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Η Ιταλία μπορεί να απέφυγε, με την εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης στον Πάολο Τζεντιλόνι, την κατολίσθηση στην
πολιτική άβυσσο -έστω και προσωρινά. Αλλά δεν ισχύει
καθόλου το ίδιο για το τραπεζικό της σύστημα.

Την περασμένη Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα απέρριψε το αίτημα της διοίκησης της Monte dei Pa-
schi di Siena να της δοθεί μια παράταση τριών εβδομάδων
για την ολοκλήρωση των προσπαθειών διάσωσής της από
τον ιδιωτικό τομέα. Η Monte dei Paschi είναι η αρχαιότερη
τράπεζα του κόσμου και η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της
Ιταλίας. Και όπως και οι "αδελφές" της είναι σήμερα βου-
τηγμένη μέχρι το λαιμό στα κόκκινα δάνεια. Για να σωθεί
χρειάζεται άμεσα τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν
δεν καταφέρει να τα συγκεντρώσει από τις "αγορές" (από
το Κατάρ και άλλους μεγάλους επενδυτές, την (εθελοντι-
κή) μετατροπή χρεών σε μετοχές κλπ) τότε θα αναγκαστεί
να ζητήσει τη συνδρομή του ιταλικού κράτους. Οι συνέπει-
ες, όμως, αυτής της "διάσωσης" είναι τρομαχτικές -και για
την ίδια την τράπεζα και για την Ιταλία συνολικά.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί απαγορεύουν πλέον (από την
1.1. 2016) την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με δημό-
σιο χρήμα αν δεν συνοδεύεται από κούρεμα των "καταθέ-
σεων" των ομολογιούχων. Η λογική πίσω από αυτή την
απόφαση υποτίθεται ότι είναι απλή: δεν μπορεί να καλούν-
ται οι φορολογούμενοι συνεχώς να διασώζουν τις τράπε-
ζες, για τις οποίες κατά κανόνα δεν έχουν καμιά ευθύνη
και οι "επενδυτές" που έχουν τοποθετήσει τα λεφτά τους
στις τράπεζες να μην πληρώνουν ούτε μια δεκάρα. Η
πραγματικότητα, βέβαια, είναι πολύ διαφορετική. Η Monte
dei Paschi, για παράδειγμα, εξαπάτησε πριν από μερικά
χρόνια 40 χιλιάδες περίπου μικροκαταθέτες, πείθοντάς
τους, με πρόσχημα τις καλύτερες αποδόσεις, να μετατρέ-
ψουν τις (εγγυημένες με βάση το νόμο) καταθέσεις τους
σε (μη εγγυημένα) ομόλογα. Τώρα πολλοί από αυτούς κιν-
δυνεύουν, αν γίνει κούρεμα, να χάσουν κυριολεκτικά τις
"οικονομίες μιας ζωής". 

Κορυφή του παγόβουνου

Ακόμα χειρότερα, η Monte dei Paschi δεν είναι παρά η
κορυφή του παγόβουνου. Το 18% των δανείων στην Ιταλία
έχουν σταματήσει να εξυπηρετούνται (το μεγαλύτερο πο-
σοστό στην Ευρωζώνη μετά την Ελλάδα φυσικά). Σε από-
λυτες τιμές αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε μια μαύρη
τρύπα τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων. Μια ανεξέλεγ-
κτη τραπεζική κρίση  απειλεί να βυθίσει ολόκληρο το Ιταλι-
κό τραπεζικό σύστημα στα τάρταρα -συμπεριλαμβανομέ-
νης της Unicredit, της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας. 

Ταυτόχρονα, όμως, η λύση της κρατικής διάσωσης με
κούρεμα ομολόγων απειλεί να βυθίσει την Ιταλία ακόμα
πιο βαθιά στην πολιτική κρίση. Ποια κυβέρνηση θα τολμή-
σει να κουρέψει χιλιάδες μικροκαταθέτες;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δικαιολόγησε την από-
φαση της Παρασκευής "με το σκεπτικό ότι δεν θα είχε
νόημα η παράταση της προθεσμίας και ότι πλέον είναι και-
ρός να παρέμβει η Ρώμη". Ο Ντράγκι ποντάρει τις ελπίδες
του ότι θα βρεθεί στη Ρώμη μια κυβέρνηση που θα τον
βγάλει από το αδιέξοδο.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης
του Μάαστριχτ που δημιούργησε τους θεσμούς του ευρώ,
όπως την ΕΚΤ, η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλες
αυτή τη βδομάδα γίνεται στη σκιά της μεγαλύτερης κρί-
σης. Οι εκκλήσεις του Τσίπρα για «πολιτική λύση» πέφτουν
μέσα σε αυτή τη μαύρη τρύπα. Μόνο μια ξεκάθαρη ρήξη
θα μπορούσε να ανοίξει άλλο δρόμο.

25 χρόνια 
μετά το Μάαστριχτ

Μια ιταλική 
μαύρη τρύπα Μ

ε στόχο μια "πολιτική λύση" στη
διαπραγμάτευση πηγαίνει αυτή
την εβδομάδα ο Αλέξης Τσί-

πρας στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.
Ο λόγος είναι απλός: όλες οι άλλες λύ-
σεις έχουν μέχρι τώρα αποτύχει.  

Η κυβέρνηση βιάζεται να κλείσει τη
δεύτερη αξιολόγηση το συντομότερο
δυνατό έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλά-
δα να ενταχθεί στο πρόγραμμα της "πο-
σοτικής χαλάρωσης" της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας μέχρι τον Μάρτη.
Σύμφωνα με το σενάριο που έχει στήσει
το υπουργείο Οικονομικών η ένταξη αυ-
τή θα αποκλιμακώσει τα επιτόκια των
ελληνικών ομολόγων (σήμερα βρίσκον-
ται περίπου στο 6.5%) και θα επιτρέψει
την έξοδο στις αγορές μέσα στο 2017 ή
το αργότερο το 2018.

Το σενάριο αυτό, όμως, σκοντάφτει.
Τη Δευτέρα τα τεχνικά κλιμάκια των
“θεσμών” επέστρεψαν στην Αθήνα για
να συνεχίσουν τους ελέγχους τους.
Όμως, όπως ομολογούν οι ίδιοι, "η αξιο-
λόγηση δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί
εάν οι Ευρωπαίοι πιστωτές δεν συμφω-
νήσουν με το ΔΝΤ τον ρόλο του στο
πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας".

Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, η
ΕΕ και το ΔΝΤ γεφυρώνουν τις διαφο-
ρές τους καταλήγοντας σε ένα πακέτο
που περιλαμβάνει τα χειρότερα μέτρα
που προτείνει η κάθε πλευρά. Ο Σόιμ-
πλε πιέζει έτσι ώστε ο στόχος του πρω-
τογενούς πλεονάσματος 3.5% του ΑΕΠ
κάθε χρόνο να παραμείνει για μια δε-

καετία. Το ΔΝΤ από την πλευρά του δια-
πιστώνει ότι τα μέτρα που έχουν ήδη
αποφασιστεί και επιβληθεί μπορούν να
εξασφαλίσουν το πολύ ένα πρωτογενές
πλεόνασμα 1.5% του ΑΕΠ. Άρα για να
χαρακτηριστεί βιώσιμο το χρέος θα
πρέπει να επιβληθούν πρόσθετα μέτρα
(αφορολόγητο στις 5000 ευρώ, περικο-
πές σε συντάξεις κλπ) εξοικονόμησης
άλλων 4.2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Άλυτη εξίσωση

Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε
μια άλυτη εξίσωση. Στο Γιούρογκρουπ
της 5ης Δεκέμβρη δέχτηκε μια "ασαφή"
διατύπωση για τη "μεσοπρόθεσμη" δια-
τήρηση του στόχου του πρωτογενούς
πλεονάσματος στο 3.5% του ΑΕΠ (για
3-5 χρόνια σύμφωνα με τον Ντάισελμ-
πλουμ ή 10 χρόνια σύμφωνα με τον
Σόιμπλε) - με τη δικαιολογία ότι ο στό-
χος μπορεί να αλλάξει σε κάποια επόμε-
νη διαπραγμάτευση. Αλλά αδυνατεί να
αποδεχτεί τους όρους του ΔΝΤ -και για-
τί φοβάται τις επιπτώσεις που θα έχει
μια τέτοια αφαίμαξη πάνω στην ελληνι-
κή οικονομία και γιατί (πολύ περισσότε-
ρο) φοβάται τις αντιδράσεις που ενδέ-
χεται να πυροδοτήσει.

Στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο ο Τσί-
πρας θα προσπαθήσει να πείσει τους
"εταίρους" και δανειστές μας να δώσουν
το πράσινο φως για την ένταξη της Ελ-
λάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης ακόμα και χωρίς να έχει ολοκλη-
ρωθεί η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση βιά-

ζεται για τρεις λόγους: πρώτον, το τρί-
το μνημόνιο ολοκληρώνεται τυπικά τον
Ιούλη του 2018 και εάν δεν έχει καταφέ-
ρει η Ελλάδα μέχρι τότε να βγει στις
αγορές το τέταρτο μνημόνιο θα είναι
μονόδρομος. 

Δεύτερον το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας δεν θα συνεχιστεί ακόμα για
πολύ. Ήδη τα ποσά που διαθέτει η ΕΚΤ
κάθε μήνα για την αγορά τίτλων έχουν
μειωθεί, από τα 80 στα 60 δισεκατομμύ-
ρια. Και αναμένεται να μειωθεί ακόμα
περισσότερο μέσα στους επόμενους
μήνες -μέχρι να καταργηθεί. Τρίτον, τον
Γενάρη εγκαθίσταται ο Ντόναλντ Τραμπ
στον Λευκό Οίκο. Οι προβλέψεις για το
τι πρόκειται ακριβώς να κάνει είναι δύ-
σκολες αυτή τη στιγμή. Αλλά πολλοί
εκτιμούν ότι θα πιέσει για μια πιο σκλη-
ρή γραμμή το Διεθνές Νομισματικό Τα-
μείο. Τα 4.2 δις που απαιτεί τώρα η
Λαγκάρντ μπορεί να μοιάζουν "συντηρη-
τικά" ύστερα από μερικούς μήνες. 

Ο Τσίπρας ψάχνει αγωνιωδώς για κά-
ποια «πολιτική» δικαιολογία-φερετζέ για
να αποδεχθεί το νέο πακέτο σκληρών
μέτρων. Ο Τσακαλώτος ξανάρχισε το
ρεφρέν του «έντιμου συμβιβασμού». Το
μόνο που δεν συζητάνε τα κυβερνητικά
επιτελεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αξιοποι-
ήσουν την κρίση της ΕΕ λέγοντας επιτέ-
λους το ΟΧΙ που είχε βγει από το δημο-
ψήφισμα με το συντριπτικό 62%.

Σωτήρης Κοντογιάννης

“Πολιτική λύση”-
μπάλωμα για τα νέα μέτρα

Μοσκοβισί, Λαγκάρντ και Σόιμπλε γεφυρώνουν τις διαφορές τους πάντα στο χειρότερο κοινό παρονομαστή για μας.
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Ο
ι πρωτοβουλίες του Καμένου να προωθή-
σει «εθνική ενότητα» αγκαλιά με τον Κα-
σιδιάρη, αλλά και του Παρασκευόπουλου

να θεωρητικοποιήσει αυτά τα αίσχη ως «προ-
σχώρηση της Χρυσής Αυγής στους δημοκρατι-
κούς θεσμούς» αποτελούν αναμφίβολα άλλο ένα
σκαλοπάτι στον τραγικό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και μόνο η θύμηση ότι αντιγράφουν τον Μπαλ-
τάκο μέσα από μια κυβέρνηση της «πρώτη φορά
αριστεράς» κάνει τον κόσμο της Αριστεράς να
ανατριχιάζει.

Δεν πρόκειται για κάποιο στιγμιαίο ολίσθημα.
Δυστυχώς, εντάσσεται σε μια συνολικότερη
προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ στις κυρίαρχες πολιτι-
κές που επικρατούν στο σκηνικό της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης μέσα στην κρίση της. 

Η προσαρμογή αυτή ήταν και είναι ολοφάνερη
στο επίπεδο της οικονομικής πολιτικής. Από το
Φλεβάρη του 2015, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα έβαλε πλώρη για έναν «έντιμο συμβιβασμό»
που όλοι ξέρουμε ότι κατάληξε στη θεαματική

εγκατάλειψη του ΟΧΙ αμέσως μετά το δημοψήφι-
σμα και τώρα πια στέκεται μπροστά στο πικρό
ποτήρι ενός τέταρτου Μνημόνιου.

Αλλά ο κατήφορος δεν τελειώνει εκεί. Αντιμέ-
τωπες με τη λαϊκή οργή ενάντια στην ατέλειωτη
λιτότητα, οι κυβερνήσεις σε όλες σχεδόν τις χώ-
ρες της ΕΕ επιλέγουν τακτικές που υιοθετούν
την ατζέντα της ακροδεξιάς. Στη Γερμανία, η
Μέρκελ ανακοίνωσε στο συνέδριο του Χριστια-
νοδημοκρατικού κόμματος την πρόθεσή της να
προσχωρήσει ανοιχτά στην ισλαμοφοβική εκ-
στρατεία της απαγόρευσης της παραδοσιακής
ενδυμασίας πολλών γυναικών από τις κοινότητες
των μεταναστών και των προσφύγων. Στη Γαλ-
λία, ο Ολάντ αφήνει πίσω του ως διεκδικητή του
χρίσματος για την Προεδρία τον Μανουέλ Βαλς,
έναν πολιτικό που ξεπέρασε σε ακροδεξιά γελοι-
ότητα ακόμα και τον Σαρκοζί με την εκστρατεία
για το τι φορούν πολλές γυναίκες του Ισλάμ
όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.

Λιτότητα και ρατσισμός

Λιτότητα και ρατσισμός μαζί σαν επίσημη κυ-
βερνητική πολιτική βγάζουν από το περιθώριο
τους φασίστες, φουσκώνουν τα πανιά της Λεπέν
στη Γαλλία, του AfD στη Γερμανία, κόντεψαν να
κάνουν Πρόεδρο τον Χόφερ στην Αυστρία. Σε
αυτόν το φαύλο κύκλο μπαίνουν να στροβιλι-
στούν και ο Τσίπρας με τον Καμένο. 

Γι’ αυτό, τώρα γίνεται ακόμη πιο επείγον να
δυναμώσουμε το αντιφασιστικό κίνημα. Αρχίζον-
τας από τα βασικά: δεν υπάρχει «καλή» και «κα-
κή» Χρυσή Αυγή. Ο Κασιδιάρης, που ήταν συνο-
μιλητής του Μπαλτάκου και τώρα του Καμένου,
δεν εκπροσωπεί κάποια «συζητήσιμη» πλευρά
της συμμορίας. Έχει αυτοπροβληθεί ως εκπαι-
δευτής των ταγμάτων εφόδου των νεοναζί και ως
τέτοιος βρίσκεται υπόδικος μαζί με την υπόλοιπη
ηγεσία της Χρυσής Αυγής για τις δολοφονικές
επιθέσεις που οργάνωσε. Η θέση του είναι στη
φυλακή μαζί με τους υπόλοιπους φασίστες δολο-

φόνους.
Η πρωτοβουλία για να αποδοκιμάσουμε τα

ανοίγματα του Καμένου και του Παρασκευόπου-
λου και να απομονώσουμε τους νεοναζί ανήκει
στην πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά που έχει
δώσει μάχες και για τη δίκη-καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής και για την υπεράσπιση των προσφύ-
γων και για την ανατροπή των Μνημονίων. Αλλά
τώρα είναι η στιγμή να πάρουν ανοιχτά θέση οι
βουλευτές, οι συνδικαλιστές και οι τοπικές του
ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να τολμήσουν.

Τα οργανωμένα κομμάτια της εργατικής τάξης
έδειξαν τις μαχητικές τους διαθέσεις με την Πα-
νεργατική Απεργία της περασμένης Πέμπτης 8
Δεκέμβρη. Χιλιάδες απεργοί βγήκαν στους δρό-
μους ενάντια σε παλιά και νέα Μνημόνια. Οι ερ-
γαζόμενοι στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Ρεύμα
και στο Νερό μπορούν και πρέπει να ακολουθή-
σουν το παράδειγμα των Ναυτικών που προχώ-
ρησαν σε απεργία διαρκείας για να αναγκάσουν
την κυβέρνηση να πάρει πίσω το νέο χαράτσωμα
των μισθών τους.

Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να ξηλώσει
την ατζέντα της φτώχειας και του ρατσισμού και
να στείλει τους χρυσαυγίτες πίσω στους υπονό-
μους. Εμπρός να οργανώσουμε χέρι με χέρι το
απεργιακό και το αντιφασιστικό κίνημα, εμπρός
να ενισχύσουμε την καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ για
τον συντονισμό με όλους τους αντιφασίστες της
Ευρώπης και ακόμη πιο πέρα. Οι πρώτοι σταθ-
μοί είναι ήδη ανακοινωμένοι. Στις 20-21 Γενάρη
γίνονται αντιρατσιστικά συλλαλητήρια στην
Ουάσινγκτον και στο Λονδίνο με αφορμή την ορ-
κωμοσία του Τραμπ και πρέπει να είμαστε μαζί
τους. Και στις 18 Μάρτη ξεσηκώνονται συντονι-
σμένα αντιφασιστικά-αντιρατσιστικά όλες οι
πρωτεύουσες της Ευρώπης. 

Το κίνημα εδώ, στη χώρα του Καστελόριζου
που στιγματίστηκε από το μνημονιακό διάγγελ-
μα του ΓΑΠ και τους εναγκαλισμούς του Καμέ-
νου με τους φασίστες, μπορεί και πρέπει να έχει
πρωτοπόρο ρόλο.

Στα 48.545 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της εξόρμησης της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που
συγκέντρωσαν πάνω από 800 ευ-
ρώ σε εξορμήσεις σε χώρους και
γειτονιές. Ενδεικτικά: 30 ευρώ
στην πλατεία Αγοράς στα Χανιά,
από 13 ευρώ στα Λιοντάρια στο
Ηράκλειο και στο Παγκράτι, 7
στον Πειραιά, 5 στο Κερατσίνι, 20
ευρώ στα Γιάννενα, 30 στην Πά-
τρα, 30 στο Κρατικό νοσοκομείο
Αθήνας, 20 στον Άγιο Σάββα, 14
στο Αγλαϊα Κυριακού, 10 στο Ατ-
τικό, 6 στο Μεταξά, 10 ευρώ στο
δήμο Ν. Σμύρνης, 9 στο δήμο Ιλί-
ου, 7 στο δήμο Κερατσινίου, 10
στην ΕΡΤ, 8 στο ΙΚΑ Κ. Πετραλώ-
νων, 7 στην εφορία Βόλου, 20 ευ-
ρώ στην πανεργατική συγκέντρω-
ση στη Θεσσαλονίκη. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Μωϋσής Λ., Γιάννη Μ. και Σούλα
Π. που γράφτηκαν συνδρομητές
στην Εργατική Αλληλεγγύη και
στο περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα κάτω, καθώς και για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις: από 100
ευρώ Κύρος Κ., Φωτούλα Τ. και
Γιάννης Δ., από 50 ευρώ Κατερίνα
Π., Δημήτρης Δ., Γιώργος Τ., Μα-
ρίζα Ψ., Λευτέρης Μ., Μαριάννα
Θ., Λευτέρης Α., Δημήτρης Λ. και
Σπύρος Μ., 40 ευρώ Προκόπης
Π., από 30 ευρώ Κώστας Κ., Μά-
νος Γ. και Γιάννης Π., Λεωνίδας Κ.
25, από 20 ευρώ Γιάννης Σ., Αν-
τώνης Π., Μαρία Κ., Κώστας Κ.
και Ηλέκτρα Χ., από 15 ευρώ
Λουϊζα Γ., Βασίλης Μ., Εύα Ζ. και
Κώστας Μ., από 10 ευρώ Αγγελι-
κή Κ., Δημήτρης Τ., Ειρήνη Μ., Αν-
τώνης Π., Βαγγέλης Κ., Γιάννης
Κ., Λάμπρος Κ., Κώστας Λ., Μά-
νος Κ., Θανάσης Λ., Έφη Ζ., Μα-
νώλης Θ., Μαρία Β., Στέλιος Γ. και
Ελένη Τ., από 5 ευρώ Σήφης Χ.
και Βάσω Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Τσακίστε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
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25/9/13 Αντιφασιστική απεργία - απάντηση στη δολοφονία Φύσσα
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Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ έγινε την Πα-
ρασκευή 9/12 όπου πραγματοποιήθηκαν οι
εκλογές για τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή
της Συνομοσπονδίας. Προεδρείο δεν έχει
ακόμα συγκροτηθεί, ενώ δεν έχει ανακοινω-
θεί νέα συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου. 

Στη νέα Εκτελεστική 4 έδρες θα έχει η
ΔΑΚΕ, 3 η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ), 3 η ΔΗΣΥ(πρώην
ΠΑΣΚ), 3 η Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση
(ΣΥΡΙΖΑ), 2 οι Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-
Κινήσεις, 1 το ΜΕΤΑ και 1 η Δημοσιοϋπαλ-
ληλική Ανατροπή (Μπαλασόπουλος). 

Δύο από τις έδρες δόθηκαν μετά από
κλήρωση (καθώς είχαν μείνει αδιάθετες στα
υπόλοιπα) σε ΔΑΚΕ και Ενωτική Αγωνιστική
Εκκίνηση. Στην κλήρωση συμμετείχε και η
παράταξη του ΜΕΤΑ. 

Στην Εκτελεστική Επιτροπή εκ μέρους των
Παρεμβάσεων αρχικά θα συμμετέχουν οι
Στάθης Γκότσης και Κώστας Τουλγαρίδης.
Στο Γενικό Συμβούλιο όπου οι Παρεμβάσεις
έχουν συνολικά 10 έδρες, εκτός από τους
δύο της Εκτελεστικής έχουν εκλεγεί οι: Χρί-
στος Αργύρης (γιατρός στο Γεννηματά, μέ-
λος του «Νυστεριού»), Ταξιάρχης Ευσταθί-
ου, Χρήστος Ζαγανίδης, Βασίλης Ζώης, Αν-
τώνης Κουρουκλής, Γιώργος Κρεασίδης,
Γιάννης Νικολάρας, Θεοδώρα Ρίζου.   

Ε
πόμενο αγωνιστικό
ραντεβού στο “ναό
του καπιταλισμού”

όπως χαρακτηρίζουν το
Χρηματιστήριο Αθηνών, δί-
νουν οι εργαζόμενοι της
ΕΥΔΑΠ, στις 23 Δεκέμβρη,
στις 10πμ (Λεωφ. Αθηνών
110). Εκεί θα επιχειρηθεί η
πραγματοποίηση της νέας
γενικής συνέλευσης των
μετόχων για την αρπαγή –
επιστροφή κεφαλαίου το
λένε - 40 εκατομμυρίων
ευρώ, από τα αποθεματικά
της ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για
βήμα που φέρνει πιο κοντά
το ξεπούλημα του νερού
της Αθήνας. 

Η προηγούμενη ανάλογη προ-
σπάθεια την 1η Δεκέμβρη είχε
ματαιωθεί από τη δυναμική πα-
ρουσία των εργαζομένων. Σε
ακόμα πιο μαζική κινητοποίηση
καλούν οι εργαζόμενοι στις 23
Δεκέμβρη προκειμένου να μην το
επιτρέψουν ούτε αυτή τη φορά.
“Η επιστροφή κεφαλαίου είναι ο

περικοπές των εργαζομένων, οι
διακανονισμοί από το υστέρημα
μιας χειμαζόμενης από τα μνημό-
νια κοινωνίας. Απαιτούμε να πάει
σε επενδύσεις στα δίκτυα, σε τα-
κτικές προσλήψεις και στην στή-
ριξη των λαϊκών νοικοκυριών. Αρ-
κετά έφαγε ο μαμμωνάς του κε-
φαλαίου, ήρθε η ώρα της κοινω-
νίας.” επισημαίνει ο Μανώλης

Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ –
ΕΥΔΑΠ και μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου Προσωπικού της επι-
χειρησης. “Η 23η Δεκέμβρη είναι
μια ημερομηνία που μπορεί να
σημάνει την απαρχή του ξηλώμα-
τος των μνημονιακών πολιτικών,
μεταξύ των οποίων οι ιδιωτικο-
ποιήσεις των εταιρειών ύδρευ-
σης και η λεηλάτησή τους μέσω

της επιστροφής κεφαλαί-
ου. Δυστυχώς η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει παρα-
δώσει την ΕΥΔΑΠ βορρά
των ιδιωτικών συμφερόν-
των. Θα τους σταματήσου-
με όμως και θα ναι ντάλα
μεσημέρι” συνεχίζει.

“Για εμάς τους εργαζό-
μενους είναι σημαντικό να
περάσει το μήνυμα στην
κοινωνία ότι αγωνιζόμαστε
όχι για τα συντεχνιακά
μας, που κάποιος κακοή-
θης θα μπορούσε να επικα-
λεστεί για να υποβαθμίσει
την σημαντικότητα του
αγώνα των εργαζομένων

αλλά και της κοινωνίας. Ο αγώ-
νας που εδώ και αρκετό καιρό
κλιμακώνουν οι εργαζόμενοι, πά-
νω από όλα γίνεται για το δικαίω-
μα της κοινωνίας στην πρόσβα-
ση σε ποιοτικό και φθηνό νερό,
αλλά και για τους αναξιοπαθούν-
τες συμπολίτες μας στην ελεύ-
θερη και χωρίς όρους πρόσβαση
τους στον πόρο”.   

Τ
ο τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονί-
κη έχει ανοίξει η συζήτηση γύρω από
τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με-

τά και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων
του ΟΑΣΘ. Οι εργαζόμενοι διεκδικώντας να
πάρουν τα δεδουλευμένα τους πραγματοποί-
ησαν δυναμικές κινητοποιήσεις όπου κατά-
φεραν εν μέρει να δικαιωθούν αφού τους κα-
ταβλήθηκαν οι μισθοδοσίες μέχρι και τον Σε-
πτέμβριο. Παρ' όλα αυτά τη Δευτέρα 12/12
συμπλήρωσαν άλλο ένα δίμηνο απλήρωτοι.

Οι περικοπές στις δαπάνες του κράτους
για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι αυξή-
σεις στα κόμιστρα αποτελούν μνημονιακές
επιταγές. Οι επιδοτήσεις των ΜΜΜ έχουν πε-
ρικοπεί στο βωμό του χρέους και του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος. Τα αποτελέσματα εί-
ναι εμφανή όχι μόνο στην καθυστέρηση της
καταβολής των δεδουλευμένων αλλά και στη
μείωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των
συγκοινωνιών. Λιγότερο έργο, αραιότερα
δρομολόγια, περισσότερος χρόνος αναμο-
νής για τους χρήστες, αύξηση της πληρότη-
τας των μέσων μαζικής μεταφοράς, περικο-
πές στα νυχτερινά δρομολόγια, αύξηση του
χρόνου ηλικίας των ίδιων των μέσων, περικο-
πές στη συντήρηση  και φυσικά μείωση των
μισθών των ίδιων των εργαζομένων. 

Ο ΟΑΣΘ είναι άλλη μια απόδειξη για το
αδιέξοδο στο οποίο οδηγεί η “ιδιωτική πρω-
τοβουλία” στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλ-
λά και γενικότερα η ιδιωτικοποίηση των δη-
μόσιων αγαθών. Και μάλιστα με κρατικές
πλάτες.

Ο ΟΑΣΘ είναι το μοναδικό μέσο μαζικής

μεταφοράς στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Τον έχουν στα χέρια τους οι ιδιώτες αλλά με
την επιδότηση του κράτους. Μάλιστα οι ιδιο-
κτήτες του ΟΑΣΘ έχουν εξασφαλισμένα κέρ-
δη με τις εγγυήσεις του ίδιου του κράτους.
Διερωτάται λοιπόν κανείς γιατί να μην είναι
δημόσιες οι συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης
και να υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας που να
έχει μάλιστα εξασφαλισμένο κέρδος, βρέξει
χιονίσει, με τα δικά μας λεφτά. 

Πίεση

Ταυτόχρονα υπάρχει τα τελευταία χρόνια
μία τεράστια πίεση στους εργαζομένους για
περικοπές μισθών, για ελαστικοποίηση των
ωρών εργασίας και αλλαγή των συλλογικών
τους συμβάσεων.

Άλλωστε η ίδια η απληρωσιά, η καθυστέ-
ρηση της καταβολής των δεδουλευμένων
στους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ, αποτελεί
μια άλλου τύπου περικοπή του μισθού, αφού
οι ετήσιες απολαβές μειώνονται κατά πολύ.
Η πίεση που δέχονται όλο το τελευταίο διά-
στημα από τη διοίκηση του οργανισμού αλλά
ακόμα και από το ίδιο το υπουργείο, μέσω
της καθυστέρησης καταβολής των δεδου-
λευμένων, είναι για την περικοπή δαπανών. 

Παρ' όλα αυτά οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ
έχουν καταφέρει να μην ενταχθούν στο ενι-
αίο μισθολόγιο. Χρησιμοποιείται αυτό το γε-
γονός σαν επιχείρημα ενάντια στην κρατικο-
ποίηση. “Αν γίνουμε δημόσιος οργανισμός,
θα ενταχθούμε στο ενιαίο μισθολόγιο και οι
μισθοί θα μειωθούν” λένε. Το επιχείρημα αυ-
τό χρειάζεται να αντιστραφεί. Η κρατικοποί-

ηση του ΟΑΣΘ και η κατοχύρωση δημόσιου
συστήματος συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη,
φτηνού, ποιοτικού και προσβάσιμου στον κό-
σμο της πόλης, δεν σημαίνει και μείωση
στους μισθούς των εργαζομένων. 

Αντίθετα σημαίνει ότι οι ιδιώτες δεν θα
μπορούν να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες
τους όσον αφορά τη μισθοδοσία τους. Αφε-
τέρου σημαίνει σύγκρουση με τις ίδιες τις
μνημονιακές επιταγές που περικόπτουν τις
δαπάνες στα δημόσια αγαθά, τους μισθούς
και τις συντάξεις. Αντί για ένταξη των εργα-
ζόμενων του ΟΑΣΘ στο ενιαίο μισθολόγιο, η
κρατικοποίησή του θα είναι δύναμη για τους
εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες της
Αττικής, που έχουν υποστεί τις μειώσεις μι-
σθών, να διεκδικήσουν αυξήσεις και καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας μαζί με τους εργαζο-
μένους του ΟΑΣΘ. 

Και τούμπαλιν. Ο αγώνας που δίνουν οι ερ-
γαζόμενοι στις συγκοινωνίες της Αττικής
ενάντια στο ξεπούλημα είναι δύναμη για
τους εργαζομένους του ΟΑΣΘ να διεκδική-
σουν κρατικοποίηση με εργατικό έλεγχο, κα-
λύτερη εξυπηρέτηση για το κοινό και καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίες για τους ίδιους.

Ο αγώνας για δημόσιες συγκοινωνίες, είναι
συνολικότερα δύναμη για τους αγώνες που
δίνει η εργατική τάξη από τα νοσοκομεία και
τα σχολεία και μέχρι το νερό και τους ναυ-
τεργάτες για να λειτουργούν τα δημόσια
αγαθά με σκοπό όχι τα κέρδη των ιδιωτών
αλλά τις ανάγκες της κοινωνίας.

Κ. Δ.
Συγκοινωνιολόγος, Θεσσαλονίκη

Νέα κινητοποίηση, την Πέμπτη 15 Δεκέμβρη
στις 5μμ στα Προπύλαια, οργανώνουν οι συν-
ταξιουχικές ενώσεις. Σε κοινή ανακοίνωσή
τους αναφέρουν τα παρακάτω: «Κλιμακώνου-
με τον αγώνα μας με γενικό πανελλαδικό ξε-
σηκωμό, με αποφασιστική, αδιάκοπη δράση,
οργάνωση και πάλη. Όλοι και όλες στον αγώ-
να, καμιά ανοχή στα αντιασφαλιστικά-αντεργα-
τικά μέτρα της κυβέρνησης. Όχι στον εφησυ-
χασμό, την αδιαφορία, την απογοήτευση. Ορ-
γάνωση, μαζικός ξεσηκωμός παντού.

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χωρίς στα-
ματημό, χωρίς έλεος, χωρίς δισταγμό, συνεχί-
ζει να τσακίζει τις συντάξεις, να καταστρέφει
τη ζωή που με δουλειά δεκαετιών χτίσαμε.
Ετοιμάζουν νέες περικοπές στις συντάξεις
μας, διαλύουν το δημόσιο σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης και περίθαλψης, παροχής υπηρε-
σιών, εμπορευματοποιούν την υγεία, καταρ-
γούν το σύστημα κοινωνικών παροχών και δι-
καιωμάτων. Καταργούν για τα παιδιά μας τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα ωράρια
εργασίας, το δικαίωμα στην απεργία, απελευ-
θερώνουν τις απολύσεις.

Την ίδια ευθύνη έχουν και τα άλλα κόμματα
της διαχείρισης αυτών των πολιτικών, που είτε
ψήφισαν είτε αποδέχτηκαν την εφαρμογή των
τριών μνημονίων  κι ενώ δήθεν καταγγέλλουν
την κυβέρνηση για τα σε βάρος μας μέτρα, κά-
νουν καθαρό πως δεν πρόκειται να επαναφέ-
ρουν κανέναν από τα καταργημένα δικαιώματά
μας, αντίθετα θα κινηθούν στις ίδιες ράγες της
εφαρμογής των αντιλαϊκών πολιτικών». 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΑΔΕΔΥ 

Η νέα Εκτελεστική
Επιτροπή

ΟΑΣΘ Απληρωσιά, περικοπές, εντατικοποίηση

ΕΥΔΑΠ - Όχι στην ιδιωτικοποίηση

Όλοι στο Χρηματιστήριο στις 23/12

Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ στην Πανεργατική απεργία 8/12
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Όχι άλλα “θα”... Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και χρηματοδότηση
τώρα! Αυτό απαιτούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που συσπειρώ-
νονται στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων, καλώντας στον επόμενο
απεργιακό σταθμό στις 14/12. 

Τη συγκεκριμένη μέρα η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει 5ωρη παναττική στάση
εργασίας 10πμ-3μμ με συγκέντρωση στο υπουργείο Yγείας 10πμ και δια-
δήλωση στο Μαξίμου. 

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, που πίεσε στην κατεύθυνση της
κλιμάκωσης μετά την πανυγειονομική διαδήλωση της 3ης Δεκέμβρη στην
Πάτρα, έχει δώσει τις δυνάμεις του για την επιτυχία της απεργιακής κινη-
τοποίησης.

“Την Τετάρτη 14 Δεκέμβρη ξεσηκώνουμε τα νοσοκομεία μας. Με συνε-
λεύσεις, συγκεντρώσεις και περιοδείες, ενημερώνουμε όλους τους συνα-
δέλφους και τις συναδέλφισσες και οργανώνουμε την απεργία. Βάζουμε
απεργιακό λουκέτο και κατεβαίνουμε συλλογικά με τα πανό μας στην
απεργιακή συγκέντρωση και την διαδήλωση. Θα νικήσουμε!” αναφέρει
χαρακτηριστικά. Τα όσα επισημαίνει στο κάλεσμά του το Συντονιστικό εί-
ναι αποκαλυπτικά σχετικά με την μνημονιακή επίθεση στα ήδη τσακισμέ-
να δημόσια νοσοκομεία: 

“Όλοι γνωρίζουμε ότι στα νοσοκομεία μας κυριαρχεί ένα κλίμα αβεβαι-
ότητας, ασάφειας που έρχεται να προστεθεί στον απίστευτο φόρτο ερ-
γασίας που έχουν φέρει η υποχρηματοδότηση, το πάγωμα των προσλή-
ψεων, οι μνημονιακές πολιτικές… Αν είσαι εργολαβικός (καθαρίστρια,
τραπεζοκόμος, σεκιούριτι) και δουλεύεις λιγότερο από τρία χρόνια, απο-
λύεσαι. Αν είσαι επικουρικός γιατρός απολύεσαι. Αν ελπίζεις να διορι-
στείς στο δημόσιο νοσοκομείο ξέχνα το. Αν δουλεύεις στην οικονομική
υπηρεσία του νοσοκομείου τρέξε να προλάβεις να εκκαθαρίσεις όλα τα
υπερτιμολογημένα ληξιπρόθεσμα χρέη του ιδρύματος γιατί ο Πολάκης
είναι νοικοκύρης… Αν ο μισθός σου νομίζεις ότι έπιασε πάτο ετοιμάσου
για νέες περικοπές. Αν νομίζεις ότι την γλίτωσε το τμήμα σου ή ακόμα
και το νοσοκομείο σου από τις συγχωνεύσεις του Άδωνι, του Λοβέρδου,
του Βορίδη, είσαι γελασμένος... έρχονται νέοι οργανισμοί. Αυτά συμβαί-
νουν και λέγονται στους διαδρόμους των νοσοκομείων με ευθύνη της κυ-
βέρνησης που δουλεύει για το ληστρικό χρέος, το ΔΝΤ, την ΕΕ ακόμα
και τα πολεμόχαρα σχέδια του κάθε Ομπάμα”.

Αξιοσημείωτες είναι και οι απαντήσεις του Συντονιστικού στην προπα-
γάνδα του υπουργείου:

“Προφανώς και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας μας έχει τρελάνει στα
θα και τις υποσχέσεις, μας δείχνει τους σαμαροβενιζέλους και τι κάνανε
στα νοσοκομεία και απαιτεί να πάψουμε την αντίσταση.

Για εμάς το μέτρο δεν είναι ο Γεωργιάδης ή ο κάθε Λοβέρδος, δεν δια-
λέγουμε το λίγο χειρότερο. Άν και η κατάντια του υπ.Υγείας που μιλά για
νοσηλεύτριες που κάθονται και πλέκουν, μας τους θυμίζει όλο και πιο
πολύ. Με αυτούς συγκρουστήκαμε και τους διώξαμε και συνεχίζουμε να
παλεύουμε για να μην τους ξαναφέρει η πολιτική της κυβέρνησης Τσί-
πρα. Συνεχίζουμε τον αγώνα για δημόσια δωρεάν υγεία σύμφωνα με τις
κοινωνικές ανάγκες. 

Απαιτούμε δημόσια νοσοκομεία που να μην εξουθενώνουν το προσω-
πικό και να το στίβουν σαν λεμονόκουπα, που να μπορεί ο καθένας και η
καθεμιά, κάθε παιδί, ιδιαίτερα οι
πιο χτυπημένοι απο τα μνημονιακά
μέτρα και τις καταστροφικές περι-
κοπές, άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλι-
στοι, ντόπιοι, μετανάστες, πρόσφυ-
γες να βρίσκουν την περίθαλψη
που χρειάζονται και αυτό σημαίνει
λεφτά και μαζικές προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού εδώ και τώρα!”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
Προσλήψεις τώρα!
Στάση εργασίας 14/12

Μ
ετά από την υποχώρηση
της κυβέρνησης στο κρίσι-
μο ζήτημα του φορολογι-

κού, ανεστάλη η 9μερη απεργία των
ναυτεργατών που είχε ξεκινήσει την
Παρασκευή 2 Δεκέμβρη. Η γραπτή
δέσμευση της κυβέρνησης ότι δεν
θα κάνει αλλαγές στο φορολογικό
τους είναι μια πραγματική νίκη. 

Οι ναυτεργάτες άντεξαν παρά τις
πιέσεις της κυβέρνησης, των εφο-
πλιστών και του φιλεργοδοτικού Τύ-
που που έκαναν ότι ήταν δυνατόν
για να σπάσει η απεργία. Η απεργία,
βέβαια, είχε όλα τα φόντα να συνεχί-
σει, πετυχαίνοντας μεγαλύτερες
υποχωρήσεις από τη μεριά της κυ-
βέρνησης. 

H ανακοίνωσή της ΠΕΝΕΝ, ενός
από τα σωματεία της Πανελλήνιας
Ναυτεργατικής Ομοσπονδίας που
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ορ-
γάνωση και την περιφρούρηση της
απεργίας τονίζει: «Η κυβέρνηση και
ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας έως την τρίτη μέρα ανα-
μασούσαν τα περί εξομοίωσης της
φορολογίας των Ναυτικών σύμφωνα
με τα ισχύοντα για τα εισοδήματα
στον χερσαίο χώρο, από την τέταρ-
τη έως την έβδομη μέρα την αύξηση
της φορολογίας μας κατά 3%, ενώ
στην συνέχεια κάτω από το βάρος
της επιτυχίας του απεργιακού αγώ-
να υποχώρησαν κατά κράτος και με
διαδοχικές δημόσιες και με... δελτίο
τύπου του Υπουργείου Οικονομικών
δηλώνεται ότι «δεν αυξάνεται για το
2016-2017-2018 ο ειδικός τρόπος
φορολόγησης των Ναυτικών».

Στη συνεδρίαση της ΠΝΟ το Σάβ-
βατο 10 Δεκέμβρη η πλειοψηφία της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομο-
σπονδίας, με πρόταση του γενικού
γραμματέα Γιάννη Χαλά, πήρε από-
φαση αναστολής της απεργίας με
ψήφους 10-4. Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ,
«Στέφενσων» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ (έχει
την πλειοψηφία το ΠΑΜΕ), όπως και
η ΠΕΝΕΝ ψήφισαν υπέρ της συνέχι-
σης των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων. 

Ο εννιαήμερος απεργιακός αγώ-
νας των ναυτεργατών δείχνει το
δρόμο για το πώς πρέπει να παλέ-
ψουν όλοι οι εργαζόμενοι, ειδικά τώ-
ρα που έρχεται η νέα επίθεση από
τη μεριά της κυβέρνησης και των
δανειστών. 

Μαζικές ήταν οι δύο συγκεντρώ-
σεις που οργάνωσαν στο Λιμάνι του
Πειραιά στις 5 και στις 9 Δεκέμβρη.
Η συμμετοχή της βάσης των ναυτερ-
γατών έβαλε μεγάλη πίεση τόσο πά-
νω στην κυβέρνηση, όσο και στην
ηγεσία της Ομοσπονδίας να μην κά-
νει πίσω αν δεν πάρει κάτι χειροπια-
στό ως αποτέλεσμα της απεργίας. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι περι-
φρουρήσεις που κατάφεραν να κρα-
τήσουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
όλης της χώρας με πρωταγωνιστές
αγωνιστές της βάσης. Η προσπά-
θεια για να σπάσει η απεργία ήταν
συνεχής και σε πολλά σημεία. 

Προσπάθειες
απεργοσπασίας

Τέτοιες προσπάθειες έγιναν στην
Ηγουμενίτσα, στη Ζάκυνθο, στην
Κέρκυρα, στην Πάτρα και στο Ηρά-
κλειο. Μεγάλη πίεση ασκήθηκε πάνω
στο πλήρωμα των Μinoan Lines σε
όλες τις μέρες της απεργίας. 

Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της
ΠΕΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογεώργος
σε εκπομπή της ΕΡΤ το πλήρωμα εκ-
βιάστηκε να βάλει σε κίνηση το
«πλοίο έκτακτης ανάγκης» που έφυ-
γε από το Ηράκλειο το απόγευμα
της Τετάρτης 7/12 για τον Πειραιά.
Η εταιρία που ανήκει στον Όμιλο
Grimaldi επιχείρησε να βάλει σε κί-
νηση ξανά το πλοίο αυτή τη φορά με
κατεύθυνση το Ηράκλειο τα ξημερώ-
ματα της Παρασκευής 9/12. Δεν τα
κατάφερε όμως αφού βρήκε μπρο-
στά της κλιμάκιο περιφρούρησης με
επικεφαλής τον ταμία της ΠΕΝΕΝ,
Απόστολο Μπανάσιο.  

Νέα προσπάθεια να σπάσει η
απεργία στο Ηράκλειο έγινε την Πα-
ρασκευή 9/12 το απόγευμα όταν μει-
οψηφία αγροτών έκανε επεισόδια
και επιχείρησε να φορτώσει νταλίκες
στο πλοίο BLUE HORIZON. Οι ναυ-
τεργάτες προχώρησαν σε καταγγε-
λίες ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης,
Σταύρος Αρναουτάκης έπαιξε ρόλο
ενορχηστρωτή στην προσπάθεια για
να σταματήσει η απεργία. 

Μαζί με τις παραπάνω προσπάθει-
ες, πήγαινε η κινδυνολογία και η λά-
σπη για τους ναυτεργάτες. Είναι εν-
δεικτικό ότι διάφορα ΜΜΕ μιλούσαν

για «σαπισμένα οπωροκηπευτικά»
από την πρώτη μέρα της απεργίας
και κατηγορούσαν τους ναυτεργά-
τες για την έλλειψη φαρμάκων στα
νησιά ή τον εγκλωβισμό των μαθη-
τών στην Κρήτη χωρίς να αναφέ-
ρουν καν τα αιτήματα των απεργών.  

Όμως, η προσπάθεια της κυβέρ-
νησης και των διάφορων «παπαγά-
λων» δεν πέρασε. Χαρακτηριστική
είναι η ανακοίνωση της Πανελλαδι-
κής Επιτροπής Μπλόκων των Αγρο-
τών που κατηγορεί την κυβέρνηση
ότι επιχείρησε να προωθήσει τον
«κοινωνικό αυτοματισμό». Στην ανα-
κοίνωσή της αναφέρει: «Οι μικρομε-
σαίοι αγρότες δεν έχουμε να χωρί-
σουμε τίποτα με τους ναυτεργάτες.
Για τα προβλήματα συγκοινωνίας
που αντιμετωπίζουν στα νησιά όπως
και με το κλείσιμο των δρόμων με τα
μπλόκα, δεν φταίει ο αγωνιζόμενος
λαός, οι απεργίες, αλλά η κυβέρνη-
ση που δεν ικανοποιεί τα δίκαια και
ζωτικά αιτήματά τους κι όσοι τους
ληστεύουν το μόχθο». 

Από την πρώτη στιγμή δίπλα
στους ναυτεργάτες βρέθηκε και ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
με ανακοινώσεις, συμμετοχή στις
απεργιακές συγκεντρώσεις και
εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς και
γειτονιές, όπως την Παρασκευή 9/12
μπροστά στον Ηλεκτρικό του Πει-
ραιά. Ανακοίνωση συμπαράστασης
εξέδωσε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ
πραγματοποίησε επίσκεψη συμπα-
ράστασης στους απεργούς επίσης
στις 9/12. 

Η απεργία των ναυτεργατών είναι
πολύτιμη παρακαταθήκη για τους
αγώνες που έρχονται, δείχνει ότι με
ανυποχώρητο απεργιακό αγώνα
μπορούν να κερδηθούν νίκες, μπο-
ρεί να μπει φρένο στα σχέδια κυβέρ-
νησης-ΕΕ-ΔΝΤ. 

Νεκ.Δ.

NΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ 

Έκανε πίσω η κυβέρνηση
ΑΔΕΔΥ 
Η νέα Εκτελεστική
Επιτροπή

9/12 απεργιακή συγκέντρωση
στο λιμάνη του Πειραιά

Κυκλοφορεί το
Ημερολόγιο 2017 του

Συντονισμού 
Ενάντια στα Μνημόνια
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ΝΟΜΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12, 3μμ
Ομιλητές: Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, Παρατηρητήριο κατά της ρα-
τσιστικής βίας, Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
ΧΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ιλιρίντα Μουσαράι, φοιτήτρια
ΝΟΠΕ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12, Στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ,
Γιάννης Μαρίνης, μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ Περιστερίου, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12, 3μμ, Πανεπιστήμιο Πάτρας, ΑΦΕ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12, Λέσχη Φιλίας Δήμου Αθήνας (Πρατίνου 12), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ,
Νίκη Αργύρη, συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ, Γιάννης Μπασκάκης, δημοσιογράφος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12, 
ΚΑΠΗ Α. Λιοσίων ( Λεωφ. Φιλής 165), 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12, καφενείο «Μουριά» ( Χαριλάου Τρικούπη 87), 6.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Αργύρης Γεωργατζής, δάσκαλος στο 35ο Δημοτικό Εξαρχείων,
Κώστας Μανταίος, αντιστασιακός, πρόεδρος ΣΦΕΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΡΙΤΗ 20/12, Ανεξάρτητος Χώρος προβολής Σινεμάριαν 
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42), 6.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
ΧΑ, Φλώρα Νικολιδάκη, περιφερειακή σύμβουλος, μέλος ΔιΕΕξοδος, Αντώνης
Σκαρπέλης, μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 72ου Δημοτικού Σχολείου
Αθηνών, Ανδριανή Προκόπη, μέλος ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων «Παρθενώνας», Βα-
σίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12, EΔΟΘ ( Προξένου Κορομηλά 51), 7μμ
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Πολιτάκη, δημοσιογράφος, Ραφαήλ Μπελενιώτης, μαθητής
1ο ΓΕΛ Πολύχνης, Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ
Παρεμβαίνουν:  Ελένη Στυμβρακάκη, πρόεδρος Δ’ ΕΛΜΕ, Δημήτρης Βλαχομή-
τρος, Δημοτικός Σύμβουλος ΑΝΤΑΡΣΥΑ Δ. Θέρμης, Δημήτρης Μπίκας πρόεδρος
Σωματείου ΚΘΒΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12
Κορυδαλλός 6.30μμ, πλατεία Ελευθερίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12 
Εξάρχεια 11πμ, λαϊκή Καλλιδρομίου  
Αμπελόκηποι 11πμ, λαϊκή Πανόρμου
Κυψέλη 11πμ, Φωκίωνος Νέγρη
Σεπόλια, 11.30πμ, ΜΕΤΡΟ
Πετράλωνα, 11πμ πλατεία Μερκούρη
Περιστέρι, 12μες, πεζόδρομος
Μενίδι, 11.30πμ, πλατεία Αγ. Βλάση
Βριλήσσια, 12μες, πλατεία Βριλησσίων  
Αγία Παρασκευή, 11.30πμ, κάτω πλατεία 
Μαρούσι, 12μες, πεζόδρομος Ερμού 
Φιλαδέλφεια, 12μες, πλατεία Πατριάρχου 
Ν. Ηράκλειο, 12μες, πλατεία ΗΣΑΠ
Ζωγράφου-Ιλίσια, 11.30πμ, πλατεία Γαρδένια
Ν. Ιωνία, 12μες, πλατεία Σημηριώτη
Πειραιάς, 11πμ, πεζόδρομος Σωτήρος
Γιάννενα, 11πμ, πεζόδρομος Μιχαήλ Άγγελου
Ηράκλειο Κρήτης, 11πμ, Λιοντάρια
Χανιά, 11.30πμ, πλατεία Αγοράς
Πάτρα, 11πμ, πλατεία Γεωργίου
Βόλος, 11πμ, πλατεία Αγ. Νικολάου
Ξάνθη, 12μες Κεντρική πλατεία 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τούμπα 13:30, Πολιτιστικό κέντρο 
Αμπελόκηποι 11:30πμ, Λαϊκή 
Άγαλμα Λαμπράκη 11:30πμ
Τσιμισκή & Ναυαρίνου 11:30πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12 
Mοναστηράκι, 11πμ πλατεία
Γαλάτσι, 11πμ Βεϊκου και Γαλατσίου
Καλλιθέα, 11.30πμ, πλατεία Δαβάκη
Κουκάκι, 1μμ, Γεωργάκη Ολυμπίου 
Χαλάνδρι, 12μες, πλατεία Χαλανδρίου
Παγκράτι- Βύρωνας, 11πμ, Συντριβάνι
Ν. Σμύρνη, 11πμ, Γκούντις πλ. Ν. Σμύρνης
Αιγάλεω, 11.30πμ, μετρό Αιγάλεω
Ίλιον, 12μες, κεντρική πλατεία 
Κερατσίνι, 11πμ, Μνημείο Παύλου Φύσσα
Θεσσαλονίκη, 11πμ, Άγαλμα Λαμπράκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12
Ελληνικό, 11.30πμ, πλ Σουρμένων

Στις σχολές

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
Νομική αίθριο,12.30μμ
Φιλοσοφική αίθριο,10.30πμ 
Ηράκλειο Κρήτης είσοδος Φυσικού, 11πμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12. 
ΑΣΚΤ κεντρική είσοδος, 12μες

ΔΕΥΤΕΡΑ  19/12 
Φυσικομαθηματικό διάδρ. Μαθηματικού, 10.30πμ 

Σ
ε πλήρη καταπάτηση κάθε δικαιώματος στο
άσυλο για εκατομμύρια ανθρώπους που αναγ-
κάζονται να ακολουθήσουν το δρόμο της προ-

σφυγιάς, προχωρούν τα επιτελεία της ΕΕ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
πρότεινε όσοι πρόσφυγες θα συλλαμβάνονται σε κρά-
τη μέλη της ΕΕ και για τους οποίους θα είναι αποδε-
δειγμένο ότι μπήκαν στο κοινοτικό έδαφος από την
Ελλάδα μετά τις 15 Μαρτίου 2017, να επιστρέφονται
αναγκαστικά στην Ελλάδα, μέσω του κανονισμού του
Δουβλίνου. Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή τονίζει
ότι η Ελλάδα “έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς
μια σωστή λειτουργία του συστήματος ασύλου, όσον
αφορά στη βελτίωση των συνθηκών για την υποδοχή
και την καταγραφή των προσφύγων, καθώς και τη λει-
τουργία του συστήματος ασύλου”.

Η συνθήκη του Δουβλίνου έπαψε να ισχύει μετά το
τεράστιο κύμα προσφύγων που πέρασε κατά χιλιάδες
τα σύνορα της ΕΕ και ανάγκασαν τη Γερμανία και άλ-
λες χώρες να αποδεχτούν κατάθεση αιτήσεων ασύ-
λου, ανεξάρτητα από τη χώρα πρώτης εισόδου στην
ΕΕ. Τώρα η Κομισιόν πιέζει για επιστροφή στην εφαρ-
μογή του Δουβλίνου και ταυτόχρονα προβλέπει την
εφαρμογή νέων σχεδίων που στην ουσία καταργούν
πλήρως το άσυλο. Αυτά τα σχέδια θα έχουν πεδίο
εφαρμογής την Ελλάδα, που μετατρέπεται πλέον και
επίσημα σε χώρα όπου η προσφυγιά γίνεται ποινικό
αδίκημα.   

Αυστηροποίηση
Αυτό επιχειρεί το «κοινό Σχέδιο Δράσης για την

Εφαρμογή της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας» που υιοθέτη-
σαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις ελ-
ληνικές αρχές. Αυτό που προβλέπει το σχέδιο είναι
την ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση της διαδικα-
σίας ασύλου, ακόμα και για ευάλωτες κοινωνικές ομά-
δες που η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας προέβλεπε την
εξαίρεσή τους από τις απελάσεις στην Τουρκία, δηλα-
δή ασυνόδευτοι ανήλικοι, μονογονεϊκές οικογένειες,
θύματα βασανιστηρίων και τράφικινγκ, ηλικιωμένοι και
άνθρωποι με αναπηρία.

Ακόμη και για όσους δικαιούνται άσυλο λόγω οικο-
γενειακής επανένωσης, το κοινό σχέδιο προτείνει να
εξετάζεται από την Τουρκία. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη στην
Εφημερίδα των Συντακτών, το Σχέδιο περιλαμβάνει
επίσης μέτρα για την «εξερεύνηση της δυνατότητας
να περιοριστεί ο αριθμός των σταδίων έφεσης στο
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου», μέτρα για την κρά-
τηση όσων ζητούν άσυλο, ώστε «να είναι γνωστό πού
βρίσκονται όσο εκκρεμεί η αίτησή τους (περιλαμβανο-
μένης της πιθανής χρήσης κλειστών κέντρων)», μέτρα
για την έκδοση αποφάσεων απέλασης ταυτόχρονα με
την απόρριψη του αιτήματος ασύλου σε πρώτο βαθμό
και μέτρα για την ένταση της αστυνόμευσης των ho-
tspots σε 24ωρη βάση.

Και όμως η δεξιά κατρακύλα της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ στα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών
έχει και νέα επεισόδια. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ
το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ζήτησε συ-
νεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία συμβούλων
McKinsey. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία κολοσσός παρέχει αυτή τη
στιγμή συμβουλές στη Γερμανία για την επιτάχυνση των
απελάσεων έναντι αμοιβής 1,8 εκατομμυρίου ευρώ. 

Αντιφασιστική συγκέντρωση
έγινε το Σάββατο 10/12 στον
Αγ. Μελέτη στα Σεπόλια, σε
απάντηση της προσπάθειας
των ναζί της Χ.Α. να στήσουν
ξανά τάγματα εφόδου στην πε-
ριοχή. Εργαζόμενοι και άνερ-
γοι, νεολαία και συνταξιούχοι
συγκεντρώθηκαν από τις 12 το
μεσημέρι στην πλατεία του Αγ.
Μελετίου και στη συνέχεια έκα-
ναν πορεία μέσα από τους κεν-
τρικούς δρόμους της γειτονιάς
και κατέληξαν στο σταθμό του
Μετρό. 

“Ούτε στα Σεπόλια ούτε που-

θενά, τσακίστε τους φασίστες
σε κάθε γειτονιά” και “πόλεις
ανοιχτές για τους πρόσφυγες”
ήταν τα συνθήματα που ακού-
στηκαν δυνατά. “Τη φτώχεια
και το φασισμό θα πολεμάμε
πάντα”, έγραφε το κεντρικό πα-
νό των συλλογικοτήτων που
συμμετείχαν και “Καλοδεχού-
μενοι οι πρόσφυγες – Στη φυ-
λακή οι ναζί της Χ.Α.”, έγραφε
το πανό της ΚΕΕΡΦΑ Κολωνού-
Κεραμεικού. Με πανό συμμετεί-
χαν στην κινητοποίηση οι δά-
σκαλοι από τον τοπικό σύλλογο
δασκάλων “Αριστοτέλης”.

Αντιφασιστική συγκέντρωση  και πορεία καλούν το
Σάββατο 17/12, 11πμ ,στην πλατεία Πετρούπολης αντι-
φασιστικές κινήσεις, δημοτικά σχήματα και τοπικά στέ-
κια, σε απάντηση φασιστικών επιθέσεων που έγιναν τις
τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Πετρούπολης και
του Ιλίου. Η πορεία θα γίνει μέχρι την πλατεία Ιλίου.  

Συγκεκριμένα την περασμένη εβδομάδα φασιστική
συμμορία προκάλεσε φθορές στο στέκι της Ανυπότα-
κτης Πετρούπολης, όπου έγραψαν με σπρέι ναζιστικά
σύμβολα και συνθήματα στο χώρο, ενώ μια μέρα πριν
το ίδιο σκηνικό έγινε στο χώρο του Αριστερού Σχήμα-
τος Ιλίου.  

Στην αντιφασιστική κινητοποίηση καλούν μεταξύ άλ-
λων και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, τα κοινωνικά στέκια
Βοτανικός Κήπος και Οκτάνα και το Κοινωνικό Ιατρείο
Ιλίου.  

ΟΧΙ ΞΑΝΑ “ΔΟΥΒΛΙΝΟ”

Κάτω τα χέρια
από το Άσυλο

“Ούτε στα Σεπόλια ούτε πουθενά” Πετρούπολη - Ίλιον

Εκδηλώσεις και εξορμήσεις της ΚΕΕΡΦΑ

Στο δρόμο για τις 
18 Μάρτη 

Διεθνή Μέρα ενάντια 
σε ρατσισμό και φασισμό
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Με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων, εργα-
ζόμενων και μεταναστών, πραγματοποιήθηκε
στα Χανιά η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα:
«Στη φυλακή για πάντα οι δολοφόνοι της Χρυ-
σής Αυγής - Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες»
με ομιλητές τους Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρο
της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ, Ντίνα
Κληρονόμου, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών ΠΕ Χανίων, Φώτη Μπιχάκη, εκπρόσω-
πο της Αντιφασιστικής Επιτροπής ΕΛΜΕ Χα-
νίων και τον Σεραφείμ Ρίζο, από την ΚΕΕΡΦΑ.

Ο Κώστας Παπαδάκης στην ομιλία του ανέ-
πτυξε το συνολικό ιστορικό της δίκης της ΧΑ
και τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Πολιτική
Αγωγή σε συνεργασία με το αντιφασιστικό κί-
νημα, παρουσίασε τις δυσκολίες και τα εμπό-
δια που έχει η συγκεκριμένη διαδικασία από
τον αγώνα που δόθηκε για τη μεταφορά της
δίκης στο Εφετείο Αθηνών μέχρι τις προσπά-
θειες των συνηγόρων της ΧΑ να αντιστρέψουν
την πραγματικότητα των δολοφονικών επιθέ-
σεων. Η Ντίνα Κληρονόμου υπενθύμισε πως οι
δάσκαλοι έχουν αφιερώσει την ετήσια ατζέντα
τους στο προσφυγικό, ενώ ανέπτυξε και τη πο-
λυσήμαντη δράση του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κών στα Χανιά με την αποστολή σχετικής επι-
στολής στους γονείς των μαθητών τους με
στόχο την προετοιμασία της κοινής γνώμης
για την υποδοχή των προσφύγων στην Κρήτη. 

Ο Φώτης Μπιχάκης, σημείωσε ότι η εκλογική
άνοδος της ΧΑ το 2012 και το κέρδισμα μαθη-
τών στα σχολεία της πόλης με το πλευρό της
ναζιστικής οργάνωσης που έφτανε μέχρι τον
έλεγχο 15μελών συμβουλίων των μαθητών κι-
νητοποίησε δραστικά την εκπαιδευτική κοινό-
τητα για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο κατα-
φέρνοντας μέσω και της παρακαταθήκης των
δύο αντιφασιστικών φεστιβάλ των σχολείων
και σχετικής εκδήλωσης με τον Γιώργο Τσιά-
καλο να αντιστρέψουν το κλίμα. Για να φτά-
σουμε σήμερα όπου οι μαθητές διοργάνωσαν
μαθητικό συλλαλητήριο στις 4 του Νοέμβρη
για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, πρωτοβου-
λιακά μέσα από το Συντονιστικό που δημιούρ-
γησαν. 

Ο Σεραφείμ Ρίζος ξεκίνησε από την προσπά-
θεια σκλήρυνσης από την πλευρά της κυβέρ-
νησης και της ΕΕ της ρατσιστικής πολιτικής
που έχει ως στόχο την πλήρη απελευθέρωση
των απελάσεων, ενώ σχολίασε και την πανευ-
ρωπαϊκή προσπάθεια της Ακροδεξιάς να απο-
κτήσει πολιτική ισχύ. Στο τέλος, σχολίασε πως
η δίκη και η καταδίκη της ΧΑ θα κριθεί σε επί-
πεδο καμπάνιας και κάλεσε τους παρευρισκό-
μενους στην πικετοφορία που θα διοργανώσει
η ΚΕΕΡΦΑ το επόμενο Σάββατο στην πλατεία
Αγοράς αλλά και στη διοργάνωση της Διε-
θνούς κινητοποίησης κατά του ρατσισμού και
του φασισμού στις 18 Μάρτη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε των εισηγή-
σεων τέθηκαν σημαντικές ερωτήσεις και άνοι-
ξαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη δί-
κη της ΧΑ, το ρόλο του κινήματος για την απο-
δυνάμωσή της αλλά και για τις προσπάθειες
που κάνει να αναβαθμιστεί μέσα από διάφορες
επιτροπές «αγανακτισμένων γονέων», καθώς
και για τα καθήκοντα και τις προκλήσεις που
έχει να αντιμετωπίσει το αντιφασιστικό κι αντι-
ρατσιστικό κίνημα στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη, μετά την εκλογή του Τραμπ στις ΗΠΑ. 

Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ

Α
πό το Κερατσίνι, τη γειτονιά του Παύ-
λου Φύσσα και με τη συμμετοχή της
μητέρας του Μάγδας, ξεκίνησε την

περασμένη Κυριακή 11 Δεκέμβρη, ο γύρος
εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωση
της 18 Μάρτη 2017, παγκόσμια ημέρα δρά-
σης κατά του ρατσισμού και του φασισμού. 

Μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο το πρωί
στην κεντρική αγορά του Πειραιά είχαν τολ-
μήσει να κάνουν την εμφάνισή τους τα τάγ-
ματα εφόδου που δολοφόνησαν το Παύλο
Φύσσα, προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν
κόσμο του Πειραιά. Δεν τα κατάφεραν για
άλλη μία φορά, αφού ο κόσμος τους γύρισε
την πλάτη, στηρίζοντας τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
που έκαναν ταυτόχρονα αντιφασιστική αντι-
ρατσιστική εξόρμηση, ενημερώνοντας για
την εκδήλωση της Κυριακής. 

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Πέτρος
Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, η
Ελευθερία Τορμπατζόγλου, δικηγόρος της
οικογένειας Παύλου Φύσσα στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, ο Θανάσης Διαβολάκης από
το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και ο Τάκης Ζώτος από την
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
ξεπλύνει τους φασίστες της Χρυσής Αυγής,
όπως έγινε με την επίσκεψη στο Καστελόριζο
και τις δηλώσεις Παρασκευόπουλου και τα
νέα καθήκοντα που μπαίνουν στο αντιφασι-
στικό αντιρατσιστικό κίνημα, για να μην αφή-
σει κανένα περιθώριο συναίνεσης με την εγ-
κληματική ναζιστική συμμορία της Χρυσής
Αυγής.

“Από πότε ο ναζισμός που είναι συνώνυμο
του Ολοκαυτώματος μπορεί να υπαχθεί
στους θεσμούς της δημοκρατίας;”, είπε ο Π.
Κωνσταντίνου. “Πού χωράει ένας Μιχαλολιά-
κος να είναι συνομιλητής του οποιουδήποτε
δημοκράτη όταν ο ίδιος έχει πει ότι αναλαμ-
βάνει την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα; Όλες οι προσπάθειες νομιμοποί-
ησης της Χρυσής Αυγής πρέπει να πέσουν
στο κενό. Είναι σκάνδαλο να μας λέει η κυ-
βέρνηση ότι χρειάζεται εθνική ομοψυχία μαζί
με τη Χρυσή Αυγή. Χρειάζεται μία μεγάλη
διεθνή κινητοποίηση που να αναδείξει πόσο

επικίνδυνοι είναι οι φασίστες και χαιρόμαστε
γιατί δεν τα κατάφεραν στην Αυστρία. Μας
καλούν στις 18 Μάρτη οι δυνάμεις που δού-
λεψαν για την ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
και σε όλη την Ευρώπη, μαζί με το κίνημα της
Αμερικής και της Αυστραλίας”. 

Κοινό μέτωπο

“Η απόλυτη ένδεια των επιχειρημάτων των
συνηγόρων της υπεράσπισης της Χρυσής Αυ-
γή στη δίκη, αποκαλύπτει και την ενοχή τους”,
τόνισε, η Ε. Τορπατζόγλου. “Η μάχη αυτή θέ-
λει στήριξη από όλους. Θέλουμε συνεχή πα-
ρουσία στο δικαστήριο και χρειάζεται ο καθέ-
νας να δώσει την προσωπική του μάχη ενάντια
στο φασισμό. Ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές
διαφορές που έχουμε χρειάζεται ένα κοινό μέ-
τωπο για να πολεμήσουμε αυτή τη φασιστική
οργάνωση”. 

“Αν ο κος Παρασκευόπουλος νομίζει ότι η
Χρυσή Αυγή μπορεί να εκδημοκρατιστεί να
έρθει να το πει στη μάνα του Παύλου, στους
Αιγύπτιους αλλιεργάτες και στους εργάτες
της Ζώνης”, είπε ο Θ. Διαβολάκης. “Πολεμή-
σαμε στις γειτονιές του Πειραιά το φασισμό
όλα τα προηγούμενα χρόνια και καταφέραμε
μετά τη δολοφονία του Παύλου, όλο το αντι-
φασιστικό κίνημα, να σύρουμε τη Χρυσή Αυ-
γή στα δικαστήρια για να δικαστεί ως εγκλη-
ματική οργάνωση. Χρειάζεται να παλέψουμε
για να μην περάσουν οι πρόσφυγες την υπό-
λοιπη ζωή τους μέσα στα στρατόπεδα. Να
ανοίξουν οι πόλεις, οι κοινωνικές δομές, τα
σχολεία για τα προσφυγόπουλα”. 

“Αυτή η δίκη έχει τεράστιο πολιτικό φορτίο
και το αποτέλεσμά της θα επηρεάσει τις εξε-
λίξεις όχι μόνο εδώ αλλά σε όλη την Ευρώ-
πη, όπως εμάς μας επηρεάζει το ότι στην Αυ-
στρία καταφέρανε να σταματήσουν τον Χό-
φερ”, είπε ο Τ. Ζώτος. �Όταν ο δικαστικός
μηχανισμός βλέπει τον μέχρι χτες πολιτικό
του προϊστάμενο να λέει ότι με αυτούς τους
ανθρώπους μπορούμε να τα βρούμε και ταυ-
τόχρονα η νομοθεσία του ασύλου γίνεται πιο
αυστηρή, από αυτά τα μηνύματα κινδυνεύει
η δίκη. Ξέρουμε ότι τα εκατομμύρια που ψή-
φισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία σχέση με τα
καμώματα του Παρασκευόπουλου και του Βί-
τσα. Χρειάζεται να οργανώσουμε τη δύναμη
όλου του αντιφασιστικού κινήματος  για να
επιβάλει στο δικαστήριο την καταδίκη αυτής
της εγκληματικής οργάνωσης”. 

Στη συνέχεια παρεμβάσεις έγιναν από τον
Σαγιέντ Γκουλάμ, από την Πακιστανική Κοι-
νότητα, το Γιάννη Λειβαδάρο, από το ΔΣ του
Σωματείου Δήμου Κερατσινίου, την Κατερίνα
Θωίδου, από το Δημοτικό Συμβούλιο Νί-
καιας, τον Σάαντ Αμπού Χαμέντ, Αιγύπτιο
αλιεργάτη, θύμα της δολοφονικής δράσης
της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, Λεωνίδα
Κοντουδάκη, αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφο-
νία Λαμπράκη, Μιχάλη Πέππα από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πειραιά, τη Μήτση Μπαμπακού συνταξι-
ούχο εκπαιδευτικό, τον Αντώνη, εκπαιδευτικό
και από έναν εκπρόσωπο της ΟΡΜΑ. Τοποθέ-
τηση έκανε και η Ευη Καρακώστα βουλευτίνα
Β' Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, που τάχθηκε ενάντια
στην επιλογή του Καστελόριζου.

Κερατσίνι 11/12

Από τη γειτονιά του Φύσσα
ξεκίνησε η καμπάνια για τις 18Μ

Στις γειτονιές του Πειραιά, εκεί που τα τάγματα εφόδου της ναζιστικής συμμορίας δολο-
φόνησαν τον Παύλο Φύσσα, άνοιξαν τα κεφάλια των αφισοκολλητών του ΠΑΜΕ, χτύπησαν
μέσα στα σπίτια τους με σκοπό να τους σκοτώσουν Αιγύπτιους αλιεργάτες, ακούγονται
"γλαφυρά" τα περί στήριξης εκδημοκρατισμού του ναζιστικού μορφώματος.

Ακόμα και τώρα που η εγκληματική δραστηριότητά τους έχει περιοριστεί λόγω της διεξα-
γόμενης δίκης, η συμπεριφορά τους με πρόσφατα τα επεισόδια έξω από το Εφετείο, δείχνει
τη σχέση τους με τη δημοκρατία... κι είναι άλλο βέβαια, η ενημέρωση και η διαπαιδαγώγηση
των πολιτών που τους ακολούθησαν στην κάλπη και άλλο η αποδοχή του μορφώματος σαν
συνομιλητή ή σαν συνφωτογραφιζόμενο... ο ναζιστής δεν εκδημοκρατίζεται, παρά μόνο φυ-
λακίζεται και τσακίζεται.. 

Εύη Καρακώστα, Βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιά 

Ο ναζιστής δεν εκδημοκρατίζεται...
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Η Πανεργατική έστειλε μήνυμα κλιμάκωσηςΧιλιάδες ήταν οι απεργοί που διαδή-
λωσαν σε όλη τη χώρα.

Μαζική ήταν η απεργιακή διαδήλωση
στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά πραγματοποι-
ήθηκε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέν-
τρο και στη συνέχεια πορεία που κατέ-
ληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θρά-
κης. Όπως περιγράφει η Ιωάννα Κατλα-
μούση:

“Πίσω από το πανό της ΓΣΕΕ συγκρο-
τήθηκαν τα μπλοκ του σωματείου της
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛ-
ΒΟ), του συνδικάτου του ΟΑΣΘ, ακο-
λούθησαν τα Εργατικά Κέντρα από την
Κατερίνη, τις Σέρρες, τον Έβρο, το Σω-
ματείο του Μετρό Θεσσαλονίκης
(Σ.Ε.Λ.Ε.Μ.Θ.), το Σωματείο των Εργα-
ζομένων στα LIDL και αυτό των εργαζο-
μένων στα Σ/Μ Καρυπίδης Ν.Πιερίας.
'Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη' ήταν
το σύνθημα στο Σωματείο Εργαζομέ-
νων της ΣΙΔΕΝΟΡ. Ιδιαίτερο παλμό στη
πορεία έδωσαν οι εργαζόμενοι και οι
συνταξιούχοι της Βιομηχανίας Φωσφο-
ρικών Λιπασμάτων Καβάλας. Στη διαδή-
λωση επίσης συμμετείχαν το Εργατοϋ-
παλληλικό Κέντρο Ν.Καβάλας, το νο-
μαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Πέλλας, οι ερ-
γαζόμενοι του Βοήθεια Στο Σπίτι. Οργα-
νωμένη παρουσία είχε ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια. Πίσω από το πα-
νό του Συντονισμού ακολούθησε το Σω-
ματείο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης και η ΚΕΕΡΦΑ. Από αρ-
κετούς εργαζόμενους τονίστηκε η
ανάγκη για κλιμάκωση με απεργία διαρ-
κείας για να μη περάσουν τα νέα μέ-
τρα”.

1.500 εργαζόμενοι και φοιτητές συμ-
μετείχαν στην απεργιακή διαδήλωση
στα Γιάννενα.

“Μεγάλη συμμετοχή είχε η απεργιακή
πορεία απ’ το Εργατικό Κέντρο που κα-
λούσαν το ΕΚΙ και η ΑΔΕΔΥ. Ήταν η
πρώτη φορά, απ’ όταν το ΠΑΜΕ ανέλα-
βε τη διοίκηση του ΕΚΙ, που υπήρχε κοι-
νή απεργιακή διαδήλωση όλων των σω-
ματείων, ένα βήμα που δείχνει τη διάθε-
ση της βάσης για ενότητα, αν και σίγου-
ρα έχουν να γίνουν πολλά ακόμα” μετα-
φέρει η Λουίζα Γκίκα. “Στην κεφαλή της
πορείας ήταν το ΕΚΙ και πίσω του σω-
ματεία του ιδιωτικού τομέα που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ. Πίσω από αυτά τα
μπλοκ ακολούθησε το πανό της ΑΔΕΔΥ,
της ΕΛΜΕ, της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, ο σύλλογος εργαζομένων του
νοσοκομείου Χατζηκώστα, το σωματείο
μετάλλου, το σωματείο υπεραστικού
ΚΤΕΛ, ο σύλλογος εστιακών φοιτητών
Δουρούτης και ακολούθησαν τα πανό
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ και άλλων ορ-
γανώσεων. Τα συνεργεία της Εργατικής
Αλληλεγγύης ανοίγαμε τη συζήτηση για
τη κλιμάκωση των απεργιών μετά την
επιτυχία της πανεργατικής, προβάλλον-
τας το παράδειγμα των ναυτεργατών
και τις πρωτοβουλίες του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια”.

Εκατοντάδες διαδήλωσαν και στο
Ηράκλειο της Κρήτης. Απεργοί τόσο

από την ίδια την πόλη του Ηρακλείου
όσο κι από τις άλλες πόλεις του νησιού.
“Το παρών έδωσαν πάνω απο 700 δια-
δηλωτές με πανό από τα Εργατικά Κέν-
τρα Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων,
την ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τον Σύλλογο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, το
Σύλλογο Φοιτητών Βιολογίας, την ΛΑΕ
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ” μας είπε ο Γιάννης
Μακαρώνας. “Η διάθεση του κόσμου
ήταν ξεκάθαρη στο ότι η μάχη δεν τε-
λειώνει σήμερα αλλά χρειάζεται συνέ-
χεια στις κινητοποιήσεις και οργάνωση.
Θετική ήταν η αντίδραση στην πρόταση
για συμμετοχή στις διαδηλώσεις στις
18 Μάρτη. Μετά την διαδήλωση ακο-
λούθησε παράσταση διαμαρτυρίας στο
ξενοδοχείο Lato όπου η εργοδοσία δεν
ανανέωνε τις ίδιες συμβάσεις εργασίας
και προσπάθησε να μειώσει τον μισθό
εργαζόμενων”.

“Περισσότεροι από 800 διαδηλωτές
εκφράσανε αγωνιστικά την αντίθεση
της εργατικής τάξης στις μνημονιακές
επιθέσεις κυβέρνησης και δανειστών”
αναφέρει η ανταπόκριση του Πέτρου
Θεοδοσιάδη από τη Λάρισα. “Στην προ-
συγκέντρωση των εργατικών παρεμβά-
σεων συμμετείχαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΚΕ
(μ-λ) και η ΛΑΕ πηγαίνοντας οργανωμέ-
να στην κεντρική συγκέντρωση και πο-
ρεία του Εργατικού Κέντρου. Εκεί πα-
ρόντες ήταν το ΠΑΜΕ, σωματεία του
ιδιωτικού τομέα, οργανώσεις συνταξι-
ούχων, ακόμα και ο εμπορικός σύλλο-
γος. Χωριστή συγκέντρωση πραγματο-
ποίησαν το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕ-
ΔΥ, η ΕΛΜΕ κι ο Σύλλογος Δασκάλων”.

Στην Ξάνθη, “αρκετές δεκάδες ήταν
οι απεργοί που συγκεντρώθηκαν στο
Εργατικό Κέντρο παρά την κεντρική
γραμμή της ΓΣΕΕ για συμμετοχή στο
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης” δή-
λωσε στην Ε.Α, ο Παντελής Αποστολί-
δης. “Εκεί ήταν οι εργάτες του εργο-
στασίου της GMC, μαζί με τους συνα-
δέλφους τους από τη γαλακτοβιομηχα-
νία Ροδόπη, δάσκαλοι και καθηγητές
και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια. Από τη μεριά μας συζητούσαμε με
τους απεργούς για την ανάγκη της
απεργιακής κλιμάκωσης και του συντο-
νισμού”.

Περισσότεροι από 300 απεργοί συμ-
μετείχαν στην απεργιακή διαδήλωση
της Πάτρας με χαρακτηριστική την πα-
ρουσία των εργαζόμενων στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐ-
ας, των φοιτητικών συλλόγων αλλά και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ και άλλων ορ-
γανώσεων της αριστεράς και του αντιε-
ξουσιαστικού χώρου. “Παρότι το κάλε-
σμα για τοπική διαδήλωση βγήκε τελευ-
ταία στιγμή, αρκετός κόσμος συμμετεί-
χε, κυρίως χάρη στους εργαζόμενους
του νοσοκομείου και τους γιατρούς,
που πήραν πάνω τους την οργάνωσή
της” σημειώνει η Φωτεινή Λυσσικάτου.
“Ένα άλλο κομμάτι εργαζομένων με το
πανό του Εργατικού Κέντρου, συμμετεί-
χε στη διαδήλωση της Αθήνας”.

Σ.Μ.

Σε όλη τη χώρα

Αθήνα

Μ
αζική, με τη συμμετοχή
πολλών σωματείων και
Ομοσπονδιών, ήταν η

απεργιακή διαδήλωση στην Αθή-
να στο πλαίσιο της Γενικής
Απεργίας στις 8 Δεκέμβρη. Οι
κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύου-
σας πλημμύρισαν από τις συγ-
κεντρώσεις που ξεκίνησαν από
το Μουσείο, το Πεδίον του Άρε-
ως και την Ομόνοια. 

Πολλά ήταν τα οργανωμένα
κομμάτια των εργαζόμενων που
ξεκίνησαν από το Μουσείο.
Μπροστά βρέθηκαν τα πανό της
ΑΔΕΔΥ, της ΟΛΜΕ και της Γ’ ΕΛ-
ΜΕ. Πιο πίσω, τα μπλοκ των
υγειονομικών που είχαν κάνει
προσυγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Υγείας. Πανό είχε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ, ενώ ακολουθούσε το
μπλοκ του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων με τη συμμετοχή
των σωματείων του Αγίου Σάββα
και του Γεννηματά. Ο Νίκος Τομ-
πογιάννης, νοσηλευτής στον
Άγιο Σάββα μίλησε στην ΕΑ για
τα ζητήματα των νοσοκομείων:
«Τα προβλήματα που έχουμε
στο χώρο των νοσοκομείων είναι
γνωστά. Ελλείψεις σε προσωπι-
κό, σε μηχανήματα, σε υλικό. Οι
γιατροί και οι νοσηλευτές δεν
μπορούμε να κάνουμε τη δου-
λειά μας σωστά για να προσφέ-
ρουμε τις παροχές που χρειάζε-
ται στους ασθενείς. Τα ίδια προ-
βλήματα αντιμετωπίζουν όλοι οι
χώροι και όλοι οι εργαζόμενοι.
Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε
όλοι, να δώσουμε τη μάχη να
κερδίσουμε τα δικαιώματά μας.
Η απάντηση στα νέα μέτρα είναι
οι κινητοποιήσεις μας. Οι απερ-
γίες, οι στάσεις εργασίας, οι
διαδηλώσεις».

Εκεί διαδήλωσαν και οι εργα-
ζόμενοι που συσπειρώνονται
στο ΜΕΤΑ, όπως και οι μηχανι-
κοί της ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ. Ακολου-
θούσε το μπλοκ των σωματείων
και των εργαζόμενων του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια με
συνθήματα όπως: «Ανυπακοή
απεργία Γενική», «Υγεία, Παι-
δεία, Ρεύμα και Νερό, όλοι μαζί
στο συντονισμό», «Η εργατιά πα-
λεύει και θα νικήσει τούτο το
Μνημόνιο θα το τσακίσει». Με
πανό διαδήλωναν οι εργαζόμε-
νοι του ΥΠΑΝ, του σωματείου
της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, της ΠΟΣΠΕΡΤ,
της «Καμαριέρας», οι εργαζόμε-
νοι σε ΜΚΟ και Camp, το σωμα-
τείο εκτάκτων του ΥΠΠΟ, οι ερ-
γαζόμενοι του Βυζαντινού Μου-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΞΑΝΘΗ
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Η Πανεργατική έστειλε μήνυμα κλιμάκωσης
σείου, η Εργατική Αλληλεγγύη. 

Ο Μιχαήλ Ζερβός, πρόεδρος του
σωματείου εκτάκτων του ΥΠΠΟ μας
είπε εν όψει των νέων μέτρων: «Οι
εργαζόμενοι πρέπει να αντιδράσου-
με μαζικά, όπως και οι άνεργοι. Θα
πρέπει να υπάρχει μαζική συμμετο-
χή στις απεργίες όπως σήμερα. Δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η απεργία
είναι το τελευταίο συνδικαλιστικό
όπλο για να πιέσεις την εργοδοσία ή
την πολιτική ηγεσία. Είναι το σοβα-
ρότερο πράγμα που έχεις να εκθέ-
σεις στον «αντίπαλό» σου για να τον
αναγκάσεις να εξυπηρετήσει τα
συμφέροντα του λαού».

Η Χουάνα Σταυριανού, εργαζόμε-
νη σε ξενοδοχείο στο Καβούρι που
διαδήλωσε με την «Καμαριέρα» δή-
λωσε: «Έχουμε κάνει διάφορες πα-
ρεμβάσεις σε χώρους εργασίας, ξε-
νοδοχεία και καφετέριες που υπάρ-
χει πολύς κόσμος που εργάζεται
ανοργάνωτος. Προσπαθούμε να ορ-
γανώσουμε αυτόν τον κόσμο. Το
κομμάτι του τουρισμού και του επι-
σιτισμού αποτελεί τη βαριά βιομηχα-
νία στη χώρα για αυτό έχει υποστεί
έντονη επίθεση. Πρόσφατα καταρ-
γήθηκε το εφάπαξ που είχαν κατα-
κτήσει οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στην
εικοσαετία. Παλεύουμε να κατακτή-
σουμε πίσω όσα μας κλέψανε, δεν
σταματάμε εδώ. Είδαμε τι έγινε στα
Έβερεστ. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος
στους εργασιακούς χώρους όταν
δουλεύεις σε υπόγεια και δεν τη-

ρούνται οι συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας. Αυτό ήταν αποτέλεσμα
της απληστίας των εργοδοτών βά-
ζοντας τους εργαζόμενους να δου-
λεύουν σε άθλιες συνθήκες και με
άθλια ωράρια. Αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα μια εργαζόμενη να χάσει τη
ζωή της. Αγωνιζόμαστε για καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας, ελπίζουμε
να είναι το τελευταίο θύμα. Όλοι οι
εργαζόμενοι δικαιούνται ασφάλεια
και σωστές συνθήκες εργασίας». 

Και οι φοιτητές

Δυναμική συμμετοχή στην απερ-
γία είχαν οι φοιτητές. Με πανό ήταν
εκεί η κατάληψη της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ
Αθήνας, η Πρωτοβουλία Φοιτητών
Καλών Τεχνών, οι Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι από τους Μεταλλειολόγους,
τους Χημικούς Μηχανικούς, τους
Ναυπηγούς, το ΣΕΜΦΕ, την ΗΜΜΥ,
το Πολιτικό Νομικής κ.α. 

Η Βασίλεια Χαρλαύτη από την κα-
τειλημμένη ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας
δήλωσε στην ΕΑ: «Αποφασίσαμε να
κλείσουμε τη σχολή μας και να κατέ-
βουμε στην απεργία. Οι φοιτητές δεν
διαχωρίζουμε τον αγώνα μας από αυ-
τόν των εργατών και των προσφύ-
γων. Γίνονται περικοπές συνεχώς σε
Παιδεία και Υγεία, ενώ η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δίνει λεφτά για την εμ-
πλοκή σε πολέμους. Η απάντηση μας
είναι απεργίες και καταλήψεις. Αυτό
αποφασίσαμε στη συνέλευσή μας,
δύο φορές τον τελευταίο μήνα. Δια-
γραφή του χρέους οριστική, τέλος τα
Μνημόνια, τα χρήματα να πάνε στους
φοιτητές και τους εργάτες».

Τη συγκέντρωση που ξεκίνησε
από το Μουσείο στήριξαν και οι δυ-
νάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με μαζική πα-
ρουσία. Από το Μουσείο-Πολυτε-
χνείο ξεκίνησαν και μπλοκ όπως ο
ΣΕΦΚ, η Πρωτοβουλία Αγώνα αυτο-

απασχολούμενων-μισθωτών Οδον-
τιάτρων, η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων για το Συντονισμό,
ο Σύλλογος Βιβλίου και Χάρτου, το
ΣΒΕΜΚΟ, το κοινό σωματείο σε Vo-
dafone, Wind και Victus, αλληλέγ-
γυοι στη ΒΙΟΜΕ, οι Σύλλογοι Δασκά-
λων «Αριστοτέλης», Αιγάλεω και
«Γληνός», η Πανελλήνια Ένωση Συν-
ταξιούχων Εκπαιδευτικών, το Συντο-
νιστικό Αναπληρωτών και Αδιόρι-
στων Εκπαιδευτικών, το Σωματείο
Μεταφραστών-Διορθωτών, το σωμα-
τείο στη ΝΟΚΙΑ, κ.ά. 

Εκεί διαδήλωναν και οι εργαζόμε-
νοι από την Ομοσπονδία Τσιμέντων
Ελλάδας. Ο Βαγγέλης Χατζάρας,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας εί-
πε: «Πιστεύω ότι έχει μεγάλο νόημα
η σημερινή απεργία. Έχει κόσμο.
Πλέον οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν
άλλο αυτή την πολιτική των Μνημο-
νίων που συνεχίζει η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Συνεχίζουν σε μεγαλύτε-
ρο βαθμό αυτό που έκαναν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. Η απεργία
είναι μια απάντηση σε αυτούς. Εμείς
καταφέραμε να υπογράψουμε μια
κλαδική σύμβαση που δεν έχει μει-
ώσεις. Βέβαια, έγινε το κλείσιμο του
εργοστασίου στη Χαλδίδα από τη La-
farge. Αυτό είναι το πιο μελανό ση-
μείο σε μας. Τα αιτήματα μας είναι
πολιτικά. Η κατάσταση που υπάρχει
αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα πρέπει
να αλλάξει. Η κυβέρνηση που έλεγε
ότι θα τα καταργήσει όλα με ένα νό-
μο έχει περάσει πράγματα που δεν
τα κάνανε οι προηγούμενες νεοφιλε-
λεύθερες κυβερνήσεις. Δεν μπορού-
με να κάνουμε ότι λένε οι δανειστές,
πρέπει οι εργαζόμενοι να βγούμε
μπροστά. Αυτή είναι η μόνη λύση». 

Ακολουθούσε η ΛΑΕ, το ΕΕΚ, ορ-
γανώσεις του αναρχικού-αυτόνομου
χώρου (Ροσινάντε, ΟΡΜΑ κ.ά.), ενώ
νωρίτερα είχε ξεκινήσει την πορεία

η Λαϊκή Αριστερή Αντιμπεριαλιστική
Συνεργασία (ΛΑΑΑΣ). Πανό είχαν
ακόμα το Σωματείο Σερβιτόρων-Μα-
γείρων, το Κίνημα Συνταξιούχων, το
Συνδικάτο Βάσης Εργαζόμενων με
Δίκυκλο κ.ά. 

Η διαδήλωση που ξεκίνησε από το
Πεδίον του Άρεως όπου καλούσε η
ΓΣΕΕ ακολούθησε τα μπλοκ που ξε-
κίνησαν από το Μουσείο. Πανό είχαν
οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Αμυντι-
κά Συστήματα (ΕΑΣ) Υμηττού, στην
ΕΘΕΛ, στην ΕΥΔΑΠ, στο Σκαραμαγ-
κά. 

Ο Αποστόλης Βασιλάρας από το
ΔΣ του Σωματείου των ΕΑΣ μας εί-
πε: «Για άλλη μια φορά τα τελευταία
χρόνια ο κόσμος είναι και πάλι στο
δρόμο. Μόνο με τον αγώνα κερδί-
ζουμε κάτι από αυτά που μας πή-
ραν. Στα Ελληνικά Αμυντικά Συστή-
ματα η σημερινή κυβέρνηση ακο-
λουθεί το δρόμο που ακολουθούσαν
οι προκάτοχοί της. Λόγια, λόγια, λό-
για και υποσχέσεις. Η κυβέρνηση
κάνει ό, τι μπορεί να την κλείσει. Θέ-
λουν να πουλήσουν τα «ασημικά»
της εταιρίας, τα περιουσιακά στοι-
χεία, τα οικόπεδα. Είμαστε πλέον
520 άτομα σε όλο τον Όμιλο, όταν
το 1981 που έπιασα εγώ δουλειά
στον Υμηττό ήμασταν 3500. Τώρα εί-
μαστε 2,5 μήνες απλήρωτοι». 

Οργανωμένα κατέβηκαν ακόμα η
ΟΤΟΕ, το σωματείο της Famar, η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων,
ο Σύλλογος Δανειζόμενου Προσωπι-
κού Τραπεζικού Τομέα, ο ΣΕΤΤΕΑ, η
Ομοσπονδία των Φαρμακουπαλλή-
λων, οι συνταξιούχοι του ΟΑΣΑ, η
Ομοσπονδία Επισιτισμού-Τουρι-
σμού, η Πρωτοβουλία Reworkers. 

Η Βασιλική Κωστοπούλου, γραμ-
ματέας του Συλλόγου Δανειζόμενου
Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα μας
είπε: «Παλεύουμε για την επαναφο-
ρά των συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων και των συλλογικών συμβάσε-
ων, αν και εμείς ενώ δουλεύαμε πάν-
τα μέσα στις τράπεζες ήμασταν
εκτός συμβάσεων. Αυτό θέμα μας
καίει. Η κατάσταση συνεχίζει να εί-
ναι δύσκολη μέσα στις τράπεζες. Οι
εργασιακές σχέσεις που έχουμε
εμείς πολύ φοβόμαστε ότι θα εξα-
πλωθούν και στους άλλους εργαζό-
μενους. Έχουμε καταγγείλει πάρα
πολλές φορές τις συνθήκες γαλέ-
ρας που επικρατούν, απλήρωτες
υπερωρίες και συμπεριφορά εκδικη-
τική όχι απλώς αντιεπαγγελματική». 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Φαρμακοϋπαλλήλων, Σταύρος Νου-
χάκης τόνισε: «Έχουμε φτάσει σε
μια εποχή που είναι αποδεκτό ότι
επειδή μια χώρα είναι σε Πρόγραμ-
μα, μπορεί να μην υπάρχουν εργα-
σιακά δικαιώματα, να μην υπάρχουν
συλλογικές συμβάσεις, να μην
υπάρχει τίποτα και αυτό να θεωρείτε
ευρωπαϊκό κεκτημένο. Νομίζω ότι
ήρθε η ώρα να πάρει την κατάσταση
στα χέρια του το εργατικό κίνημα». 

Από το Σωματείο Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ μας μίλησε ο Σπύρος Σαλμάς:
«Έχουμε δουλέψει 35 με 40 χρόνια
ο καθένας. Και δεν περιμέναμε να
φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μας
έχουν φτάσει σε μεγάλη εξαθλίωση
και δεν πάει άλλο».

Στην Αθήνα είχαν ταξιδέψει εργα-
ζόμενοι με τα Εργατικά Κέντρα της
Πάτρας, του Βόλου και της Κορίν-
θου: «Πρέπει με όλες μας τις δυνά-
μεις, ενωτικά και αγωνιστικά, να
σταματήσουμε τον όλεθρο που βιώ-
νει η χώρα μας. Ζητάμε εργασία το
αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε αν-
θρώπου, ζητάμε την επαναφορά
όλων των κεκτημένων μας. Πρέπει
όλοι μαζί να περιφρουρήσουμε ό, τι
έχει απομείνει. Έχουμε έρθει από
την Πάτρα εμποροϋπάλληλοι, ιδιωτι-
κοί υπάλληλοι, από τη ΔΕΗ και τον
ΟΤΕ, σχολικές καθαρίστριες» μας εί-
πε η Σταυρούλα Παναγοπούλου-Νι-
κολάου, πρόεδρος του ΕΚ Πάτρας. 

Από την Ομόνοια ξεκίνησαν νωρί-
τερα το πρωί οι Ομοσπονδίες και τα
σωματεία που συσπειρώνονται στο
ΠΑΜΕ. Με μαζικά μπλοκ και συνθή-
ματα κατευθύνθηκαν προς το Σύν-
ταγμα. 

Την προηγούμενη μέρα, στις 7 Δε-
κέμβρη, απέργησαν οι εργαζόμενοι
των ΜΜΕ. Το παρόν έδωσαν μεταξύ
άλλων οι Financial Crimes και η
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή.
Πολλοί απεργοί στη συγκέντρωση
που έγινε έξω από το κτίριο της
ΕΣΗΕΑ τόνιζαν ότι η απεργία τους
έπρεπε να είναι την ίδια μέρα με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
Ακολούθησε πορεία στη Βουλή.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 8/12



Νο 1253 , 14 Δεκέμβρη 2016

Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες - Υπάρχει λύση: Ανοίξτε ξανά τον ΟΕΚ

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Όχι Χριστούγεννα μέσα σε σκηνές και στο κρύο

Μ
πορούν να κλείσουν τα άθλια
στρατόπεδα συγκέντρωσης;
Μπορεί η χώρα να καλύψει

τις ανάγκες στέγασης των χιλιάδων
προσφύγων; Ποιο είναι το κόστος και
ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί; 

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν
εγκλωβιστεί γύρω στους 65.000 πρό-
σφυγες, ανάμεσά τους 20.000 παιδιά.
Απ’ αυτούς, 32.000 ζουν σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, ανάμεσά τους
πάνω από 12.000 παιδιά. Γύρω στις
10.000 πρόσφυγες ζουν σε νοικια-
σμένα ξενοδοχεία και σε καταλήψεις
στέγης. Οι ανάγκες για στέγαση υπο-
λογίζονται σε 10.000 κατοικίες.

Σύμφωνα με μελέτη του Παρατη-
ρητήριου Οικονομικών και Κοινωνι-
κών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργα-
σίας της ΓΣΕΕ μεταξύ 2011 και 2013
οι άστεγοι στον δρόμο έφτασαν τους
2.360 από 630 (αύξηση 274,6%). Εί-
ναι κατανοητό πως από το 2013 μέ-
χρι σήμερα οι αριθμοί έχουν προφα-
νώς μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
Η πιο διευρυμένη πληθυσμιακά ομά-
δα είναι τα άτομα που διαβιούν σε
επισφαλή κατοικία. Ακόμα και οι πιο
συντηρητικές καταμετρήσεις παρα-
δέχονται πως οι άνθρωποι που ζουν
στο δρόμο, σε εγκαταλελειμμένα ή
σε κατοικίες χωρίς ρεύμα, νερό, κλπ
φτάνουν ίσως και ξεπερνάνε τις
10.000 στην Αθήνα και τις 15.000 στο
λεκανοπέδιο. Πανελλαδικά σε αυτή
την κατάσταση ζουν πάνω από
40.000 άνθρωποι. Άλλες 10.000 κα-
τοικίες χρειάζονται για την άμεση κά-
λυψη αυτών των αναγκών.

Μπορούν, λοιπόν να βρεθούν
20.000 κατοικίες για να καλυφθούν οι
άμεσες ανάγκες στέγασης; Ποιος
μπορεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο πρό-
γραμμα στέγασης προσφύγων, αστέ-
γων, απόρων και φτωχών; 

Μέχρι το 2012 που καταργήθηκε, ο
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
(ΟΕΚ) κάλυπτε το 96% των δημόσιων
κατασκευαστικών επενδύσεων στέ-
γης. Ο ΟΕΚ αποτέλεσε τον μεγαλύτε-
ρο κατασκευαστικό φορέα κατοικίας
και ταυτόχρονα κύριο όργανο κοινω-
νικής στεγαστικής πολιτικής της χώ-
ρας. Στα 59 χρόνια συνολικής λει-
τουργίας του, έχει παραχωρήσει πά-
νω από 700.000 ιδιόκτητες κατοικίες. 

Οι πόροι για αυτή την τεράστια πα-
ραγωγή κοινωνικής κατοικίας ΔΕΝ
προέρχονταν από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό αλλά από μισθολογικές
και εργοδοτικές εισφορές. Όλοι οι
εγγεγραμμένοι στο ΙΚΑ και στα υπό-
λοιπα εργατοϋπαλληλικά ταμεία εισέ-
φεραν το 1% των μισθολογικών τους
εσόδων προς τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ
(Οργανισμός Εργατικής Εστίας) ενώ
οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι να
εισφέρουν 0,75% των μισθολογικών
δαπανών για κάθε εργαζόμενο. Αυτό

δημιούργησε ένα τεράστιο αποθεμα-
τικό που ακόμα και σήμερα, μετά τα
κουρέματα, βρίσκεται δεσμευμένο
στην Τράπεζα της Ελλάδας και ξε-
περνάει τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Προγράμματα στέγασης

Το 2012 η κυβέρνηση των Σαμαρο-
βενιζέλων έριξε μαύρο σε δεκάδες
δημόσιους οργανισμούς και ιδρύμα-
τα. Ένα από τα μεγαλύτερα κλεισίμα-
τα ήταν αυτό του ΟΕΚ. 

“Ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρ-
χουν πανελλαδικά πάνω από 350 σχε-
δόν έτοιμες κατοικίες, πάνω από 55
από αυτές στην Αθήνα. Μιλάμε για
μεγάλα διαμερίσματα που μπορούν
να στεγάσουν οικογένειες. Πέρα από
αυτό όμως ένας οργανισμός κοινωνι-
κής στέγασης θα μπορούσε να εξαγ-
γείλει διαφόρων ειδών προγράμματα
άμεσης στέγασης. Τεχνικά υπάρχουν
λύσεις. Με τα 200 εκατομμύρια που
υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλά-
δας μπορείς να κάνεις τα πάντα και
να λύσεις το πρόβλημα σε πολύ γρή-
γορο χρονικό διάστημα”, αναφέρει
στην Ε.Α. ο Γιάννης Ασημακόπουλος,
ταμίας του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλ-
λόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ.ΟΕΕ –
τ.ΟΕΚ, εξηγώντας πως μέσα από ένα

δημόσιο κατασκευαστικό πρόγραμμα
μπορείς να δημιουργήσεις προϋπο-
θέσεις για να βρουν δουλειά χιλιάδες
κόσμος αφού υπάρχουν 62 διαφορε-
τικά επαγγέλματα που σχετίζονται με
την οικοδομή.

“Η πιο γρήγορη λύση είναι η επι-
σκευή κλειστών κτηρίων τα οποία τα
έχει καταγεγραμμένα το κράτος. Κά-
ποια ανήκουν στην Πρόνοια. Σαν
ΟΕΚ έχουμε ανεκμετάλλευτα οικόπε-
δα σε όλη την Ελλάδα που μπορούν
να χτιστούν αξιοπρεπείς, έστω πρό-
χειροι οικίσκοι, ώστε να φύγουν από
τις σκηνές οι άνθρωποι που ζουν σε
απαράδεκτες συνθήκες αλλά και να
μεταφερθεί κόσμος που ζει στους
δρόμους. Ο ΟΕΚ έχει και τους πό-
ρους και τους χώρους και την τεχνο-
γνωσία και οι εργαζόμενοί του είναι
ακόμα παρόντες”, μας λέει ο πρό-
εδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου
Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ.ΟΕΕ – τ.ΟΕΚ
Κωνσταντίνος Λιβέρης.

Επίσης, τα κονδύλια που φτάνουν
στην Ελλάδα μέσω της ΕΕ ή του ΟΗΕ
ξεπερνούν το 1 δις ευρώ ετησίως,
ένα κονδύλι που σπαταλιέται στις
ΜΚΟ χωρίς να εξασφαλίζεται καμιά
δυνατότητα μόνιμης κι αξιοπρεπούς
εγκατάστασης για τους πρόσφυγες
του πολέμου. 

“Η καραμέλα που χρησιμοποιούν
είναι πως δεν έχουν τα χρήματα και
δεν τους αφήνει η τρόικα να ξοδέ-
ψουν για κοινωνικές δαπάνες. Όμως
αυτά τα χρήματα ΔΕΝ είναι από τον
προϋπολογισμό του κράτους αλλά
από αποθεματικά και εισφορές. Δεύ-
τερον, ενώ έχουν καταργηθεί με τα
μνημόνια οι εργοδοτικές εισφορές
στο βωμό της ψεύτικης ανταγωνιστι-
κότητας που θα προέλθει με τη μεί-
ωση του μισθολογικού κόστους, συ-
νεχίζουν να παρακρατούν στο ακέ-
ραιο τις εισφορές των εργαζόμενων.
Οι εισφορές εισπράττονταν από το
ΙΚΑ και καταβάλλονταν στον Οργανι-
σμό. Οι ίδιοι υπολογίζουν πως μιλάμε
για πάνω από 200 εκ. ευρώ το χρόνο.
Αν σκεφτεί κανείς πως τα τελευταία 4
χρόνια δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευ-
ρώ για κάλυψη στεγαστικών αναγκών
αντιλαμβανόμαστε πως χρωστάνε
στην κοινωνική κατοικία πάνω από 1
δις. Αυτό είναι ποσό που μπορεί να
καλύψει όλες τις στεγαστικές ανάγ-
κες της χώρας”, τονίζει ο Γιάννης
Ασημακόπουλος.

Η πραγματικότητα είναι πως υπάρ-
χουν οι δυνατότητες κάλυψης των
στεγαστικών αναγκών των προσφύ-
γων, των αστέγων, των απόρων, των
φτωχών. Χιλιάδες κληροδοτήματα, η
εκκλησιαστική περιουσία, η περιου-
σία ιδρυμάτων, τα Ολυμπιακά Ακίνη-
τα, η περιουσία του δημόσιου και των
δήμων αντί να μπαίνουν στο σφυρί
του υπερταμείου και της Ελληνικά
Ακίνητα Α.Ε. θα μπορούσαν να απαλ-
λοτριωθούν και να καλύψουν άμεσα
τις ανάγκες στέγασης. Είναι επιλογή
των κυβερνήσεων με τις οδηγίες της
ΕΕ να θυσιάζονται οι κοινωνικές
ανάγκες στο βωμό του κέρδους. 

Κυριάκος Μπάνος

Ό
λα τα προβλήματα διαβίω-
σης που αντιμετωπίζουν οι
πρόσφυγες, από τα πιο προ-

φανή (κακό φαγητό, κρύο, δύσκολη
μετακίνηση) μέχρι τα πιο σύνθετα
(απομόνωση, απόγνωση, καταστροφή
σωματικής και ψυχικής υγείας), δι-
αιωνίζονται και μεγαλώνουν, όσο χι-
λιάδες άνθρωποι ζουν σε σκηνές, σε
χώρους χωρίς κτίρια ή με κτίρια-κου-
φάρια.

Οι επιλογές που έχει κάνει η κυβέρ-
νηση στη στέγαση των προσφύγων,
υπακούν μία προς μία στην πολιτική
της απομόνωσής τους και της εφαρ-
μογής της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας-
Ελλάδας: θα βρίσκονται σε καθεστώς
κράτησης με προοπτική να απελα-
θούν. Δεν πρόκειται για φιλοξενία.
Ακόμη και στις ημι-ανοιχτές ή εντε-
λώς ανοιχτές δομές, το αποτέλεσμα
είναι ίδιο: ο εγκλεισμός και ο εγκλωβι-
σμός.

«Παραβατικούς» ονομάζει ο Μουζά-
λας τους πρόσφυγες και μετανάστες
που εξεγείρονται. Πατώντας σε αυτή
τη ρητορική, δηλώνει ότι θα επιχειρή-
σει την κλιμάκωση του εγκλεισμού,
στήνοντας νέα και πιο αυστηρά hot
spot. Οι βαλτωμένες διαδικασίες ασύ-
λου, η έλλειψη ενημέρωσης και κυ-
ρίως οι συνθήκες ζωής στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης στα οποία είναι
εγκλωβισμένοι εδώ και μήνες οι πρό-
σφυγες είναι οι αιτίες των εξεγέρσε-
ων. Όλες είναι συνυφασμένες με το
γεγονός ότι οι πρόσφυγες στοιβάζον-
ται σε άθλιες δομές, απομακρυσμέ-
νες από τον αστικό ιστό.

Μόνο η στέγαση σε οργανωμένες
προσφυγικές κατοικίες μέσα στα
αστικά κέντρα θα μπορούσε να απο-
τελεί τη ραχοκοκαλιά μιας ολοκληρω-
μένης φιλοξενίας των προσφύγων και
ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.
Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, αποχέ-
τευση, θέρμανση-κλιματισμός, ίντερ-
νετ, πυρασφάλεια, είναι υποδομές
που δεν μπορούν να κατασκευαστούν
σε αχανείς εκτάσεις με κοντέινερ και
σκηνές. Σε κτίρια προσφυγικής κατοι-
κίας θα μπορούσαν επίσης να στεγα-
στούν και να λειτουργήσουν μια σει-
ρά υπηρεσίες που χρειάζονται καθη-
μερινά, όπως: μαγειρεία, διερμηνείς,
ψυχολόγοι, νηπιαγωγεία, γραφεία
ενημέρωσης (δεν είναι λίγες οι προ-
σπάθειες που έχουν γίνει από αλλη-
λέγγυους και εργαζόμενους να υπάρ-
ξουν τέτοιες υπηρεσίες στα στρατό-
πεδα, αλλά δεν καταφέρνουν να λει-
τουργήσουν και διαλύονται). Οι προ-
σφυγικές κατοικίες θα πρέπει να βρί-
σκονται μέσα στον ιστό της πόλης και
με επιπλέον γραμμές και δρομολόγια
λεωφορείων για να έχουν όλοι πρό-
σβαση σε υγεία, παιδεία και υπηρε-
σίες ασύλου.

Σ
χεδόν σε κανένα στρατό-
πεδο δεν υπάρχει θέρ-
μανση. Στα περισσότερα

στρατόπεδα υπάρχουν ακόμη
χιλιάδες άτομα σε σκηνές. Τα
κοντέινερ που προστίθενται,
χρησιμοποιούνται κατά προτε-
ραιότητα για γραφεία του
υπουργείου και των ΜΚΟ. Οι
πρόσφυγες αναγκάζονται να
ανάβουν καθημερινά φωτιές για
να ζεσταθούν, με τεράστιους
κινδύνους: με τον αέρα του χει-
μώνα και τη μία σκηνή δίπλα
στην άλλη, περιστατικά όπως η
φωτιά της Μόριας κάθε άλλο
παρά δυστυχήματα που «θα
μπορούσαν να γίνουν οπουδή-
ποτε» είναι.

Σε πολλά στρατόπεδα δεν
υπάρχει εγκατάσταση για ρεύ-
μα παρά μόνο για τις υπηρεσίες
που τα διαχειρίζονται. Η Μαλα-
κάσα για παράδειγμα είναι ένα
από τα πιο κρύα και σκοτεινά
σημεία της Αττικής και οι πρό-
σφυγες εκεί μεταφέρουν το
ρεύμα από τα κοντέινερ στις
σκηνές τους με αυτοσχεδια-
σμούς, διότι η ζωή χωρίς ρεύ-
μα, ειδικά σε ένα τέτοιο μέρος,
είναι αδύνατη. Το μονίμως λα-
σπωμένο έδαφος του στρατο-
πέδου σε συνδυασμό με τα γυ-
μνά καλώδια είναι ένας τερά-
στιος κίνδυνος, ιδίως για τα
εκατοντάδες παιδάκια του κα-
ταυλισμού.

Η υγιεινή είναι δύσκολο να
διατηρηθεί σε χώρους με εκα-
τοντάδες ή και χιλιάδες άτομα
σε σκηνές ή κοντέινερ. Σε ορι-
σμένα στρατόπεδα όμως, όπως
στη ΒΙΑΛ της Χίου, φαίνεται επι-
πλέον να είναι ζήτημα μηδαμι-

νής προτεραιότητας, μια και
δεν λειτουργούν αφαλάτωση
και τουαλέτες. Βρύσες που
υπάρχουν στη γύρω περιοχή
λειτουργούν σε χαμηλή πίεση
για να μη γίνεται κατανάλωση.

Η ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη είναι μια ακόμη πτυχή
της ζωής στα στρατόπεδα που
πλήττεται άμεσα από την έλλει-
ψη υποδομών: πουθενά δεν
υπάρχει πλήρης εξοπλισμός
που θα αντιστοιχούσε σε ένα
πρωτοβάθμιο κέντρο και ό,τι
υπάρχει στεγάζεται στην καλύ-
τερη περίπτωση σε κοντέινερ. 

Αρνείται

Η διατροφή στα περισσότερα
στρατόπεδα γίνεται με catering,
3 φορές τη μέρα. Η μονοτονία
και η κακή ποιότητα του φαγη-
τού (σχεδόν πουθενά δεν είναι
μαγειρευτό, ενώ σε πολλά
στρατόπεδα έρχεται κατεψυγ-
μένο και μισοζεσταίνεται σε
φούρνους μικροκυμάτων) έχει
κάνει πολύ κόσμο να αρνείται
πλέον να το φάει, ενώ στήνον-
ται αυτοσχέδια μαγειρεία με
θράκες και φωτιές, με τους κιν-
δύνους που αυτές εγκυμονούν. 

Η επικοινωνία σε τέτοιες συν-
θήκες είναι επίσης δύσκολη. Η
ενημέρωση για τις διαδικασίες
χορήγησης ασύλου, το ιατρικό
ιστορικό, η συνεννόηση μεταξύ
προσφύγων διαφορετικών εθνι-
κοτήτων και άλλα παρόμοια ζη-
τήματα που σε καθημερινή βά-
ση χρειάζονται μετάφραση, πέ-
φτουν συνήθως στις πλάτες είτε
αλληλέγγυων είτε μεταναστών.

Τα περισσότερα στρατόπεδα
δεν έχουν ίντερνετ. Η επικοινω-

νία με τον έξω κόσμο και με τις
οικογένειες των προσφύγων εί-
ναι κι αυτή γεμάτη εμπόδια.
Πρόκειται για ένα μεγάλο βά-
ρος που έρχεται να προστεθεί
στον ξεριζωμό που υπέστησαν
οι πρόσφυγες από τις χώρες
τους αλλά και στην απομόνωση
που υφίστανται στην Ελλάδα.

Μέσα στο στρατόπεδο δεν εί-
ναι δυνατόν να γίνει διάκριση
κοινού και προσωπικού χώρου,
πράγμα που δημιουργεί από
στρες μέχρι προστριβές, ή το
να μη θέλουν να εξετάζονται
από γιατρούς. Στο Ελληνικό και
τη Softex για παράδειγμα, ο χώ-
ρος οριοθετείται με υφάσματα.

Τα περισσότερα στρατόπεδα
βρίσκονται απομακρυσμένα από
κατοικημένες περιοχές. Η μετα-
κίνηση από και προς αυτά είτε
είναι δύσκολη (χρειάζεται περ-
πάτημα άνω της μίας ώρας), εί-
τε επικίνδυνη (βρίσκονται δίπλα
σε εθνικές οδούς που οι πρό-
σφυγες χρειάζεται να διασχί-
σουν), είτε κοστίζει (προαστια-
κός, ΚΤΕΛ), είτε δεν έχει νόημα
λόγω απόστασης και συνοδεύε-
ται από την απειλή της σύλλη-
ψης. Είτε όλα αυτά μαζί.

Υπάρχουν επιπλέον τα στρα-
τόπεδα όπως αυτό του Σκαρα-
μαγκά που η ίδια τους η τοπο-
θεσία είναι μια εγκληματική επι-
λογή: ανάμεσα σε διυλιστήριο
και ναυπηγείο, τα λύματα, τα
αέρια και το βιομηχανικό θόρυ-
βο, μια περιοχή χαρακτηρισμέ-
νη ως «τοξικός βάλτος» είναι
επίσημα ακατάλληλη για κατοι-
κία. Τέτοιες επιλογές είναι
πραγματική υγειονομική βόμβα.

Αφροδίτη Φράγκου

Π
άνω από 700 ήταν οι
εργαζόμενοι στους
ΟΕΚ/ΟΕΕ το 2012

όταν έπεσε μαύρο στους ορ-
γανισμούς. 

Πολλοί από αυτούς βγή-
καν σε διαθεσιμότητα ωστό-
σο οι αγώνες εκείνης της πε-
ριόδου ανάγκασαν την κυ-
βέρνηση να μεταφέρει τους
εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. 

“Οι εργαζόμενοι που βρι-
σκόμασταν στον ΟΕΚ και
στον ΟΕΕ δημιουργήσαμε τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλή-
λων ΟΑΕΔ – τ.ΟΕΕ – τ.ΟΕΚ.
Ένα από τα καταστατικά αιτή-
ματα του συλλόγου ήταν και
παραμένει η επανίδρυση των
οργανισμών. Είναι οργανισμοί
με καίρια σημασία για το κοι-
νωνικό κράτος. Το κλείσιμό
τους είχε άμεσες επιπτώσεις
στις κοινωνικές παροχές” εξη-
γεί στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Κωνσταντίνος Λιβέρης.

“Σήμερα έχουμε μείνει γύ-
ρω στα 450 άτομα που βρι-
σκόμασταν πριν στον ΟΕΚ
και τον ΟΕΕ και έχουμε μετα-
φερθεί στον ΟΑΕΔ. Ανάμεσά
μας υπάρχουν 200 μηχανικοί
εξειδικευμένοι για τη μελέτη
προγραμμάτων κοινωνικής
στέγασης. 

Έχουμε εκπονήσει μελέτες
που εξηγούμε πως υπάρχουν
και οι πόροι και οι δυνατότη-
τες να καλυφθούν οι στεγα-
στικές ανάγκες. Πρέπει όμως
να ξανασυστήσουν αυτή τη
δομή να δώσουν τους πό-
ρους που έχουν αφαιρέσει
και να το βάλλουν μπροστά.
Πρόκειται για μια καθαρά πο-
λιτική απόφαση. Προφανώς
και οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις δεν ήθελαν καν να
ακούσουν για κάτι τέτοιο.
Από τη μεριά μας συνεχίζου-
με να διεκδικούμε αυτή την
προοπτική”. 

Κυκλοφορεί 
το Ημερολόγιο 

2017 της

ΚΕΕΡΦΑ

Στο στρατόπεδο του Κατσικά
έχουν μείνει γύρω στα 200 άτο-

μα. Υπάρχουν 45 κοντέινερ αλλά
ακόμα μένουν πολλοί σε σκηνές.
Κάνει πολύ κρύο, τώρα το χειμώνα
έχει -5 βαθμούς, δεν έχει θέρμανση.
Όταν βρέχει έχει πολλή υγρασία,
γενικότερα έχει υγρασία εδώ στα
Γιάννενα. Όταν βάζουν οι πρόσφυ-
γες θέρμανση, πέφτει το ρεύμα.
Δεν ξέρω αν πέφτει η ασφάλεια ή
αν το κόβουν, πάντως δεν μπορούν
να βάλουν θέρμανση. 

Καϊσέρ Αλί Σαχζάντ
αλληλέγγυος στο στρατόπεδο 

Κατσικά, Γιάννενα

Στο Ελληνικό ζούμε γύρω στα
600 άτομα. Έχουμε στήσει σκη-

νές μέσα στα κτίρια του αεροδρομί-
ου. Δεν υπάρχει πουθενά θέρμανση
και κάνει πολύ κρύο. Με τις βροχές
καμιά φορά μπαίνει το νερό μέσα.

Το φαγητό είναι catering, καλύτε-
ρο από παλιά, αλλά λιγότερο. Παλιά
ερχόταν ακόμη και ληγμένο. Βρύ-
σες με τρεχούμενο νερό δεν έχει.

Οι περισσότεροι δε βγαίνουν έξω,
είναι όλη μέρα στο στρατόπεδο και
δεν έχουν τι να κάνουν. Δε βγαίνουν
διότι δεν έχουν πού να πάνε, αλλά
και γιατί οι αρχές τους λένε διαρ-
κώς ψέματα και τους απειλούν ότι
θα συλληφθούν έξω. Τα παιδιά δεν
πάνε σχολείο.

Δεν έχουμε wifi στο στρατόπεδο.
Για να επικοινωνήσουμε με τους δι-
κούς μας το μόνο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να αγοράζουμε κάρ-
τες sim.

Μασούντ Καχάρ, Ελληνικό

Οι πρόσφυγες χρειάζονται οργα-
νωμένη ενημέρωση. Και να

τους κάνουμε να καταλάβουν ότι εί-
μαστε μαζί τους, ότι όπως είμαστε
εμείς, θέλουμε να είναι κι αυτοί. Να
δείξουμε αγάπη και αλληλεγγύη.
Έτσι δε θα γίνονται και έκτροπα
στα σημεία που μένουν. Θέλει υπο-
μονή κι επιμονή.

Βασίλης, εργαζόμενος 
στο στρατόπεδο Σκαραμαγκά

Πέρα από τα μεγάλα προβλήμα-
τα του στρατοπέδου, ακόμα

ένα είναι ότι το διαχειρίζεται ο
στρατός. Αυτό βλέπουν οι πρόσφυ-
γες εκεί, στρατό. Αλληλέγγυους δε
βλέπουν πια, πάνε κάποιοι μήνες
τώρα που μας έχουν διώξει. Για ένα
διάστημα πιο πριν, μας φακέλωναν,
μας ελέγχανε διεξοδικά για να
μπούμε.

Κώστας, αλληλέγγυος 
στη Μαλακάσα

Το στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων στην Σόφτεξ, Θεσσαλονίκη Διαδήλωση εργαζομένων του ΟΕΚ το 2012
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Τεράστια κατακραυγή ξεσήκωσε η εισβολή
των υπόδικων Λαγού, Παναγιώταρου, Μπαρμ-
παρούση, σε εκδήλωση που γινόταν με αφορ-
μή την παγκόσμια ημέρα Δικαιωμάτων στην
ΕΣΗΕΑ, τη Δευτέρα 12/12. Την εκδήλωση
διοργάνωσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμ-
φωνιών του Ελσίνκι με τη συμμετοχή και του
Τουρκικού Κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φι-
λίας της μειονότητας της Θράκης, ΚΙΕΦ/DΕΒ
με θέμα: «Οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα
και οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών”.  

“Η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει προς πάσα κατεύθυν-
ση ότι ουδείς μπορεί να ακυρώσει τον θεσμικό
της ρόλο, ως υπερασπιστή της ελευθερίας της
έκφρασης και να εμποδίσει την υποχρέωσή
της και ως πνευματικού Σωματείου να δίνει βή-
μα για την υπεράσπιση των πολιτικών, κοινωνι-
κών και ατομικών δικαιωμάτων. Καμιά απειλή,
καμιά αντίδραση, όποιας μορφής, δεν πρόκει-
ται να μας επιβάλει λογοκρισία. Αίσθηση, πάν-
τως, προκαλεί η «διακριτικότητα» που επέδει-

ξαν στην περίπτωση αυτή της βίαιης εισβολής
στην ΕΣΗΕΑ και όσων μεσολάβησαν οι αστυ-
νομικές αρχές”, ανακοίνωσε το σωματείο των
δημοσιογράφων.

Όπως κατήγγειλε στο CNN Greece, ο Εκ-
πρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Παναγιώτης Δη-
μητράς, η Χ.Α μέσα από τις ιστοσελίδες της,
είχε προειδοποιήσει ότι θα διακόψει την εκδή-
λωση και οι διοργανωτές με τη σειρά τους εί-
χαν ζητήσει από την αστυνομία να πάρει τα μέ-
τρα της αλλά όταν έφτασαν στην ΕΣΗΕΑ ανα-
κάλυψαν ότι δεν υπήρχε κανείς αστυνομικός.
Ο Π. Δημητράς δήλωσε ότι αφιερώνει την ει-
σβολή της Χρυσής Αυγής στον πρώην υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο, λέ-
γοντας: “Με τις δηλώσεις του ο πρώην υπουρ-
γός είναι σαν να λέει ότι αντί να βάλουμε ισό-
βια τους εγκληματίες του κοινού ποινικού δι-
καίου θα τους αφήσουμε ελεύθερους για να
τους ενσωματώσουμε. Όμως, οι δηλώσεις Πα-
ρασκευόπουλου περί ένταξης της Χρυσής Αυ-

γής, δείχνουν ουσιαστικά και τον τρόπο που
κυβερνούσε. Είναι ο χθεσινός υπουργός Δι-
καιοσύνης, που λίγο πολύ εξέφρασε τον τρό-
πο με τον οποίο διοικούσε, στο όνομα όλης
της κυβέρνησης”. 

“Το τελευταίο διάστημα οι νεοναζί εντείνουν
την επιχείρηση στοχοποίησης της μειονότητας
με άνοιγμα γραφείου-ορμητηρίου στη Ξάνθη.
Πήραν την απάντηση από την μαζική αντιφασι-
στική διαδήλωση στην Ξάνθη που τους απομό-
νωσε”, τόνισε σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ.
“Τώρα είναι η ώρα η ΕΣΗΕΑ και η ΠΟΕΣΥ να
απαιτήσουν να σταματήσει η προκλητική προ-
βολή των νεοναζί από τα ΜΜΕ και κυρίως από
την ΕΡΤ ενώνοντας την φωνή τους με την
απαίτηση της κοινωνίας. Να καλέσουν όλους
τους δημοσιογράφους να μην καλύπτουν ή να
προβάλουν τους τραμπούκους δολοφόνους.
Να πρωτοστατήσουν στην καμπάνια για την
καταδίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής”,
καλεί με κοινή ανακοίνωση ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και η -Αντικαπιταλιστική

κίνηση στα ΜΜΕ-Financial Crimes.  
Η εκδήλωση στην ΕΣΗΕΑ συνεχίστηκε κανο-

νικά. Παρέμβαση στην εκδήλωση έκανε και ο
Π. Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ, ο οποίος
αφού κατήγγειλε την Χρυσή Αυγή, το Καστελ-
λόριζο και τις δηλώσεις Παρασκευόπουλου
πους της στρώνουν το δρόμο, τόνισε ότι χρει-
άζεται μέτωπο ενάντια στην ισλαμοφοβία στην
Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, ενάντια στις
επιθέσεις σε βάρος της μειονότητας. Πρότεινε
ότι η λύση για την μειονότητα δεν είναι ο φιλε-
λευθερισμός αλλά η κοινή δράση με το εργατι-
κό και αντιρατσιστικό κίνημα. “Η μειονότητα
ψήφισε μαζικά ΣΥΡΙΖΑ αλλά κανένα κοινοβου-
λευτικό κόμμα δεν έχει υποστηρίξει τα δικαιώ-
ματά μας ούτε καν οι μειονοτικοί βουλευτές. Η
φωνή που ακούσατε (αναφερόμενος στον Πέ-
τρο) είναι η εξαίρεση” είπε ο αντιπρόεδρος
του ΚΙΕΦ/DEB, Οζάν Αχμέτογλου στο κλείσιμο
της εκδήλωσης.     

Κ.Θ.

Τάγματα εφόδου στην ΕΣΗΕΑ με τις πλάτες ΕΛ.ΑΣ - Kυβέρνησης

Τ
ις “σχέσεις αγάπης” μεταξύ
εργοδοτών και χρυσαυγιτών
ανέδειξε η κατάθεση του Αθα-

νάσιου Καραμπέρη, θύματος της
επίθεσης στους συνδικαλιστές στο
Πέραμα στις 12/9/13, στην 109η
ημέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής
την Τρίτη 13 Δεκέμμβρη. Ο μάρτυ-
ρας, ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα,
μίλησε για μια δολοφονική επίθεση
που εξυπηρετούσε τους εργολά-
βους της Ζώνης ώστε κανείς εργα-
ζόμενος να μην μπορεί να σηκώσει
κεφάλι.

Η μαρτυρία του, η έκτη στη σειρά
για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ξεκί-
νησε με την περιγραφή των γεγονό-
των εκείνης της βραδιάς. Όσα είπε
επιβεβαίωσαν τους προηγούμενους
μάρτυρες για τις δύο ομάδες των ει-
κοσιπέντε περίπου χρυσαυγιτών η
καθεμία, που εμφανίστηκαν από δύο
κάθετα στενά στο δρόμο όπου ο
ίδιος και οι σύντροφοί του, μέλη του
Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, του
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, έκαναν αφισο-
κόλληση και έγραφαν συνθήματα.
“Ενώθηκαν και σχημάτισαν παράτα-
ξη ημικυκλική γύρω μας, δεν μπο-
ρούσαμε να φύγουμε από πουθενά”,
είπε και συνέχισε “Κάποιοι φορού-
σαν κράνη, κάποιοι ήταν ξυρισμένοι,
οι περισσσότεροι φορούσαν μαύρα,
κάποιοι μπλούζες με το μαίανδρο.
Κρατούσαν στυλιάρια, κάποια με
καρφιά και βίδες”.

Όπως και οι άλλοι μάρτυρες, ο Α.
Καραμπέρης αναγνώρισε τον κατη-
γούμενο Πανταζή που μαζί με το Χα-
τζηδάκη ξεχώρισαν από τους υπό-
λοιπους, ενώ στη συνέχεια είδε τον
πρώτο να τον χτυπάει με ένα στυλιά-
ρι. “Φώναζαν τον Πουλικόγιαννη
(πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλ-

λου Αττικής) σε έξαλλη κατάσταση”,
συνέχισε, “και όλοι βρίζαν χυδαία:
'θα σας θάψουμε παλιοκομμούνια,
θα σας γαμήσουμε τις μάνες, εδώ
θα πεθάνετε'... τότε είδα ένα στιλιά-
ρι να κατεβαίνει στο κεφάλι του
Πουλικόγιαννη, το Σωτήρη να πέφτει
κάτω, ήταν το έναυσμα, το ξεκίνημα
της επίθεσης, έτσι το εξέλαβα εγώ,
γιατί τότε άρχισαν να χτυπάνε όλοι”.

Ο μάρτυρας τόνισε ότι η επίθεση
ήταν δολοφονική. “Στόχευαν στο κε-
φάλι, σήκωσα τα χέρια να προστα-
τευτώ, δέχτηκα πολλά χτυπήματα
στα χέρια, το θώρακα, την κοιλιά”,
περιέγραψε και μίλησε για το σπάσι-
μο στον καρπό του που τον ανάγκα-
σε να έχει νάρθηκα για δυόμισι μή-
νες. Σε ερώτηση της προέδρου γιατί
μιλά για δολοφονική επίθεση αφού
δεν υπήρξε νεκρός, ο μάρτυρας
απάντησε ότι “υπήρχαν όλες οι προ-

ϋποθέσεις, ο τρόπος, η περικύκλω-
ση, τα όπλα, η σφοδρότητα του χτυ-
πήματος”. “Από καθαρή τύχη δε
θρηνήσαμε θύματα” ήταν το συμπε-
ρασμά του.

Σχέδιο

Ο μάρτυρας απέρριψε τον ισχυρι-
σμό των χρυσαυγιτών περί τυχαίου
συμβάντος. “Ο τρόπος δράσης, τα
όπλα, οι ύβρεις και οι απειλές, έδει-
χναν οργανωμένο σχέδιο. Από μας
δεν υπήρξε καμία πρόκληση”, είπε.
Ενώ μετά πρόσθεσε ότι ήταν “μια
καλά συγκροτημένη ομάδα με πλή-
ρη πειθαρχία χωρίς παρεκκλίσεις”.
Στο ίδιο επέμεινε και όταν ρωτήθηκε
για τα όπλα κι αν τα βρίσκει κανείς
στο δρόμο. “Τα όπλα αυτά κατα-
σκευάζονται, θέλουν προεργασία”,
τόνισε.

Σχετικά με το κίνητρο της επίθε-

σης, ο μάρτυρας μίλησε για την
προσπάθεια των εργοδοτών να χτυ-
πήσουν το συνδικαλισμό στη Ζώνη,
να ρίξουν τα μεροκάματα, να μην
υπάρχουν συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας. “Εμείς παλεύουμε για
την καλυτέρευση της ζωής του αν-
θρώπου κι αυτό γίνεται κυρίως μέσα
από τα σωματεία όπου οι εργάτες
είναι οργανωμένοι”, είπε για να συμ-
πληρώσει στη συνέχεια ότι οι εργο-
λάβοι στηρίζονταν “στις πλάτες της
Χρυσής Αυγής” για να περάσει “η
τρομοκρατία κι έτσι κανείς να μη
μπορεί να σηκώσει κεφάλι”. Ως πα-
ράδειγμα ανέφερε τις δηλώσεις του
προέδρου του σωματείου που έστη-
σε η Χρυσή Αυγή στη Ζώνη με τις
οποίες επιτιθόταν στα υψηλά μερο-
κάματα και τις απεργίες που διώ-
χνουν τα πλοία (!). “Η σχέση εργο-
δοτών και Χρυσής Αυγής είναι 'σχέ-

ση αγάπης'”, είπε.
Οι ερωτήσεις των συνηγόρων της

πολιτικής αγωγής για τα τάγματα
εφόδου, για το αν και πώς τα εγκλή-
ματα συνδέονται με τη Χρυσή Αυγή
και τη ναζιστική του ιδεολογία, ξεσή-
κωσαν τους συνηγόρους υπεράσπι-
σης των χρυσαυγιτών. “Ως ηλεκτρο-
λόγος θα μας απαντήσει;” φώναξε
υποτιμητικά ένας εξ αυτών. Ενώ τον
ίδιο εκνευρισμό έδειξαν στις ερωτή-
σεις για το αν η ηγεσία της Χρυσής
Αυγής, Μιχαλολιάκος, Λαγός, Πανα-
γιώταρος κλπ γνώριζαν, επιδοκίμα-
ζαν κι έδιναν τις εντολές για τις επι-
θέσεις.

Η κατάθεση του Αθανάσιου Κα-
ραμπέρη θα συνεχιστεί στις 16 Δε-
κέμβρη στο Εφετείο. Νωρίτερα το
πρωί είχε ολοκληρωθεί η εξέταση
του Σταύρου Λεκοδημήτρη, επίσης
μέλους του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ και
θύματος της επίθεσης. Παρά τις
προσπάθειες των συνηγόρων των
χρυσαυγιτών να αποδομήσουν την
κατάθεσή του τόσο ως προς τον
σκοπό όσο και ως προς το κίνητρο
της επίθεσης, ο μάρτυρας επέμεινε
ότι στόχος των χρυσαυγιτών ήταν
“να μας φάνε” και κίνητρό τους “να
περάσουν το μήνυμά τους στην το-
πική κοινωνία και τη Ζώνη, να μάθει
όλος ο κόσμος ότι χτύπησαν τους
συνδικαλιστές και το ΚΚΕ”.

Λ.Β.

Οι επόμενες δικάσιμοι για
το Δεκέμβρη και το Γενάρη
είναι: 16/12, 19/12, 10/1,
16/1, 17/1, 24/1 και 25/1 
στο Εφετείο και 22/12, 
12/1, 19/1, 20/1 και 26/1 
στον Κορυδαλλό.

Eργοδότες - Χρυσή Αυγή, μια «σχέση αγάπης»



Τ
ο 2016 συμπληρώνονται 40 χρόνια από
την ίδρυση του Rock Against Racism
(RAR), του Ροκ ενάντια στο Ρατσισμό.

Δυο από τα ιδρυτικά μέλη, οι Roger Huddle
και Red Saunders, αποφάσισαν να  τιμήσουν
την επέτειο με το βιβλίο: “Reminiscences of
RAR: Rocking Against Racism 1976-1982”
(Αναμνήσεις από το RAR: Ροκάροντας κατά
του Ρατσισμού 1976-1982).

Το βιβλίο περιέχει προσωπικές αναμνήσεις
από 67 συμμετέχοντες εκείνης της περιόδου
στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό αλλά και το
ναζιστικό «Εθνικό Μέτωπο». Πέρα από τον
προφανή λόγο, ότι θέλαμε να θυμηθούμε μια
περίοδο πολύ σημαντική για όλους εμάς πριν
γεράσουμε τόσο που δεν θα θυμόμαστε, θέ-
λαμε επίσης να δείξουμε στις νεότερες γενιές
πως συνδέσαμε τις διάφορες πολιτιστικές
φόρμες, τη δράση στο δρόμο μαζί με τους πο-
λιτικούς αγώνες για να νικήσουμε τους ναζί
και να αντιστρέψουμε την άνοδο του ρατσι-
σμού μέσα στην εργατική τάξη στη Βρετανία. 

Στο κέντρο αυτής της μάχης ήταν μια επα-
ναστατική σοσιαλιστική οργάνωση, η οποία
γνώριζε ποιος είναι ο εχθρός και τι χρειαζόταν
για να τον νικήσουμε. Είναι σημαντικό να θυ-
μόμαστε ότι η ενωμένη δράση του RAR, του
Αντιναζιστικού Σύνδεσμου (Anti-Nazi League -
ANL) και της πρωτοβουλίας Μαθητές Ενάντια
στους Ναζί (School Kids Against the Nazis -
SKAN) κινητοποίησε πολλές, πάρα πολλές χι-
λιάδες, στους δρόμους, στα κλαμπ, στα καρ-
ναβαλικά φεστιβάλ-συναυλίες που οργάνωνε
το RAR, δίναμε τη μάχη ενάντια στην άνοδο
της δεξιάς και ταυτόχρονα χορεύαμε. 

Και τους νικήσαμε. Ο αγώνας ήταν πολύ
σκληρός. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους από τις ναζιστικές και ρατσιστικές επιθέ-

σεις. Συναυλίες δέχτηκαν επίθεση και  άνθρω-
ποι που φορούσαν κονκάρδες και σηματάκια
του αντιρα-
τσιστικού και
αντιφασιστι-
κού κινήμα-
τος δέχτη-

καν επιθέσεις και χτυπήθηκαν. Ολόκληρη η
αστυνομική δύναμη του αστικού κράτους κι-
νητοποιήθηκε για την υπεράσπιση των ναζί,
παρενοχλώντας και εκφοβίζοντας τις μειονό-
τητες των μαύρων και των ασιατών. Δύο αντι-
φασίστες σκοτώθηκαν από την αστυνομία.

Ουσιαστικά το βιβλίο το φτιάξαμε με τον
ίδιο τρόπο που φτιάξαμε και το RAR, απλά
αποφασίζοντας πως πρέπει να το κάνουμε. Η
ανάγκη για τη δημιουργία του RAR έγινε
ορατή όταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας
του στο Μπέρμιγχαμ τον Αύγουστο 1976 ο
Έρικ Κλάπτον από την σκηνή άρχισε να ξερ-
νάει βρώμικο ρατσιστικό δηλητήριο. Μαζί με
τον Red Saunders γράψαμε μια οργισμένη
επιστολή για τον Κλάπτον που δημοσιεύτηκε
σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες παίρνοντας

τεράστια δημοσιότητα. Στην επιστολή μας το-
νίσαμε την αναγκαιότητα για την δημιουργία
ενός πλατιού κινήματος ενάντια στο ρατσισμό
και καλέσαμε τον κόσμο να ενταχθεί στο RAR.
Η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Στη συνέχεια
έπρεπε να χτίσουμε το κίνημα.

Υπήρχαν δύο μορφές της μουσικής που
αναπτυσσόντουσαν την ίδια στιγμή. Η μια ήταν

το πανκ, από την αποξενωμένη εργατική τάξη
και τη λευκή νεολαία, και η άλλη το Ρέγγε, σαν
απάντηση της μαύρης νεολαίας που ζούσε
στις βρετανικές πόλεις στην συνεχιζόμενη
άνοδο του ρατσισμού. Ως RAR συνδεθήκαμε
και με τις δυο αυτές πολιτιστικές μορφές για
να δημιουργήσουμε τη βάση της προπαγάν-
δας μας.

Το RAR δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον
ίδιο τρόπο, οι ιστορικές συγκυρίες δεν είναι
ίδιες, έχουν αλλάξει. Όμως υπάρχουν δύο
συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από
τις εμπειρίες εκείνης της περιόδου και να βοη-
θήσουν τους αγώνες σήμερα.

Πρώτον, δώστε χώρο στην φαντασία των αν-
τιρατσιστών καλλιτεχνών, εικαστικών, μουσι-
κών ή λογοτεχνών για να μπουν σε αυτή τη μά-
χη. Αφήστε τους να είναι όσο τολμηροί θέλουν
στις εκφραστικές τους φόρμες και δεξιότητες,
συνδεθείτε με τα καινούρια ρεύματα στην τέ-
χνη.

Δεύτερον, και ακόμα πιο σημαντικό, κινητο-
ποιήστε όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε. Οι
φασίστες φοβούνται τις μάζες όσο και οι καπι-
ταλιστές. Οι αριθμοί είναι σημαντικοί σε αυτή
τη μάχη. Να πνίξουμε τους ναζί με τη δική
μας ανθρωπιά.

Roger Huddle 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, Βρετανία 
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Σ
τις 26 Νοεμβρίου του 1976 κυκλοφορούσε ένα 45άρι με
δύο τραγούδια ενός συγκροτήματος με το όνομα «Sex
Pistols». Τα τραγούδια ήταν το "Anarchy in the UK"  και

το "I Wanna Be Me".  Πριν μερικές μέρες είχε κυκλοφορήσει το
πρώτο βρετανικό punk single το "New Rose" των Damned. 

Το "Anarchy in the UK" ήταν η πρώτη ηχογράφηση των SP.
Με στίχους όπως: "είμαι ένας αντίχριστος, είμαι ένας αναρχι-
κός", "δεν ξέρω τι θέλω, αλλά ξέρω τον τρόπο να το αποκτήσω"
ήταν μία "γροθιά στο στομάχι" σε όλο το κοινωνικό και καλλιτε-
χνικό συντηρητισμό της εποχής, στιγμάτησε την ιστορία της
μουσικής και καθιέρωσε ένα καινούριο και επιδραστικό μουσι-
κό (και όχι μόνο) κίνημα: το βρετανικό punk.

Με την κυκλοφορία του και τις πρώτες συναυλίες των SP
εκατοντάδες νεανικά αυτοσχέδια συγκροτήματα σχηματίστη-
καν στη Βρετανία με την «αισθητική» του punk ηχογραφώντας
και διοργανώνοντας συναυλίες έξω από την μουσική βιομηχα-
νία της εποχής. Οπως εύστοχα επισημαίνει ο δημοσιογράφος
Τζον Σάβατζ: "Για το μεγαλύτερο μέρος των ακροατών τους, η
μουσική των Sex Pistols δεν ήταν παρά ένας θόρυβος που δεν
ξεχώριζες τίποτα. Σε κάθε συναυλία τους όμως, υπήρχαν ένα ή
δυο άτομα που ακούγοντάς τους, εγκατέλειπαν τα πάντα για να
τους ακολουθήσουν". Η διετία 1976 - 1977 ήταν μία διετία κυ-
ριαρχίας του punk. Άρχισαν να γίνονται γνωστά συγκροτήματα
(που αργότερα πήραν μυθικές διαστάσεις) όπως οι Clash, οι
Slits, οι Siouxsie and the Banshees, οι Buzzcocks, οι Damned
και πολλά άλλα. Το αποκορύφωμα ήταν τον  Οκτώβριο του
1977, όταν κυκλοφόρησε, από την «εναλλακτική» Virgin, o "ιε-
ρός δίσκος" στην "εκκλησία του punk" και  το μοναδικό (!) LP
των Sex Pistols: "Never mind the bollocks".

Ο John Lydon (ο frontman των SP) βλέπει την εμφάνιση του
punk σαν σύμπτωση: "όλα έγιναν επειδή έτυχε να περάσω εκεί-
νη την ημέρα μπροστά απ' την μπουτίκ του McLaren (μετέπειτα
παραγωγού των SP) φορώντας ένα t-shirt που έγραφε "I hate
Pink Floyd'".  Σίγουρα δεν ξέρουμε τι θα είχε επακολουθήσει αν
ο Lydon δεν γνώριζε τυχαία τα υπόλοιπα μέλη των SP στη
μπουτίκ και άμα δεν υπήρχαν οι SP με αυτή τη σύνθεση, αλλά
σίγουρα η εμφάνιση του punk δεν ήταν σύμπτωση. Υπήρχαν
όλες οι προϋποθέσεις.

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 η Βρετανία βρισκόταν στη
μέση μίας οικονομικής και πολιτικής κρίσης με την ανεργία και
φτώχεια στο ζενίθ. Σε όλη τη χώρα γίνοταν διαδηλώσεις κατά
της κυβέρνησης των Εργατικών. Η εργατική νεολαία έβραζε και
ήταν έτοιμη να εκραγεί. Αλλά αυτή είναι η μία όψη. Πρέπει να
δούμε ότι και το ίδιο το ροκ (η μουσική της νεολαίας) περνούσε

τη μεγαλύτερη κρίση του με το κυρίαρχο
ρεύμα, το progressive rock να ήταν τελείως
αποξενωμένο, χαμένο σε λαβύρινθους ακα-
τανόητων και εγκεφαλικών πειραματισμών,
απόμακρο όλο και περισσότερο από τα προ-
βλήματα της καθημερινής ζωής και της νεο-
λαίας. 

Το punk συνδύαζε στοιχεία από διάφορα
και ετερογενή μουσικά στυλ. Από τον David
Bowie και το glitter rock, από το αμερικάνικο
πρωτο-punk (Ramones, New York Dolls) και
από την reggae. H αισθητική των punks ήταν

η "άλλη πλευρά του νομίσματος" του glam rock. O “εργατι-
σμός”, η ατημελησιά και η γήινη εμφάνιση των punks αντιπαρα-
τίθεται άμεσα στον ναρκισισμό και την κομψότητα των σούπερ
σταρ του glam rock. 

Το punk ήταν μια μουσική επανάσταση, ένα κοινωνικό ξέσπα-
σμα και μία διέξοδος για μεγάλα κομμάτια της εργατικής νεο-
λαίας. Όμως, αυτοπαγιδεύτηκε στο "μήνυμα" που ήθελε να πε-
ράσει και έμεινε εγκλωβισμένο δημιουργικά (τρία μονότονα
ακόρντα να εναλλάσσονται). 

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της μουσικής δικαίωσε το
punk. Έσωσε ένα ετοιμοθάνατο ροκ με φρέσκες ιδεές και οι
ίδιοι οι πρώτοι punk πρωταγωνιστές, μετά το 1977, απελευθε-
ρώθηκαν δημιουργικά. Το λεγόμενο post-punk και το new wave
έβγαλαν αριστουργήματα που καθόρισαν σε τεράστιο βαθμό
την μουσική που ακούμε (και αγαπάμε) από τα 80s μέχρι και
σήμερα. 

Γιώργος Ράγκος

Πώς σταματήσαμε τους ναζί τη δεκαετία του ‘70
Ο Ρότζερ Χάντλ, από τους ιδρυτές

του Rock Against Racism,

μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη

To βιβλίο των Roger Huddle και Red Saunders,
“Reminiscences of RAR: Rocking Against Racism
1976-1982” που μόλις κυκλοφόρησε από τις
εκδόσεις Bookmarks θα το βρείτε στο Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο (Φειδίου 14).

Οι Clash 
το 1978 

σε συναυλία 
του RAR

40 χρόνια PUNK
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“Τον αριθμό 414 πήρε σήμερα στο ιστολόγιο της Πε-
ριφέρειας η δήθεν «απόφαση» της 38ης συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τον ΠΕΣ-
ΔΑ, παρότι ούτε η συζήτηση έγινε, ούτε η ψηφοφορία
έγινε ποτέ, όπως βεβαιώνουν άλλωστε και όλες οι πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης (εκτός από την παράταξη
της Χρυσής Αυγής) που ήταν παρούσες στη συνεδρία-
ση” καταγγέλουν σε κοινή τους ανακοίνωση η Αντικα-
πιταλιστική Ανατροπή στην Αττική και η Κίνηση Αντί-
στασης.

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου της
6/12, μέλη συλλογικοτήτων και κάτοικοι από τη Δυτική
και Ανατολική Αττική, ανέβηκαν στο προεδρείο, σήκω-
σαν πανό κατά του ΠΕΣΔΑ και ζήτησαν το κλείσιμο της
χωματερής της Φυλής. 

«Προφανώς το σημαντικό για την κ. Δούρου και την
παράταξή της είναι η υλοποίηση των κατευθύνσεων
της ΕΕ και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ώστε η δια-
χείριση των απορριμμάτων να ολοκληρωθεί σαν μια
μεγάλη, ιδιωτική μπίζνα, όπως άλλωστε συμβαίνει και
στις άλλες Περιφέρειες» καταλήγει η κοινή ανακοίνω-
ση. «Ο μόνος που μπορεί να ανακόψει αυτόν το δρόμο
είναι το κίνημα των κατοίκων της Αττικής, στον αγώνα
των οποίων είμαστε παρόντες και παρούσες, και μόνο
έτσι κατανοούμε το ρόλο μας ως αιρετών εκπροσώ-
πων του λαού της Αττικής. Και είναι βέβαιο ότι θα τους
σταματήσουμε»!

“Την Αγορά της Κυψέλης, ένα χώρο ιστορικό και
διατηρητέο μνημείο αλλά και το πιο σημαντικό «φιλέ-
το» στη Φωκίωνος Νέγρη αποφάσισε να παραχωρήσει
ΔΩΡΕΑΝ ο Δήμαρχος Καμίνης σε μια ΜΚΟ, την Impact
Hub Athens για μια πενταετία(!). Πρόκειται για σκαν-
δαλώδη σύμβαση παραχώρησης, μετά από εκτεταμέ-
νες εργασίες ανακατασκευής της  με χρηματοδότηση
από το ΕΣΠΑ” καταγγέλλει σε δήλωσή του ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας. 

“Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμαρχος Καμίνης ολοκλη-
ρώνει την επιχείρηση διάλυσης της αυτοδιαχειριζόμε-
νης Αγοράς της Κυψέλης που έκανε τον Αύγουστο του
2012, με την εισβολή των ΜΑΤ…. Στο δημοτικό συμ-
βούλιο, την Παρασκευή 9/12/2016, δημοτικοί σύμβου-
λοι της πλειοψηφούσας παράταξης, όπως η Αμαλία
Ζέπου παρουσίασαν το ξεπούλημα της Αγοράς της
Κυψέλης ως «όραμα των κατοίκων της περιοχής» και
επίσης ότι έβαλε τέλος στις πολιτικές παρεμβάσεις
στην Αγορά της Κυψέλης, εννοώντας ότι δεν θα μπο-
ρούν οι συλλογικότητες της περιοχής που αντιστρα-
τεύονται τον Δήμαρχο Καμίνη να έχουν πρόσβαση στο
χώρο. 

Ο ίδιος ο Δήμαρχος Καμίνης, ακόμη πιο κυνικός δή-
λωσε ότι ο Δήμος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει
το χώρο και για αυτό τον παραχώρησε σε ιδιώτες!

Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες
της Αθήνας, την νεολαία, τις συλλογικότητες της πε-
ριοχής να ματαιώσουν τα σχέδια παραχώρησης ενός
δημόσιου/δημοτικού χώρου στα χέρια των πιο αρπα-
κτικών ιδιωτών. Διεκδικούμε τους δημόσιους, δημοτι-
κούς χώρους και την ανοιχτή λειτουργία τους για τις
ανάγκες των γειτονιών, με στήριξη από προσωπικό
των Δήμων”. 

Ξεπούλημα της
Αγοράς της Κυψέλης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα απορρίμματα
δεν είναι μπίζνα

Συζήτηση και προβολή ταινίας πάνω στα «Δεκεμβριανά και
τον Εμφύλιο» οργάνωσε η «Σύναψις», την Κυριακή 11 Δεκεμβρί-
ου, στο χώρο Cinemarian στα Πετράλωνα. Την εκδήλωση, την
οποία προλόγησε ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, άνοιξε με την
ομιλία του πάνω στο θέμα «Δεκέμβρης του ’44, από την ‘εθνική
ενότητα’ στην ταξική σύγκρουση» ο Λέανδρος Μπόλαρης και
ακολούθησε η προβολή της ταινίας «Ούλοι εμείς εφέντη» του
Λεωνίδα Βαρδαρού.

Η εισήγηση εστίασε πάνω στην ταξική διάσταση των δεκεμ-
βριανών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ΕΑΜίτες-ισσες που
πέρναγαν κάτω απο τις πλούσιες κατοικίες της Φωκίωνος Νέγρη
φωνάζοντας “σήμερα δικά σας αύριο δικά μας”. Στη συζήτηση
που ακολούθησε, μπήκαν ερωτήματα πάνω στη διάσταση του

ΕΑΜ στις πόλεις και στην ύπαιθρο, ένα δείγμα της ανάγκης για
συζήτηση και πρωτοβουλίες σαν και αυτή στο Cinemarian. 

Κομμάτι της συζήτησης αφορούσε επίσης τις επιλογές της
Αριστεράς που την οδήγησαν σε συνεχόμενους συμβιβασμούς,
την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας χάριν της ομαλοποίησης και
της σταθερότητας που πάταγαν πάνω στη στρατηγική της ολο-
κλήρωσης της ‘αστικοδημοκρατικής επανάστασης’ σε αντίθεση
με τη στρατηγική της σοσιαλιστικής επανάστασης. Στρατηγικές
συμβιβασμών των ηγεσιών που δεν ανήκουν στο παρελθόν κα-
θώς η προσκόλληση στον κοινοβουλευτικό δρόμο αποδεικνύε-
ται καταστροφική και σήμερα. 

Η δεύτερη ενότητα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει την προβο-
λή δύο ταινιών του Διονύση Γρηγοράτου. Τη Δευτέρα 12/12 την
προβολή του «Fils de Grece» και την Παρασκευή 16/12 στις
8.30μμ την «Παράσταση για ένα ρόλο»

Ιλιρίντα Μουσαράι, φοιτήτρια Πολιτικό Νομικής

Kαι στα Πετράλωνα

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε από τις 7 έως τις 12 Δεκέμ-
βρη, το 3ο Συνέδριο Σύγχρονης

Ελληνικής Ιστορίας με τίτλο: «Διαστάσεις
του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-
1949», που διοργάνωσε το πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του
Παντείου Πανεπιστημίου με τη στήριξη
του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα. 

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολούθη-
σαν με ενδιαφέρον τις εκατό περίπου ει-
σηγήσεις, οι οποίες κάλυψαν πολλές και
διαφορετικές όψεις του εμφυλίου πολέ-
μου, από την πολιτική του ΔΣΕ και του
ΚΚΕ, το εργατικό κίνημα, το ρόλο των ξέ-
νων δυνάμεων (Αγγλία, ΗΠΑ) και τη θέση
των γυναικών μέχρι την οικονομία, την το-
πική ιστορία, το «παιδομάζωμα», την πα-
ρουσίαση του εμφυλίου στην τέχνη.

Όπως μας είπε ο Μπάμπης Κουρουν-
δής, που παρουσίασε στο συνέδριο ανα-
κοίνωση με θέμα τη διαμόρφωση του
Συντάγματος την περίοδο του εμφυλίου
πολέμου και τις σχετικές προτάσεις του
ΚΚΕ, «η συμμετοχή και το ενδιαφέρον
του κόσμου ήταν πολύ μεγάλο, σε βαθμό
που εντυπωσίασε και τους ίδιους τους
διοργανωτές. Τη δεύτερη μέρα του συνε-
δρίου, έγιναν πολύ σημαντικές εισηγή-
σεις και συζητήσεις. Πρώτα απ’ όλα, πα-
ρουσιάστηκε ο τρόπος απεικόνισης του
εμφυλίου στη λογοτεχνία, με ξεχωριστή
αναφορά στην αναπαράσταση του γυναι-
κείου εγκλεισμού στην πεζογραφία της
εποχής. Στη συνεδρία για τα πολιτικά
πρόσωπα, παρουσιάστηκε η δράση πολι-
τικών, όπως ο Κ. Μητσοτάκης και ο Κ. Κα-
ραμανλής, που έπαιξαν μεγάλο ρόλο τα
επόμενα χρόνια. Η προσπάθεια ενός εκ
των υστέρων εξωραϊσμού της δράσης
τους με αναφορές σε αμφιλεγόμενες αν-
τιστασιακές περγαμηνές την περίοδο της
Κατοχής, δεν μπορεί να κρύψει την ολο-
κληρωτική στράτευσή τους στον “αντι-
συμμοριακό αγώνα” με τον Μητσοτάκη
να αρθρογραφεί σε τοπικές εφημερίδες

της Κρήτης βάζοντας το δίλημμα «Έθνος
ή Μάρκος» (αναφερόμενος στον επικεφα-
λής του ΔΣΕ, Μάρκο Βαφειάδη). 

Αλήθεια

Στη συνεδρία για τα πολιτικά κόμματα,
ο Αλέξης Αλέκου παρουσίασε μεταξύ άλ-
λων την αποφασιστικότητα με την οποία
η ελληνοκυπριακή Δεξιά και η Εκκλησία
στρατεύτηκαν στο πλευρό των ελλαδιτών
“εθνικοφρόνων”, προσπαθώντας να απο-
μονώσουν τον κόσμο της Αριστεράς.
Όσο κι αν θέλουν αυτές οι δυνάμεις να
πείσουν εκ των υστέρων ότι έκαναν εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα, η αλήθεια εί-
ναι ότι από εκείνη την περίοδο αναγνώρι-
ζαν ως βασικό αντίπαλό τους την Αριστε-
ρά και δεν δίσταζαν να καλούν τους βρε-
τανούς αποικιοκράτες να θέσουν εκτός
νόμου το ΑΚΕΛ.

Επίσης, ο Κώστας Παλούκης ανέδειξε
τη στάση των αρχειομαρξιστών, ενός
ρεύματος που αρχικά συμμετείχε στο κί-
νημα της Αντίστασης αλλά έπειτα μετακι-
νήθηκε σε σοσιαλδημοκρατικές θέσεις
και στήριξε την “εθνική κυβέρνηση” απέ-
ναντι στον “ολοκληρωτισμό”. 

Η δική μου εισήγηση ανέδειξε τις συν-
τηρητικές καινοτομίες του σχεδίου Συν-
τάγματος του 1948, που έθεσε ως αρχές
της εκπαίδευσης την ιδεολογία του “ελ-
ληνοχριστιανικού πολιτισμού” και επέβαλ-
λε την πίστη των δημοσίων υπαλλήλων
στα “εθνικά ιδεώδη” για να εξασφαλίσει

τη νομιμοφροσύνη τους προς το καθε-
στώς. Επίσης, αναφέρθηκε στις προτά-
σεις του ΚΚΕ, οι οποίες μιλούσαν για ένα
νέο τύπο πολιτεύματος, τη Λαϊκή Δημο-
κρατία, η οποία είχε σαν στόχο τον αστι-
κοδημοκρατικό μετασχηματισμό της Ελ-
λάδας. Το ΚΚΕ υποστήριζε ότι η Ελλάδα
δεν ήταν ακόμα ώριμη για το σοσιαλισμό,
γι’ αυτό έπρεπε πρώτα να περάσει ένα
στάδιο “προοδευτικής” κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας στο έδαφος του καπιταλι-
σμού μέχρι να “ωριμάσουν οι συνθήκες”.

Γενικά, στο συνέδριο συμμετείχαν όχι
μόνο ιστορικοί και μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας, αλλά και ένας ευρύτε-
ρος κόσμος που αναζητά απαντήσεις,
όπως φάνηκε και από τη ζήτηση σχετικών
βιβλίων στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
που είχε στηθεί έξω από την αίθουσα.
Από αυτήν την άποψη, ήταν μια από τις
σπάνιες στιγμές που μέλη του ΚΚΕ, του
ΣΥΡΙΖΑ, της ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
ευρύτερης επαναστατικής αριστεράς
βρέθηκαν στην ίδια αίθουσα και συζήτη-
σαν για το παρελθόν του κινήματος και
της Αριστεράς. Σε μια συγκυρία που η
«αναθεωρητική» ιστοριογραφία τύπου
Καλύβα – Μαραντζίδη προσπαθεί να ξα-
ναγράψει την Ιστορία με την αφήγηση
των νικητών, αυτό το συνέδριο συνέβαλ-
λε στην κατανόηση της δεκαετίας του ’40
ως αυτό που πραγματικά ήταν: η κορυ-
φαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελ-
λάδα. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ

Μεγάλο ενδιαφέρον, πλούσια
συζήτηση
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Mια μέρα παράταση πήραν με απόφαση του ΔΣ οι εκλογές
του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Διαγνωστικών
Κέντρων, Εργαστηρίων, Γηροκομείων και συναφών χωρών
που έληγαν την προηγούμενη Κυριακή. Συγκεκριμένα οι εργα-
ζόμενοι στον κλάδο θα μπορούν να ψηφίσουν για την ανάδει-
ξη αντιπροσώπων στο Σωματείο και στην ΟΣΝΙΕ την Παρα-
σκευή 16/12 από τις 11πμ ως τις 7μμ στα γραφεία του ΕΚΑ. 

«Συμμετέχουμε στις εκλογές με την παράταξη της ΑΣΚΥ,
της Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Υγειονομικών, για
να διεκδικήσουμε την εκπροσώπηση και στο διοικητικό συμ-
βούλιο του σωματείου και στην ομοσπονδία ΟΣΝΙΕ έτσι ώστε
να μπορούμε να στηρίζουμε απο ευνοϊκότερη θέση τους
αγώνες που ξεσπάνε στον κλάδο και να αναδεικνύουμε τα
προβλήματα που ανοίγουν» δήλωσε σχετικά στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Κώστας Πολύδωρος, συνδικαλιστή στην ιδιω-
τική Υγεία και μέλος του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. 

«Δεν θα αφήσουνε τις επιθέσεις κυβέρνησης και εργοδο-
τών αναπάντητες. Ο κόσμος οργανώνεται και κάνει κινητο-
ποιήσεις. Και καμία από αυτές δεν πάει χαμένη. Στη μάχη για
την απληρωσιά. Στη μάχη ενάντια στα κλεισίματα. Σε όλες
αυτές τις μάχες δώσαμε και δίνουμε το παρών. Προσπαθού-
με να τις συνδέσουμε με τους αγώνες στη δημόσια Υγεία για
προσλήψεις και χρηματοδότηση στα δημόσια νοσοκομεία.
Είναι αγώνες που ενισχύουν το επιχείρημα ότι η απάντηση
στα κλεισίματα είναι η κρατικοποίηση γιατί οι ανάγκες είναι
τεράστιες. Προωθούμε επίσης την ενωτική δράση με άλλα
αγωνιζόμενα κομμάτια του κλάδου». 

Συγκέντρωση αλληλεγγύης με στάση
εργασίας για τη διωκόμενη εκπαιδευτι-
κό Ελισάβετ Παπαδοπούλου κάλεσε η
ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 7 Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση-κάλεσμα
που θύμιζε την υπόθεση: «Εκδικάζεται
στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβού-
λιο η υπόθεση της εκπαιδευτικού και αι-
ρετής στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, Παπαδο-
πούλου Ελισάβετ. Με βάση τις μέχρι τώ-
ρα αποφάσεις της, η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει για ακόμη
μία φορά τα εξής:

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης Λακωνίας άσκησε δίωξη σε βά-
ρος της Ελισάβετ Παπαδοπούλου με
βάση τον νέο πειθαρχικό κώδικα για
«αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός ή
εκτός υπηρεσίας», μία αναχρονιστική
ασαφή και γενικόλογη κατηγορία, μόνο
και μόνο γιατί έπρεπε να βρεθεί κάτι
προς κατηγορία.

Η συνάδελφος διώκεται γιατί υπερα-
σπίστηκε τα εργασιακά δικαιώματα των
συναδέλφων, αποκάλυψε τις αυθαιρε-
σίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας
από τη διοίκηση, καθώς και την άθλια
πραγματικότητα στη λειτουργία των
σχολικών μονάδων. Η συνάδελφος διώ-

κεται γιατί, ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λα-
κωνίας, διατύπωσε γνώμη διαφορετική
από τη διοίκηση η οποία έχει την άποψη
ότι με βάση τον νέο πειθαρχικό κώδικα
των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό συνιστά
αναξιοπρεπή συμπεριφορά εντός ή
εκτός υπηρεσίας.

Η δίωξη αυτή έρχεται να προστεθεί
στη βιομηχανία διώξεων που έχει στηθεί
ενάντια σε κάθε εργαζόμενο που τολμά
να αντιδράσει στις επιλογές της κυβερ-
νητικής πολιτικής. Ουσιαστικά αντιμετω-
πίζεται ως παράπτωμα η ίδια η συνδικα-
λιστική δράση».

Συνεχίζονται οι εκλογές στα εκπαιδευτικά σωματεία. Σε
εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά η Γ’ ΕΛΜΕ
στις 21 Δεκέμβρη. Σε εξέλιξη είναι συζητήσεις για εκλογική
συνεργασία μεταξύ του σχήματος των Παρεμβάσεων, Αγωνι-
στική Κίνηση, και αγωνιστών που έχουν σπάσει προς τα αρι-
στερά από την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Την Κυριακή 11/12 έγι-
νε μια πρώτη συνάντηση και συζήτηση πάνω στα μέτωπα που
έχουν να παλέψουν οι εκπαιδευτικοί κι όλοι οι υπόλοιποι εργα-
ζόμενοι.   

Από τη μεριά της Αγωνιστικής Κίνησης υποψήφιοι στις

εκλογές θα είναι οι: Ντίνα Γκαρανέ, Γεωργία Κόφφα,
Αγγελική Φάρκωνα, Ντίνα Γιαννούσα, Νίκος Ζήρος,
Μαρία Κασαπάκη, Χριστίνα Νούσσα, Φώτης Σουρτζής,
Έρη Τενεκίδου. 

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για νέο ΔΣ στο Σύλλογο Δα-
σκάλων «Αθηνά», όπου πρώτη και δεύτερη δύναμη αναδείχ-
θηκαν δύο σχήματα που συσπειρώνονται στις Παρεμβάσεις. 

Αναλυτικά (σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2015): Ψή-
φισαν: 740, άκυρα-λευκά 47 (766 και 76). Πήραν: Πρωτοβου-
λία (Παρεμβάσεις) 243 ψήφους και 3 έδρες (280 και 4), Ανε-
ξάρτητη Παρέμβαση (Παρεμβάσεις) 203 ψήφους και 3 έδρες
(190 και 3), ΔΑΚΕ 117 ψήφους και 2 έδρες (111 και 2), ΑΣΕ
(ΠΑΜΕ)79 ψήφους και μία έδρα, ΔΗ.ΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ) 51 ψή-
φους (42).   

Σ
υνεχίζονται οι μάχες σε μια
σειρά από ΜΜΕ, μετά και από
την 24ωρη απεργία στις 7/12. 

Εντείνουν τον αγώνα τους οι ερ-
γαζόμενοι της εφημερίδας Μακεδο-
νία, οι οποίοι ήδη έχουν πραγματο-
ποιήσει σειρά απεργιών, συγκεντρώ-
σεων διαμαρτυρίας και εξορμήσεων
ενημέρωσης του κόσμου. Δηλώνουν
αποφασισμένοι “να είμαστε παντού:
από τους δρόμους και τις πορείες
έως τα υπουργεία, τους δήμους, τα
δικαστήρια”. 

Όπως καταγγέλλουν, η εργοδοσία
“πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ κρατική
χρηματοδότηση εν μέσω κρίσης, πή-
ρε τραπεζικά δάνεια και εντάχθηκε
στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώ-
δικα, αλλά έχει 11 μήνες απλήρω-
τους τους εργαζόμενους και απο-
λύει άλλους δύο δημοσιογράφους
που αρνήθηκαν να υπογράψουν ατο-
μικά συμφωνητικά υπερασπιζόμενοι
τις συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας”. 

Μάλιστα “το θράσος της εργοδο-
σίας-διεύθυνσης έφθασε στο σημείο
να στείλει σε εκλεγμένο συνδικαλι-
στή 'εξώδικο', με το οποίο τον απει-
λεί απροκάλυπτα με διώξεις για
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις δια-
μαρτυρίας, σε μια κίνηση ομολογίας
της προσπάθειας εκφοβισμού, τρο-

μοκράτησης και ακύρωσης της συν-
δικαλιστικής δράσης –εργοδοτικό
'πείραμα' και προοίμιο των νέων
μνημονιακών απαιτήσεων της τρόϊ-
κας”. 

Συμπαράσταση

Τη συμπαράστασή της προς τους
συναδέλφους στην Μακεδονία, εξέ-
φρασε Εργασιακή Επιτροπή του
ΔΟΛ. “Η νίκη στον αγώνα σας είναι
και δικιά μας νίκη. Σε καμία καμπή
και φάση του αγώνα σας, μην νιώσε-
τε ότι είστε μόνοι. Είμαστε πολλοί

και έχουμε το δίκιο.
Δεν μπορούν να φανταστούν τα

αφεντικά στην βιομηχανία της ενη-
μέρωσης, μέχρι που μπορεί να φτά-
σει η οργή μας” αναφέρουν σε ανα-
κοίνωσή τους.

Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι του
ΔΟΛ πέτυχαν οι ίδιοι μια νίκη την
προηγούμενη βδομάδα καθώς το Ει-
ρηνοδικείο Αθηνών έκανε αποδεκτή
την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων έξι
απλήρωτων διοικητικών, κατά του
Ομίλου επιχειρήσεων της ΑΕ ΔΟΛ. Η
απόφαση του Ειρηνοδικείου δίνει

ανάσα στους εργαζόμενους του
συγκροτήματος Λαμπράκη καθώς
σύμφωνα με αυτή η εταιρεία υπο-
χρεούται να πληρώσει τα δεδουλευ-
μένα 4 μηνών. Αυτό δεν άρεσε καθό-
λου στο “αφεντικό” του ΔΟΛ, Σ. Ψυ-
χάρη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή
εναντίον των εργαζομένων που κα-
τέθεσαν τα ασφαλιστικά μέτρα. “Για
πρώτη φορά στον κλάδο, επιχειρή-
θηκε με εκδικητικό μένος από την
εργοδοσία της ΑΕ ΔΟΛ, με την κοι-
νοποίηση της αγωγής στο ΕΤΑΠ
ΜΜΕ, να ανασταλεί η καταβολή του

επιδόματος επίσχεσης επιδιώκοντας
την οικονομική εξόντωση των αγωνι-
ζομένων εργαζομένων” καταγγέλ-
λουν οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ. 

Μάχη στις δικαστικές αίθουσες
έδωσαν και οι εργαζόμενοι του “Επι-
κοινωνία 94FM”, δημοτικού ραδιο-
σταθμού του Ηρακλείου Αττικής, τις
προηγούμενες μέρες και συγκεκρι-
μένα στις 7/12, ημέρα της απεργίας
στα ΜΜΕ. “Tην ώρα που στο Δήμο
Ηρακλείου Αττικής στολίζουν με φω-
τάκια τις πλατείες, απολυμένοι από
τον “Επικοινωνία 94FM” πασχίζουν
να δικαιωθούν στις δικαστικές αί-
θουσες με τα ασφυκτικά νομικά
πλαίσια που έχουν επιβληθεί από
τους δανειστές και τους μνημονια-
κούς φίλους τους, για τα αυτονόη-
τα, όπως την καταβολή του συνόλου
του ποσού της αποζημίωσης απόλυ-
σης, με βάση την προϋπηρεσία” επι-
σημαίνει σε ανακοίνωσή του το Μέ-
τωπο για την Ανατροπή. Στην ίδια
ανακοίνωση σχολιάζει και την από-
φαση των συνδικαλιστικών ηγεσιών
του κλάδου για απεργία στις 7/12,
μια μέρα πριν την γενική απεργία.
“Το γεγονός διεξαγωγής δικών ερ-
γαζομένων στον Τύπο... σε ημέρα
απεργίας στα ΜΜΕ, δείχνει άλλον
ένα λόγο που η χρεωκοπημένη αντί-
ληψη ότι πρέπει να απεργούμε στις
γενικές απεργίες ξεχωριστά από
τους υπόλοιπους εργαζόμενους,
πρέπει επιτέλους να σταματήσει”. 

Σ.Μ.

Κινητοποιήσεις στα ΜΜΕ

IΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Ψηφίζουν και την
Παρασκευή 16/12

Aλληλεγγύη στην Ελισάβετ Παπαδοπούλου

Eκλογές στην Εκπαίδευση

7/12, απεργία εργαζόμενων στα ΜΜΕ



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Aldebaran (Σου-
λίου 5 και Σόλωνος) 7.30μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στο
σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλητές: Δήμητρα Κυρίλλου, Αντώνης
Ρέλλας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 
στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ
Διδάγματα από την Κούβα του Φιντέλ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το αντι-
φασιστικό κίνημα: η ήττα του Χόφερ
στην Αυστρία
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Σουέζ 1956 – Η ήττα του ιμπεριαλισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 

στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Μαγαζί 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Ίχνος (Κολοκοτρώνη 34) 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά 
στην Ευρώπη και η ήττα του Χόφερ
στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Νότος 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά 
στην Ευρώπη και η ήττα του Χόφερ
στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσσο

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά 
στην Ευρώπη και η ήττα του Χόφερ
στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ο Φιντέλ Κάστρο και η επανάσταση
στην Κούβα
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΒΟΛΟΣ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Θόλος 4μμ
Η εργατική εναλλακτική και το μεταβα-
τικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 Θόλος 4μμ
Δεκέμβρης ’44 – μπορούσε να νικήσει
η επανάσταση στην Ελλάδα;
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Λένιν – οι επιλογές της νίκης
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Φούσκα 6.30μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Η ήττα των φασιστών στην Αυστρία –
Εμπρός για τις 18 Μάρτη!
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Το όχι της ιταλικής εργατικής τάξης –
νέο ρήγμα στην Ε.Ε.
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 καφέ Πικ-απ 7μμ
Το όχι της ιταλικής εργατικής τάξης –
νέο ρήγμα στην Ε.Ε.
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 6μμ
Είναι το πρεκαριάτο, προλεταριάτο;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
καφέ Sweet Home 7.30μμ

Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Κρόκος 8μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Quiz 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευ-
ρώπη και η ήττα του Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Ξύλινη βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης (Ιάσωνος και Ακροπόλεως)  7.30μμ
Δυο μεγάλες ήττες: των φασιστών 
στην Αυστρία  - του Ρέντσι και της Ε.Ε.
στην Ιταλία
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 στέκι Δράση για μια
άλλη πόλη 6μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και το αντι-
φασιστικό κίνημα: η ήττα του Χόφερ
στην Αυστρία
Ομιλήτρια: Αγγελική Λιώκη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Δυο μεγάλες ήττες: των φασιστών 
στην Αυστρία  - του Ρέντσι και της Ε.Ε.
στην Ιταλία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 δημαρχείο 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Καπιταλισμός και αναπηρία
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 κυλικείο πολιτιστικού
κέντρου Χρ. Τσακίρης 7μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο 

μέτωπο σήμερα;
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Η ακροδεξιά στην Ευρώπη και 
το αντιφασιστικό κίνημα: η ήττα του
Χόφερ στην Αυστρία
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 νέα ΦΛΣ 7μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο 
μέτωπο σήμερα;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Φίλοιστρον 7μμ
Σοσιαλισμός από τα πάνω ή από τα
κάτω – τι ήταν η Κούβα του Κάστρο;
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Δυο μεγάλες ήττες: των φασιστών 
στην Αυστρία  - του Ρέντσι και της Ε.Ε.
στην Ιταλία
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Η κρίση στην Ε.Ε. και 
η αντικαπιταλιστική εναλλακτική
Ομιλητές: Μανώλης Μαστοράκης,
Μαρία Στύλλου

Νο 1253, 14 Δεκέμβρη 2016 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ. Βλάσση 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12.30μ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρ. Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρ. Καλαμαριάς 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ 
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 1μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
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Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

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

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

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο -
ρεί να 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 τέ-
τοια 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 δη-
μο 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 κα-
θε 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 τελει-
ω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό -
τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το
Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα
Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω -

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

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

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

Στις σχολές
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 αίθ. 2ου έτους, 2μμ
Στην πιο βαθιά κρίση τους συστήματος,
από την Ελλάδα ως την Αμερική, 
κοινοί αγώνες ενάντια σε φτώχεια, 
πόλεμο και ρατσισμό
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Χημ.-Μηχ. 2μμ
Στην πιο βαθιά κρίση του συστήματος,
από την Ελλάδα ως την Αμερική, 
κοινοί αγώνες ενάντια σε φτώχεια, 
πόλεμο και ρατσισμό



Σ
τα τέλη Δεκέμβρη ο Σίνζο Άμπε, ο πρω-
θυπουργός της Ιαπωνίας, θα επισκεφτεί
το Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη και θα

συμμετέχει μαζί με τον Ομπάμα, τον απερχό-
μενο πρόεδρο των ΗΠΑ, στις εκδηλώσεις μνή-
μης για τους νεκρούς του πολέμου. Τον Μάη ο
Ομπάμα είχε επισκεφτεί την Χιροσίμα, την πό-
λη που οι ΗΠΑ είχαν ρίξει την πρώτη ατομική
βόμβα τον Αύγουστο του 1945. 

Ο συμβολισμός είναι προφανής. Στο Περλ
Χάρμπορ ξεκίνησε ο Πόλεμος στον Ειρηνικό,
στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι τελείωσε. Οι
δυο παλιοί εχθροί έχουν γίνει εδώ και δεκαε-
τίες φίλοι και σύμμαχοι και πρόσφατα η «φι-
λία» είχε γίνει θερμότερη απέναντι στην ανα-
δυόμενη δύναμη της Κίνας. 

Εβδομήντα πέντε χρόνια πριν ο αμερικάνι-
κος και γιαπωνέζικος ιμπεριαλισμός έφτασαν
στον πόλεμο για τον έλεγχο της Κίνας και της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Τυπικά η έναρξη του
πολέμου θεωρείται η αιφνιδιαστική ιαπωνική
επίθεση στο Περλ Χάρμπορ, μια μεγάλη βάση
του αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού και
στρατού. 

Επίθεση

Το πρωί της 7 Δεκέμβρη 1941, τα γιαπωνέζι-
κα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από τα
αεροπλανοφόρα που είχαν πλησιάσει την πε-
ριοχή και χτύπησαν τη βάση. Οι απώλειες των
Αμερικάνων ήταν σοβαρές: 8 θωρηκτά, 3 κα-
ταδρομικά και 4 αντιτορπιλικά βυθίστηκαν,
υπέστησαν σοβαρές ή ελαφρές ζημιές (τα πε-
ρισσότερα επισκευάστηκαν και επανεντάχτη-
καν στο στόλο στα επόμενα δυο χρόνια). Περί-
που 170 αεροσκάφη του στρατού και του ναυ-
τικού καταστράφηκαν και άλλα 150 υπέστησαν
ζημιές. Επίσης, 2.500 Αμερικάνοι στρατιώτες
και ναύτες έχασαν τη ζωή τους και 1.000 τραυ-
ματίστηκαν έναντι μόλις 64 Ιαπώνων. 

Ήταν μια μεθοδικά οργανωμένη επιχείρηση
που στόχο είχε να επιφέρει ένα συντριπτικό
πλήγμα το οποίο θα εξουδετέρωνε για πολύ
καιρό το αμερικάνικο πολεμικό ναυτικό στον
Ειρηνικό Ωκεανό. Αυτό με την σειρά του θα
επέτρεπε την κεραυνοβόλα προώθηση του ια-
πωνικού στρατού και ναυτικού σε μια τεράστια
περιοχή.

Τελικά η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ δεν εί-
χε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα τρία
αμερικάνικα αεροπλανοφόρα δεν ήταν στο
ναύσταθμο. Οι γιαπωνέζικες βόμβες δεν έπλη-
ξαν τις τεράστιες δεξαμενές καυσίμων ούτε τη
βάση υποβρυχίων. Όμως αρχικά τα ιαπωνικά
όπλα είχαν μόνο νίκες. 

Στις 7 και 8 Δεκέμβρη ο ιαπωνικός στρατός
εισέβαλε στην Ταϊλάνδη και επιτέθηκε στην
Μαλαισία, την Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ
που τότε ήταν αποικίες της Βρετανίας. Ταυτό-
χρονα, εξαπέλυσε επιθέσεις στις Φιλιππίνες
που ήταν προτεκτοράτο των ΗΠΑ και στις αμε-
ρικάνικες βάσεις στις νήσους Γκουάμ και
Γουέηκ. Τον Γενάρη η προέλαση συνεχίστηκε,
με την κατάληψη των Ολλανδικών Ανατολικών
Ινδιών, της σημερινής Ινδονησίας δηλαδή, την
ταπείνωση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στη
Μάχη της Σιγκαπούρης και της Νέας Γουινέας. 

Η επίθεση στο Περλ Χάρμπορ έγινε δεκτή με
ένα κύμα πατριωτικής υστερίας στις ΗΠΑ με
έντονο ρατσιστικό χρώμα. Οι «κιτρινιάρηδες»,
ύπουλοι, υποχθόνιοι και πολεμοχαρείς από τη
φύση τους είχαν επιτεθεί απρόκλητα σε μια
ελεύθερη και φιλειρηνική χώρα. Το γεγονός
βέβαια ότι η Χαβάη βρίσκεται δυόμισι χιλιάδες

ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Σαν Φρανσίσκο
και ότι είχε προσαρτηθεί με τη βία από τις ΗΠΑ
το 1893 ήταν ασήμαντες «λεπτομέρειες» για
τις εφημερίδες και τους πολιτικούς. 

Με διάταγμα του προέδρου Ρούσβελτ τον
Φλεβάρη του 1942, περίπου 120.000 Γιαπωνέ-
ζοι που ζούσαν στις Πολιτείες της Δυτικής
Ακτής των ΗΠΑ (τα 2/3 Αμερικάνοι πολίτες)
οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης,
σε άθλιες συνθήκες. Αυτό το βάρβαρο μέτρο
της «συλλογικής ευθύνης» ήταν προϊόν ενός
εμετικού ρατσισμού ενάντια στους Ασιάτες,
τον «Κίτρινο Όλεθρο». Στις 11 Δεκέμβρη η να-
ζιστική Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο στις ΗΠΑ.
Τα εγκλήματα των ναζί στην Ευρώπη, ιδιαίτε-
ρα στην Πολωνία και την Ρωσία, ήταν γνωστά.
Όμως κανείς Αμερικάνος πολιτικός δεν σκέ-
φτηκε να προτείνει τον εγκλεισμό των Γερμα-
νο-Αμερικάνων, παρόλο που οι ναζιστικές συμ-
μορίες είχαν έντονη και ανοιχτή δράση σε όλη
τη δεκαετία του ’30. 

Ούτε η επίθεση ήταν κεραυνός εν αιθρία. Το
1945 έγινε μια ολόκληρη έρευνα από επιτροπή
του Κογκρέσου για τις ευθύνες για το Περλ
Χάρμπορ. Οι υπηρεσίες αντικατασκοπίας του
στρατού και του ναυτικού είχαν τη δυνατότητα
να «σπάνε» πολλά από τα κρυπτογραφήματα
του γιαπωνέζικου υπουργείου Εξωτερικών. Η
ανώτερη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των
ΗΠΑ γνώριζε ότι η Ιαπωνία θα κηρύξει πόλεμο
τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν ο Ιάπωνας
πρέσβης ενημερώσει επίσημα. Αλλά και χωρίς
θεωρίες συνομωσίας για το ποιος γνώριζε τι,
όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στον
«χορτάτο» και τον «πεινασμένο» ιμπεριαλισμό
ζύγωνε. 

Ανταγωνισμοί

Ο γιαπωνέζικος και ο αμερικάνικος ιμπερια-
λισμός βρίσκονταν σε τροχιά σύγκρουσης από
τις αρχές της δεκαετίας του ’30. Το μήλο της
έριδος ήταν η Κίνα. Η Ιαπωνία είχε εισβάλει
στην Μαντζουρία (στη βορειοδυτική Κίνα) το
1931 και το 1937 είχε ξεκινήσει τον πόλεμο
ενάντια στην Κίνα. Το 1940 αυτός ο πόλεμος
συνεχιζόταν. 

Ο γιαπωνέζικος ιμπεριαλισμός ήθελε να δη-
μιουργήσει τη δικιά του «σφαίρα ευημερίας
και συνεργασίας» με κέντρο την Κίνα σε όλη
την ανατολική Ασία. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός δεν ήταν διατεθειμένος να τον αφήσει.
Ήθελε να επιβάλλει τη δικιά του επικυριαρχία
στην περιοχή, κληρονομώντας τις αποικιακές
αυτοκρατορίες της Βρετανίας, της Γαλλίας και
της Ολλανδίας, που βρίσκονταν σε τροχιά πα-
ρακμής. 

Από το 1936, όταν έληξε η ισχύ των Συμφω-
νιών της Ουάσιγκτον (1922) και του Λονδίνου
(1930) για τους ναυτικούς εξοπλισμούς, οι
ΗΠΑ και η Ιαπωνία ρίχτηκαν σε μια κούρσα κα-
τασκευής νέων πλοίων. Ο αμερικάνικος καπι-
ταλισμός με την τεράστια παραγωγική του δυ-
νατότητα ήταν σίγουρο ότι μακροπρόθεσμα
θα επισκίαζε κάθε ανταγωνιστή του. 

Τον Σεπτέμβρη του 1940 η Ιαπωνία εισέβαλε
στην Ινδοκίνα (σημερινά Βιετνάμ, Λάος και
Καμπότζη) για να αποκόψει την οδό ανεφοδια-
σμού της Κίνας. Η Ινδοκίνα ήταν γαλλική αποι-
κία και ελεγχόταν από το καθεστώς του Βισί
που είχε συνθηκολογήσει και συνεργαζόταν με
τη ναζιστική Γερμανία. Όμως, για τις ΗΠΑ αυ-
τά ήταν –και πάλι- λεπτομέρειες. Η απάντηση
ήταν η επιβολή εμπάργκο στη πώληση πετρε-
λαίου στην Ιαπωνία. 

Αυτό το εμπάργκο απειλούσε να στραγγαλί-
σει την γιαπωνέζικη οικονομία και πολεμική
μηχανή. Το Ιαπωνικό Αυτοκρατορικό Ναυτικό
υπολόγισε ότι τα αποθέματα καυσίμων του αρ-
κούσαν για μόλις δυο χρόνια. Η απάντηση
ήταν το «Νότιο Σχέδιο». Δηλαδή η κατάληψη
περιοχών με πετρέλαιο, καουτσούκ και άλλες
πρώτες ύλες και η δημιουργία μιας «αμυντικής
περιμέτρου» για την προστασία τους. 

Αυτό σήμαινε πόλεμος με την Βρετανία και
την Ολλανδία. Για την ιαπωνική κυβέρνηση αυ-
τό ήταν ένα διαχειρίσιμο ρίσκο. Η Ολλανδία εί-
χε καταληφθεί από τον στρατό του Χίτλερ και
η Βρετανία έχανε σε όλα τα μέτωπα. Το πρό-
βλημα ήταν οι ΗΠΑ εξ’ ου και το προληπτικό
χτύπημα. 

Ο «Πόλεμος του Ειρηνικού» μπορεί να γίνει
κατανοητός μόνο στο συνολικότερο πλαίσιο

του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από πολύ
νωρίς ο Τσόρτσιλ και ο Ρούζβελτ συμφώνησαν
ότι προτεραιότητα έχει ο πόλεμος στην Ευρώ-
πη. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διεκδικούσε
την παγκόσμια ηγεμονία, κι αυτό σήμαινε κα-
ταρχάς την συντριβή της ναζιστικής Γερμανίας. 

Όμως, ο πόλεμος στην Ασία, ξεχασμένος
εκτός από μερικές ναυμαχίες και μάχες, ανα-
δεικνύει την βαρβαρότητα και την υποκρισία
όλων των πρωταγωνιστών στο ιμπεριαλιστικό
σφαγείο, χωρίς φτιασιδώματα. 

Αποικίες
Εκτός από την Ταϊλάνδη όλες οι χώρες που

κατέλαβε ο ιαπωνικός στρατός το 1941-42
ήταν αποικίες των Ευρωπαϊκών και «λευκών»
ιμπεριαλισμών. Η ταπείνωσή τους δεν διέφυγε
της προσοχής των λαών αυτών των χωρών. Οι
μέχρι τώρα «αφέντες» τους δεν ήταν αήττητοι.
Μια ασιατική δύναμη τους σάρωνε. Κι η γιαπω-
νέζικη προπαγάνδα «έπαιζε» σε αυτό το θέμα. 

Αυτή η εικόνα όμως είχε ήδη αρχίσει να ξε-
θωριάζει. Οι Κορεάτες υπέφεραν από το 1905
από τις φρικαλεότητες της γιαπωνέζικης κατο-
χής. Στην Κίνα το ένα έγκλημα πολέμου διαδε-
χόταν το άλλο. Τον Δεκέμβρη του 1937 έπεσε
η Νανκίνγκ η πρωτεύουσα του Τσανγκ Και Σεκ.
Διακόσιες χιλιάδες άμαχοι δολοφονήθηκαν και
δεκάδες χιλιάδες γυναίκες βιάστηκαν. Στις πε-
ριοχές που έλεγχε ο στρατός του Κομμουνι-
στικού Κόμματος του Μάο Τσε Τουνγκ, στα
μέσα της δεκαετίας του ’40 ο πληθυσμός είχε
μειωθεί από 44 σε 25 εκατομμύρια. 

Στη Δύση έχουν γραφτεί βιβλία επί βιβλίων
για το δράμα των αιχμαλώτων πολέμου που
πέθαναν από τις κακουχίες στη κατασκευή της
σιδηροδρομικής γραμμής Μπούρμα-Σιαμ. Η
ταινία η «Γέφυρα του Ποταμού Κβάι» (1957)
έσπασε τα ταμεία και σάρωσε τα Οσκαρ. Η
μοίρα των 300.000 Ασιατών αγροτών που υπο-
χρεώθηκαν σε καταναγκαστική εργασία στην
κατασκευή της γραμμής αγνοήθηκε για δεκαε-
τίες -60.000 περίπου πέθαναν. 

Το 1945 τα απελευθερωτικά κινήματα είχαν
φουντώσει στην Κίνα, το Βιετνάμ, τις Φιλιππί-
νες, την Μαλαισία, την Ινδονησία. Μετά την
συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας θα έβρισκαν
παντού μπροστά τους τις επεμβάσεις και τα
εγκλήματα των παλιών αφεντάδων που παρί-
σταναν τους απελευθερωτές. 

Οσο για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και
τους συμμάχους του, ο πόλεμος στον Ειρηνικό
δεν είχε τα ίδια στάνταρ με τον πόλεμο στην
Ευρώπη. Στη δεύτερη ο εχθρός ήταν οι ναζί,
στον πρώτο απλά οι «Γιαπωνέζοι», οι οποίοι
σύμφωνα με τον Αυστραλό στρατηγό Blamey
δεν ήταν «άνθρωποι, αλλά ακάθαρτα ζωύφια»,
«πράγμα», ή «διασταύρωση πιθήκου με άν-
θρωπο» (αυτό το τελευταίο ήταν η «αγαπημέ-
νη» παρομοίωση του Τύπου). 

Το Μάη του 1944 το περιοδικό Life δημοσίευ-
σε μια ολοσέλιδη φωτογραφία στην οποία μια
κοπέλα επεδείκνυε χαμογελώντας ένα κρανίο
Ιάπωνα στρατιώτη που της είχε στείλει ο αρρα-
βωνιαστικός της. Το ίδιο περιοδικό σε άλλο
τεύχος του δημοσίευε φωτογραφίες που έδει-
χναν πόσο διαδεδομένη ήταν η χρήση κρανίων
σαν «διακόσμηση» σε αμερικάνικα τζιπ και
φορτηγά. Πιο δημοφιλή σουβενίρ ήταν βέβαια
δάχτυλα, μύτες και αυτιά. Αν αυτό γινόταν
στην Γερμανία θα ξεσηκωνόταν θύελλα. Απέ-
ναντι στους «κίτρινους» ήταν «χαριτωμένο». 

Αυτή ήταν η πραγματικότητα του «μεγάλου
αντιφασιστικού πολέμου» στην Ασία. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Ο πόλεμος για τον
έλεγχο του Ειρηνικού
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Π
αραμονές του Δεύτερου Συνε-
δρίου της τον Ιούλη του 1920,
η Κομιντέρν, η Τρίτη Κομμου-

νιστική Διεθνής που είχαν δημιουρ-
γήσει οι Μπολσεβίκοι ένα χρόνο νω-
ρίτερα, μετέφρασε και μοίρασε σε
ό λους  τους  α ντιπρο σώπους  τη
μπροσούρα του  Λέν ιν  “Αριστερι-
σμός – παιδική αρρώστια του Κομ-
μουνισμού”. Η επιλογή δεν ήταν τυ-
χαία. Για τα κομμουνιστικά κόμματα
που είχαν αρχίσει να ιδρύονται από
το 1918 και να συσπειρώνονται στις
γραμμές της, το κείμενο αυτό απο-
τελούσε σχολείο τακτικής και στρα-
τηγικής για να καταφέρουν να κερ-
δίσουν την πλειοψηφία της εργατικής
τάξης στην προοπτική της επαναστατι-
κής ανατροπής.

Τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της
Δεύτερης Διεθνούς είχαν προδώσει τις
επαναστατικές διακηρύξεις τους ήδη
από το 1914 με τη στήριξη του ιμπερια-
λιστικού πολέμου. Το μεγαλύτερο από
αυτά, το γερμανικό SPD, είχε δολοφονήσει τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ το 1919. Παρά τις προδο-
σίες και τους συμβιβασμούς τους, όμως, τα
κόμματα αυτά εξακολουθούσαν να έχουν μαζι-
κή επιρροή μέσα στην οργανωμένη εργατική
τάξη. Είχαν την ηγεσία στα συνδικάτα, μεγάλα
κομμάτια της τάξης τα ψήφιζαν ή ήταν οργανω-
μένα στις γραμμές τους. Πώς μπορούσαν οι
επαναστάτες να αντιμετωπίσουν αυτή την αντί-
φαση; Ποια έπρεπε να είναι η στρατηγική και η
τακτική τους απέναντί τους;

Για μεγάλα κομμάτια επαναστατών της περιό-
δου η απάντηση βρισκόταν στην απόλυτη καθα-
ρότητα. Έχοντας ως κεντρικό σύνθημα “κανέ-
νας συμβιβασμός από θέση αρχής”, υποστήρι-
ζαν ότι τα παλιά συνδικάτα ήταν “αντιδραστι-
κά”, ο κοινοβουλευτισμός “ιστορικά ξεπερασμέ-
νος”. Οι κομμουνιστές έπρεπε να απορρίπτουν
οποιαδήποτε συμμαχία ή συνεργασία με τους
ρεφορμιστές, να απέχουν από τις εκλογικές
διαδικασίες, να μη συμμετέχουν στα συνδικάτα.

Εμπειρία

Οδηγός του Λένιν για να αποδείξει πόσο λά-
θος ήταν αυτές οι θέσεις ήταν η εμπειρία των
μπολσεβίκων από το 1903 μέχρι το 1918. Εξη-
γούσε ότι αυτό που είναι ξεπερασμένο για τους
επαναστάτες δε σημαίνει ότι είναι ξεπερασμένο
για τις μάζες των εργατών. Οι επαναστάτες
πρέπει να βρίσκονται και να παλεύουν εκεί που
βρίσκονται οι μάζες όπως στα συνδικάτα που
μαζικοποιούνταν σε όλο τον κόσμο.

Το αντίθετο, το να φοβάσαι τη δουλειά στα
συνδικάτα, να την αποφεύγεις ή να προσπαθείς
να την υπερπηδήσεις ήταν για το Λένιν “η πιο
μεγάλη ανοησία, γιατί σημαίνει πώς φοβάσαι το
ρόλο της προλεταριακής πρωτοπορίας, που συ-
νίσταται στην εκπαίδευση, στη διαφώτιση, στη
διαπαιδαγώγηση και στο τράβηγμα στην και-
νούργια ζωή των πιο καθυστερημένων στρωμά-
των και μαζών της εργατικής τάξης και της
αγροτιάς”. Όπως εξηγούσε, η άρνηση παρέμ-

βασης και συστηματικής δουλειάς στα συνδικά-
τα πρόσφερε την καλύτερη εξυπηρέτηση στις
ηγεσίες τους. “Να μη δουλεύεις μέσα στα αντι-
δραστικά συνδικάτα σημαίνει να εγκαταλείπεις
τις λειψά αναπτυγμένες ή καθυστερημένες ερ-
γατικές μάζες στην επιρροή των αντιδραστικών
ηγετών”.

Ήταν τόσο έντονη η αντίθεσή του με αυτές
τις απόψεις των αριστερών κομμουνιστών που
έγραφε ότι, απέναντι στις προσπάθειες των ηγε-
σιών των συνδικάτων να καταδιώξουν και να πε-
τάξουν τους κομμουνιστές έξω από τα συνδικά-
τα, οι τελευταίοι “Πρέπει να είμαστε σε θέση να
αντιταχτούμε και να δεχτούμε όλες και τις κάθε
λογής θυσίες κι ακόμη –σε περίπτωση ανάγκης-
να χρησιμοποιήσουμε κάθε λογής τεχνάσματα,
κάθε πονηριά, κάθε παράνομο τρόπο δουλειάς,
να παρασιωπούμε ή να κρύβουμε την αλήθεια,
μόνο και μόνο για να μπούμε μέσα στα συνδικά-
τα, να μείνουμε σ’ αυτά, να κάνουμε μέσα σ’ αυ-
τά με κάθε θυσία κομμουνιστική δουλειά”.

Το ίδιο υποστήριζε για τη συμμετοχή στις
εκλογές και τα αστικά κοινοβούλια. Για τους
επαναστάτες, έγραφε, “η δράση των μαζών -λό-
γου χάρη μια μεγάλη απεργία- είναι πάντοτε
σπουδαιότερη από την κοινοβουλετική δράση”.
Αυτό όμως καθόλου δεν απαλλάσσει τους επα-
ναστάτες από το να χρησιμοποιούν τις εκλογές
και το βήμα του αστικού κοινοβουλίου για να
επικοινωνήσουν με τους εργάτες και τους κατα-
πιεσμένους που “είναι διαποτισμένες από αστι-
κοδημοκρατικές και κοινοβουλευτικές προκατα-
λήψεις”.“Οταν δεν έχεις τη δύναμη να καταργή-
σεις τα αστικά κοινοβούλια και κάθε άλλο τύπο
αντιδραστικού θεσμού, πρέπει να δουλέψεις μέ-
σα σε αυτά”, επεσήμανε.

Στο ερώτημα αν είναι θεμιτές συμμαχίες με
άλλα κόμματα και τάσεις μέσα στο εργατικό κί-
νημα και την Αριστερά, ο Λένιν εξηγούσε ότι
όλη η πορεία των μπολσεβίκων ήταν γεμάτη
από “περιπτώσεις ελιγμών, συμβιβασμών και
συμμαχιών με άλλα κόμματα”. Η απαραίτητη
πολιτική ανεξαρτησία των επαναστατών από

τους ρεφορμιστές δεν πρέπει να γίνεται
εμπόδιο στην κοινή δράση και τις ανα-
γκαίες συνεργασίες. Το μοναδικό κριτή-
ριό του κι αυτό υποστήριζε ότι πρέπει
να είναι για όλους τους επαναστάτες εί-
ναι πώς αυτές οι κινήσεις “θα ανεβά-
ζουν το γενικό επίπεδο της προλεταρια-
κής συνειδητότητας, της επαναστατικό-
τητας και της ικανότητας για τον αγώνα
και τη νίκη”.

Συνολικά για τον Λένιν το βασικό ζή-
τημα ήταν πώς τα επαναστατικά κόμμα-
τα θα βοηθούσαν τα πλατιά κομμάτια
της τάξης και των καταπιεσμένων να
στραφούν στην επαναστατική προοπτι-
κή μέσα από τη δική τους πολιτική πεί-
ρα. Αυτό ήταν απαραίτητο γιατί, όπως
έλεγε, την επανάσταση δεν την κάνει η
πρωτοπορία της εργατικής τάξης που
είναι οργανωμένη στο επαναστατικό
κόμμα, αλλά η πλειοψηφία των εργατών
και των καταπιεσμένων. “Η προπαγάνδα
και η ζύμωση από μόνες τους δεν αρ-
κούν για μια ολόκληρη τάξη, για τα πλα-

τιά στρώματα του εργαζόμενου λαού, αυτά που
τα καταπιέζει το κεφάλαιο, για να πάρουν μια
σωστή θέση. Για να γίνει αυτό πρέπει οι μάζες
να έχουν τη δική τους πρακτική πολιτική εμπει-
ρία”, έγραφε.

Αντίκτυπος

Η σημασία της μπροσούρας αποτυπώθηκε
στον αντίκτυπό της. “Σπάνια το διεθνές εργατι-
κό κίνημα επηρεάστηκε τόσο πολύ από ένα τό-
σο σύντομο κείμενο”, γράφει ο Τόνι Κλιφ στον
τρίτο τόμο της βιογραφίας του για το Λένιν, “Η
επιρροή του Αριστερισμού μπορεί να συγκριθεί
μ’ αυτήν του Κομμουνιστικού Μανιφέστου”.

Μόνο έτσι το νεαρό γερμανικό Κομμουνιστικό
Κόμμα κατάφερε να γίνει ένα μαζικό κόμμα κερ-
δίζοντας την αριστερή πτέρυγα του Ανεξάρτη-
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που είχε
σπάσει από το SPD στη διάρκεια του Α'ΠΠ. Ενώ
ο Λένιν είχε βάλει τις βάσεις για να μπορέσουν
κι άλλοι επαναστάτες να δώσουν αντίστοιχες
μάχες τα επόμενα χρόνια. Ο Αντόνιο Γκράμσι
ήταν ένας από αυτούς που λίγα χρόνια αργότε-
ρα θα κέρδιζε με τις “Θέσεις της Λυών” το Ιτα-
λικό Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτό τον προσα-
νατολισμό ενάντια στη “φράξια της αποχής”
(από την απόρριψη της συμμετοχής στις εκλο-
γές) με επικεφαλής τον Αμαντέο Μπορντίγκα.

Αυτές οι επιλογές φτάνουν μέχρι σήμερα. Η
εμπειρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πι-
κρή εμπειρία συμβιβασμών και υποχωρήσεων.
Ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της επανα-
στατικής αριστεράς για να κερδίσει στην επανα-
στατική θεωρία και δράση τα κομμάτια της ερ-
γατικής τάξης που απογοητεύονται, σπάνε από
το ρεφορμισμό και ψάχνουν εναλλακτική; Το τί
κάνεις, αν χρειάζεται η κοινή δράση ή αρκεί η
καταγγελία, αν χρειάζεται η οργανωμένη πα-
ρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, όλα αυτά παί-
ζουν τεράστιο ρόλο και οι απαντήσεις του Λένιν
διατηρούν όλη την επικαιρότητά τους.

Λένα Βερδέ
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ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ Μια “παιδική 
αρρώστια” και πώς θεραπεύεται



Μ
ετά από δυο μήνες απίστευτα
μαζικών διαδηλώσεων στους
δρόμους της Νότιας Κορέας,

το κίνημα γκρέμισε την πρόεδρο της
χώρας, Παρκ Γκιουν-χε. 

Στις 9 Δεκέμβρη, η Βουλή αποφάσισε
να ξεκινήσει η δικαστική δίωξη της
Παρκ, οπότε και άμεσα ανέλαβε τα
προεδρικά καθήκοντα ο πρωθυπουρ-
γός. Η τεράστια νίκη μέσα στο Κοινο-
βούλιο ήταν ξεκάθαρο αποτέλεσμα της
δράσης στους δρόμους. Η δικαστική
δίωξη της Παρκ χρειαζόταν πλειοψηφία
δύο τρίτων για να προχωρήσει. Όμως
το κόμμα της διαθέτει το 43% των
εδρών. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον
μισοί από τους βουλευτές του κόμμα-
τος της Παρκ ψήφισαν εναντίον της,
μπροστά στο φόβο της συνέχειας και
της κλιμάκωσης του κινήματος.

Η ορμή των κινητοποιήσεων ήταν τέ-
τοια που άμεσα, παρότι ανακοινώθηκε
η δίωξη, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άν-
θρωποι βγήκαν στους δρόμους της χώ-
ρας για να το γιορτάσουν. 800 χιλιάδες
διαδήλωναν το βράδυ του Σαββάτου
στην πρωτεύουσα Σεούλ, με τη θερμο-
κρασία να βρίσκεται κάτω από το μη-
δέν.

Όταν εκλέχτηκε η Παρκ πριν από
τέσσερα χρόνια, είχε προκαλέσει κατά-
θλιψη στους αγωνιστές της Αριστεράς.
Ο πατέρας της Παρκ ήταν ο δικτάτορας
που κυβέρνησε την Κορέα από το πρα-
ξικόπημα του 1961 ως τη δολοφονία
του το 1979, για δεκαοχτώ χρόνια. Μό-
νο μετά την εξέγερση του 1987 ξηλώ-
θηκε σε θεσμικό επίπεδο η άμεση σύν-
δεση του νοτιοκορεάτικου κράτους με
τη δικτατορία του Παρκ. Έτσι, στις
εκλογές του 2012, το μήνυμα που έδινε
το πολιτικό σύστημα της Κορέας ήταν
ότι η κόρη του δικτάτορα επιστρέφει,
νομιμοποιημένη πλέον από τις εκλογές.
Η ίδια η νέα πρόεδρος έδωσε γρήγορα
σημάδια ότι θα αντιμετώπιζε το κίνημα
με αυξημένη καταστολή. Τελικά όμως
αυτό που κατάφερε ήταν να προκαλέ-
σει το μεγαλύτερο κίνημα, τουλάχιστον
από το 1987, και μια εσωτερική κρίση
στο ίδιο το κυβερνών κόμμα.

Ήταν πολλοί οι παράγοντες και οι
αφορμές που έσφιξαν τους κόμπους
γύρω από την πρόεδρο τα τελευταία
χρόνια. Από τις επιθέσεις στα συνδικά-
τα και τα δημοκρατικά δικαιώματα, μέ-
χρι την όλο και περισσότερο εμφανή
προσπάθεια της κυβέρνησης να κου-
κουλώνει μικρά και μεγάλα σκάνδαλα
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
φθορά. Όμως, μερικά σκάνδαλα πα-
ραήταν μεγάλα για να κρυφτούν. Το
ναυάγιο ενός πλοίου της ακτοφυλακής
τον Απρίλη του 2014 οδήγησε στο θά-
νατο πάνω από 300 ανθρώπους, στην
πλειοψηφία τους μαθητές. Γύρω από
τις οργανώσεις των γονιών των θυμά-
των αναπτύχθηκε ένα κίνημα ενάντια
στα ψέματα της Παρκ. Τα μεγάλα αφεν-

τικά των κορεατικών “τσεμπόλ” (Σάμ-
σουνγκ, Χιουντάι, LG κλπ) έχουν τη στή-
ριξη της κυβέρνησης σε κάθε τους βή-
μα, αλλά οι οικογένειες 300 θυμάτων
αφέθηκαν στην τύχη τους. Η καταιγίδα
ολοκληρώθηκε όταν πρόσφατα ήρθε
στο φως ο ρόλος μιας μυστικοσυμβού-
λου της Παρκ, που εκτός από το να δί-
νει κατεύθυνση στην πρόεδρο ανάλογα
με το τι της έλεγαν τα άστρα και τα
πνεύματα, ανεβοκατέβαζε και υπουρ-
γούς.

«Συνεχίζουμε»

Τώρα τα ΜΜΕ και οι βουλευτές της
αντιπολίτευσης ζητάνε από τον κόσμο
να γυρίσει στα σπίτια του ήσυχα, μιας
και πέτυχε το στόχο του. Πολύς κόσμος
όμως λέει ότι η δίωξη της Παρκ δεν εί-
ναι το τέρμα του δρόμου. Έτσι κι αλ-
λιώς, πρόκειται για μια διαδικασία που
μπορεί να κρατήσει μέχρι και έξι μήνες
και κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα.
Στο μεταξύ, η Παρκ παίρνει το μισθό
της ενώ ο πρωθυπουργός που έχει ανα-
λάβει την προεδρία είναι εξίσου μιση-
τός. Το κίνημα στους δρόμους εξάλλου
ζητούσε παραίτηση, όχι απλώς δίωξη.
‘Ενα από τα πλακάτ το περασμένο Σάβ-
βατο στη Σεούλ έγραφε “Είναι αποτέλε-
σμα της δουλειάς όλων μας, είναι δική
μας νίκη. Ας συνεχίσουμε μαζί ως το τέ-
λος”.

Παράλληλα, υπάρχουν πολλά ανοι-
χτά μέτωπα με την κυβέρνηση που δεν
κλείνουν με την πτώση της Παρκ. Η
συνδικαλιστική γραφειοκρατία κατάφε-
ρε την περασμένη βδομάδα να σταμα-
τήσει την απεργία των σιδηροδρομικών

που είχε ξεκινήσει πριν από το ξέσπα-
σμα του κινήματος ενάντια στην πρό-
εδρο, κερδίζοντας ένα μέρος από τα αι-
τήματα.

Στο συλλαλητήριο του Σαββάτου,
ένας από τους ομιλητές τόνισε τη ση-
μασία του αντιπολεμικού και αντιμιλιτα-
ριστικού κινήματος, ιδιαίτερα με την
άνοδο του Τραμπ στην εξουσία: “Η
στρατιωτική συμφωνία Νότιας Κορέας -
Ιαπωνίας ήταν ένας από τους στόχους
της Παρκ και η μεταβατική κυβέρνηση
θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Η
κυβέρνηση της Παρκ καταρρέει σήμε-
ρα, αλλά η ανάπτυξη των στρατιωτικών
βάσεων συνεχίζεται. Ο νέος υπουργός
“Άμυνας” του Τραμπ έχει το προσωνύ-
μιο “Λυσσασμένο σκυλί”. Η νοτιοκορε-
άετικη κυβέρνηση, το δικό μας Υπουρ-
γείο Άμυνας, το κυβερνών κόμμα είναι
γεμάτα από “λυσσασμένα σκυλιά”.

Στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων
του κινήματος οι Αρχές πήραν πρωτο-
βουλίες να κάνουν αιφνιδιαστικούς
ελέγχους στα μεγάλα “τσεμπόλ”, ει-
σβάλλοντας στα λογιστήρια, ψάχνοντας
υποτίθεται για κρυμμένα έσοδα. Όταν
αναλάμβανε την εξουσία η Παρκ, είχε
υποσχεθεί ότι θα πιέσει τα αφεντικά των
μεγάλων επιχειρήσεων να ρίξουν περισ-
σότερο χρήμα στην οικονομία. Τέσσερα
χρόνια αργότερα οι ρυθμοί ανάπτυξης
έχουν πέσει, οι εξαγωγές έχουν περιορι-
στεί κατά πολύ και πολλοί κλάδοι της
κορεάτικης οικονομίας, με πρώτα τα
ναυπηγεία, βλέπουν άγνωστο το μέλλον
τους μπροστά στις αλλαγές που έχει
προκαλέσει η παγκόσμια κρίση.

Νίκος Λούντος
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Το φοιτητικό κίνημα στο Μαρόκο καλεί αγωνιστές, συνδι-
καλιστές από την εκπαίδευση και άλλους χώρους και πρώ-
τα απ’όλα τους φοιτητικούς συλλόγους σε ολόκληρο τον
κόσμο, να υποστηρίξουν τη μάχη που δίνει κόντρα στις επι-
θέσεις της κυβέρνησης. 

Η μαροκινή κυβέρνηση έχει κατασχέσει το κτίριο της
“Εθνικής Ένωσης Μαροκινών Φοιτητών”, προσπαθεί να την
πάρει από τον έλεγχο του φοιτητικού κινήματος και να την
περάσει στο υπουργείο. Σε συνδυασμό με αυτό, έχει εξαπο-
λύσει επιθέσεις ενάντια στις φοιτητικές κινητοποιήσεις σε
ολόκληρη τη χώρα. Σε απάντηση, το φοιτητικό κίνημα προ-
ετοιμάζει στην πρωτεύουσα, Ραμπάτ, μια μεγάλη διαδήλω-
ση, στις 26 Δεκέμβρη, που συμπίπτει με τα 60 χρόνια από
την ίδρυση της φοιτητικής ένωσης.

Η επίθεση στο φοιτητικό συνδικαλισμό είναι κομμάτι της
προσπάθειας για ιδιωτικοποίηση της Παιδείας στο Μαρόκο.
Η κυβέρνηση ακολουθεί ένα πρόγραμμα για τη σταδιακή
απορρόφηση όλο και περισσότερων μαθητών από ιδιωτικά
σχολεία. Το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται στην πρωτοπορία
της αντίστασης ενάντια στην ιδιωτικοποιήση, όπως και συ-
νολικά ενάντια στις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις, τη λιτότητα
και την επιβολή διδάκτρων. Στα μαροκινά πανεπιστήμια φοι-
τούν περίπου 800 χιλιάδες και σχεδόν μία στους δύο είναι
φοιτήτρια.

Η κατάσχεση του κτιρίου του οργάνου των φοιτητών είναι
μία από τις μορφές που παίρνει η παρεμπόδιση της δράσης
του φοιτητικού κινήματος. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρεμ-
ποδίσει τις συνδικαλιστικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις
της Ένωσης. Υπάρχουν συνδικαλιστές φοιτητές που συνε-
χίζουν να βρίσκονται φυλακισμένοι. Στην πορεία της 26ης
Δεκέμβρη καλούν συνδικάτα και πολιτικές οργανώσεις που
συμπαραστέκονται στον αγώνα των φοιτητών.

Στο διεθνές τους κάλεσμα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
του Μαρόκου προτείνουν το παρακάτω ψήφισμα: “Ως συν-
δικαλιστές και φοιτητές, δηλώνουμε την υποστήριξή μας
στα ελεύθερα συνδικάτα, στις ανεξάρτητες φοιτητικές ενώ-
σεις και στο καθολικό δικαίωμα της ελεύθερης συνάθροι-
σης. Δηλώνουμε τη βαθιά μας ανησυχία για το γεγονός ότι
η μαροκινή κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλει κρατικό έλεγχο
πάνω στην Εθνική Ένωση Μαροκινών Φοιτητών, κατάσχον-
τας μεταξύ άλλων το κεντρικό της κτίριο και θέτοντάς το
κάτω από τον έλεγχο του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητι-
σμού. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας με τις σχεδιαζόμε-
νες διαδηλώσεις της 26ης Δεκέμβρη και καλούμε τη μαρο-
κινή κυβέρνηση να απελευθερώσει τους φοιτητές που βρί-
σκονται φυλακισμένοι για δίκαιες διαμαρτυρίες, και να στα-
ματήσει κάθε κατασταλτικά και νομικά μέτρα ενάντια σε
φοιτητικά και εργατικά συνδικάτα”.

Στείλτε τα ψηφίσματά σας στην ιστοσελίδα
tinyurl.com/gu4lk66 ή στο email της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης.

Aλληλεγγύη
στους φοιτητές
στο Μαρόκο

KOΡΕΑ Έπεσε η Παρκ

Οι σύντροφοι της νοτιοκορεάτικης “Εργατικής Αλληλεγγύης” έκα-
ναν και συνεχίζουν να κάνουν αυτές τις συνδέσεις στην παρέμβασή
τους στο κίνημα τους τελευταίους δύο μήνες. Έδωσαν τη μάχη ώστε
το εργατικό κίνημα να μπει στην πρώτη γραμμή των αγώνων, ώστε να
προετοιμαστεί η συνέχεια, είτε παραιτιόταν η Παρκ είτε όχι. Στην δια-
δήλωση του Σαββάτου 5 Δεκέμβρη πούλησαν 8.000 (!) τεύχη της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης. Η μάχη συνεχίζεται για να μετατραπεί ο ενθου-
σιασμός της νίκης που πέτυχε το πεζοδρόμιο σε αυτοπεποίθηση μέσα
στους χώρους δουλειάς.



ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ο 1989, η επέτειος των 200 χρό-
νων από την αστική Γαλλική
Επανάσταση γιορτάστηκε με

τυμπανοκρουσίες. Όχι μόνο στη Γαλ-
λία αλλά και διεθνώς χρησιμοποιήθηκε
ευρέως από τις κυρίαρχες τάξεις για
να υπογραμμίσει την «νίκη» της αγο-
ράς πάνω στο όραμα του σοσιαλι-
σμού, που τάχα σηματοδοτούσε η κα-
τάρρευση των καθεστώτων του κρατι-
κού καπιταλισμού στην Ανατολική Ευ-
ρώπη.

Το 2017 είναι η χρονιά που η εργατι-
κή τάξη θα μπορέσει να τιμήσει τα
εκατό χρόνια από την επέτειο της
Οκτωβριανής επανάστασης, απαλλαγ-
μένη από τα νεοφιλελεύθερα σκουπί-
δια περί «τέλους της Ιστορίας» αλλά
και όλες τις αγκυλώσεις και τις σταλι-
νικές διαστρεβλώσεις που κυριαρχού-
σαν πενήντα χρόνια πριν. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα τι-
μήσει αυτή την επέτειο με την έκδοση
δυο βιβλίων που θα κυκλοφορήσουν
για πρώτη φορά σε ελληνική μετάφρα-
ση. Πρόκειται για το «Έτος Ένα της
Ρώσικης Επανάστασης», γραμμένο
από τον Βίκτορ Σερζ και το βιβλίο «Η
Μόσχα του Λένιν», από τον Αλφρέντ
Ροσμέρ. 

Το «Έτος Ένα» καλύπτει την περίοδο από
τη νίκη της Επανάστασης του Οκτώβρη μέχρι
τον Γενάρη του 1919 και τη ματοβαμμένη κα-
ταστολή της «εξέγερσης των Σπαρτακιστών»
στο Βερολίνο. Στις σελίδες του βιβλίου ο Σερζ
ξεδιπλώνοντας τα γεγονότα παρουσιάζει το
πανόραμα της Ρώσικης Επανάστασης και την
αγριότητα της αντεπανάστασης. 

Στη “Μόσχα του Λένιν”, ο Ροσμέρ καταθέτει
τις εμπειρίες του από το 1920 όταν ταξίδεψε
στην Ρωσία για να πάρει μέρος στο Δεύτερο
Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς μέχρι
και το 1923. Ο Ροσμέρ ήταν από τους πρωτα-
γωνιστές των συζητήσεων και των διεργασιών
που έκαναν τόσο πλούσια τη ζωή της Κομιν-
τέρν στην επαναστατική της περίοδο, πριν ο
σταλινισμός βάλει ταφόπλακα και στην εσωτε-
ρική της ζωή και στην επαναστατική της στρα-
τηγική. 

Στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο μπορείτε επί-
σης να βρείτε την εικονογραφημένη νουβέλα
«1917 Russia’s red year» σε κείμενο του μαρξι-
στή ιστορικού Τζον Νιουσιντζερ και σκίτσα
του Τιμ Σάντερς. Το κόμικ ακολουθεί τις ζωές
της Ναταλίας και του Πέτρου, δύο νέων που

ζουν στο επίκεντρο του κυκλώνα της επανά-
στασης στέλνοντας το μήνυμα ότι οι καθημε-
ρινοί άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν
τον κόσμο (στα αγγλικά, εκδόσεις Βook-
marks). Μπορείτε επίσης να βρείτε μια συλλο-
γή από έγχρωμες Αφίσες της Οκτωβριανής
Επανάστασης».

Για την ιστορία της, το «Δέκα μέρες που
συγκλόνισαν τον κόσμο» (Σύγχρονη Εποχή)
και το βιβλιαράκι «Πώς λειτουργούν τα σο-
βιέτ» (Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο), γραμμένα
από τον αμερικάνο δημοσιογράφο Τζων Ρηντ,
που πήγε στη Ρωσία σαν ανταποκριτής για να
καλύψει την επανάσταση, είναι δύο κλασσικά
βιβλία που χρειάζεται να διαβάσει κανείς. Στο
δίτομο έργο του Τρότσκι «Η ιστορία της
Οκτωβριανής Επανάστασης» (Εκδόσεις Παρα-
σκήνιο), κύριοι πρωταγωνιστές της επανάστα-
σης και της ιστορίας είναι οι κοινωνικές τάξεις
και ομάδες, όπου τα πρόσωπα, μεγάλα είτε μι-
κρά, συνδέονται με βαθύτερες, αντικειμενικές
τάσεις. Το «Κράτος και επανάσταση» (Σύγχρο-
νη Εποχή) γραμμένο το καλοκαίρι του 1917
από το Λένιν, αναλύει το ρόλο του κράτους
στο σύγχρονο καπιταλισμό και ότι ιστορικό

καθήκον μιας εργατικής τάξης είναι η
ανατροπή του.

Εξαιρετικά χρήσιμες και αναλυτικές
για να κατανοήσει κανείς την Οκτω-
βριανή Επανάσταση είναι οι βιογρα-
φίες (και όχι αγιογραφίες), του Λένιν
και του Τρότσκι, γραμμένες από τον
σοσιαλιστή επαναστάτη Τόνι Κλιφ (Εκ-
δόσεις Μ.Β). 

Ο πρώτος τόμος της βιογραφίας του
Λένιν με τίτλο «1896 – 1914, Τα χρόνια
της συγκρότησης των Μπολσεβίκων»
εξετάζει τις ιδεολογικές, πολιτικές και
οργανωτικές μάχες μέσα από τις οποί-
ες διαμορφώθηκε το μπολσεβίκικο
κόμμα που το 1917 οδήγησε την επα-
νάσταση στη νίκη.  Ο δεύτερος τόμος,
«Λένιν 1914 - 1917 - Όλη η εξουσία στα
σοβιέτ» αρχίζει με την κατάρρευση της
Δεύτερης Διεθνούς στην Ευρώπη με
το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου και τελείωνει με την πρώτη
νικηφόρα εργατική επανάσταση, πα-
ρουσιάζοντας τις συγκρούσεις και πο-
λεμικές μέσα στο ίδιο το κόμμα των
μπολσεβίκων. 

Ο τρίτος τόμος της βιογραφίας κα-
λύπτει τον αγώνα των εργατών στη
Ρωσία να χτίσουν ένα εργατικό κράτος
σε μια χώρα ρημαγμένη από τις ξένες
επεμβάσεις και τον εμφύλιο πόλεμο,

την ίδια ώρα που οι Μπολσεβίκοι πάλευαν για
να εξαπλώσουν την επανάσταση πέρα από τα
σύνορα της Ρωσίας. Το βιβλίο «Κομιντέρν - Η
τρίτη διεθνής» (Μ.Β) γραμμένο από τον Ντάν-
καν Χάλας παρουσιάζει ακριβώς την οργανω-
μένη προσπάθεια που έκαναν σε αυτήν την
κατεύθυνση οι μπολσεβίκοι. Παρόμοιο σε ου-
σία με το τρίτομο έργο αλλά αντιστρόφως
ανάλογο σε μέγεθος είναι και το βιβλιαράκι
τσέπης «Λένιν: Ένας Επαναστατικός Οδηγός»
(Μ.Β.) γραμμένο από τον Ian Birchall. Πάνω
στην επικαιρότητα του Λένιν το βιβλίο «Κόμμα,
τάξη, κίνημα, ο Λένιν στον 21ο Αιώνα» του Πά-
νου Γκαργκάνα και το συλλογικό έργο «Ο Λέ-
νιν σήμερα» (Μ.Β). 

Ο πρώτος τόμος της βιογραφίας του Τρο-
τσκι «Τρότσκι 1879-1917: Πρός τον Οκτώβρη»
παρουσιάζει την κρίσιμη συμβολή του πρό-
εδρου του Σοβιέτ της Πετρούπολής -του πρώ-
του εργατικού συμβουλίου- κατά τη διάρκεια
της Ρώσικης Επανάστασης του 1905 την ίδια
περίοδο στην οποία διατυπώνει τη θεωρία της
Διαρκούς Επανάστασης. Θεωρία που στην
πράξη ήρθε να ασπαστεί ο Λένιν με τις «Θέ-

σεις του Απρίλη» (εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή)
το 1917. Ο δεύτερος τόμος «Τρότσκι 1917-
1923: Το ξίφος της επανάστασης» αφορά τις
μάχες του Τρότσκι, όχι μόνο σαν ηγέτης του
Κόκκινου Στρατού ενάντια στους ιμπεριαλιστι-
κούς στρατούς και τους Λευκούς, αλλά και
για την ανοικοδόμηση της διαλυμένης οικονο-
μίας και αργότερα τις στρεβλώσεις της οικο-
νομίας από την Νέα Οικονομική Πολιτική και
για την έρπουσα επανεμφάνιση του καπιταλι-
σμού. 

Ο τρίτος τόμος «Τρότσκι 1923-1927: Η πάλη
ενάντια στην ανερχόμενη σταλινική γραφει-
οκρατία» παρουσιάζει τη μεγάλη σύγκρουση
στο εσωτερικό του μπολσεβίκικου κόμματος
που κατέληξε με την εξορία του Τρότσκι και
την ήττα της επανάστασης, ενταγμένη μέσα
στο ιστορικό των επαναστατικών εκρήξεων στη
Γερμανία το 1923, στη Βρετανία το 1926 και
στην Κίνα το 1927.  Ενώ ο τέταρτος, «Τρότσκι,
όσο πιο σκοτεινή είναι η νύχτα τόσο πιο φωτει-
νό είναι το αστέρι» καταπιάνεται με τις πολιτι-
κές μάχες της δεκαετίας του ’30, το φασισμό
και τα μεσάνυχτα του αιώνα, που ακολούθησαν
το θάψιμο και την ήττα της ρώσικης επανάστα-
σης. Επίσης πάνω σε αυτήν την περίοδο μπο-
ρεί κανείς να διαβάσει «Τα προβλήματα της κα-
θημερινής ζωής» του Τροτσκι (Μ.Β.).

Γιώργος Πίττας

Στις 20 Δεκέμβρη
Tην Τρίτη 20 Δεκέμβρη το απόγευμα,

το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει
ένα «παζάρι» με μεγάλες προσφορές
αλλά και νέους τίτλους. (Στο επόμενο
χριστουγεννιάτικο φύλλο της εργατικής
αλληλεγγύης θα υπάρχει δισέλιδο αφιέ-
ρωμα στις εκδόσεις της χρονιάς στα ελ-
ληνικά αλλά και στα αγγλικά). Την ίδια
μέρα λήγει και η προθεσμία για να προ-
πληρώσετε τη νέα έκδοση «Έτος Ένα
της Ρώσικης Επανάστασης» του Βίκτορ
Σερζ που θα είναι έτοιμο το Γενάρη με
έκπτωση 30% της αρχικής τιμής.  

Εκδήλωση πάνω στην πρόσφατη έκ-
δοση του ΜΒ με θέμα H «Κρίση της ΕΕ»
γινόταν την Τρίτη 13/12 την ώρα που η
ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο με ομιλι-
τής τον οικονομολόγο Νίκο Στραβελά-
κη, τον συνδικαλιστή της ΑΔΕΔΥ, Γρη-
γόρη Καλομοίρη και τη Μαρία Στύλλου.

Στην Οκτωβριανή ΕπανάστασηΑΦΙΕΡΩΜΑ


