη του 1970 και δείχνει να
συνεχίζει και στην τρέχουσα μεγάλη
ύφεση. Στην Ευρώπη αυτή η πολιτι-
κή συνδυάζεται με τη δημιουργία
μιας δεξαμενής φθηνής εργασίας
στον Ευρωπαϊκό νότο. Αδύναμες οι-
κονομίες που δεν κατόρθωσαν να εγ-
γυηθούν τις ζημιές των εγχώριων κα-

πιταλιστών με δικά τους μέσα προ-
ορίζονται ως χώροι ανάπτυξης βιο-
μηχανικής παραγωγής σε «ελεύθε-
ρες ζώνες» εργασιακού μεσαίωνα
όταν θα έχουν απωλέσει τον ορυκτό
πλούτο και τα όποια μέσα παραγω-
γής διαθέτουν. Αυτός είναι και ο ρό-
λος των μνημονίων, από τη μια η
εξασφάλιση της διάθεσης των παρα-
γωγικών δυνάμεων σύμφωνα με τις
επιθυμίες των δανειστών μέσω των
ιδιωτικοποιήσεων και από την άλλη η
ισοπέδωση των μισθών και των όποι-
ων εργασιακών δικαιωμάτων. 

Γι’ αυτό και λέμε ότι η όποια δυνα-
τότητα αυτόκεντρης ανάπτυξης με
γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας
είναι απατηλό όνειρο στα πλαίσια
της ευρωπαϊκής ένωσης και η απο-
δέσμευση από αυτήν είναι προϋπό-
θεση για το ξεπέρασμα της κρίσης
σε όφελος της εργατικής τάξης και
του λαού.        

Η κυβέρνηση επέλεξε το περασμένο

καλοκαίρι τον δρόμο του νέου μνη-
μονίου ισχυριζόμενη ότι κάθε άλλη

προοπτική (έξοδος από την Ευρω-

ζώνη κλπ) θα ήταν καταστροφική.
Θα ήταν; Και αν ναι, για ποιους; Θα

χρειαζόταν η Ελλάδα πράγματι αν-
θρωπιστική βοήθεια, όπως απειλού-

σε ο Σόιμπλε;

Η ελληνική αστική τάξη, τουλάχι-
στον στο μεγαλύτερο μέρος, της
έχει ταυτίσει την επιβίωσή της με
την παραμονή της χώρας στην ευ-
ρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε αυτή την επιλογή δεν έχει άδικο
αφού οι ευρωπαίοι «εταίροι» εγγυή-
θηκαν τα χρέη του Ελληνικού Δημο-
σίου και χρηματοδότησαν τις ζημίες
των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως
μέσα από την ανακεφαλαίωση  του
τραπεζικού  συστήματος. Βέβαια αυ-

τά τα χρήματα ήταν δανεικά και το
λογαριασμό πληρώνει ο λαός μέσα
από την πολιτική των μνημονίων. Για
το αστικό σύστημα όμως ήταν μια
παράταση ζωής μπροστά στο φά-
σμα της ολοσχερούς κατάρρευσης. 

Με αυτή τη λογική, ακολουθώντας
την γνωστή πρακτική της ταύτισης
των συμφερόντων της με τα συμφέ-
ροντα της κοινωνίας, η αστική τάξη
και οι μηχανισμοί προπαγάνδας πα-
ρουσίασαν το ενεχόμενο της εξόδου
ως άλμα στη άβυσσο. Είναι καθαρή
κινδυνολογία, στην πραγματικότητα
έχουμε επαρκή αποθεματικά για τη
μετάβαση σε νέο νόμισμα και αυτά
δεν είναι άλλα από τη νομισματική
βάση σε ευρώ και τα αποθεματικά
σε χρυσό της κεντρικής τράπεζας.
Στο σύνολό τους τα αποθεματικά
ανέρχονται περίπου σε 75 δις ευρώ
ή 40% του ΑΕΠ όταν το σύνολο των
εισαγωγών (χωρίς να υπολογίζουμε
τις εξαγωγές) είναι 42 δις ευρώ. 

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι
μέσα από την κρατικοποίηση των
τραπεζών και των στρατηγικών κλά-
δων της οικονομίας με εργατικό
έλεγχο η αύξηση της παραγωγής
και της απασχόλησης, ώστε να ανοί-
ξει ο δρόμος για μια διαφορετικού
τύπου οικονομική ανάπτυξη. Για τις
εκτιμήσεις του κ. Σόιμπλε θα στα-
θούμε στη συνέχεια, προς το παρόν
θέλω να επισημάνω ότι για εμάς η
μετάβαση σε νέο νόμισμα συνοδεύε-
ται από άμεση στάση πληρωμών
στην προοπτική μονομερούς άρνη-
σης του χρέους. Στόχος είναι το σύ-
νολο των παραγωγικών πόρων να
διοχετευθούν στην κάλυψη λαϊκών
αναγκών από τη πρώτη στιγμή.   

Η Ρώσικη Επανάσταση μας έδωσε
ένα σημαντικό παράδειγμα ρήξης με

την οικονομική πολιτική των Μεγά-

λων Δυνάμεων. Μπορείς να μας πεις

μερικά λόγια για τη νομισματική πο-
λιτική της επανάστασης;

Στη μετασοβιετική Ρωσία, αλλά
και στη Δύση ένας σημαντικός αριθ-
μός οικονομολόγων έχει ασχοληθεί
με τη σύγκριση δύο μεταβατικών πε-
ριόδων στην ιστορία της χώρας. Η
πρώτη αφορά την αποκατάσταση
της παραγωγής μετά τη λήξη του
εμφυλίου και ιδιαίτερα στο διάστημα
1922-1926 και στην κατάρρευση της
παραγωγής στο διάστημα 1991-
1999 που αναστράφηκε αποκλειστι-
κά λόγω της ανόδου των διεθνών τι-
μών του πετρελαίου. 

Στην πρώτη περίπτωση σε μια ρη-
μαγμένη χώρα η άρνηση του χρέ-
ους, η εφαρμογή διπλού νομίσμα-
τος, ο έλεγχος του εμπορικού ισοζυ-
γίου και η εφαρμογή φόρου σε εί-
δος στα σιτηρά οδήγησε σε άνοδο
της παραγωγής κατά 70% σε διά-
στημα τριών ετών και σταθεροποί-
ηση των τιμών. Αντίθετα στη δεύτε-
ρη περίπτωση η απελευθέρωση των
τιμών παρά την εφαρμογή νομισμα-
τικών ελέγχων και ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών οδήγησε σε υπερ-
πληθωρισμό και απώλειες σε επίπε-
δο εθνικού εισοδήματος της τάξης
του 65%. Τα δύο παραδείγματα είναι
διδακτικά και για τη μετάβαση σε
νέο νόμισμα. 

Στη πρώτη περίπτωση οι μπολσε-
βίκοι για να εξασφαλίσουν και ελ-
λειμματικούς προϋπολογισμούς που
θα χρηματοδοτούσαν την εκβιομη-
χάνιση της χώρας και σταθεροποί-
ηση των τιμών προχώρησαν στην
κυκλοφορία παράλληλου νομίσμα-
τος. Το ένα νόμισμα ήταν σε εγγυη-
μένη αναλογία με τα διαθέσιμα της
χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα
ενώ το δεύτερο χρηματοδοτούσε
αποκλειστικά τον προϋπολογισμό
και δεν είχε κάλυψη. Σε σύντομο
χρόνο ο υπερπληθωρισμός που κυ-
ριαρχούσε υποχώρησε και όταν το
δεύτερο (μη καλυμμένο) νόμισμα
αποσύρθηκε το 1924 οι τιμές παρέ-
μειναν σταθερές για δύο χρόνια. Ο
λόγος ήταν οι επενδύσεις που ενί-
σχυαν την παραγωγή και ο έλεγχος
του ισοζυγίου. 

Τη δεκαετία του 90, αντίθετα, πα-
ρόλο που διέλυσαν την «ένωση του
ρουβλίου» για να περιορίσουν υποτί-
θεται την προσφορά χρήματος και
είχαν πρόσβαση στις αγορές, ο πε-
ριορισμός της πιστωτικής επέκτα-
σης μέσω ισοσκελισμένων προϋπο-
λογισμών οδήγησε σε κατάρρευση
της παραγωγής και του νομίσματος,
εκτίναξη των τιμών των εισαγομένων
και τελικά τη «δολαριοποίηση» της
οικονομίας. Τη δεύτερη περίπτωση
έχει στο μυαλό του ο κ. Σόιμπλε
όταν μιλά για ανθρωπιστική βοήθεια
σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ
και την πρώτη οι δυνάμεις της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς όταν μι-
λούν για ρήξη και αποδέσμευση από
το ευρώ και την ΕΕ.       
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Η εναλλακτική
του αντικαπιταλισμού

Ο Νίκος Στραβελάκης, 

οικονομολόγος, 

λέκτορας ΕΚΠΑ 

μίλησε στο 

Σωτήρη Κοντογιάννη

Ο Νίκος Στραβελάκης (όρθιος)
και ο Σωτήρης Κοντογιάννης

ήταν ομιλητές στο μονοήμερο
του περιοδικού Σοσιαλισμός

από τα Κάτω στη συζήτηση με
θέμα “Μέσα ή έξω από την ΕΕ”
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Ό
ταν οργανώθηκα στο Ρήγα Φεραίο, στα
15 μου χρόνια στη Μεταπολίτευση, άκου-
σα για πρώτη φορά τη φράση “άλλο κυ-

βέρνηση, άλλο εξουσία”. Δε μπορούσα να την κα-
ταλάβω λόγω ηλικίας και εμπειρίας, πέρασε και-
ρός για να αντιληφθώ τη σημασία της. 

Στην προκειμένη έχουμε ένα παράδοξο. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι στην κυβέρνηση, ωστόσο ούτε την εξου-
σία έχει, ούτε την ιδεολογική ηγεμονία στην κοινω-
νία. Την ίδια στιγμή είναι περικυκλωμένος από δο-
μές και μηχανισμούς με σαφή ταξικό και ιδεολογι-
κό προσανατολισμό που σε κάθε βήμα όχι απλώς
βάζουν εμπόδια αλλά ακολουθούν το δικό τους
δρόμο που αντιστοιχεί σε αυτό που συνηθίζουμε
να ακούμε “το κράτος έχει συνέχεια”. Αυτή είναι η
φράση κλειδί. Το κράτος δεν επηρεάζεται από πο-
λιτικές αλλαγές, λειτουργεί ανεξάρτητα από κυ-
βερνήσεις. Πράττει ως να υπάρχουν απαραβίαστα
που δεν επιτρέπεται να θιγούν, να αλλάξουν, να αν-

τικατασταθούν. Πλασάρει
τη θεωρία της ουδετερό-
τητας, ενώ λειτουργεί ως
μηχανισμός αναπαραγω-
γής της κυρίαρχης ιδεο-
λογίας. Το κράτος για δε-
καετίες αντλεί τη δύναμή
του από τη σύνδεσή του
με πολύ συγκεκριμένα
συμφέροντα.

Δημοσκοπικά και εμπει-
ρικά ένα πολύ μεγάλο μέ-

ρος της κοινωνίας εμπιστεύεται την αστυνομία, την
εκκλησία, το στρατό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η
Αριστερά και τα ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα
καλούνται να δώσουν μία μάχη σε επίπεδο αξιών
και ιδεολογίας. Αν αυτή τη μάχη δεν τη δώσουμε με
επάρκεια, το κράτος και οι μηχανισμοί του θα λει-
τουργούν ανενόχλητα και θα περιορίζουν την όποια
νομοθετική παρέμβαση στην αντίθετη κατεύθυνση,
αν μιλάμε για μια κυβέρνηση της Αριστεράς.

Θύελλα
Η υπόθεση Φίλη είναι χαρακτηριστική. Η ανα-

φορά του σε ένα ιστορικό γεγονός, η διατύπωση
γνώμης διαφορετικής από την κρατούσα ήταν ικα-
νή να δημιουργήσει θύελλα από το απέναντι
στρατόπεδο. Η αναφορά της Τασίας Χριστοδου-
λοπούλου για τους πρόσφυγες που “ενίοτε λιά-
ζονται στις πλατείες” αναπαράχθηκε για να παρα-
μείνει η εικόνα του μετανάστη και πρόσφυγα πα-
ραβάτη και εν δυναμει εγκληματία. 

Η υπόθεση Πανούση δείχνει την απόφαση του συ-
στήματος να βάλει φρένο στις όποιες τομές στο λε-
γόμενο σωφρονιστικό σύστημα. Οι ναζιστικοί θύλα-
κες στην αστυνομία είναι μια σταθερά που δεν μπο-
ρεί να αγνοηθεί. Το δικαστικό σώμα παρά τις νομο-
θετικές πρωτοβουλίες όχι μόνο αντιδρά σε ριζοσπα-
στικές τομές, αλλά εξαντλεί όλα τα παραθυράκια
για να στεριώσει την εξουσία του.

Εάν η αριστερά θέλει να κερδίσει τον πόλεμο,
δεν πρέπει να χάσει τη μάχη της ιδεολογικής ηγε-
μονίας. Το κράτος δεν είναι ουδέτερο, είναι κοινω-
νικά και ταξικά μεροληπτικό και το μόνο που κατα-
λαβαίνει είναι οι κοινωνικοί αγώνες. Ο εχθρός δεν
είναι ανίκητος, αρκεί να τον πολεμήσουμε στο δικό
μας γήπεδο με τα δικά μας όπλα. Απέναντι στο μί-
σος και τη μισαλοδοξία έχουμε την αλληλεγγύη.
Απέναντι στον ολοκληρωτισμό, τη δημοκρατία και
την ελευθερία. Απέναντι στο ρατσισμό και τη ξενο-
φοβία, τη συναδέλφωση των λαών και το διεθνι-
σμό. Απέναντι στο φανατισμό, το διάλογο και την
ανεκτικότητα. Απέναντι στη βαρβαρότητα και την
εκμετάλλευση, την κοινωνική απελευθέρωση.

Πάνος Λάμπρου

Η
παραγωγή στην οικονομία
και ο τρόπος οργάνωσής της
γεννά τάξεις. Οι τάξεις γεν-

νούν σχέσεις. Οι σχέσεις γεννούν
κανόνες. Οι κανόνες διαμορφώνουν
εξουσία. Η εξουσία διαμορφώνει μη-
χανισμούς. Οι μηχανισμοί διαμορ-
φώνουν λειτουργία. H λειτουργία
διαμορφώνει πειθαρχία. Η πειθαρχία
διαμορφώνει ιδεολογία. Η βάση πα-
ράγει εποικοδόμημα και το εποικο-
δόμημα αναπαράγει τη βάση.

Στην Παρισινή Κομμούνα το 1871
για πρώτη φορά συνειδητοποιήθηκε
ότι η κρατική μηχανή της Γαλλίας
δεν είναι εργαλείο διατεθειμένο να
υπηρετήσει την εργατική τάξη όταν
αυτή θα επαναστατήσει. Διατυπώθη-
κε ακόμα πιο συγκρο-
τημένα στο Κράτος
και Επανάσταση του
Λένιν λίγο πριν την
Οκτωβριανή Επανά-
σταση. Για ένα τμήμα
της αριστεράς, του
ρεφορμισμού, της σο-
σιαλδημοκρατίας, του
ευρωκομμουνισμού, οι
αυταπάτες για το κρά-
τος αναπαρήχθησαν και ταλαιπώρη-
σαν ακόμα περισσότερο την αριστε-
ρά.

Το ζήτημα της σχέσης κυβέρνησης
και εξουσίας είναι πράγματι κεντρικό.
Δεν πηγάζουν οι εξουσίες από τις κυ-
βερνήσεις, οι κυβερνήσεις πηγάζουν
από τις εξουσίες και ή τις υπηρετούν
τις εξουσίες ή συντρίβονται. Άρα το
να θέτουμε ζήτημα αριστερής κυβέρ-
νησης ή κυβέρνησης της αριστεράς
ή μιας συγκυβέρνησης της αριστε-
ράς έχει νόημα μόνο αν ο προσανα-
τολισμός μας είναι να πετύχουμε ό,τι
καλύτερο από την αστική καπιταλιστι-
κή διαχείριση των πραγμάτων, παραι-
τούμενοι όμως από το στόχο της
επανάστασης και της ανατροπής της.
Να το πούμε διαφορετικά, δεν μιλάμε
για άλωση του αστικού κράτους αλλά
για εξωραϊσμό του.

Στην Ελλάδα έχουμε εδώ και ένα
χρόνο μια αριστερή κυβέρνηση, εν-
τούτοις είναι προφανές ότι οι μηχανι-
σμοί της πραγματικής εξουσίας δεν
ταυτίζονται με τους κυβερνητικούς
στόχους. Υπάρχει το κουαρτέτο εξω-
ραϊσμένο στη διατύπωση θεσμοί, ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, η
ΕΚΤ, το ΤΧΣ, η Τράπεζα της Ελλά-
δος, τα ΜΜΕ, οι λεγόμενες ανεξάρ-
τητες αρχές, οι ένοπλες δυνάμεις και
οι μηχανισμοί καταστολής. Στους τε-
λευταίους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επιχείρησε
όχι απλώς από τα κάτω να παρέμβει
αλλά ούτε από τα πάνω. Απέφυγε να
βάλει υπουργούς του στα σχετικά
υπουργεία σαν ένα μήνυμα παραίτη-
σης από την οποιαδήποτε παρέμβα-

ση μετασχηματισμού έστω
με τα δικά του μυαλά της
λειτουργίας τους.

Υπάρχουν ακόμα οι δι-
καστές, η αντιτρομοκρατι-
κή, η ΕΥΠ με τις παρακο-
λουθήσεις τηλεφώνων με
αδιαφανή και πάντα νομι-
μοφανή προσχήματα.
Υπάρχει το κράτος συγκά-
λυψης της Χρυσής Αυγής
όπως το ζήσαμε και απο-

καλύπτεται στη δίκη, με τους αστυ-
νομικούς και τους υπόλοιπους κρα-
τικούς μηχανισμούς.

Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί κάνουν
επίδειξη δύναμης εδώ και ένα χρόνο
για να δείξουν ποιος είναι το πραγματι-
κό αφεντικό. Και έχουμε μια κυβέρνη-
ση με αυταπάτες ότι μέσα από την ΕΕ
χωρεί η ελάχιστη αντιμνημονιακή πολι-
τική, τη στιγμή που λίγα χρόνια πριν
μια άλλη υποτίθεται αριστερή κυβέρ-
νηση, αυτή του Χριστόφια έβαλε την
Κύπρο στα μνημόνια και λίγο μετά,
όταν τόλμησαν να ζητήσουν μια παρά-
ταση, υπέστησαν το γνωστό αποκλει-
σμό από την ΕΚΤ που τους οδήγησε
να αποδεχτούν τα πάντα. Αυτές οι πο-
λιτικές ανατρέπονται από τα κάτω με
αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό.

Κώστας Παπαδάκης

Μία από τις συζητήσεις στο μονοήμερο εκδηλώσεων του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω στις 29 Νοέμβρη στην ΑΣΟΕΕ ήταν αυτή για
την Αριστερά και το Κράτος. 

Ομιλητές ήταν ο Πάνος Λάμπρου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας
του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Κώστας Παπαδάκης και Θανάσης Καμπαγιάννης. Δημοσι-
εύουμε εδώ αποσπάσματα των τριών εισηγήσεων. Ακούστε όλη τη συζή-
τηση στο sekonline.gr.

Δ
εν υπάρχει κρυψώνα ή καβάτζα από το κράτος. Το
βρίσκουμε μπροστά μας και χρειάζεται να αναμε-
τρηθούμε θεωρητικά και πρακτικά μαζί του.

Να ξεκινήσουμε από τα βασικά της μαρξιστικής θεω-
ρίας. Το κράτος είναι όργανο ταξικής κυριαρχίας, εργα-
λείο μιας κυρίαρχης τάξης που το χρησιμοποιεί προκει-
μένου να διαιωνίζει την εξουσία της, στην ανάγκη με τη
βία. Το αστικό κράτος αναπαράγει την εξουσία της αστι-
κής τάξης, δηλαδή ότι τα αφεντικά θα έχουν τα μέσα
παραγωγής στην ιδιοκτησία τους και ότι η εργατική τά-
ξη θα πηγαίνει να δουλεύει και να παράγει κέρδη. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η επικράτηση του καπι-
ταλισμού έχει σημάνει ότι το σύγχρονο αστικό κράτος
και η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία στήνουν την
ταξική κυριαρχία των αστών με ένα πολύ καλύτερο,
αποτελεσματικό και νομιμοποιημένο τρόπο. Γιατί απο-
κρύβουν τη βασική ταξική ανισότητα, το ότι κάποιοι
έχουν τα μέσα παραγωγής και κάποιοι αναγκάζονται να
τα δουλέψουν, με φαινομενική πολιτική ισότητα, ότι
όλοι έχουμε μία ψήφο.

Εκεί που πολώνεται η συζήτηση είναι στο πώς φτά-
νουμε σε μια κατάσταση που η
εργατική τάξη έχει την πολιτική
και κοινωνική κυριαρχία. Το αν
αυτό θα γίνει μέσα από επανα-
στατική ανατροπή ή με μια δια-
δικασία σταδιακού μετασχημα-
τισμού και εκδημοκρατισμού
του υπάρχοντος κράτους. Η
δεύτερη άποψη, αυτή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ τέθηκε σε δοκιμασία. 

Η πρώτη παρατήρηση είναι
ότι η κυβέρνηση δεν ελέγχει το κράτος. Αυτό δεν συμβαί-
νει μόνο στην περίπτωση των υπουργείων του βαθέος
κράτους, που η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιχείρησε καν να
ελέγξει. Αλλά και εκεί που το έκανε, πχ στο Δικαιοσύνης,
το κράτος δεν υπακούει. Ακόμα και στα πιο απλά ζητήμα-
τα, της μεταφοράς της δίκης της Χρυσής Αυγής στο Εφε-
τείο, περνάει της δικαστικής ιεραρχίας και όχι του αριστε-
ρού υπουργού.

Έλεγχος
Δεύτερη παρατήρηση. Έχει η κυβέρνηση τον έλεγχο

της οικονομίας; Όχι, τα κλειδιά εξακολουθούν να είναι
στα χέρια των καπιταλιστών. Το τρίτο είναι το κρίσιμο
ζήτημα του σεβασμού της συνέχειας τους κράτους, στο
οποίο αναφέρθηκαν ήδη οι σύντροφοι.

Τέταρτη παρατήρηση: το αστικό κράτος έχει διεθνείς
συμμαχίες. Το ελληνικό κράτος έχει συμμαχίες με την
ΕΕ και το ΝΑΤΟ και αν δεν αναμετρηθείς με αυτές, κα-
ταλήγεις να υλοποιείς μια πολιτική που δεν είναι δικιά
σου, δεν είναι της αριστεράς. Μαζί με τον κόσμο του
ΣΥΡΙΖΑ διαδηλώναμε υπέρ του παλαιστινιακού κράτους,
τώρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Ιερουσαλήμ είναι
πρωτεύουσα του Ισραήλ, γιατί αποδέχεται τις διεθνείς
συμμαχίες του αστικού κράτους.

Το τελευταίο είναι η κρατική καταστολή. Ο λόγος για
τον οποίο χρειάζονται τα ΜΑΤ είναι για να περάσει μια
αντιλαϊκή πολιτική. Αμα ψηφίζεις μνημόνια, θα τσακίσεις
τη δικαιωματική πολιτική.

Χρειάζεται να συζητήσουμε για μια διαφορετική στρα-
τηγική σε μια στιγμή που η παρουσία της αριστεράς
στην κυβέρνηση νομιμοποιεί πολιτικές που δεν είναι δι-
κές μας και που στη συνείδηση του κόσμου περνά ότι
και η αριστερά τις αποδέχεται. Μια στρατηγική που θα
έχει στο πυρήνα της αυτό που έλεγε η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ την πρώτη φορά που ένας σοσιαλιστής βουλευ-
τής επέλεξε να μπει σε μια κυβέρνηση το 1899: “η είσο-
δος ενός σοσιαλιστή σε μια αστική κυβέρνηση δεν σο-
σιαλιστικοποιεί την κυβέρνηση, αλλά κρατικοποιεί το
σοσιαλιστή βουλευτή”. Να δώσουμε τη μάχη για να μην
είναι η αριστερά δύναμη νομιμοποίησης αυτών των πο-
λιτικών, αλλά ανατροπής τους.

Θανάσης Καμπαγιάννης

Κράτος 
και
Αριστερά

Eπιμέλεια: Λένα Βερδέ
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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

Θεσσαλονίκη Σάββατο 12/12, ΕΔΟΘ
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

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία ο κύκλος εκδηλώ-
σεων με γενικό τίτλο «Για ποια κοινωνία παλεύουμε»
που οργανώνει το περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα
κάτω». Μετά το μονοήμερο στην Αθήνα, αντίστοιχες
συζητήσεις οργανώθηκαν στα Χανιά και στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης το περασμένο Σαββατοκύριακο. 

Το πρόγραμμα είχε τέσσερις συζητήσεις από τις 12
το μεσημέρι ως τις 8 το βράδυ με θέματα  την κρίση
του καπιταλισμού, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, την πάλη
ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο και την προοπτική της
Αριστεράς πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και εισηγητές αντί-
στοιχα, τον Πάνο Γκαργκάνα, το Λέανδρο Μπόλαρη,
τον Κώστα Βλασσόπουλο και τη Μαρία Στύλλου.

Παρά τη μεγάλη διάρκεια του προγράμματος,
υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από συντρόφους και
συντρόφισσες από πολλούς χώρους, με έντονη την
παρουσία νεολαίας στο Ηράκλειο, αλλά και εργαζό-
μενων στα Χανιά. Το κύριο χαρακτηριστικό της συ-
ζήτησης, όμως, ήταν ο συντροφικός διάλογος με
παρεμβάσεις από τη μεριά της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
αλλά και γύρω από το ΚΚΕ. Ήταν ένα ξεκάθαρο
δείγμα για το πνεύμα αναζήτησης που διαμορφώνε-
ται αυτή την περίοδο. Στο Ηράκλειο, χαιρετισμό
έκανε ο σ. Γιάννης Λεβέντης από μέρους της ΛΑΕ.

Ο κύκλος συνεχίζεται το Σάββατο και την Κυριακή
12-13 Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη
αντίστοιχα.

Κ
άνει το γύρο του Διαδικτύου ένα βίντεο που απεικονίζει τον
Δημήτρη Πατέλη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να
δίνει μια ανοιχτά ομοφοβική και τρανσφοβική διάλεξη. Στο

πλαίσιο μαθήματος με τίτλο «Σύγχρονη Επαναστατική Θεωρία.
Κλασικός μαρξισμός και Λογική της Ιστορίας», συκοφαντεί επί 12
συναπτά λεπτά τα ΛOAT+ άτομα. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε
ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος όχι μόνο δεν είναι στέλεχος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δεν είναι καν μέλος της. Παρόλα αυτά, τα ζητήματα
που θίγει διαπερνούν κομματικές και μετωπικές ταυτότητες και
χρήζουν απάντησης που θα έπρεπε να δώσει οποιαδήποτε πολιτι-
κή ή ΛΟΑΤ+ οργάνωση.

Ο Δ.Π. επιστρατεύει μια σειρά από απαράδεκτα και αντιεπιστη-
μονικά επιχειρήματα, τα οποία καμιά σχέση δεν έχουν με τις αυ-
θεντικές παραδόσεις του μαρξισμού και της αριστεράς. (…)

Ουσιαστικά ο Δ.Π. αγνοεί ότι ΛΟΑΤ+ είναι ένα μεγάλο κομμάτι
της κοινωνίας, το οποίο καταπιέζεται επειδή δεν χωράει στα κυ-
ρίαρχα πρότυπα σεξουαλικότητας και φύλου. Παραβλέπει επίσης
τους αγώνες που έχουν δώσει τα πιο πρωτοπόρα τμήματα αυτού
του κομματιού. Καρπός αυτών των συνεχιζόμενων μαχών είναι τα
δικαιώματα που έχουν κερδίσει τα ΛΟΑΤ+ άτομα σε μια σειρά
από χώρες.

Ξεχνάει ο κύριος καθηγητής ότι ένα σημαντικό τμήμα της αρι-
στεράς στάθηκε πλάι σ’ αυτούς τους αγώνες εδώ και δεκαετίες –
από την εξέγερση του Stonewall μέχρι την απεργία των ανθρακω-
ρύχων στη Βρετανία και το ΑΚΟΕ στην Ελλάδα της μεταπολίτευ-
σης. Θα περιμέναμε από έναν αυτοαποκαλούμενο μαρξιστή να
γνωρίζει ότι η Ελεωνόρα Μαρξ, κόρη του Καρλ Μαρξ, υπήρξε
ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ+ ανθρώπων. Ή τουλάχι-

στον θα έπρεπε να ξέρει ότι η επαναστατημένη Ρωσία έκανε τα
πιο τολμηρά βήματα προς την κατεύθυνση της ερωτικής ελευθε-
ρίας – βήματα που συντρίφτηκαν στη συνέχεια από αντιδραστικές
δυνάμεις.

Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους απανταχού επίδοξους δη-
μαγωγούς που μιλάνε στο όνομα της αριστεράς ότι τα «καταρρα-
κωμένα άτομα» σε συνεργασία με την εργατική τάξη μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο – κι αυτό είναι «ιστορικά» και «εμπειρικά»
αποδεδειγμένο, για να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τις λέξεις του
Δ.Π. Εμείς, ως Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότητας LGBTQ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, έχουμε θίξει επανειλημμένα τέτοιου είδους ζητήματα.
Όμως, ο κύριος καθηγητής δεν φαίνεται να τα έχει προσέξει,
ίσως γιατί δεν υπήρξε ποτέ μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Εκφράζουμε
τη λύπη μας για την άγνοιά του, όμως είμαστε υπερήφανες/οι για
τις μάχες που έχουμε δώσει. Η αντικαπιταλιστική αριστερά είναι
πλάι μας στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, στην πάλη ενάντια
στον σεξισμό, την ομοφοβία και την τρανσφοβία.

Μας στενοχωρεί ότι κάποια άτομα χρησιμοποίησαν τα παραλη-
ρήματα του Δ.Π. για να ρίξουν φαρμακερά βέλη ενάντια στην ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, αλλά και γενικότερα ενάντια στην αριστερά και το μαρ-
ξισμό. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτό το πρόσφατο από καθέδρας
κήρυγμα μίσους δίνει σε ολόκληρη την αριστερά μια θαυμάσια
ευκαιρία: να συνεχίσει άφοβα τη συζήτηση για τα ΛΟΑΤ+ θέματα
και να καταδικάσει τα όποια αντιδραστικά, απαρχαιωμένα και αν-
τιεπιστημονικά ιδεολογήματα. Θυμίζουμε ότι η γνήσια μαρξιστική
παράδοση είναι αυτή που υπερασπίζεται απερίφραστα τα δικαιώ-
ματα όλων των καταπιεσμένων. Εμείς γι’ αυτό το σκοπό παλεύου-
με μέσα από τις τάξεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ανακοίνωση Ομάδας Φύλου ANTΑΡΣΥΑ 
Το κήρυγμα μίσους του Δ. Πατέλη και ο ρόλος της αριστεράς 

«...Ήταν απίστευτο αυτό που έζησα στο
νοσοκομείο όταν πήγα για να πάρω τη σο-
ρό του και αυτό είναι ένα μήνυμα στον
πρωθυπουργό για το σύμφωνο συμβίω-
σης. Ήμουν ο άνθρωπός του τα τελευταία
25 χρόνια και όμως δεν ήταν αυτονόητο
ότι μπορούσα να πάρω εγώ τη σορό του». 

Με αυτή την δυσάρεστη αλήθεια αποχαι-
ρέτησε τον ηθοποιό Μηνά Χατζησάββα ο
σύντροφός του στην κηδεία του. Το ζευγάρι
περίμενε μαζί με χιλιάδες ομόφυλα ζευγάρια
μια νομοθετική ρύθμιση που θα μπορεί στοι-
χειωδώς να κατοχυρώνει ζητήματα όπως
ασφάλιση, υγεία, σύνταξη, κληρονομικά, παι-
δοθεσία. Αν υπάρχει κάποιος που πιστεύει
ότι τα ζητήματα αυτά σήμερα είναι «ψιλά
γράμματα», δεν έχει παρά να δει τις περι-
πτώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων που τους αρ-
νούνται την πρόσβαση στο θάλαμο της εντα-
τικής όπου βρίσκεται ο σύντροφός τους, που
σε περιοδο κρίσης στερούνται τις ελάχιστες
καλύψεις για υγεία και σύνταξη, που τους
ανατρέπουν κληρονομικά δικαιώματα. 

Αυτά δεν είναι «λεπτομέρειες», αλλά ξε-
διάντροπες διακρίσεις κατά των ομόφυλων
ζευγαριών που κάνουν τη ζωή τους κατώ-
τερη και ρίχνουν το ηθικό τους. Έρχονται
να προστεθούν στον καθημερινό σεξισμό,
στις φασιστικές προκλήσεις και επιθέσεις,
στη γενικευμένη ανισότητα που βιώνουν οι
ΛΟΑΤΚΙ+.

Μετά από καθυστερήσεις και αναβολές,
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανάρτησε πριν
ένα μήνα στο διαδίκτυο το πολυαναμενόμε-
νο σχέδιο νόμου για τη διεύρυνση του συμ-
φώνου συμβίωσης, ώστε να περιλαμβάνει

ζευγάρια του ίδιου φύλου. Η γενική εκτίμη-
ση από τις οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι-
νότητας και από την ομάδα Φύλου της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι ότι αποτελεί ένα βήμα στη
σωστή κατεύθυνση, αλλά με ελλείψεις και
προβλήματα: Δεν εξασφαλίζει τα ζητήματα
του ασφαλιστικού, αλλά τα παραπέμπει
στην αρμοδιότητα του υπουργείου εργα-
σίας, δεν περιλαμβάνει πολυσυντροφικά
ζευγάρια, δεν καλύπτει την παιδοθεσία κ.α.

Αμηχανία 

Παρά τις υποδείξεις που έγιναν από τη
μεριά του κινήματος, αυτό που κυριάρχη-
σε στο διαδίκτυο ήταν ένας οχετός από
ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια, απειλές
από τη μεριά της εκκλησίας και αμηχανία
από την κυβέρνηση (πιο συγκεκριμένα από
τον ΣΥΡΙΖΑ, μια και οι ΑΝΕΛ έχουν ανοιχτά
εκφραστεί εναντίον). Την ίδια όμως στιγμή,
70% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση
εκφράζεται υπέρ της διεύρυνσης του συμ-
φώνου. Τι ακριβώς συμβαίνει;

Το σύμφωνο δεν έπεσε από τον ουρανό,
δεν αποτελεί «δώρο» της κυβέρνησης αλ-
λά αποτέλεσμα μακρόχρονων αγώνων
που δώσαμε εδώ και χρόνια. Αγώνων για
ορατότητα, για απόκρουση των φασιστι-
κών επιθέσεων, για βελτίωση της ζωής
μας μέσα στους θεσμούς (πολιτικοί γάμοι
στην Τήλο, προσφυγές στο δικαστήριο αν-
θρωπινων δικαιωμάτων) αλλά και στο δρό-
μο (διαδηλώσεις, ακτιβισμός). Αυτοί που
μας συμπαραστάθηκαν ήταν οι χιλιάδες
ακτιβιστές που κάθε χρόνο στηρίζουν τις
πορείες Pride και τους ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβι-

στες, οι απλοί εργαζόμενοι και τα συνδι-
κάτα όπως οι καθηγητές και η ΑΔΕΔΥ που
φέτος στήριξε την ημέρα Περηφάνειας.

Δεν θα αφήσουμε να μας γυρίσουν πί-
σω. Απαιτούμε από τη βουλή να υπερψη-
φίσει το νομοσχέδιο με της τροποποιήσεις
της κοινότητας, χωρίς εκπτώσεις και θολά
σημεία. Θα είναι μια νίκη που όμως δεν
πρέπει να μείνει στα χαρτιά, ούτε να γίνει
μπαλάκι μεταξύ υπουργείων και γραφει-
οκρατών, αλλά άμεση και ουσιαστική βελ-
τίωση στη ζωή και τα δικαιώματά μας και
αφετηρία για να διεκδικήσουμε καινούρ-
για. Ο τρόπος να το πετύχουμε δεν είναι η
διακριτική αναμονή, ούτε η υποτίμηση των
συγκεκριμένων αιτημάτων αλλά ο κοινός
αγώνας με άλλα κομμάτια της κοινωνίας
που ξεσηκώνονται στην κυβέρνηση από τα
κάτω. Εκεί βρίσκεται η δύναμη που μπορεί
να παλέψει την ομοφοβία, την τρανσφο-
βία, τον σεξισμό και τις ρίζες τους

Η αντικαπιταλιστική αριστερά, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο με
το να στηρίξει έμπρακτα τα αιτήματα και
τους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.  

Δήμητρα Κυρίλλου

Σύμφωνο Συμβίωσης χωρίς εκπτώσεις

• Εκδήλωση–Συζήτηση, Ομάδας Φύλου
και Σεξουαλικότητας ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
«Το σύμφωνο συμβίωσης 
και ο ρόλος της Αριστεράς»
Παρασκευή 11 Δεκέμβρη, 6μμ, White
Rabbit (Σολωμού 12, Εξάρχεια)
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης,
δικηγόρος και ακτιβιστής του αντι-
φασιστικού κινήματος, μέλος του Jail
Golden Dawn, Δήμητρα Κυρίλλου,
ακτιβίστρια και συγγραφέας

Χανιά, 5/12

Μονοήμερα “Για ποιά
κοινωνία παλεύουμε;”
Ο κύκλος συνεχίζεται
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ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Βαβέλ 7μμ
Stop στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 βιβλιοθήκη Πνευματικού
Κέντρου 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 βιβλιοθήκη Πνευματι-
κού Κέντρου 7μμ
Οι πόλεμοι δικοί τους, οι νεκροί δικοί
μας - όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 8μμ
Κράτος και αριστερά 
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 8μμ
2015, μια χρονιά αγώνων και ανατροπών

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 στης Μηλιάς το Λάζο 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες 
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Ποέτα 7μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής κρίση
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 ΕΛΜΕ Γκράβας 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση σε μνημόνια νέα
και παλιά
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Οι εξελίξεις στη Γαλλία και η μάχη
ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Πώς έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Η πάλη ενάντια
στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Πλάτων 7μμ
Μετά τα γεγονότα στη Γαλλία πώς στα-
ματάμε την ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ. Πάντων στη στοά) 7.30μμ
Stop στους  βομβαρδισμούς στη Συρία
– το αντιπολεμικό κίνημα είναι εδώ
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Κικιρίκο 
(Γαλήνης και Σταυραετού) 7μμ
Μια μαρξιστική κριτική στον αναρχισμό
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Κικιρίκο (Γαλήνης
και Σταυραετού) 7μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία
Ομιλητής: Γιάννης Τσαμούρης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Άσπα Πλεξίδα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Κίνα – στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Τσίου 6.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπιζύμη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Τσίου 6.30μμ
Είναι ο ISIS φασιστικό μόρφωμα;
Ομιλήτρια: Ελισώ Διακλαδά

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Φωνογράφος (Νι-
κηφόρου Φωκά – Μακρύ Στενό) 7.30μμ
Οι πόλεμοι δικοί τους, οι νεκροί δικοί μας
– stop στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Quiz 7μμ
Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, βγαίνει μπροστά

Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ 
Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Μέσα ή έξω από την Ε.Ε.;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ 
Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Καταπίεση και απελευθέρωση

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Munchies 7μμ
Η κρίση στην Κίνα 
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Munchies 7μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής κρίση
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΡΙΤΗ 22/12 καφέ Munchies 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Μετά τα γεγονότα στη Γαλλία πώς στα-
ματάμε την ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12  White Rabbit 
(Σολωμού) 7μμ
Κίνα – στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής κρίση
του καπιταλισμού
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Αριστερά και κράτος 
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Φροϋδομαρξισμός και σχολή της
Φρανκφούρτης - Κατά πόσο τα ρεύματα

μαρξιστικής σκέψης του προηγούμενου
αιώνα αποκλίνουν από την «μαρξιστική
ορθότητα»
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 καφέ Κουρμπέτι
4.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 δημαρχείο (Νίκαια) 7.30μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής κρίση
του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη
ΤΡΙΤΗ 22/12 δημαρχείο (Νίκαια) 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μέση Ανατολή – Η πάλη ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
2015, μια χρονιά αγώνων και ανατροπών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

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

ΠΕΜΠΤΗ 10/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πλατεία Σεπολίων 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σημηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
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

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
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Εκδηλώσεις: 
Για ποια κοινωνία 
παλεύουμε;

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

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-
ΤΑΥΡΟΥ-
ΘΗΣΕΙΟΥ-ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 
καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51,
Κουκάκι) 6.30μμ

Συνελεύσεις 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
για την παρουσίαση 
των θέσεων για την 
3η συνδιάσκεψη

Γλέντι ενίσχυσης
στο Ηράκλειο
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24ωρη πανελλαδική απεργία για τις εργα-
ζόμενες και τους εργαζόμενους στην Καθα-
ριότητα των Δημοσίων Σχολείων καλεί η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων την Τε-
τάρτη 9 Δεκέμβρη. 

Η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της αναφέ-
ρει: «Για τους εργαζόμενους στην Καθαριό-
τητα των σχολείων των παιδιών μας, για μια
ακόμα φορά, έχει φθάσει ο κόμπος στο χτέ-
νι, αφού και η σημερινή «αριστερή» Κυβέρνη-
ση ακολουθεί τις απαράδεκτες και ανάλγη-
τες πρακτικές των προκατόχων της, αφήνον-
τάς τους επί πέντε (5) μήνες απλήρωτους. 

Ενώ οι καθαρίστριες καθημερινά δίνουν
αγώνα για να διατηρήσουν καθαρά και
ασφαλή τα σχολεία των παιδιών μας, η Κυ-
βέρνηση όχι μόνο αδιαφορεί, αλλά και εμ-
παίζει τους εργαζόμενους, αρνούμενη να
καταβάλει ακόμα και αυτούς τους πενιχρούς
μισθούς των 250-300 ευρώ. 

Οι εργαζόμενες, και ενώ πλησιάζουν τα Χρι-
στούγεννα, έχουν να πληρωθούν από τον πε-
ρασμένο Ιούνιο! Kαι σήμερα βρίσκονται σε
δραματική κατάσταση. Βρίσκονται  κυριολεκτι-
κά σε κατάσταση εξαθλίωσης, καθώς οι περισ-
σότερες εξ’ αυτών δεν μπορούν να καλύψουν
καν τις στοιχειώδες ανάγκες βιοπορισμού
τους, ενώ η Κυβέρνηση αδιαφορεί προκλητικά
και για τους εργαζόμενους και για τα σχολεία. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών
απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις έργου
και με μια χαμηλότατη αμοιβή που δεν ξε-
περνά τα 300 ευρώ, η οποία καλύπτει μικρό
μόνο μέρος της παρεχόμενης δουλειάς τους.
Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες
(όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρό-
νου σχέση εργασίας), το κράτος μέχρι τώρα
τις θεωρεί εργολάβους καθαρισμού κατ’
αποκοπή, χωρίς δικαιώματα. Κι όμως, παρά
τα παραπάνω, η Κυβέρνηση εφέτος αποφά-
σισε να προχωρήσει σε μείωση της ήδη πενι-
χρής αμοιβής τους κατά 10%...».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Αττικής καλεί το Συντονι-
στικό των Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαι-
δευτικών την Παρασκευή 11 Δεκέμβρη στη
1μμ. 

Οι αναπληρωτές διεκδικούν να καλυφθούν
άμεσα όλα τα κενά και να λειτουργήσουν
όλες οι δομές του δημόσιου σχολείου. Ανά-
μεσα σε άλλα στην ανακοίνωση-κάλεσμα
της κινητοποίησης αναφέρουν: «Παλεύουμε
για: Άμεση κάλυψη όλων των κενών στην εκ-
παίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Άμεση κατα-
βολή των μισθών των αναπληρωτών όλων
των φάσεων. Έγκαιρη καταβολή του μισθού
κάθε 1η του επόμενου μήνα.

Μόνιμους μαζικούς διορισμούς για την κά-
λυψη όλων των κενών (γενική και ειδική), μονι-
μοποίηση όλων των συμβασιούχων στην εκπαί-
δευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση
κατάργηση της μνημονιακής αναλογίας 1:5».

Κινητοποίηση
αναπληρωτών

Απεργία
καθαριστριών
σχολείων 9/12

Συγκέντρωση συμπαράστασης στον εκπαιδευτικό και αιρετό στο ΚΥΣΠΕ, Παντελή
Βαϊνά θα γίνει την Πέμπτη 10 Δεκέμβρη στις 9πμ στα Δικαστήρια (κτίριο προκάτ 2). Η
ΑΔΕΔΥ καλεί σε διευκολυντική στάση εργασίας από τις 8πμ έως τις 11πμ. 

Η δίκη του Π. Βαϊνά συνεχίζεται μετά τη μήνυση που του έχει υποβάλλει διευθυντής
λόγω της χαμηλής βαθμολογίας στις κρίσεις διευθυντών (μετά από καταγγελίες συλλό-
γων δασκάλων). 

Στις 23/11 όταν είχε ξεκινήσει η δίκη, «η τοποθέτηση του δικηγόρου του Αλεξανδρά-
του ήταν προκλητική και εναρμονισμένη πλήρως με την επιλογή του μηνυτή να δικα-
στούν και οι Παρεμβάσεις», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς. 

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων είπε πως «με τις στάσεις εργασίας για συμπαράσταση οι
Παρεμβάσεις και οι Σύλλογοι δείχνουν πως δεν ενδιαφέρονται για τη μόρφωση των ελλη-
νοπαίδων» (μόνο ελληνόπαιδες υπάρχουν στα σχολεία σύμφωνα με την πλευρά Αλεξαν-
δράτου) και πως «η απόφαση για τη χαμηλή βαθμολόγηση όσων υποψήφιων διευθυντών
είχαν καταγγελίες από συλλόγους πάρθηκε σε κάποιες γιάφκες ή καταγώγια!».

Ματαιώθηκε και ο δεύ-
τερος επιχειρούμενος
πλειστηριασμός του οικο-

πέδου που στεγάζεται η Βιομηχανική Μεταλλευτι-
κή (ΒΙΟΜΕ) στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της Πα-
νεργατικής Απεργίας, 3 Δεκέμβρη. 

Βίντεο από την κινητοποίηση των εργαζόμενων
και των συμπαραστατών τους υπάρχει στο σάιτ
του Σωματείου της ΒΙΟΜΕ, ενώ αφιέρωμα στο
εγχείρημα της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής πε-
ριέχεται στο δεύτερο φύλλο του «Αγγελιοφόρου
των εργαζόμενων». 

Οι εργαζόμενοι καλούν δύο ακόμα κινητοποι-
ήσεις στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να απο-
τραπεί ο πλειστηριασμός: την Πέμπτη 10 Δεκέμ-
βρη και την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη.  

Σε εκδικητική απόλυση εργαζόμενης για την συνδικαλι-
στική της δράση προχώρησε το κατάστημα Mikel στην πλα-
τεία Κάνιγγος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδικά-
του Επισιτισμού - Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής που
οργάνωσε παράσταση διαμαρτυρίας την ημέρα της Γενι-
κής Απεργίας: «Μετά την πρωτόγνωρη ανάπτυξη της αλυ-
σίδας με τις “μυστικές συνταγές” και τα “σύμφωνα εμπι-
στευτικότητας” τα τελευταία χρόνια, ήρθε η ώρα να αποκα-
λυφθεί σε όλο του το μεγαλείο το αντεργατικό πρόσωπο
της εργοδοσίας, οι πραγματικές της επιδιώξεις.

Το Συνδικάτο και τα ταξικά σωματεία σε κάθε πόλη που
άνοιξε "Mikel" είχαμε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τις εξε-
λίξεις που περιμένουν τους εργαζόμενους στα καφέ της αλυ-
σίδας. Άλλωστε δείγματα γραφής υπήρξαν όλο το τελευταίο
διάστημα, όταν οι λαντζέρηδες απολύονταν και τη δουλειά
τους έκαναν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι ή όταν σε κάθε σχεδόν
μαγαζί έμεναν όλο και πιο λίγοι συνάδελφοι. Πολλοί, αν δεν
απολύονταν, παραιτούνταν μην αντέχοντας την εντατικοποί-
ηση της δουλειάς, τα ατέλειωτα 9ωρα, 10ωρα και 12ωρα. 

Όσοι εργαζόμενοι σήκωναν κεφάλι, αντιμετώπιζαν την πίε-
ση, την τρομοκρατία, συκοφαντικές επιθέσεις από εκπροσώ-
πους της εργοδοσίας. Κι όταν πια οι ιδιοκτήτες κατάλαβαν ότι
δεν ξεμπερδεύουν εύκολα από όσους πάλευαν οργανωμένα
μέσα από το Συνδικάτο τους αυτές τις επιθέσεις, αποφάσισαν
να απαλλαγούν με άδικες και παράνομες απολύσεις, λίγα μό-
νο εικοσιτετράωρα πριν από την πανελλαδική, πανεργατική
απεργία της 3ης Δεκέμβρη». 

Συνεχίζονται οι εκλογές για νέα
Διοικητικά Συμβούλια σε ΕΛΜΕ και
Συλλόγους Δασκάλων. Σημαντικές
είναι οι επιτυχίες των Παρεμβάσεων
σε μία σειρά σημεία. 

Στο Σύλλογο Δασκάλων «Αριστο-
τέλης» για άλλη μια φορά οι Παρεμ-
βάσεις βγήκαν πρώτη δύναμη. Η
Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση, το
σχήμα των Περαμβάσεων, πήρε 377
ψήφους σε σύνολο 871 ψηφισάντων
και 4 έδρες στο νέο ΔΣ. Η ΔΑΚΕ πή-
ρε 169 ψήφους και 2 έδρες, το ΠΑ-
ΜΕ 148 ψήφους και 1 έδρα, ενώ χω-
ρίς έδρα έμειναν οι «Πειρατές» (65
ψήφοι) και η ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ, 30
ψήφοι). 

Από τις Παρεμβάσεις εκλέγονται
οι: Ντίνα Ρέππα, Λουκάς Καβακλής,
Ματίνα Γράφου και  Ανθή Αθανα-
σούλα. 

Στο Σύλλογο Δασκάλων Άνω Λιο-
σίων-Ζεφειρίου και Φυλής όπου ψή-
φισαν 293 δάσκαλοι πρώτη δύναμη
βγήκε η «Πλεύση στην Εκπαίδευση»,
παράταξη στην οποία συμμετέχουν
οι Παρεμβάσεις. Η «Πλεύση» πήρε

180 ψήφους και 6 έδρες στο νέο ΔΣ,
το ΠΑΜΕ 61 ψήφους και 2 έδρες και
η ΔΑΚΕ 26 ψήφους και 1 έδρα. 

Από την «Πλεύση» εκλέγονται οι:
Γιάννης Μαρούτας, Γιώργος Τασιό-
πουλος, Ευαγγελία Δούκα, Βαγγελί-
τσα Δινοπούλου, Διονύσης Πυριό-
χος, Τιτίνα Διαμάντη. 

Απόλυτη πλειοψηφία πέτυχαν οι
Παρεμβάσεις στην ΕΛΜΕ Καλλιθέ-
ας, Νέας Σμύρνης και Μοσχάτου.
Πήραν 243 ψήφους και 4 έδρες σε
σύνολο 445 ψηφισάντων. Η Προ-
οδευτική Ενότητα πήρε 85 ψήφους
και 2 έδρες, οι Συνεργαζόμενες Εκ-
παιδευτικές Κινήσεις πήραν 74 και 1
έδρα, ενώ 17 ψήφους πήρε το ΠΑ-
ΜΕ. 

Από τις Παρεμβάσεις εκλέγονται
οι: Μαρία Δανιήλ, Χρήστος Κάτσι-
κας, Ιάκωβος Μαυρέλης και Μαίρη
Πρίμη. 

Ακολουθούν εκλογοαπολογιστικές
συνελεύσεις και εκλογές στις Α’ και Γ’
ΕΛΜΕ Αθήνας και στην ΕΛΜΕ Περι-
στερίου. Οι συνελεύσεις είναι στις
15/12 και οι εκλογές στις 20, στις 21
και στις 17 Δεκέμβρη αντίστοιχα. 

Συγκέντρωση, για τρίτη φορά,
έξω από τη βίλα του ιδιοκτήτη
της εφημερίδας Αγγελιοφόρος,
Αλέκου Μπακατσέλου πραγματο-
ποίησαν την Κυριακή 6 Δεκέμβρη
οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της
εφημερίδας της Θεσσαλονίκης
που έχει οδηγηθεί σε πτώχευση. 

Οι εργαζόμενοι με πανώ, συνθή-
ματα και προκηρύξεις έκαναν αι-
σθητή την παρουσία τους στην πε-
ριοχή των Νέων Επιβατών, ενώ συ-
νεχίζουν τον αγώνα τους. Ήδη
έχουν κυκλοφορήσει δύο φορές
τον «Αγγελιοφόρο των εργαζόμε-
νων», μια αξιόλογη προσπάθεια να
πάρουν στα χέρια τους την εφημε-

ρίδα παρά τα εμπόδια που βάζει ό
μεγαλοβιομήχανος. 

Στο μπλογκ τους agelioforum
wordpress.com αναφέρουν: «Η ερ-
γοδοσία της εν λόγω εταιρίας προ-

σπάθησε με κάθε τρόπο να μαται-
ώσει την κυκλοφορία του νέου
απεργιακού φύλλου. Για το λόγο
αυτό, έφτασε μάλιστα στο σημείο
σε μεταμεσονύκτιες ώρες να απο-

ξηλώσει όλον τον υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό του «Αγγελιοφόρου» και να
κλειδώσει όλα τα γραφεία του κτι-
ρίου επί της οδού Δαναϊδων 4,
ώστε κανείς εργαζόμενος να μην
έχει πρόσβαση σ’ αυτά.

Ωστόσο, σε πείσμα της εργοδο-
σίας και με την οικονομική αρωγή
της ΕΣΗΕΜ-Θ και της ΠΟΕΠΤΥΜ,
οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί Τύ-
που και οι διοικητικοί υπάλληλοι
του υπό πτώχευση «Αγγελιοφό-
ρου» έφεραν σε πέρας το έργο
τους, προσφέροντας δωρεάν στο
κοινό της Θεσσαλονίκης μία εναλ-
λακτική και ποιοτική έκδοση, άξια
ανάγνωσης».

ΒΙΟΜΕ Συνεχίζεται η δίκη του Π. Βαϊνά

MIKEL «Μυστική συνταγή»
... οι απολύσεις!

EKΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΛΜΕ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Επιτυχίες των Παρεμβάσεων

Συγκέντρωση εργαζόμενων του Αγγελιοφόρου στη βίλα του Μπακατσέλου

Ο “Αγγελιοφόρος των εργαζομένων�συνεχίζει
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Μ
ια μεγάλη γκάμα σε νέα και παλαιότερα
βιβλία πάνω στην ιστορία, την οικονο-
μία, τη φιλοσοφία, τον ιμπεριαλισμό, το

φασισμό, το ρατσισμό, την επαναστατική θεω-
ρία αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις μπορείτε
να βρείτε στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, ενόψει
των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ανάμεσά
τους, πολλές νέες εκδόσεις και επανεκδόσεις
βιβλίων για όσους διαβάζουν αγγλικά.

Με την ΕΕ του πολέμου και του ρατσισμού να
είναι επί ποδός νέων επεμβάσεων, «Οι έμποροι
των συνόρων, η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική
επιτήρησης» του Απόστολου Φωτιάδη από τις
εκδόσεις «Ποταμός» είναι ένα επίκαιρο βιβλίο
που αναλύει και παρουσιάζει διεξοδικά την δο-
λοφονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 

Καίριες απαντήσεις έρχονται να δώσουν τα βι-
βλία «Μέση Ανατολή, αντίσταση στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις» της Δήμητρας Κυρίλλου και
το συλλογικό «Η πάλη ενάντια στην Ισλαμοφο-
βία» από τις εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. 

Πολλά τα βιβλία για την ιστορία του κινήματος
στην Ελλάδα. Το βιβλίο του Γιάννη Σκαλιδάκη «Η
Ελεύθερη Ελλάδα, η εξουσία του ΕΑΜ στα χρό-
νια της Κατοχής (1943-44)» από τις εκδόσεις
Ασίνη αναλύει πώς η εαμική Πολιτική Επιτροπή
Εθνικής Απελευθέρωσης κατόρθωσε να είναι η
μόνη πραγματική κυβέρνηση ενός μέρους της
Ελλάδας μέχρι την αυτοδιάλυσή της ένα μήνα
πρίν από τα Δεκεμβριανά. Στο βιβλίο «Η αδύνατη
ταξική ανακωχή, η πολιτική του ΕΑΜ στα υπουρ-
γεία Οικονομικών, Εργασίας και τα συνδικάτα
μέχρι τα Δεκεμβριανά», (εκδόσεις KΨΜ) ο Δημή-
τρης Μαριόλης σκιαγραφεί τις διεργασίες που
οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση.  

Μαρτυρίες

Το βιβλίο «Ο αδερφός μου, ο Αρης» του
Μπάμπη Δ. Κλάρα, το τρίτο βιβλίο που έγραψε
για τον αδελφό του (και επανεκδόθηκε φέτος
από τις εκδόσεις ΚΨΜ) δίνει μαρτυρίες για το
πώς ο Θανάσης Κλάρας έγινε ο Αρης Βελουχιώ-
της μέσα στους αγώνες πριν τον πόλεμο, την
αντίσταση στους ναζί και στη συνέχεια την αν-
ταρσία του απέναντι στην
ηγεσία του ΚΚΕ. Το κλασικό
πλέον βιβλίο του Ιάσονα
Χανδρινού, «Το τιμωρό χέρι
του λαού» ολοκληρώνει την
εικόνα από τα χρόνια της
κατοχής.

Το βιβλίο «Οι δίκες των
δοσιλόγων 1944-49, δικαιο-
σύνη, συνέχεια του κρά-
τους και εθνική μνήμη» (εκ-
δόσεις Πόλις) του Δημήτρη
Κουσουρή δίνει μια σαφή
εικόνα της ατιμωρησίας με
την οποία το κράτος που
σκότωσε τον Άρη αντιμετώ-
πισε τους επιφανείς και
άσημους συνεργάτες των
ναζί.

Στο βιβλίο «Μετά τον εμ-
φύλιο, πολιτικές διαδικασίες
και κοινωνική πόλωση στις
απαρχές της προδικτατορικής περιόδου» του Μι-
χάλη Λυμπεράτου (Εκδόσεις Νότιος Άνεμος)

αναλύονται οι συνέπειες της ήττας του αριστε-
ρού κινήματος στην Ελλάδα, η μεταπολεμική κε-
φαλαιοκρατική συσσώρευση, ο ρόλος της «εξω-
τερικής βοήθειας» και  του σχεδίου Μάρσαλ.

Το βιβλίο «Ο κύκλος διαμαρτυρίας του ’60,
συλλογική δράση και δημοκρατία στην προδι-
κτατορική Ελλάδα» του Δημήτρη Παπανικολό-
πουλου  (εκδόσεις Νήσος)  παρουσιάζει τον
πρώιμο ελληνικό Μάη του ‘ 68, τη ριζοσπαστικο-
ποίηση και το εργατικό και νεολαιϊστικο κίνημα
που συντάραξε την δεκαετία του ’60 και έληξε
με την δικτατορία το 1967. Το βιβλίο «Λαμόγια
στο χακί, τα οικονομικά ‘θαύματα’ και θύματα
της χούντας» του Διονύ-
ση Ελευθεράτου (εκδό-
σεις Τύπος) παρουσιάζει
τα σκάνδαλα και τις
υψηλές διασυνδέσεις
της χούντας.   

Τα βιβλία του Λέαν-
δρου Μπόλαρη «ΣΕΚΕ,
οι επαναστατικές ρίζες
της αριστεράς στην Ελ-
λάδα», «Αντίσταση, η
επανάσταση που χάθη-
κε», «Επανάσταση και
αντεπανάσταση στην
Ελλάδα, ο εμφύλιος πό-
λεμος 1946-49» μαζί με
τα κλασικά βιβλία του
Δημήτρη Λιβιεράτου για
τους κοινωνικούς αγώ-
νες στον Μεσοπόλεμο
καθώς και τα συλλογικά
«Ιουλιανά 1965» και  «Το Πολυτεχνείο είναι
εδώ», όλα από τις εκδόσεις Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο καλύπτουν όλη αυτήν την περίοδο.

Το βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη «Ευρω-
κομμουνισμός, Από την κομμουνιστική στη ριζο-
σπαστική ευρωπαϊκή Αριστερά» (εκδόσεις Πό-
λις) είναι ένα βιβλίο για τον ευρωκομμουνισμό
και τη θέση του για «κόμμα αγώνα και κόμμα
διακυβέρνησης" που σημάδεψε τραγικά την πο-
ρεία της ευρωπαϊκής αριστεράς πριν από λίγες
δεκαετίες - και βλέπουμε σήμερα να έρχεται

στην ημερήσια διάταξη από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Εμπνευσμένο από το κί-
νημα Occupy που συντάρα-
ξε τις ΗΠΑ είναι το τελευ-
ταίο βιβλίο του Nόαμ Τσόμ-
σκι “Occupy, Σκέψεις πάνω
στην ταξική πάλη, στην
επανάσταση και στην αλλη-
λεγγύη» (εκδόσεις Κέδρος)
που καταπιάνεται να δώσει
απαντήσεις για τα ερωτή-
ματα που γέννησε το ίδιο
το κίνημα. 

Από τις εκδόσεις Μεταίχ-
μιο κυκλοφόρησε το νέο βι-
βλίο του μαρξιστή συγγρα-
φέα Ντέιβιντ Χάρβεϊ «Δε-
καεφτά αντιφάσεις και το
τέλος του καπιταλισμού»,
στο οποίο όπως ο ίδιος ση-
μειώνει επιδιώκει την καλύ-

τερη κατανόνηση των αντιφάσεων του κεφαλαίο
και όχι του καπιταλισμού. 

Με το «Κεφάλαιο στον 21ο Αιώνα» ασχολείται
και το βιβλίο (εκδόσεις Πόλις) του Τομά Πικετί
που έγινε best seller, ενώ στα αγγλικά μπορείτε
να βρείτε το βιβλίο του Αλεξ Καλλίνικος «Απο-
κρυπτογραφώντας το Κεφάλαιο» (Deciphering
Capital- Marx’s Capital and its destiny) από τις
εκδόσεις Bookmarks, όπου ο Καλλίνικος συζη-
τάει πάνω σε όλες τις σύγχρονες ερμηνείες για
την επικαιρότητα του Κεφαλαίου.

Στα αγγλικά επίσης μπορείτε να
βρείτε: 

Το βιβλίο «Marxism and women’s liberation»
της Judith Orr από τις εκδόσεις
Bookmarks, ένα βιβλίο που
αναλύει το ρόλο της μαρξιστι-
κής θεωρίας στην αναζήτηση
των αιτιών της γυναικείας κα-
ταπίεσης στην εμφάνιση των
ταξικών κοινωνιών αλλά και
στη μάχη ενάντια στην κατα-
πίεση των γυναικών μέσα στο
σύγχρονο καπιταλισμό.  

Το βιβλίο του Κέβιν Ντούγ-
καν «Νew capitalism? Transfor-
mation of work» (εκδόσεις Poli-
ty), στο οποίο ο συγγραφέας
εξηγεί πώς σε αντίθεση με τις
διάφορες μεταμοντέρνες θεω-
ρίες,  η εργατική τάξη κάθε άλ-
λο παρά «έχει εξαφανιστεί»
στο σύγχρονο καπιταλισμό. 

To βιβλίο «Class in contempo-
rary China» (εκδόσεις Polity) του

David S.G Goodman που πραγματεύεται τις τά-
ξεις στη σύγχρονη Κίνα. Ο Γκούντμαν δεν περιο-
ρίζεται στη διάσταση της νέας «οικονομικής υπερ-
δύναμης» ή της άγριας εκμετάλλευσης, αλλά δί-
νει την εικόνα μιας χώρας στην οποία η εργατική
τάξη αναπτύσσεται ραγδαία.

Στo συλλογικό βιβλίο «Fighting in all fronts,
the popular resistance in 2nd world war» από τις
εκδόσεις Bookmarks, ο Donny Gluckstein (συγ-
γραφέας της «Λαϊκής Ιστορίας του Β’ Παγκόσμι-
ου Πόλεμου») επιμελείται μιας συλλογής κειμέ-
νων για τα κινήματα αντίστασης στον ιμπεριαλι-
σμό σε διάφορες στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμι-
ου Πόλεμου. Μια από τις περιπτώσεις αντίστα-
σης που περιλαμβάνει το βιβλίο είναι αυτή της
εξέγερσης των Εβραίων στο κέτο της Βαρσο-
βίας το 1943. Για αυτή την ηρωική εξέγερση
μπορείτε να βρείτε στο Μ.Β το συγκλονιστικό βι-
βλίο «The Ghetto Fights, Warsaw 1943-45» (επα-
νεκδόθηκε από τις εκδόσεις bookmarks) γραμ-
μένο από τον Marek Edelman, ένα από τους
ηγέτες της εξεγερσης που πολέμησε τους ναζί
και επέζησε από την συντριβή της για να διηγη-
θεί την ιστορία της.

«Bread, Freedom and social justice: Workers
and the Egyptian revolution» είναι ο τίτλος του
βιβλίου που αφορά το ρόλο της εργατικής τά-
ξης στην επανάσταση που συντάραξε την Αίγυ-
πτο, γραμμένο από τους Anne Alexander και
Mostafa Bassiouny (εκδόσεις Ζed books). To βι-
βλίο «Them and us, fighting the class war 1910-
1939» του John Newsinger (εκδόσεις book-
marks) παρουσιάζει την ταξική πάλη στη Βρετα-
νία από το 1910 στο 1939.

Γιώργος Πίττας
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Τ
ο πολιτικό σύστημα στην Ισπανία είναι
πολύ αγχωμένο για το πώς θα απορρο-
φήσει τους κραδασμούς μετά τις εκλο-

γές της 20ης του Δεκέμβρη. Ο Ραχόι μετά από
τέσσερα χρόνια στην κυβέρνηση, φτάνει στην
κάλπη τόσο ιδρωμένος που δεν τόλμησε καν
να εμφανιστεί στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τους
υπόλοιπους υποψήφιους. Το κυβερνόν δεξιό
Λαϊκό Κόμμα, ακόμη κι αν παραμείνει πρώτο
όπως δείχνουν πολλές δημοσκοπήσεις, αναμέ-
νεται να χάσει τουλάχιστον 50 έδρες από τις
186 που κατέχει σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι για
πρώτη φορά μετά τις πρώτες ασταθείς εκλο-
γές της Μεταπολίτευσης, το πρώτο κόμμα
στην Ισπανία, όποιο κι αν είναι, δεν θα μπορέ-
σει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμη
και με την κοινοβουλευτική ενίσχυση από τοπι-
κούς εθνικιστικούς σχηματισμούς. Τώρα είναι
η στιγμή που σπάει στην Ισπανία η κλασική γε-
ωμετρία του δικομματικού συστήματος, όπου
τα δύο μεγάλα κόμματα εναλλάσσονται στην
εξουσία ανά τετραετία.

Πρόκειται για συνέχεια της πολιτικής κρίσης
που εξελίσσεται παράλληλα με την οικονομική
κρίση. Στις εκλογές του 2011 τα δυο μεγάλα
κόμματα έχασαν 4,5 εκατομμύρια ψήφους σε
σχέση με το 2015. Στις ευρωεκλογές του 2014
έχασαν 5 εκατομμύρια σε σχέση με το 2009.
Στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές το
2015 είδαν τα ποσοστά τους να συρρικνώνον-
ται και αριστερά ψηφοδέλτια να πέρνουν τη
Δημαρχία στα δυο σημαντικότερα αστικά κέν-
τρα της χώρας, τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη,
αλλά και σε πόλεις όπως η Σαραγόσα και το
Κάντιθ.

Όλες οι ελπίδες για σταθεροποίηση του
σκηνικού τώρα έχουν πέσει πάνω στο πουλέν
που λέγεται Αλμπέρτ Ριβέρα. Ο 36χρονος ηγέ-
της του κόμματος Θιουδαδάνος (Πολίτες)
σπρώχνεται αδίστακτα από κανάλια και εφημε-
ρίδες, κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς. Η
φάτσα του βρίσκεται παντού και προβάλλεται
ως ο πολιτικός με τη μεγαλύτερη θετική απή-
χηση σε ολόκληρη την κοινωνία. Ο Ριβέρα εί-
ναι καθαρόαιμο τέκνο της δεξιάς, απλώς που-
λάει “μεσαίο χώρο” και δήθεν “ανανέωση”. 

Οι Θιουδαδάνος ήταν αρχικά κόμμα με δρά-
ση μόνο στην Καταλωνία, με βασικό λόγο
ύπαρξης την έκφραση του σκληρού “εσπανιο-
λίσμο” (άρνηση κάθε ανοίγματος προς περισ-
σότερη αυτονομία της Καταλωνίας και δικαιώ-
ματα για την καταλανική μειονότητα). Είναι το
μοναδικό κόμμα που μέχρι στιγμής έχει επιχει-
ρήσει να δηλητηριάσει το πολιτικό σκηνικό με
ανοιχτό ρατσισμό, λέγοντας πως οι μετανά-
στες χωρίς χαρτιά πρέπει να πετιούνται έξω
απ’ τα δημόσια νοσοκομεία. Προτείνει να αυ-
ξηθεί ο ΦΠΑ και να μειωθούν οι φόροι των επι-
χειρήσεων, πιο φτηνές απολύσεις, ενώ παράλ-
ληλα ψελλίζει πως είναι ώρα η Ισπανία να συμ-
μετάσχει πιο θαρρετά σε πολέμους όπως της
Συρίας. 

Όμως, τα ΜΜΕ έχουν αφήσει αυτές τις θέ-
σεις κρυμμένες κάτω από το χαλί. Αυτό που
θέλουν από τους Θιουδαδάνος είναι ένα μαλα-
κό μαξιλαράκι για να ακουμπήσει το ένα από
τα δυο μεγάλα κόμματα και να σχηματίσει κυ-
βέρνηση.

Το στήσιμο της συμμαχίας ανάμεσα στα
τρία κόμματα γίνεται πάνω σε πολύ βρόμικη
βάση. Το πρώτο βήμα ήταν ο σχηματισμός
ενός μπλοκ ενάντια στην ανεξαρτησία της Κα-
ταλωνίας, μετά το πέρασμα του καταλανικού
κοινοβουλίου στα χέρια των ανεξαρτησιακών
στα τέλη Σεπτέμβρη. Το δεύτερο και πιο επι-

κίνδυνο βήμα ήταν η συγκρότηση ενός “αντι-
τζιχαντιστικού” συμφώνου μετά την επίθεση
του Ισλαμικού Κράτους στο Παρίσι. Οι υπουρ-
γοί του Ραχόι πριν ακόμη θαφτούν οι νεκροί
του Παρισιού έτρεξαν να πουν ότι είναι διαθέ-
σιμοι να μπουν στον πόλεμο του Ολάντ. 

Κύμα εφόδων

Έκαναν μάλιστα συγκεκριμένη πρόταση,
εκτός από την ενίσχυση των 150 Ισπανών
στρατιωτών που βρίσκονται στα Άδανα της
Τουρκίας, να πολλαπλασιαστεί η ισπανική πα-
ρουσία στην Αφρική, ώστε να ξαλαφρωθεί η
Γαλλία και να παρέμβει πιο εύκολα στη Μέση
Ανατολή. Η Ισπανία διατηρεί στρατεύματα σε
τέσσερις πρώην γαλλικές αποκίες: το Μαλί, τη
Σενεγάλη, τη Γκαμπόν και την Κεντροαφρικα-
νική Δημοκρατία. Η άλλη όψη του “αντι-τζιχαν-
τισμού” είναι ένα κύμα εφόδων σε σπίτια υπό-
πτων για συμμετοχή σε οργανώσεις σχετικές
με το ισλαμικό κράτος, ιδιαίτερα στην Καταλω-
νία.

Η νέα κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει
και το οριακό σημείο που βρίσκεται το καταλα-
νικό ζήτημα. Το καταλανικό κοινοβούλιο έχει
ανεπισήμως ανακηρύξει την “καταλανική αβα-
σίλευτη δημοκρατία” και η διαδικασία διάσπα-
σης του κράτους έχει ανοίξει. Ενώ, παράλλη-
λα, το μεγάλο μυστικό για το οποίο δεν μιλάει
κανείς στις εκλογές είναι ότι ο κύκλος της
υποτιθέμενης ανάκαμψης έχει κλείσει (0,8%
στο τρίτο τρίμηνο) και οι Βρυξέλες απαιτούν
νέες περικοπές και μεταρρυθμίσεις άμεσα.

Όμως, όλα τα προηγούμενα είναι οι πολιτι-
κοί σχεδιασμοί που μαγειρεύονται από τα πά-
νω. Η πραγματικότητα είναι ότι στα τέσσερα
αυτά χρόνια, η ριζοσπαστικοποίηση στην ερ-
γατική τάξη και τη νεολαία είναι το νέο στοι-
χείο που έχει προκαλέσει την πολιτική αναστά-
τωση. Ο Ραχόι ανέλαβε την πρωθυπουργία
αμέσως μετά την έκρηξη του κινήματος 15Μ
που κατέλαβε τις πλατείες στην Ισπανία και τις
μετέτρεψε σε κύτταρα δημοκρατίας. 

Το 2012 οργανώθηκαν δύο γενικές απερ-
γίες, ενώ ταυτόχρονα διογκονώταν το κίνημα
κατά των εξώσεων. Το ανώτατο σημείο στους
δρόμους έφτασε το Μάρτη του 2014 με την

πορεία της Αξιοπρέπειας στη Μαδρίτη που
συγκέντρωσε ένα πλήθος δύο με τρία εκατομ-
μύρια με σύνθημα “Ψωμί, Δουλειά, Στέγη,
Αξιοπρέπεια”. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, οι
γραφειοκρατίες των συνδικάτων έχουν απο-
συρθεί σε επίπεδο χειρότερο από τη ΓΣΕΕ και
δεν έχουν ξανακαλέσει γενική απεργία. 

Όμως, στους εργατικούς χώρους εξελίσ-
σονται ασταμάτητες μάχες, πολλές από τις
οποίες έχουν να κάνουν με την υπογραφή νέ-
ων συλλογικών συμβάσεων που κάνουν χρήση
των νέων αντεργατικών νόμων, και σε πολλές
περιπτώσεις οι αγώνες νικάνε ή λήγουν με ισο-
παλία. Εμβληματικές είναι οι πρόσφατες μά-
χες στην Κοκα-Κόλα, την βιομηχανία τροφίμων
Πανρίκο και τις τηλεπικοινωνίες Μοβιστάρ
όπου την απεργία την οργάνωσαν σε όλη τη
χώρα οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι.

Αυτοί οι αγώνες έχουν προκαλέσει πολιτικά
αποτελέσματα, όχι μόνο στις κάλπες. Το μεγά-
λο σχέδιο του Ραχόι για ένα νόμο ενάντια στις
εκτρώσεις ναυάγησε παρότι είχε την πλειοψη-
φία στο κοινοβούλιο, και ο εκλεκτός υπουργός
του, Γκαγιαρντόν, πήγε σπίτι του, παραιτούμε-
νος ολοκληρωτικά από την πολιτική. Μετά τις
εκλογές του 2014, παραιτήθηκε ο ίδιος ο βασι-
λιάς Χουάν Κάρλος, παραδίνοντας το στέμμα
στον γιο του Φελίπε, καθώς η βασιλική οικογέ-
νεια βρισκόταν μπλεγμένη σε πολλαπλά σκάν-
δαλα. Σχεδόν ταυτόχρονα παραιτήθηκε και ο
Ρουμπαλκάμπα από την ηγεσία του Σοσιαλι-
στικού Κόμματος.

Η δημιουργία και η ανάδειξη του Ποδέμος
ήταν καρπός αυτής της διαδικασίας. Δεν ξέ-
ρουμε τι ποσοστό θα καταφέρει να φτάσει το
Ποδέμος την ερχόμενη Κυριακή -και με το πο-
σοστό των αναποφάσιστων ακόμα υψηλό, τί-
ποτα δεν είναι απίθανο. Όμως όλες οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι το Ποδέμος δεν βρί-
σκεται στα ύψη που βρισκόταν ένα χρόνο
πριν, όταν είχε τον αέρα του πρώτου κόμμα-
τος. Το κόψιμο της δυναμικής είναι αποτέλε-
σμα συνειδητής επιλογής της ίδιας της ηγε-
σίας, του Πάμπλο Ιγκλέσιας και του Ίνιγκο
Ερεχόν. 

Όλο τον τελευταίο χρόνο, το βασικό άγχος
και κυριολεκτικά βασική ενασχόληση της ηγε-

σίας ήταν να εκκαθαρίσει την οργάνωση από
κάθε αριστερή κριτική. Υποτίθεται ότι οι
“ακραίοι” ήμασταν αυτοί που εμποδίζαμε το
Ποδέμος να κάνει το τελικό άλμα και να φτά-
σει στην απόλυτη πλειοψηφία. Αποτέλεσμα
της εκκαθάρισης είναι να χάσουν τη ζωντάνια
τους και τον κόσμο του οι Κύκλοι, οι τοπικές
οργανώσεις του Ποδέμος, εκεί ακριβώς που
βρισκόταν η επαφή του με κόσμο που για
πρώτη φορά ερχόταν στην πολιτική. Ακόμα και
οι δημοσκοπήσεις εντοπίζουν ότι ο κόσμος
του Ποδέμος βρίσκεται στα αριστερά της ηγε-
σίας.

Στροφή

Ο περιορισμός της εσωκομματικής δημο-
κρατίας πήγε χέρι χέρι με μια ανοιχτή στροφή
δεξιά. Ο Ιγκλέσιας επικρότησε τις επιλογές
του Τσίπρα μετά το δημοψήφισμα, γιατί πρέ-
πει να γίνονται σεβαστά τα όρια της ΕΕ και
του ευρώ. Ξέχασε την λέξη “κάστα” με την
οποία αναδείχθηκε και άρχισε να κάνει ανοίγ-
ματα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Εγκατέλειψε τη
μη πληρωμή του χρέους και τώρα λέει πως μια
πετυχημένη κυβέρνηση μπορεί να πληρώσει
ακόμη πιο αποτελεσματικά όλα τα χρέη. Η
ηγεσία έκανε πρόσφατα και δήλωση αφοσίω-
σης στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, παρά τις πιέσεις, το Ποδέμος έμει-
νε έξω και από το αντι-καταλανικό όσο και από
το αντι-τζιχαντιστικό μπλοκ. Η παράδοση του
αντιπολεμικού κινήματος παραμένει πολύ
ισχυρή στην Ισπανία, μετά το στραπάτσο που
υπέστη η κυβέρνηση Αθνάρ με τη συμμετοχή
της στον πόλεμο του Ιράκ και τη μετέπειτα
απόσυρση των στρατευμάτων από τον Θαπα-
τέρο.

Η Ενωμένη Αριστερά (με κύρια δύναμη το
Κομμουνιστικό Κόμμα) που κατεβαίνει με υπο-
ψήφιο τον Αλμπέρτο Γκαρθόν δεν έχει κατα-
φέρει να βρει πολιτικό βηματισμό. Εδώ και δε-
καετίες έβλεπε τη συμμαχία με το Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα ως βασική της στρατηγική. Συντα-
ράχθηκε βλέποντας το Ποδέμος να ξεφυτρώ-
νει από τα αριστερά της. Προσπάθησε να το
μιμηθεί με “ανοιχτές διαδικασίες”, αλλαγή
προσώπων και ονόματος (κατεβαίνει ως “Λαϊ-
κή Ενότητα”) αλλά το μόνο που κατάφερε εί-
ναι να πολλαπλασιαστούν τα εσωκομματικά
πλακώματα -τις περισσότερες φορές χωρίς
πολιτική βάση πέρα από τα χαμένα αξιώματα
από την πτώση στις τοπικές εκλογές και την
αναμενόμενη απώλεια εδρών στο κοινοβούλιο.

Η ενδυνάμωση του Ποδέμος στις εκλογές
θα είναι ο βασικός τρόπος που θα εκφραστεί
στις κάλπες η δυναμική των αγώνων. Όμως,
είναι προφανές από την πορεία που ακολουθεί
η ομάδα του Ιγκλέσιας ότι το βασικό ζητούμε-
νο μέσα σε προφανώς εύφορες συνθήκες εί-
ναι το χτίσιμο μιας αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς. Στα τέλη Νοέμβρη έγινε στη Μάλαγα μια
πρώτη πετυχημένη συνάντηση οργανώσεων
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς κάτω από
τον τίτλο “Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο”. Το
Φλεβάρη προετοιμάζεται το επόμενο βήμα για
τη συγκρότηση του πολιτικού μετώπου, στη
Μαδρίτη.

Νίκος Λούντος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Πολιτική κρίση και ριζοσπαστικοποίηση

Διαδήλωση στη Μαδρίτη ενάντια στη λιτότητα το Γενάρη του 2015



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Π
ριν μερικές μέρες το βρετανικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ
της κλιμάκωσης της βρετανικής εκστρατείας στη Μέση
Ανατολή με βομβαρδισμούς στη Συρία. Η διαδικασία αλλά

και οι μέρες που είχαν προηγηθεί καθορίστηκαν από δύο στοι-
χεία, την ραγδαία κλιμάκωση του αντιπολεμικού αισθήματος και
την ενεργοποίηση του αντιπολεμικού κινήματος από τη μια, αλλά
και την «αποστασία» βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. 

Μόλις 17 ώρες μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η βασιλική πολε-
μική αεροπορία, η RAF ξεκίνησε να «πλήττει στόχους» στη Συρία
με μαχητικά που απογειώνονταν από την Κύπρο. Αυτό δεν σημα-
τοδοτεί το τέλος του αντιπολεμικού κινήματος, αλλά τουναντίον
αποδεικνύεται ότι αποτελεί σημείο καμπής για νέα κλιμάκωση της
δράσης. Το Σάββατο 12/12 οργανώνεται συλλαλητήριο ενάντια
στον πόλεμο με χιλιάδες να αναμένεται να ταξιδέψουν από όλη τη
χώρα στο Λονδίνο, ενώ την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμ-
μές Βρετανοί βετεράνοι στρατιωτικοί είχαν συγκεντρωθεί έξω
από την πρωθυπουργική κατοικία και επέστρεφαν τα μετάλλια
τους. 

Το Εργατικό Κόμμα, σε αντίθεση με την εποχή του Μπλερ, το-
ποθετήθηκε δια στόματος Κόρμπιν κατά του πολέμου, αλλά 66
βουλευτές «ψήφισαν κατά συνείδηση» υπέρ του πολέμου. Οι πε-
ρισσότεροι ανήκουν στη δεξιά πτέρυγα, υπάρχει όμως μια περί-
πτωση που ήταν διαφορετική, ο Χίλαρι Μπεν, ο οποίος έφτασε να
παρομοιάζει την εκστρατεία των ιμπεριαλιστών στη Συρία με τις
διεθνείς ταξιαρχίες των αντιφασιστών που πολέμησαν στον Ισπα-
νικό Εμφύλιο! Πρόκειται για τον γιο του Τόνι Μπεν (1925-2014),
ιστορικού στελέχους του Εργατικού Κόμματος με εξαιρετικά συ-
νεπή αντιπολεμική στάση και δράση. Ο Μπεν τζούνιορ φιλοδοξεί
να γίνει η αιχμή του δόρατος της προσπάθειας για την επαναφο-
ρά του ελέγχου του κόμματος στη δεξιά του πτέρυγα. Φαίνεται
όμως ότι λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο.

Τους διέφυγε ο παράγοντας αντιπολεμικό κίνημα. Το κίνημα,
έχει αναγκάσει σχεδόν όλους τους αποστάτες να έρθουν αντιμέ-

τωποι με συγκεντρωμένους διαδηλωτές έξω από τη βουλή, τα
γραφεία τους, ακόμα και τα σπίτια τους. Η δυναμική πρόλαβε να
εκφραστεί κιόλας σε εκλογικό επίπεδο. Σε επαναληπτικές εκλογές
στη συνοικία Όλνταμ του Μάντσεστερ οι προεκλογικές αναλύσεις
κατέρρευσαν με πάταγο. Όλοι οι «έγκριτοι αναλυτές» προέβλεπαν
νίκη του ακροδεξιού UKIP και μεγάλη πτώση των Εργατικών εξαι-
τίας της ανόδου του Τζέρεμι Κόρμπιν. Το αποτέλεσμα; Οι Εργατι-
κοί νίκησαν, αυξάνοντας το ποσοστό τους στο αστρονομικό 62%.

Η μόνη βεβαιότητα για το αγγλικό κατεστημένο είναι ότι όσο
πιο βαθιά μπλέκουν στον πόλεμο τόσο αυξάνουν τα πολιτικά τους
προβλήματα και θα νιώθουν την πίεση του αντιπολεμικού κινήμα-
τος, το οποίο έχει στις περγαμηνές του την εμπειρία από τον πό-
λεμο στο Ιράκ το 2003 αλλά και το σταμάτημα της προηγούμενης
απόπειρας για πόλεμο στη Συρία το 2013. 

Τ
α αστικά ΜΜΕ ακόμα παριστάνουν τα σοκαρι-
σμένα από τα αποτελέσματα των περιφερειακών
εκλογών της Κυριακής 6/12 στη Γαλλία (το Εθνι-

κό Μέτωπο ή FN αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε εθνι-
κό επίπεδο, με ποσοστό που ξεπέρασε το 29%, ενώ
στις περιφερειακές εκλογές του 2010 είχε συγκεντρώ-
σει μόλις 11%). «Πέφτουν από τα σύννεφα» που «στην
πατρίδα του διαφωτισμού ανεβαίνουν οι ακροδεξιές
φωνές». Όμως όταν η κυβέρνηση του Ολάντ και πα-
λιότερα του Σαρκοζί έστρωναν τον δρόμο σε αυτήν
την εξέλιξη οι διάφοροι σχολιαστές χειροκροτούσαν.

Στην άνοδο της ακροδεξιάς έχει οδηγήσει ο συν-
δυασμός μιας πολιτικής λιτότητας, στρατιωτικών
επεμβάσεων, ρατσισμού, ισλαμοφοβίας - είτε η κλασ-
σική χοντροκομμένη ακροδεξιά εκδοχή της όπως την
εφάρμοσε ο Σαρκοζί είτε η πιο «σοφιστικέ» και «κο-
σμική» του Ολάντ. Τα πρόσφατα μέτρα όπως η απα-
γόρευση της κυκλοφορίας και η απαγόρευση των
συγκεντρώσεων και το κλίμα τρόμου μετά τις πολύνε-
κρες επιθέσεις ήρθε να δώσει ακόμα μεγαλύτερο αέ-
ρα στα πανιά της Λεπέν αλλά η εκλογική της επιτυχία
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είχε προηγηθεί εδώ και
χρόνια η εφαρμογή αυτής της πολιτικής που λειτούρ-
γησε σαν θερμοκήπιο για αυτήν την επιτυχία. 

Σοβαρές ευθύνες γι’ αυτήν την εξέλιξη έχει το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα που πρωταγωνιστεί στις γαλλικές
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις όλα τα τελευταία χρόνια,
ενώ αναπαράγει ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά στερε-
ότυπα και στήριξε επιθέσεις όπως οι διακρίσεις ενάν-
τια στις μουσουλμάνες γυναίκες. 

Πιέσεις
Το ίδιο σε έναν βαθμό ισχύει για το ΚΚ και σε κά-

ποιες περιπτώσεις για το Μέτωπο της Αριστεράς. Σε
αντίθεση με την Λεπέν που βγαίνει δημαγωγικά ενάν-
τια στη λιτότητα και την ΕΕ, τα κόμματα της Αριστε-
ράς τα κόμματα της αριστεράς υποκύπτουν στις πιέ-
σεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο αυτά κόμ-
ματα ψήφισαν για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι.

Από την άλλη πλευρά, η αντικαπιταλιστική αριστερά
δεν κατάφερε να οργανώσει με επιτυχία μια πλατιά αν-
τιρατσιστική καμπάνια ή συγκεντρώσεις που να κλεί-
νουν το δρόμο στους φασίστες, υποτιμώντας κάποιες
φορές ζητήματα όπως αυτό της ισλαμοφοβίας.

Το δίδαγμα από τη Γαλλία είναι καθαρό και κρυ-
στάλλινο, όσο αφήνεις πολιτικό χώρο στο ρατσισμό,
αυτός αντί να αποδυναμώνεται και να «ενσωματώνε-
ται», τρέφει και δυναμώνει την άκρα δεξιά και τους φα-
σίστες. Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών είναι
καμπανάκι για την Αριστερά προφανώς στη Γαλλία, αλ-
λά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Υπάρχει ακόμα χρόνος, ώστε να αδράξει ο κόσμος
του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος την
ευκαιρία και να αντισταθεί στην άνοδο του Λεπενι-
σμού. Οι πρόσφατες απεργίες στην Air France, οι κι-
νητοποιήσεις που έγιναν παρά τις απαγορεύσεις δεί-
χνουν ότι η δυναμική υπάρχει. Όσο πιο συντονισμένα
και γρήγορα υπάρξουν τολμηρές πρωτοβουλίες ενι-
αιομετωπικής δράσης τόσο αυξάνονται οι πιθανότη-
τες για αντιστροφή του κλίματος.

Mανώλης Σπαθής

• Διαβάστε στο sekonline.gr άρθρο του Ντενί
Γκοντάρ από το NPA για τα αποτελέσματα των
περιφερειακών εκλογών

Ολάντ και Σαρκοζί
ρίχνουν νερό στο
μύλο της Λεπέν

Τ
ην Κυριακή 30/11 πραγ-
ματοποιήθηκε μεγάλη
συγκέντρωση στο Παρίσι

στα πλαίσια της συνόδου για
το κλίμα (cop21).

Η σύνοδος πραγματοποιεί-
ται λίγες ημέρες μετά τα τρα-
γικά γεγονότα και βρίσκει την
πόλη γύρω από ένα καθημερι-
νό ασφυκτικό κλοιό από την
αστυνομία και από μονάδες
του στρατού. Στα πλαίσια της
αστυνόμευσης έρχεται και το
καθεστώς εκτατής ανάγκης
(με τη συναίνεση ακόμα και
του Μετώπου της Αριστεράς)
το οποίο παρατείνεται για ακό-
μα τρεις μήνες. Μέσα σε όλα
απαγορεύει τις διαδηλώσεις
σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Έτσι ο πρωθυπουργός Βαλς
βρήκε την αφορμή να απαγο-
ρεύσει τις συγκεντρώσεις και
διαδηλώσεις για το κλίμα.

Παρόλα αυτά πολιτικές οργα-
νώσεις και συνδικάτα (κυρίως
της ριζοσπαστικής αριστεράς
και οικολογίας) αψήφησαν την
απαγόρευση και συνέχισαν να
προετοιμάζουν τις συγκεντρώ-

σεις. Η συμμετοχή του κόσμου
παρά το κλίμα τρομοκρατίας
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Πε-
ρίπου οχτώ χιλιάδες κόσμος
βρέθηκε στη συγκέντρωση στις
12 το μεσημέρι, οι περισσότε-
ροι μέλη συνδικάτων και οργα-
νώσεων της ριζοσπαστικής αρι-
στεράς αλλά και αναρχικοί.

Μετά τη 1μμ και ενώ ο κό-

σμος ήταν μαζεμένος γύρω
από την Place Republique το
NPA σχημάτισε μπλοκ και φά-
νηκε σαν να ετοιμάζονται να
βαδίσει προς την πλατεία Βα-
στίλης. Από πίσω τους οργα-
νώθηκαν και τα μπλοκ των
αναρχικών. Τότε ξεκίνησε και η
αναίτια αστυνομική καταστολή.
Τα μπλοκ διαλύθηκαν και επέ-

στρεψαν στην Place Republi-
que. Ακολούθησαν ομοβρον-
τίες δακρυγόνων και συλλή-
ψεις στα τυφλά!

Ο απολογισμός ήταν: 360
προσαγωγές εκ των οποίων οι
318 μετατράπηκαν σε συλλή-
ψεις, ανάμεσα τους οι εκπρό-
σωποι τύπου του ΝΡΑ, Christi-
ne Poupin και Olivier Besance-
not, αρκετές δεκάδες άλλοι
σύντροφοι και συντρόφισσες
από το ΝΡΑ, την Alternative Li-
bertaire, το Ensemble καθώς
και αρκετοί συνδικαλιστές. Τε-
λικά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι
την επόμενη μέρα και πλέον
εκκρεμούν οι δίκες των συν-
τρόφων εντός του εξαμήνου.

Αυτό είναι το κράτος έκτα-
κτης ανάγκης που σύσσωμη
κυβέρνηση και αντιπολίτευση
προσπαθούν να χτίσουν. Ένας
κράτος στο οποίο οποιονδήπο-
τε διαδηλώνει, διαμαρτύρεται,
ή είναι μαύρος, μετανάστης,
φοράει μαντήλα αυτομάτως θα
τυποποιείται.

Μάνος Καρτέρης

Αντιπολεμικό
κίνημα στη
Βρετανία

ΠΑΡΙΣΙ Διαδηλώνουν 
παρά τις απαγορεύσεις


