
ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚ

ΑΚ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr8 Νοέμβρη 2017 Νο 1298

Στη φυλακή ο Μιχαλολιάκος
και οι δολοφόνοι Χρυσαυγίτες

Γυρίστε στις σελίδες 4, 5, 6, 7, 8, 9

TΣΑΚΙΣΤΕ 
ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

Αλέξης Λάζαρης Ευγενία Κουνιάκη Ο μικρός Αμίρ



Νο 1298, 8 Νοέμβρη 2017 Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Μ
νημείο ακροδεξιάς ρητορεί-
ας ήταν η ομιλία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη στη συζήτη-

ση της περασμένης Παρασκευής για
την "εγκληματικότητα" στη Βουλή. 

"Οι Έλληνες φοβούνται μέσα στα
σπίτια τους" σύμφωνα με τον αρχη-
γό της Νέας Δημοκρατίας. "Τα
Εξάρχεια έχουν γίνει άβατο... Ο
Ρουβίκωνας απειλεί και τραμπουκί-
ζει... Νονοί και μεγάλα κεφάλια του
εγκλήματος λειτουργούν ανενόχλη-
τοι στις φυλακές... Τα στατιστικά
στοιχεία όσο και η αίσθηση της κοι-
νωνίας είναι ότι η ανομία αυξάνεται".
Ποιος φταίει; Ο νόμος Παρασκευό-
πουλου για την αποσυμφόρηση των
φυλακών. Και η ανοχή της κυβέρνη-
σης απέναντι στους αναρχικούς και
τους εξτρεμιστές. "Μήπως σας κρα-
τάνε; Τους χρωστάτε κάτι;" ρώτησε
με χυδαίο ύφος τον Τσίπρα ο Μη-
τσοτάκης. "Επί των ημερών σας
αποφυλακίστηκαν 2.000 κρατούμε-
νοι που είχαν καταδικαστεί για κα-
κουργήματα. Τι έχετε να πείτε στη
μητέρα του 27χρονου κοσμηματο-
πώλη που δολοφονήθηκε από έμπο-
ρο ναρκωτικών και απελευθερώθηκε
με το νόμο Παρασκευόπουλου;"

Η καλή κοινωνία και η μαφία

Για κακή του τύχη, τρεις μέρες
αργότερα, άρχισε στο Μεικτό Ορκω-
τό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για
την απόπειρα δολοφονίας του Γιώρ-
γου Αντωνόπουλου. Κατηγορούμε-
νοι για την απόπειρα αυτή είναι πέν-
τε άτομα: δυο "επαγγελματίες δολο-
φόνοι", οι Όλτι Ντούλτσε και Άρμ-
περ Μπάκο, μέλη σύμφωνα με τις
"πληροφορίες" της αστυνομίας της
"αλβανικής μαφίας". Και τρεις επιφα-
νείς και ευυπόληπτοι μέχρι πριν από
λίγα χρόνια επιχειρηματίες, οι Αρι-
στείδης Φλώρος, Ιωάννης Τζιβελεκί-
δης και Παναγιώτης Ευθυμιάδης. Ο
Ντούλτσε και ο Μπάκο πυροβόλη-
σαν τον Νοέμβρη του 2014 σχεδόν
εξ' επαφής τον Αντωνόπουλο στο
κεφάλι -που από καθαρή τύχη και
μόνο γλύτωσε τη ζωή του. Στην ανά-
κριση  οι δράστες ομολόγησαν ότι
εκτελούσαν συμβόλαιο αξίας 100 χι-
λιάδων Ευρώ. Την εντολή τους την
είχε δώσει ένας "καλοντυμένος κύ-
ριος" -ο Φλώρος σύμφωνα με τις
ομολογίες τους.

Ο Φλώρος είναι ένας από τους βα-
σικούς πρωταγωνιστές του σκανδά-
λου Energa - Hellas Power -των δυο
διαβόητων εταιρειών διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας που υπεξαίρεσαν
πάνω από 250 εκατομμύρια από το
δημόσιο την περίοδο 2011-2012.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο
βρίσκεται στις φυλακές καταδικα-
σμένος σε κάθειρξη 21 ετών για την
απάτη αυτή. Ο Αντωνόπουλος ήταν
την περίοδο που δέχτηκε την επίθε-
ση δικηγόρος του ΛΑΓΗΕ ("Λειτουρ-
γός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας"). Ο Φλώρος προσπαθούσε να
έρθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
με τον ΛΑΓΗΕ -να επιστρέψει ένα μι-
κρό μέρος από τα εκατομμύρια που
είχε υπεξαιρέσει με αντάλλαγμα την
ποινική του απαλλαγή. Ο Αντωνό-
πουλος αρνιόταν. Ο προφανής στό-
χος των επίδοξων δολοφόνων του,
λέει, ήταν να αναλάβει κάποιος άλ-
λος δικηγόρος την υπόθεση ο οποί-
ος είτε από φόβο είτε λόγω δωρο-
δοκίας θα αποδεχόταν την προσφο-
ρά. 

Μπαλτάκος, Βορίδης,
Ζαφειρόπουλος

Σύμφωνα με τον Αντωνόπουλο, η
συνάντηση με τον Φλώρο έγινε κατά
παράκληση του τότε δικηγόρου του.
Το όνομά του: Παναγιώτης (Τάκης)
Μπαλτάκος. Ναι σωστά καταλάβατε:
πρόκειται για τον γνωστό Μπαλτάκο,
τον  στενό συνεργάτης του Αντώνη
Σαμαρά και διαβόητο σύνδεσμο την
εποχή της διακυβέρνησης του ανά-
μεσα στη Νέα Δημοκρατία και τη
Χρυσή Αυγή.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις Energa -
Hellas Power, τον Φλώρο και τη Νέα
Δημοκρατία δεν σταματάνε στον
Μπαλτάκο. Ο Μάκης Βορίδης που
εγκαλεί τώρα την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ για "ανοχή" απέναντι στο
Ρουβίκωνα υπήρξε και αυτός συνή-
γορος του Φλώρου. Και το ίδιο
ισχύει για τον Μιχάλη Ζαφειρόπου-
λο, τον δικηγόρο που δολοφονήθη-
κε στο γραφείο του στην οδό Ασκλη-
πιού από δυο μαφιόζους στις αρχές
του Οκτώβρη: ήταν στέλεχος της
Νέας Δημοκρατίας, γιος του πρώην
υπουργού της Νέας Δημοκρατίας
Επαμεινώνδα Ζαφειρόπουλου και
συνήγορος του Φλώρου. 

Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυ-

νομίας οι δολοφόνοι του Ζαφειρό-
πουλου ήθελαν μόνο να τον εκφοβί-
σουν, όχι να τον σκοτώσουν. Οι εν-
τολείς τους ήταν οι παρ' ολίγον δο-
λοφόνοι του Αντωνόπουλου οι οποί-
οι εκβίαζαν τον Φλώρο να τους δώ-
σει 5 εκατομμύρια για να ανακαλέ-
σουν την ομολογία τους. Τι σχέση
έχουν όλα αυτά με την αλήθεια είναι
ζητούμενο. Αυτό όμως που έχουμε
μάθει με βεβαιότητα είναι οι στενές
σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα
στην "καλή κοινωνία", την "αλβανική"
μαφία, την "ελληνική μαφία" και τον
υπόκοσμο. Το παρακάτω απόσπα-
σμα από την ιστοσελίδα The Toc
(4.11.2017) είναι χαρακτηριστικό:

"Ο δολοφόνος του Μιχάλη Ζαφει-
ρόπουλου, μαζί με τον «Άρχοντα
των φυλακών», τον επονομαζόμενο
«Κλόντι» και τον μετέπειτα «μισθω-
τή» τους για τον εκφοβισμό-δολοφο-
νία του ποινικολόγου, γνωστό ως
«Όλντι», τον Ιανουάριο του 2017 επι-
χείρησαν να εκτελέσουν «συμβόλαιο
θανάτου» μέσα στις φυλακές Κορυ-
δαλλού, με στόχο τον 43χρονο βα-
ρυποινίτη, «Καράφλα»-«Νταίζη» ή
«Σαμπρέλα», ο οποίος βρίσκεται σε
ανοικτή σύγκρουση με ηγετικά μέλη
της Greek Mafia".

Στο σκοτεινό κουβάρι της μαφίας
που ακολουθεί μπλέκονται βαρυποι-
νίτες, βιαστές, πλάι-πλάι με ροζ
σκάνδαλα, εκβιασμούς, παπάδες,
απόστρατους αξιωματικούς της
ΕΛΑΣ και αξιοπρεπείς δικηγόρους.

Και φυσικά δολοφονίες. Πολλές δο-
λοφονίες:

"Η τέταρτη δολοφονία είναι αυτή
του 31χρονου Ι.Τ., γνωστού ως «Πι-
τσίλα», στις 21 Μαΐου 2014 στον Κο-
ρυδαλλό, ο οποίος ήταν ανάμεσα
στους υπόπτους για την διπλή δολο-
φονία μελών της Χρυσής Αυγής στο
Ν. Ηράκλειο. Αυτή η περίπτωση πο-
λύ πιθανόν να ήταν «απόσυρση» συ-
νεργάτη που μίλαγε πολύ και ήξερε
πολλά…"

Ιδιωτικοποιήσεις

Οι "θεραπείες σοκ" που θα έσω-
ζαν, υποτίθεται, την Ανατολική Ευ-
ρώπη από την κληρονομιά του
"υπαρκτού σοσιαλισμού" βύθισαν,
όπως είναι πια γνωστό, ολόκληρο το
πρώην "Σοβιετικό Μπλοκ" στη φτώ-
χεια και την εξαθλίωση. Τυπικά η θε-
ραπεία πέτυχε: ο έλεγχος της οικο-
νομίας πέρασε από τα χέρια της
κομματικής γραφειοκρατίας στους
"ιδιώτες". Ποιοι ήταν αυτοί οι ιδιώ-
τες; Ένα μεγάλο κομμάτι προήλθε
από την ίδια την παλιά γραφειοκρα-
τία: οι παλιοί διευθυντές των εργο-
στασίων έγιναν ξαφνικά οι ιδιοκτή-
τες των εργοστασίων. Οι διευθυντές
των τραπεζών τραπεζίτες. Και πάει
λέγοντας. Ένα άλλο κομμάτι προήλ-
θε κατευθείαν από τον υπόκοσμο.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέ-
πουμε σήμερα: οι ολιγάρχες, αδί-
στακτοι καπιταλιστές με στενές σχέ-
σεις με τη μαφία και το οργανωμένο

έγκλημα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν

ο Μπόρις Μπερεζόβσκι που βρέθηκε
τον Μάρτη του 2013 κρεμασμένος,
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,
στο διαμέρισμά του στο Λονδίνο: ξε-
κίνησε την καριέρα του σαν μηχανι-
κός, ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία
το 1989 (την χρονιά που άρχισε να
καταρρέει ο "Υπαρκτός Σοσιαλι-
σμός"), συνεταιρίστηκε με έναν στε-
νό συνεργάτη του Προέδρου Γέλ-
τσιν χάρη στον οποίο έγινε μέσα σε
λίγα χρόνια ιδιοκτήτης της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας AutoVaz, του τηλεο-
πτικού σταθμού ORT και στο τέλος
(σε συνεργασία με τον μετέπειτα αν-
τίπαλό του Αμπράμοβιτς) αφεντικό
της Sibneft, της έκτης μεγαλύτερης
εταιρείας πετρελαίου της Ρωσίας. 

Και τα μνημόνια υποτίθεται ότι θα
έσωζαν την Ελλάδα από την κατάρ-
ρευση. Αντί για αυτό έσπειραν την
φτώχεια και την ανεργία, έριξαν το
ΑΕΠ 25% κάτω και εκτίναξαν το δη-
μόσιο χρέος στα 320 δις. Αλλά για
κάποιους τα μνημόνια ήταν πράγμα-
τι "ευλογία" (όπως έλεγε κάποτε ο
Θόδωρος Πάγκαλος). Η Hellas Po-
wer πριν βυθιστεί στα σκάνδαλα
ονομαζόταν Aegean Power. Και ο
ιδιοκτήτης της δεν ήταν μόνο ο Βα-
σίλης Μηλιώνης (έπεσε στα "μαλα-
κά" από το δικαστήριο και είναι σή-
μερα ελεύθερος με περιοριστικούς
όρους) αλλά και ο γνωστός και μη
εξαιρετέος Όμιλος Μελισσανίδη. H
Aegean Power όπως και η Energa
ήταν τα "παιδιά" της διαδικασίας
"απελευθέρωσης" της ενέργειας,
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ δηλα-
δή. Τα εγγόνια των μνημονίων δεν
τα έχουμε δει ακόμα. Το Noor1 μας
δίνει μια εικόνα μόνο από αυτά που
έρχονται.

Όσο για τη Νέα Δημοκρατία, υπό-
σχεται να μας "σώσει" κλείνοντας
τον κάθε Γιάννη Αγιάννη πιο βαθιά
στη φυλακή. Και δίνοντας στους ολι-
γάρχες ακόμα μεγαλύτερη στήριξη
για να κάνουν τα εφιαλτικά τους
όνειρα πραγματικότητα. Ο Τσίπρας
θα μπορούσε να απαντήσει πολύ
απλά στον Μητσοτάκη:”Θέλετε να
πατάξετε την εγκληματικότητα; Στα-
ματήστε να υποστηρίζετε τις ιδιωτι-
κοποιήσεις!”. Αλλά για να το έλεγε
αυτό θα έπρεπε πρώτα να κάνει μια
θετική κωλοτούμπα- να σταματήσει
τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι κωλο-
τούμπες, όμως, γίνονται συστηματι-
κά στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Πατάξτε την εγκληματικότητα - 
σταματήστε τις ιδιωτικοποιήσεις



Ο
φετινός γιορτασμός για την εξέγερση
του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973
συνδέεται άμεσα με το γιορτασμό για

τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάστα-
ση στη Ρωσία το 1917. Συμβολικά, το τριήμερο
του Πολυτεχνείου ξεκινάει την επόμενη Τετάρ-
τη 15 Νοέμβρη με εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μέσα στον ιστορικό χώρο του, αφιερωμένη
στον Κόκκινο Οκτώβρη.

Δεν πρόκειται απλά για χρονική σύμπτωση.
Είναι δυο μεγάλες ιστορικές στιγμές άρρηκτα
δεμένες μεταξύ τους γιατί τις ενώνει το κοινό
νήμα του επαναστατικού δρόμου. Οι εργάτες
της Ρωσίας έφτασαν να πάρουν την εξουσία
γιατί με τη βοήθεια των “Θέσεων του Απρίλη”
του Λένιν απέρριψαν τη λογική της στήριξης
στην Προσωρινή Κυβέρνηση που είχε διαδεχθεί
τον Τσάρο και προχώρησαν στο “Όλη η εξου-
σία στα Σοβιέτ”. Οι εξεγερμένοι φοιτητές του
Νοέμβρη 1973 κατάφεραν να ανοίξουν το δρό-
μο για την ανατροπή της Χούντας γιατί απέρρι-
ψαν τη συλλογιστική που έλεγε ότι η εξέγερση
είναι προβοκατόρικη απέναντι στις εκλογές που
ετοίμαζε η Χούντα με τον Μαρκεζίνη.

Η ρήξη με τη σταδιακή αντίληψη του “κάλιο
λίγα και στο χέρι” είναι ιδιαίτερα επίκαιρη ξανά
σήμερα. Γιατί ζούμε με τις συνέπειες τέτοιων
επιλογών που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντας την
κυβέρνηση: “Μην τα θέλετε όλα, ρήξη με την
ΕΕ δεν γίνεται, καλύτερα να διεκδικήσουμε
από τα μέσα. Ας συμβιβαστούμε με τη 'συνέ-
χεια του κράτους' για να μείνουμε απερίσπα-

στοι στη διαπραγμάτευση των μνημονίων” κλπ
κλπ. Τώρα ξέρουμε πού καταλήγει αυτή η συλ-
λογιστική- σε έναν φαύλο κύκλο με συνεχείς
υποχωρήσεις και ατέλειωτες θυσίες. Σε περικο-
πές των συντάξεων για να βγαίνουν τα πλεονά-
σματα και σε χειραψίες με τον Τραμπ για να
“αναβαθμίζεται η χώρα ως επενδυτικός προ-
ορισμός”.

Θα διαδηλώσουμε στην πορεία του Πολυτε-
χνείου ενάντια σε όλα αυτά. Γιατί η ρήξη με την
κατάντια της ρεφορμιστικής πολιτικής είναι πιε-
στική και χειροπιαστή. Θα είμαστε στους δρό-
μους ενάντια στο χτύπημα των πρωτοβάθμιων
σωματείων και τους περιορισμούς στην κήρυξη
απεργίας. Θα είναι στους δρόμους οι συμβασι-
ούχοι ενάντια στις απολύσεις και την ανακύκλω-
ση της ανεργίας. Θα είναι στους δρόμους οι κοι-
νότητες των μεταναστών ενάντια στις ρατσιστι-
κές επιθέσεις που χτυπάνε από παιδάκια του δη-
μοτικού μέχρι εργάτες γης στα χωράφια. Θα εί-

μαστε όλοι εκεί, ενάντια στην κάλυψη των νεο-
ναζί δολοφόνων της Χρυσής Αυγής που κυκλο-
φορούν ελεύθεροι με χίλιες δυο δικαιολογίες.

Και θα είμαστε κάτω από τα πανό της επανα-
στατικής αριστεράς γιατί είναι καιρός να βγά-
ζουμε τα συμπεράσματα και από την ιστορία
και από την καθημερινή εμπειρία. Ο Τρότσκι
γράφοντας την Ιστορία της Ρώσικης Επανά-
στασης υπογράμμιζε ότι η εργατική τάξη μα-
θαίνει μέσα από την εμπειρία της με τη μέθοδο
των “διαδοχικών προσεγγίσεων”. Έτσι ξεπέρα-
σε τις αυταπάτες για τους Μενσεβίκους και αγ-
κάλιασε τους επαναστάτες της εποχής της. Σή-
μερα, εκατομμύρια ανακαλύπτουν ότι οι ελπί-
δες για “φαινόμενα” σαν τον ΣΥΡΙΖΑ ή το Πο-
δέμος αποδεικνύονται ψεύτικες. Αυτός ο κύ-
κλος δεν έχει τελειώσει, αντίθετα σε πολλές
χώρες τώρα αρχίζει. Το αγκάλιασμα του επανα-
στατικού δρόμου είναι το στοίχημα που έχουμε
μπροστά μας.
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

2017
Η επικαιρότητα
του
επαναστατικού
δρόμου

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 
Εργατικό Κέντρο 12μ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
Πάνος Γκαργκάνας

Ρώσικη Πρωτοπορία - H άνθηση της
καλλιτεχνικής δημιουργίας
Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Μπόλης

Πώς χάθηκε η Επανάσταση;
Λέανδρος Μπόλαρης

Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μαρία Στύλλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/11 
Εργατικό Κέντρο 6μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι -
η διαλεκτική της νίκης

Τάσος Αναστασιάδης

ΞΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/11 
Εργατικό Κέντρο 4μμ – 8μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - η
διαλεκτική της νίκης
Τάσος Αναστασιάδης
Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ – 10μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι -
η διαλεκτική της νίκης

Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/11 
ΕΒΕ 6μμ – 9μμ (Αράτου 21, πλ. Όλγας)
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - η
διαλεκτική της νίκης
Πέτρος Κωνσταντίνου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/11 
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας, στοά
Σαρκά, 6μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
Κώστας Πίττας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11 
Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - 
η διαλεκτική της νίκης
Πάνος Γκαργκάνας
Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11
Εργατικό Κέντρο 5μμ – 9μμ
Η εργατική τάξη και οι Μπολσεβίκοι - η
διαλεκτική της νίκης
Πάνος Γκαργκάνας
Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα
Μαρία Στύλλου

Εκδηλώσεις

100 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ 
1917 – 2017: Με τη φλόγα της Επανάστασης 
– Η επικαιρότητα του Οκτώβρη σήμερα

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Άρτας
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Οργανώνεται από ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΛΑΕ



Τ
η Δευτέρα6/11, ενόψει της
αντιφασιστικής συγκέντρωσης
στοΕφετείοΑθηνών για την

έναρξητηςδίκηςτουΧρήστουΖέρ-
βα,για την επίθεσησεβάροςτου
φοιτητήΑλέξηΛάζαρηστις31Μαρ-
τίου,ηΚΕΕΡΦΑκαιη«Πρωτοβουλία
για τοκλείσιμο των γραφείων των
νεοναζί»προχώρησανσε συνέντευ-
ξητύπου.Ησυνέντευξητύπουέγινε
σταγραφείατηςΑΔΕΔΥ.

ΠέτροςΚωνσταντίνου
ΚΕΕΡΦΑ

Τηναντιφασιστικήσυγκέντρωση
γιατηδίκητουΖέρβαστις8/11στη-
ρίζειηΑΔΕΔΥ,τοσωματείοτωνερ-
γαζόμενων τουΑγ.Σάββαμεδίωρη
στάσηεργασίας,καθώςκαιμιασει-
ρά τοπικέςσυλλογικότητες καιφο-
ρείςτωνΑμπελοκήπων.
ΝαθυμίσωότιηΑΔΕΔΥείχεκαλέ-

σει αντιφασιστική πανεργατική
απεργίαστις25/9/13,μεδεκάδεςχι-
λιάδες ναδιαδηλώνουνπρος τα
γραφεία τηςΧρυσήςΑυγήςκαι να
αναγκάζουν τηνκυβέρνησηναπρο-
χωρήσειστηδίωξητηςοργάνωσης.
Επίσηςστις 20/4/15 είχε κηρύξει
στάσηεργασίας και έτσι 2,5 χιλιά-
δες κόσμοςδιαδήλωσεστονΚορυ-
δαλλόστην έναρξη τηςδικαστικής
διαδικασίας.
Απότημίαμεριάμιασειράκοινο-

τικάσυμβούλια (1ο, 4ο, 7ο) έχουν
βγάλειψηφίσματαενάντιασταγρα-
φεία τηςΧρυσήςΑυγήςστηΜεσο-
γείων.Από τηνάλλημεριάοι χρυ-
σαυγίτες κάνουνπροσπάθεια να
επανεμφανιστούνμε τις επιθέσεις
στονΑσπρόπυργο,τηνεπίθεσηστην
ΕυγενίαΚουνιάκηκλπ.Είναιμιακρί-
σιμηφάσηαυτήστηνοποίαβρισκό-
μαστε.

ΜαρίαΚασκαρίκα
μητέρα Αλέξη Λάζαρη

Συνεχίζεται η εγκληματικήδράση
τηςΧρυσήςΑυγήςκαιμάλισταπρο-
κλητικάέξωαπότονΆρειοΠάγονα
χτυπάβάναυσατησυνάδελφοδικη-
γόροένατάγμαεφόδου.Ακούμετις
μαρτυρίεςτωνπρώηνμελώντηςΧΑ
καιανατριχιάζουμε.ΟμάρτυραςΑ
τηνπροηγούμενηβδομάδαείπεότι
εκπαιδεύονταισαν κομάντο.Βλέ-
πουμεπωςό,τι εκπαίδευσηπαίρ-
νουν την εφαρμόζουνστοδρόμο.
ΣτονΑλέξηΛάζαρηαυτήν εφάρμο-
σαν.
Όληηκοινωνίαπρέπεινααφυπνι-

στεί γιατί οι χρυσαυγίτεςστρέφον-
ταιενάντιασεόλητηνκοινωνία:με-

τανάστες,πρόσφυγες,σπουδαστές,
επιστήμονες.
Οιπολίτεςδενφοβούνταιπια,

όπωςδεφοβήθηκανοι μάρτυρες
τηςεπίθεσηςστονΑλέξη.Απότους
τρειςμάρτυρεςμάλισταοιδύοείναι
γυναίκες.Μεθάρροςκαισθένοςαν-
τιτάχθηκανκατάτωνδολοφόνων.

ΔημήτρηςΖώτος
πολιτική αγωγή 

στη δίκη του Χ. Ζέρβα

ΟικατηγορίεςσεβάροςτουΖέρ-
βαείναιαπόκοινούληστείακαιβα-
ριάσκοπούμενησωματικήβλάβη.
Υπάρχουν επαρκείςαποδείξεις για
τις κατηγορίεςαυτές.Αρχικάχάρη
στηγενναιότητατωναυτοπτώνμαρ-
τύρωνέχουμετηνεικόνατηςεπίθε-
σης.Ηακραίαδολοφονικήκαιβάρ-
βαρηεπίθεσηέγινεμέραμεσημέρι
ώρα3, μπροστάσε καταστήματα,
στα70μέτρααπό τηΜεσογείων,
μπροστάσταμάτια του κόσμου.Οι
άνθρωποι εκεί την είδανσεόλη τη
διάρκειάτηςκαικάποιοιαπόαυτούς
βρήκαν τοθάρροςκαι κατέθεσαν
τηνίδιαμέρα,μετηνκαθαρήεικόνα
στομυαλότους.
Κατέθεσανότι οι δράστες είναι

χρυσαυγίτες.Οδράστηςπουανα-
γνωρίστηκε είναι ο υπεύθυνος
ασφαλείας τωνγραφείων,Χ.Ζέρ-
βας.Μέλος25 χρόνια.Υποψήφιος
βουλευτήςστον νομόΆρτας.Υπο-
ψήφιοςσύμβουλοςστοΔήμοΑθή-
ναςμε επικεφαλής τονΚασιδιάρη.
Πληρωνόταναπό τηΒουλή,μετα-
κλητόςυπάλληλος.Παρά τωαρχη-
γώ, τόσοκοντάστο κέντρολήψης
αποφάσεων.Επιπλέον, γραμματέας
τηςΤοπικήςΟργάνωσης τηςΧΑ

στουςΑμπελόκηπους,δηλαδήεπι-
κεφαλήςτουαντίστοιχουτάγματος.
Γιατηβαρβαρότητατηςεπίθεσης

έχουμετηνσπάνιαπερίπτωσηηίδια
η ιατροδικαστική έκθεση ναπερι-
γράφειτηβλάβηως«βαριά».Ηδίω-
ξηαρχικάήτανγια τοπλημμέλημα
«επικίνδυνηβλάβη»αλλάμετά την
έκθεσηέγινε κακούργημα «βαριά
σκοπούμενη».
Υπάρχουνβέβαιακαιοιλεγόμενες

ελλείψεις τηςπροδικασίας:δεν ζη-
τήθηκετοκινητότουδράστη,πράγ-
μαπουθα έδειχνεπούβρισκόταν
τηνκρίσιμηώρακαιμεποιουςμίλη-
σε.Δεν ζητήθηκε τουλικόαπό τις
κάμερες τωνγραφείων τηςΧρυσής
Αυγής.Ζητήθηκεη καταγραφήαπό
τιςκάμερεςτηςτράπεζαςΠειραιώς
πιο κάτω,αλλάοανακριτήςαρκέ-
στηκεστηδιαβεβαίωσηενόςαστυ-
νομικούπουτηνείδεότι«δενυπάρ-
χεικάτι».Δενκλήθηκεγιακατάθεση
οαστυνομικόςφρουρός τωνγρα-
φείων.
Ηεπίθεσηαυτήόπωςκαιπολλές

άλλεςδεθαείχεγίνειανδενυπήρ-
χανταγραφεία.ΗεπίθεσηστοΠΑ-
ΜΕ,στουςΠακιστανούςστην Ιερά-
πετρα,στοΣυνεργείοστηνΗλιούπο-
λη, η δολοφονία τουΠ. Φύσσα,
έχουνόλεςωςαφετηρία,ως τόπο
σχεδιασμούκαιοργάνωσήςτουςτα
τοπικάγραφεία.ΤοαίτηματηςΠρω-
τοβουλίας είναι βάσιμο.Και είναι ο
μόνος τρόποςγια νααισθάνεταιο
κόσμοςτωνγειτονιώνασφαλής.
ΗΧΑείναισεπερίοδοπάραπολύ

δύσκολη.Ύστερααπό τηναποχώ-
ρηση τουΜίχου,που -αν και κατά
βάσηέφυγεγιαναπροστατεύσειτη
θέση τουστηνΕύβοια- κατηγόρησε
τηνοργάνωσηότιέγινεγιαλατζί,θέ-
λεινααποδείξεισταμέλητηςότιεί-

ναιακόμααμετανόητοιναζί.Γι’αυτό
και είναιακόμηεπικίνδυνη, γι’ αυτό
και η επίθεσηστονΑλέξηΛάζαρη,
στηνΕυγενίαΚουνιάκηκλπ.
Οι τρόποιαντιμετώπισης είναι

δύο:ηπαραδειγματικήκαταδίκητης
και ηαντιφασιστικήδράση τηςδη-
μοκρατικής πλειοψηφίας όπου
υπάρχειπαρουσίατηςΧΑ.

ΕυγενίαΚουνιάκη
πολιτική αγωγή 

Αιγύπτιων αλιεργατών

Βρίσκομαισεαυτήτηθέσηωςθύ-
ματηςΧΑκαιόχιωςδικηγόροςκά-
ποιουπουέχειπέσειθύματης.ΗΧΑ
είναιπαρούσα.Δεν είναι ηπρώτη
φοράπουέχουνγίνει επιθέσεις και
προπηλακισμοί.Ακόμηκαιαπέναντι
στηΜάγδαΦύσσαοιτραμπουκισμοί
είναιπολύσυχνοί.
Ηεπίθεσησεβάροςμουείχεδύο

στόχους.Πρώτονότιεγώκαιοιάλ-
λεςδύοκοπέλες–κιαυτόδείχνειότι
ο κόσμος έχει τααντανακλαστικά-
αντιδράσαμεστην καταδίωξη ενός
ανθρώπου που μπορεί να ήταν
απλόςπεραστικόςαλλάσεβάρος
του έκαναν επίδειξη ισχύος.Δεύτε-
ρον, τουλάχιστοναπό τηνπλευρά
τουΔεβελέκουκαιάλλωνπουβρί-
σκονταιστο κοινό τηςδίκηςσυχνά,
μπορεί νααναγνωρίσανεστοπρό-
σωπόμουτην«άλληπλευρά».
Έχειπολύ ενδιαφέρονηπαρου-

σίαβουλευτώνστηΓΑΔΑμετά τις
προσαγωγέςωςανάληψηπολιτικής
ευθύνης.Τοίδιοκαιημετέπειταδή-
λωσητηςΣκορδέληγιατοπόσοχαί-
ρεταιγια τηνεπίθεσηεναντίονμου.
Βλέπουμε να επιβεβαιώνεταιαυτό
πουέλεγεοΔημήτρηςΨαρράςως

μάρτυραςστηδίκηότι υπάρχει μια
αντίφασηστηΧΑ:από τημιαμεριά
χαίρονται για τις επιθέσεις και τις
χρειάζονται, από τηνάλληφοβούν-
ταιτιςποινικέςευθύνες.Τηναντιφα-
τικότητααυτή την έχουμεδεισε
όλεςτιςεπιθέσεις.
Φάνηκε επίσηςστοΕφετείο το

πώςδρουν τα τάγματα: το ντύσιμο,
ηδράση,η επιθετικότητα,ηγρήγο-
ρηδιαφυγή.Είναιπολύσημαντικό
νατονιστείότιηεπίθεσηέγινεαπέ-
ναντιαπό τοΕφετείο.Κοινοί εγκλη-
ματίεςθα είχανφύγει μέσααπό τα
στενά.Όμωςαυτοίπέρασαναπέ-
ναντι και κρυφτήκανεμέσαστην
αστυνομία,σταΜΑΤκαιστουςυπό-
λοιπουςχρυσαυγίτες.
Έχεισημασίαναείμαστεστηδίκη

τουΖέρβατηνΤετάρτη8/11,καθώς
καισεόσεςδικάσιμες τηςμεγάλης
δίκηςμπορούμεγιατουςεπόμενους
μήνεςπουθασυνεχίζεται.

ΧρύσαΠαπαδοπούλου
πολιτική αγωγή 

οικογένειας Φύσσα

Τοότιαυτόπτεςμάρτυρεςπήγαν
τηνίδιαμέρανακαταθέσουνγιατην
επίθεσησεβάροςτουφοιτητήΑλέ-
ξηΛάζαρηείναιμιασημαντικήτομή
πουέχει γίνει.Παλιότεραυπήρχεο
φόβοςκαι τέτοιεςσοβαρές επιθέ-
σειςδεν έφταναν κανστοστάδιο
τηςμήνυσης.Αυτήη επίθεσηανέ-
δειξε και το ναζιστικό χαρακτήρα
τηςοργάνωσης.Τοπρωί της ίδιας
μέραςείχε γίνει επίθεσησταγρα-
φεία.Ώρεςμετά έχουμεμια ενψυ-
χρώδολοφονική επίθεσησεβάρος
ενός τυχαίουπεραστικούπουδεν
πληροίτακριτήριάτους.Είναιηλο-
γική τωναντιποίνων. Την είχαν τα
ναζιστικάστρατεύματατηςκατοχής
σεβάροςτουελληνικούλαού.
Ωςπολιτικήαγωγή τηςοικογένει-

αςΦύσσαστηδίκητηςΧΑ,είμαστε
αλληλέγγυοιστοδικαστικόαγώνα
τουΑλέξηΛάζαρηκαι τωνοικείων
του.

ΝίκοςΚαλόγηρος
Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ

ΗΕΕ τηςΑΔΕΔΥστέκεταιαλλη-
λέγγυαστονδικαστικόαγώνα του
ΑλέξηΛάζαρηενάντιαστηΧΑκαιθα
στηρίξει τις κινητοποιήσεις τις επό-
μενεςημέρες.Θαείμαστεστησυγ-
κέντρωσητηςΤετάρτης.

ΤζαβέντΑσλάμ
Πακιστανική Κοινότητα

Στενοχωρήθηκαπολύπουχτύπη-
σαν τηνΕυγενίαΚουνιάκη, τηδικη-
γόροπουείναιστοπλευρόκάθεθύ-
ματοςτωνφασιστών.Πρέπειναδώ-
σουμετημάχηενάντιαστουςφασί-
στεςπολύανοιχτά,γι’αυτό8/11θα
είμαστεκιεμείςεκεί.
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Η επίθεση του τάγματος εφόδου μπροστά

από τα δικαστήρια ήταν τυφλή ή είχε στο

στόχαστρο εσένα;

Θεωρώ ότι ήταν και τα δύο. Δεν χτύπη-
σαν μόνο εμένα αλλά και δύο άλλες κοπέ-
λες. Οι χρυσαυγίτες τρέξανε εναντίον ενός
περαστικού που μπήκε στο τρόλεϊ. Όταν
φωνάξαμε να κλείσουν οι πόρτες για να
προστατευθεί γυρίσανε εναντίον μας. Υπάρ-
χουν τα αντανακλαστικά του κόσμου που
δεν τους θέλει πουθενά και γι’ αυτό ξεκίνη-
σαν την επίθεση σε βάρος περαστικών. Με-
τά με αναγνώρισαν και ενδεχομένως να
επέλεξαν να με χτυπήσουν.

Τι έχει προηγηθεί; Από πού σε γνωρίζουν;

Το πρώτο περιστατικό που είχε γίνει ήταν
το Σεπτέμβρη του 2010. Είχα πάει στο ΑΤ
Αγίου Παντελεήμονα να δω δύο Αφγανούς
που κρατούνταν, θύματα επίθεσης. Μιλάμε
για την περίοδο που τα θύματα γίνονταν αυ-
τομάτως κατηγορούμενοι. Αν δεν είχαν χαρ-
τιά τους κρατούσαν και διοικητικά. Υπήρχε
συγκέντρωση χρυσαυγιτών που τότε πα-
ρουσιάζονταν σαν «αγανακτισμένοι πολί-
τες» που διαπληκτίζονται με «Αφγανούς εγ-
κληματίες».

Όταν βγήκα από το τμήμα και καθώς μι-
λούσα με τον διερμηνέα εμφανίζονται 2-3
και αρχίζουν να βρίζουν χυδαία. Δεν κυκλο-
φορούσε κόσμος, ήταν βράδυ. Προφανώς η
αστυνομία ήταν που ειδοποίησε τους χρυ-
σαυγίτες. Σε δευτερόλεπτα έρχεται η Σκορ-
δέλη με ντουντούκα και 30-40 άτομα πίσω.
Πετάνε αυγά και απειλούν. Μπαίνω στο τμή-
μα, ζητάω από τους αστυνομικούς να γί-
νουν συλλήψεις, αλλά δέχομαι απειλές και
από αυτούς. Αρνήθηκαν να δεχτούν την μή-
νυση και να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση.

Υπήρχε μια κλιμάκωση των επιθέσεων
εκείνη την περίοδο εν όψει των δημοτικών
εκλογών του Δεκέμβρη 2010 στις οποίες
έβγαλαν για πρώτη φορά δημοτικό σύμβου-
λο.

Ένα χρόνο μετά μαχαιρώθηκε ένας άλ-
λος Αφγανός. Δύο μάρτυρες, ένας εκ των
οποίων κι αυτός θύμα, ήταν στο ΑΤ Αγίου
Παντελεήμονα, όπου και πήγα. Μείναμε στο
τμήμα μέχρι τις 3 ή 4 το βράδυ με μέλη της
Αφγανικής Κοινότητας. Έξω από το τμήμα
ήταν η Σκορδέλη και ο Μαρκουλάκης σε
συμπαράσταση του συλληφθέντος Λουκια-
νού που είχε μαχαιρώσει το ένα θύμα. Με
πολλή πίεση του άλλου θύματος που τους
υπέδειξε ως μέλη της ομάδας που επιτέθη-
κε, συνελήφθησαν κι αυτοί. Μέχρι εκείνη
την ώρα είχαν δείξει τρομακτική άνεση
μπροστά στην αστυνομία. Έκαναν με τη
σειρά τους μήνυση σε βάρος των Αφγανών
με αποτέλεσμα τα θύματα να κρατηθούν
στο ίδιο κελί με τους θύτες και να δέχονται
τρομερές απειλές.

Για πολύ καιρό κανένα δικαστήριο δεν
ήθελε να δικάσει αυτή την υπόθεση. Επι-
κρατούσε πολύς φόβος. Οι αναβολές δίνον-
ταν σωρηδόν παρόλο που απαγορεύονται

τόσες πολλές. Η δίκη έγινε 6 χρόνια μετά,
δηλαδή φέτος το καλοκαίρι, όπου οι τρεις
χρυσαυγίτες του τάγματος εφόδου του Αγί-
ου Παντελεήμονα καταδικάστηκαν σε 3
χρόνια ο καθένας: Μαρκουλάκης και Λου-
κιανός για φυσική αυτουργία και Σκορδέλη
για ηθική.

Η καταδίκη του τάγματος της Σκορδέλη είχε

μεγάλη σημασία και για τη δίκη της Χρυσής

Αυγής. Έπαιξε ρόλο η δράση του αντιφασι-

στικού κινήματος σε αυτή;

Η ίδια η σύλληψη της Σκορδέλη ήταν το-
μή εκείνη την εποχή. Ήταν σε μια περίοδο
που δεν γίνονταν αυτά. Δε συλλαμβάνονταν
χρυσαυγίτες και ιδίως για επιθέσεις σε με-
τανάστες. Ήταν περίοδος έξαρσης της ρα-
τσιστικής βίας για τον Άγιο Παντελεήμονα.
Βγαίναν στην πλατεία Αττικής, στην πλατεία
του Αγίου Παντελεήμονα, στις λαϊκές αγο-
ρές, σειρά επιθέσεων και πογκρόμ σε μετα-
νάστες και πρόσφυγες. Δεν είναι τυχαίο ότι
κάθονταν έξω από το τμήμα το βράδυ της
σύλληψής τους, ήταν δείγμα της ασυλίας
τους.

Για τη σύλληψη έπαιξε ρόλο η επιμονή
του θύματος. Με τη σειρά του ο συγκεκρι-
μένος άνθρωπος είχε αυτοπεποίθηση γιατί
είχε εμπιστοσύνη στο κίνημα, καθώς ήταν
ένας από τους Αφγανούς που έδωσαν μάχη
για το άσυλο ένα ολόκληρο διάστημα και
κέρδισαν. Ήξερε ότι δεν είναι μόνος και ότι
έχει ένα κομμάτι κόσμου πίσω του που στη-
ρίζει τους μετανάστες. Η ΚΕΕΡΦΑ είχε προ-
βάλει και στηρίξει τις κινητοποιήσεις των
Αφγανών και ιδιαίτερα την απεργία πείνας
στα Προπύλαια που ξεκίνησε αρχές του
2011, είχε παίξει ρόλο στην οργάνωση της
συμπαράστασης στους Αφγανούς. Αυτή την
αυτοπεποίθηση είχε και πίστευε ότι αν το
παλέψουμε μπορούμε να το κερδίσουμε.

Ο Άγιος Παντελεήμονας ήταν κομβικό ση-
μείο για τη Χρυσή Αυγή, στο να απλώσουν
την εγκληματική τους δράση. Είχαν εκεί τα
τότε κεντρικά γραφεία της Δηλιγιάννη. Με-
τά το 2012 η δράση της οργάνωσης στην
περιοχή αυτή έπεσε, όχι μόνο γιατί έριξαν
το βάρος πιο νότια, στον Πειραιά, το Πέρα-
μα και το Κερατσίνι αλλά γιατί μετά τη δίω-
ξη η ίδια η Σκορδέλη μαζεύτηκε. Η δράση
του κινήματος έπαιξε ρόλο στο να υπάρξει
δίωξη και η δίωξη έκανε τη Χρυσή Αυγή να
αποσυρθεί. Αυτό δείχνει και τη σημασία της
δίκης σήμερα, που μείωσε τη δράση της
Χρυσής Αυγής σε πανελλαδικό επίπεδο και
μία καταδίκη θα τη διαλύσει.

Η επίθεση έξω από το Εφετείο δείχνει όμως

ότι η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να επανεμφα-

νιστεί.

Ναι, στα πλαίσια του πανικού και της κρί-
σης της όμως. Πέρα από την ίδια την αντί-
φαση δράσης και λόγου που εξ ορισμού
έχει η Χρυσή Αυγή, έχουν πίεση και εσωτε-
ρική και εξωτερική, εσωτερική σε σχέση με
την εικόνα τους προς τα μέλη και εξωτερική
σε σχέση με την ποινική δίωξη. Το τάγμα
εφόδου του Δεβελέκου είναι το κομμάτι του
Πειραιά που είναι το τελευταίο σκληρό κομ-
μάτι μελών που της έχει μείνει. Είναι αυτό
με το οποίο θέλουν να ξαναπαίξουν ρόλο.

Ήθελαν να δείξουν στα μέλη τους ότι «είμα-
στε ακόμη εδώ». Είναι ένδειξη κι αυτού που
είπε σαν μάρτυρας στη δίκη ο Δ. Ψαρράς,
ότι δεν μπορούν να είναι τελείως αδρανείς.
Από την άλλη, η πίεση της δίωξης και του
κινήματος είναι τέτοια που πολύ πιο δύσκο-
λα πλέον περνάνε στα ψιλά τέτοιες επιθέ-
σεις.

Η στάση της αστυνομίας μετά 

την επίθεση έξω από το Εφετείο ποια ήταν;

Αυτοί που μας χτύπησαν δεν ήταν στους
προσαχθέντες που μας έφεραν για αναγνώ-
ριση. Η αστυνομία αρχικά είχε πει ότι προ-
σήγαγε 35 άτομα. Μας έδειξαν 25. Στο με-
ταξύ είχαν έρθει και οι βουλευτές. Δεν ξέρω
αν τους άφησαν να φύγουν μετά την προ-
σαγωγή ή αν είχαν ήδη διαφύγει. Χρονικά
σίγουρα τους έδωσε τα περιθώρια. Αμέσως
μετά το χτύπημα, που το έκανε ένα κομμάτι
χρυσαυγιτών που είχε περάσει στην απέ-
ναντι μεριά της λεωφόρου Αλεξάνδρας,
ήταν εμφανές ότι είχε γίνει επίθεση, μας
έβλεπαν οι αστυνομικοί με τα αίματα. Παρό-
λα αυτά τους άφησαν να περάσουν και να
αναμειχθούν με τους υπόλοιπους. Αλλά και
καθώς έφευγαν όλοι μαζί προς τα γραφεία,
η αστυνομία καθυστέρησε πάρα πολύ να
κάνει κάποια κίνηση.
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Πώς έσπασε ο φόβος
Κατά την έναρξη της 194ης συνεδρία-

σης της δίκης της Χρυσής Αυγής που
διεξαγόταν στο Εφετείο, το γνωστό τάγ-
μα εφόδου του Δεβελέκου επιτέθηκε σε
τρεις γυναίκες, μία εκ των οποίων η δικη-
γόρος Ευγενία Κουνιάκη, μέλος της πολι-
τικής αγωγής στη δίκη. Το τάγμα από νω-
ρίς περιπολούσε το χώρο γύρω από την
είσοδο του δικαστηρίου, απειλώντας και
τραμπουκίζοντας διερχόμενους. 

Μετά την επίθεση το τάγμα εφόδου
αποχώρησε συνοδεία MAT κατευθυνόμε-
νο προς τα «γραφεία» της ναζιστικής ορ-
γάνωσης στη Μεσογείων, χωρίς να αντι-
μετωπίσει κανένα εμπόδιο. Η αστυνομία
άργησε τόσο να κάνει τις προσαγωγές,
που δεν μπορεί κανείς να μη σκεφτεί ότι
θέλησε να δώσει το περιθώριο στην ομά-
δα του Δεβελέκου να εξαφανιστεί.

H παρουσία του τάγματος του Δεβελέ-
κου στο Εφετείο δεν είναι τυχαία: είναι
αυτό που, από τότε που το κίνημα κέρδι-
σε τη μάχη να μεταφερθεί η δίκη στο κέν-
τρο της Αθήνας τον Ιούνη του 2016, ανά
τακτά χρονικά διαστήματα κάνει επιθέ-
σεις σε αντιφασίστες και αντιφασίστριες
και προκαλεί επεισόδια στους χώρους
του δικαστηρίου. Εκτός από το να φοβί-
σουν όποιον θέλει την καταδίκη των δο-
λοφόνων ναζί, με αυτές τις τραμπούκικες
τακτικές προσπαθούν να γυρίσουν τη δί-
κη πίσω στην απομόνωση του Κορυδαλ-
λού. Δεν θα τους περάσει!

H ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ

Η Ευγενία Κουνιάκη μιλάει στους δημοσιογράφους
μετά την επίθεση. Στη φωτό κάτω, στοχοποίηση
της Ευγενίας στην εφημερίδα Στόχος.
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Mια ηχηρή
επιβεβαίωση

Π
λησιάζοντας προς την εξέταση
των προστατευόμενων μαρτύρων
(12/10)  η Πολιτ ική Αγωγή

έκανε  έκκληση  μέσω  του
δικαστηρίου προς τους μάρτυρες (δηλα-
δή όχι αίτημα προς το δικαστήριο) να κα-
ταθέσουν οικειοθελώς επώνυμα. Το κα-
θεστώς ανώνυμων μαρτύρων βασίζεται
στον γνωστό τρομονόμο, κάτι που η Πο-
λιτική Αγωγή δεν είναι διατεθειμένη να
νομιμοποιήσει με τη συμμετοχή της. Εξή-
γησε ότι η πραγματική προστασία είναι η
επώνυμη κατάθεση και ζήτησε από το δι-
καστήριο να αναγνωρίσει τον κίνδυνο
που διατρέχουν και να λάβει μέτρα γι'
αυτόν. Αναγνωρίζοντας ωστόσο το φόβο
των μαρτύρων δεν θέλησε κανένα εξα-
ναγκασμό και έτσι δήλωσε ότι σε περί-
πτωση που καταθέσουν ανώνυμα, δεν θα
τους εξετάσει.

Αντίθετα, η υπεράσπιση έκανε αίτημα
στο δικαστήριο να αναγκάσει τους μάρ-
τυρες να έρθουν επώνυμα, με το σκεπτι-
κό ότι η ακροαματική διαδικασία έχει δεί-
ξει ότι κανείς δεν έπαθε τίποτα. Στην
επόμενη δικάσιμο (20/10) η εισαγγελέας
Α. Οικονόμου έκανε την πρότασή της λέ-
γοντας ότι τόσος κόσμος έχει καταθέσει
και πράγματι κανείς δεν έπαθε τίποτα,
ενώ αρκετοί μάρτυρες που ρωτήθηκαν
είπαν ότι δεν έχουν απειληθεί ποτέ. 

Η εισαγγελέας συντάχθηκε με την
γνώμη της υπεράσπισης ξεχνώντας ότι
περισσότεροι είναι οι μάρτυρες που
έχουν πει ότι απειλήθηκαν. Επιπλέον,
μάρτυρες φίλοι του Φύσσα δάρθηκαν
στην έναρξη της δίκης (Απρίλιος 2015),
άλλοι μάρτυρες έχουν δεχθεί απειλές
ακόμη και παρουσία της εισαγγελέως
(«πάρτε την αλλά δεν τη σώζετε» για
τη Δήμητρα Ζώρζου στην υπόθεση Φύσ-
σα, Δεκέμβριος 2015), άλλοι έχουν απει-
ληθεί με κράτηση και μηνύσεις. Ο Ρου-
πακιάς έχει επιτεθεί στη  Μάγδα
Φύσσα και την φωτορεπόρτερ Τατιάνα
Μπόλαρη (Ιούνιος 2016), χρυσαυγίτες σε
συνεργασία με ΜΑΤ έχουν επιτεθεί σε
αντιφασίστες μέσα στην αίθουσα του
Εφετείου (Φλεβάρης 2017) κλπ. Δυο δι-
κάσιμες μετά την εισαγγελική πρόταση,
η δικηγόρος Ευγενία Κουνιάκη δέχτηκε
επίθεση από τάγμα εφόδου ακριβώς έξω
από το δικαστήριο! 

Στην επόμενη δικάσιμο (24/10), η
Έδρα απέρριψε το αίτημα της Υπεράσπι-
σης  με το σκεπτικό ότι οι
μάρτυρες πράγματι κινδυνεύουν. Πρό-
κειται για μια ηχηρή επιβεβαίωση της ση-
μασίας όσων έχουν ακουστεί και γίνει μέ-
σα και έξω από το δικαστήριο τα τελευ-
ταία 2,5 χρόνια. Το οποίο έχει φέρει τους
συνήγορους υπεράσπισης σε τέτοιο πα-
νικό που φτάνουν να αμφισβητούν όχι
μόνο μάρτυρες, αλλά σε τελική ανάλυση
όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη
δίκη, μαζί και την έδρα, όπως έδειξε ο
χειρισμός τους στην 195η δικάσιμο.

“Ρουπακιάς και Κασιδιάρης, εκπαιδευτές” 
καταθέτει πρώην χρυσαυγίτης

Ο
Ρουπακιάς και ο Κασιδιάρης εκπαιδευ-
τές σε στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύ-
σεις χρυσαυγιτών, είναι η χαρακτηρι-

στικότερη εικόνα που έφερε ο προστατευόμε-
νος μάρτυρας Α, πρώην μέλος της Χρυσής Αυ-
γής, κατά την πρώτη μέρα της κατάθεσής του
στις 3/11 (195η δικάσιμος). Η διαδικασία της
εξέτασης ανώνυμων μαρτύρων με τηλεδιάσκε-
ψη μεταξύ της αίθουσας του Κορυδαλλού και
ειδικής αίθουσας της ΓΑΔΑ ξεκίνησε τρεις βδο-
μάδες μετά το τέλος της εξέτασης των επώνυ-
μων μαρτύρων. Είχαν μεσολαβήσει αρκετές δι-
κάσιμες κατά τις οποίες το δικαστήριο ασχολή-
θηκε με το πώς ακριβώς θα διεξάγει τη διαδι-
κασία. Μαζί με τον μάρτυρα Α, στην ειδική αί-
θουσα της ΓΑΔΑ βρίσκονταν η εισαγγελέας
Πρωτοδικών Αθηνών Αλεξάνδρα Κοσμά και η
πταισματοδίκης Ξανθούλα Νουλέλλη, ώστε να
ταυτοποιήσουν στο δικαστήριο τον μάρτυρα
και να επιβλέπουν τη διαδικασία.

Έχοντας υπάρξει μέλος της ΧΑ από τις αρ-
χές του 2012 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, ο
μάρτυρας Α περιέγραψε καταρχάς τις εκπαι-
δεύσεις. Έχει πάει σε τρεις «στρατιωτικού τύ-
που» εκπαιδεύσεις πίσω από το στρατόπεδο
της Μαλακάσας, στις οποίες τα μέλη ασκούν-
ταν στην αντοχή και στην ανθεκτικότητα στον
πόνο. Χαρακτηριστικά είπε ότι έκαναν ασκή-
σεις που κάνουν οι κομάντο. Σε δύο από αυτές
έχει δει τον Ρουπακιά που ήταν υπεύθυνος της
ομάδας, είχε δικαιοδοσία να μιλάει με όλα τα
στελέχη και κάθε άλλο παρά τυχαίος ήταν για
την οργάνωση. Σε άλλη εκπαίδευση παρών
ήταν ο Κασιδιάρης για τον οποίο ο μάρτυρας
τόνισε ότι ειδικεύεται στις πολεμικές τέχνες.

Δεύτερο, περιέγραψε τη μορφή και τη δρά-
ση των μηχανοκίνητων ταγμάτων εφόδου ακρι-
βώς όπως τα έχουν περιγράψει και οι προ-
ηγούμενοι μάρτυρες. Ο μάρτυρας Α έχει συμ-
μετάσχει σε δύο επιθέσεις μηχανοκίνητων ταγ-

μάτων, μία στο Ρέντη και μία στον Πειραιά. Ο
επικεφαλής στην δεύτερη σύμφωνα με το μάρ-
τυρα λέγεται Μάκης (σ: Θωμάς Μπαρέκας, κα-
τηγορούμενος).

Ρωτηθείς για το αν οι επιθέσεις ήταν τυχαίες
είπε επανειλημμένα ότι ήταν προγραμματισμέ-
νες και καθοδηγούμενες, ενώ απορρέουν πάν-
τα από την ηγεσία. Τόνισε πολλές φορές ότι
πάντα οι εντολές έρχονται «από πάνω», ότι η
ηγεσία τελεί σε πλήρη γνώση. Οι τοπικές δεν
έπαιρναν πρωτοβουλίες. Οι πυρηνάρχες μιλάνε
με τους τομεάρχες και τους περιφερειάρχες
και οι περιφερειάρχες με τον Μιχαλολιάκο,
σύμφωνα με τον μάρτυρα.

Συμμετοχή

Ο μάρτυρας προσπάθησε να αραιώσει τη
συμμετοχή του και τις επαφές του με την τοπι-
κή. Όταν έγινε η δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα αποφάσισε να αποχωρήσει. Εκείνες τις μέ-
ρες και πριν σχηματιστεί ακόμα η δικογραφία
της δίκης της ΧΑ, έμαθε ότι οι καταθέσεις των
φίλων και γνωστών του Παύλου Φύσσα έχουν
φωτοτυπηθεί και είναι στη διάθεση των τοπι-
κών της Νίκαιας και του Πειραια, πράγμα που
επιβεβαιώνει άλλη μια εικόνα των προηγούμε-
νων μαρτύρων, την καλή σχέση των τοπικών
οργανώσεων της ΧΑ με την αστυνομία.

Μόλις έκανε γνωστό στην οργάνωση ότι
αποχωρεί άρχισε να δέχεται απειλές. Η γυναί-
κα του στο δρόμο απειλήθηκε ότι θα τους κά-
ψουν ζωντανούς έτσι και ο σύζυγός της μιλή-
σει, ενώ το επόμενο διάστημα τους έπαιρναν
τηλέφωνο λέγοντας «θα σε καταστρέψουμε και
θα σκοτώσουμε την οικογένειά σου». Αναγκά-
στηκαν να αλλάξουν τηλέφωνα και σπίτι. Ο
μάρτυρας έγινε μέλος στη Χρυσή Αυγή γιατί,
όπως είπε, του υποσχέθηκαν δουλειά. «Δεν
ήθελα να γίνω δολοφόνος», ήταν η απάντησή
του στο γιατί έφυγε.

Τέλος ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι η ΧΑ έχει
στη διάθεσή της όπλα: στις τοπικές υπάρχουν
μαχαίρια και στυλιάρια, ενώ στα σπίτια των
στελεχών υπάρχουν ακόμη και περίστροφα. Ο
πυρηνάρχης Πατέλης, σύμφωνα με το μάρτυ-
ρα, έχει δύο περίστροφα.

H υπεράσπιση δια στόματος Γιώργου Μιχα-
λόλια, δεν παρέλειψε να θυμίσει στον μάρτυρα
ότι τον γνωρίζει πολύ καλά, δηλαδή να τον
απειλήσει. Αργότερα προκάλεσε διακοπή στη
διαδικασία προφασιζόμενη ότι άκουσε σύσσω-
μη (!) φωνή υποβολέα καθώς εξέταζε τον μάρ-
τυρα. Αργότερα, οι συνήγοροι των χρυσαυγι-
τών παρέδωσαν στην έδρα έγγραφο αίτημα να
βρεθεί και να διωχθεί ποινικά ο υποβολέας, λέ-
γοντας ότι δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι
υπάρχει, μένει μόνο να βρεθεί ποιος είναι. Το
αίτημα διαβάστηκε στα μικρόφωνα για να το
ακούσουν οι δικαστικές λειτουργοί και ο μάρ-
τυρας. Οι δικαστικές λειτουργοί διαβεβαίωσαν
την έδρα και όλους τους διάδικους ρητά και
κατηγορηματικά ότι στην αίθουσα της ΓΑΔΑ
δεν βρίσκεται άλλο άτομο πέρα από τον μάρ-
τυρα και τις ίδιες. Ωστόσο η υπεράσπιση, φτά-
νοντας στο πρωτοφανές ακόμη και για τα δικά
της δεδομένα σημείο να αμφισβητήσει πλήρως
τη διαδικασία, αποχώρησε μέσα σε ένα ρεσι-
τάλ γελοιότητας. Το δικαστήριο διέκοψε για
την Τετάρτη 8/11.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι:
Προστέθηκαν δύο δικάσιμες στον Κορυ-
δαλλό: 10 και 16 Νοέμβρη. Συνολικά το
πρόγραμμα έχει ως εξής:
Κορυδαλλός: 8/11, 9/11, 10/11, 13/11,
16/11 και 27/11.
Εφετείο: 15/11, 20/11 και 28/11.

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Είπαν όχι στη ναζιστοσύναξη

Ε
κατοντάδες διαδήλωσαν
την 1/11 στο Ν. Ηράκλειο
ενάντια στη ναζιστική φιέ-

στα μίσους της Χρυσής Αυγής.
Προηγήθηκε συγκέντρωση στο
σταθμό ΗΣΑΠ του Ηρακλείου
όπου απεύθυναν χαιρετισμό το
Σωματείο εργαζόμενων του Δή-
μου Ηρακλείου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ηρακλείου, το δημοτικό σχήμα
“Ρήξη και ανατροπή στο Ηρά-
κλειο”, η ΚΕΕΡΦΑ Βορείων Προ-
αστίων, η ΛΑΕ Ηρακλείου και η
ΟΡΜΑ. Έγινε κάλεσμα για αντι-
φασιστική κινητοποίηση στα δι-
καστήρια στις 8 Νοέμβρη, κα-
θώς και στο αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο στο Μαρούσι στις 9
Δεκέμβρη για να κλείσουν τα γρα-
φεία της Χρυσής Αυγής στην Κη-
φισίας. 

Με πανό διαδήλωσαν η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, το “Δίκτυο πολιτών Ηρακλεί-
ου”, η ΟΡΜΑ, το ΕΕΚ, η Εργατική

Λέσχη Ν.Ιωνίας και οι φορείς-συλ-
λογικότητες του Ν. Ηρακλείου.
Από ώρα είχαν στηθεί στους γύρω
δρόμους διμοιρίες των ΜΑΤ, ενώ
την Ηρακλείου έκλειναν τρεις
κλούβες. Σκοπός τους να μην επι-
τρέψουν στους αντιφασίστες να

πλησιάσουν τα πρώην γραφεία
της εγκληματικής οργάνωσης και
να την προστατέψουν προκειμέ-
νου να κάνει τη φιέστα που απο-
καλεί μνημόσυνο. 

Η διαδήλωση έδειξε όμως ότι
ακόμα και η ανοχή-συνεργασία

της αστυνομίας έχει κοντά ποδά-
ρια και οι δρόμοι των γειτονιών
μας δεν χωράνε φασίστες. Οι υπό-
δικοι χρυσαυγίτες μόνο πίσω από
κλούβες των ΜΑΤ επιχειρούν τις
“δημόσιες” εμφανίσεις τους, ενώ
η αντιφασιστική πορεία είχε την
αποδοχή και τη στήριξη όλης της
τοπικής κοινωνίας.

Να σημειωθεί εδώ ότι σε συνέν-
τευξή της η μητέρα του Μανώλη
Καπελώνη δήλωσε ότι οι χρυσαυ-
γίτες «οργανώνουν δημοσίως μνη-
μόσυνα και συγκεντρώσεις για να
τιμήσουν όχι τον αληθινό Μάνο,
αλλά το ιδεολογικό κατασκεύασμα
που έφτιαξαν για να εξυπηρετεί
τις πολιτικές τους σκοπιμότητες”
ενώ καταγγέλλει την καθυστέρη-
ση της Δικαιοσύνης στο αίτημα να
απαγορευτεί η στυγνή και αλόγι-
στη εκμετάλλευση του παιδιού
της από τη Χρυσή Αυγή.



Τ
ο Σάββατο, ο Τσίπρας και ο Μουζάλας
προχώρησαν σε μια «συμβολική» κίνηση
ενάντια στον ρατσισμό. Έσπευσαν να

συναντήσουν τον μικρό Αμίρ από τη Δάφνη, το
παιδί που δεν επετράπη να κρατήσει τη ση-
μαία στην παρέλαση, μετά και την επίθεση με
πέτρες που πραγματοποίησαν φασίστες στο
σπίτι του. Λίγες μέρες πριν, ο υπουργός Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής παραχώρησε συνέντευ-
ξη τύπου στην οποία αφού χαρακτήρισε «τιμη-
τική» την πρόταση για τη θέση του Επιτρόπου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της
Ευρώπης, παραδέχτηκε ότι στη Μόρια επικρα-
τούν «κακές συνθήκες». 

Πίσω όμως από τις «συμβολικές» ενέργειες
και τις «παραδοχές», αυτό το οποίο είναι κυ-
ρίαρχο στην πολιτική της κυβέρνησης είναι η
σκλήρυνση της ρατσιστικής πολιτικής απέναν-
τι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Σε όλα τα
επίπεδα:

Στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Μουζά-
λας εξέφρασε την «ανησυχία» της κυβέρνησης
για την «αύξηση των ροών» της ανατολικής
οδού από τα μέσα του Αυγούστου και δήλωσε
ότι η κυβέρνηση «έχει αυξήσει τις διπλωματι-
κές μας πιέσεις, ώστε και τα δύο μέρη της
Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους».

Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική των κλειστών
συνόρων που οδηγεί στη συνέχιση των θανά-
των αθώων ανθρώπων στο Αιγαίο. Τρεις νε-
κροί και άλλοι δέκα περίπου «αγνοούμενοι»
ήταν ο απολογισμός στο ναυάγιο που σημει-
ώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής ανοι-
χτά της Καλύμνου. 

Δεύτερο, ο υπουργός επέμεινε επίσης στην
«ανάγκη δημιουργίας νέων χώρων υποδοχής
και προαναχωρησιακών κέντρων στα νησιά».
Δηλαδή στη δημιουργία νέων στρατοπέδων για
να χωρέσουν τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες, που στη Μόρια εξακολουθούν να ζουν

σε σκηνές σε ένα χώρο που είναι φτιαγμένος
για 2500 άτομα και αυτοί τη στιγμή διαμένουν
6000. Ο υπουργός που δήλωνε τον περσινό
Μάιο ότι «θα κλείσουν τα camp και οι πρόσφυ-
γες θα μεταφερθούν σε σπίτια», μισό χρόνο
μετά ενημέρωσε ότι «διερευνά λύσεις» όπως η
«εύρεση οικοπέδων για την επέκταση των Κέν-
τρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης» και «πλω-

τών μέσων» αν παραστεί «έκτακτη ανάγκη». 

Θράσος

Τρίτο, για τις καθυστερήσεις στην εξέταση
των αιτημάτων ασύλου ο Μουζάλας είχε το πε-
ρισσό θράσος να δηλώσει ότι «το άσυλο οφεί-
λει να είναι μια πολύ αυστηρή και ανεπηρέα-
στη από κράτη νομική υπηρεσία και δεν μπο-

ρεί το κράτος να ζητήσει από την Υπηρεσία
Ασύλου να ρίξει τα κριτήρια της δουλειάς του
για να βγάζει πιο γρήγορα αποφάσεις»! 

Είναι ο ίδιος ο Μουζάλας που πέρσι είχε αλ-
λάξει με τροπολογία τη σύνθεση στις επιτροπές
ασύλου ακριβώς επειδή έδιναν «πολύ» άσυλο.
Kαι είναι η κυβέρνησή του που απειλεί σήμερα
με απόλυση εκατό συμβασιούχους εργαζόμε-
νους στην Υπηρεσία Ασύλου – που απεργούν
αυτές τις μέρες μαζί με τους λιγοστούς μόνι-
μους» για να σώσουν μαζί τις δουλειές τους και
την διαδικασία χορήγησης ασύλου. 

Τέταρτο, σύμφωνα με την Unicef, μόνο το
ένα τρίτο από τα προσφυγόπουλα που βρί-
σκονται στην Ελλάδα έχουν την τύχη του Αμίρ
να έχουν πρόσβαση στα σχολεία λόγω της πο-
λιτικής περικοπών της κυβέρνησης. Πόσο ξε-
διάντροπος είναι αλήθεια ο πρωθυπουργός
όταν κοιτάει στα μάτια τον πετροβολημένο
Αμίρ και του λέει ότι «στην Ελλάδα όλα τα παι-
διά απολαμβάνουν παιδεία και ασφάλεια, εγ-
γυημένη από την αγάπη και την αλληλεγγύη
του λαού μας»;

Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν αισθά-
νονται ασφαλείς όχι μόνο οι μαθητές, αλλά ού-
τε καν οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως η Ευγενία Κου-
νιάκη που γρονθοκοπήθηκε από τους φασί-
στες μπροστά στα ΜΑΤ και οι υπάλληλοι του
Τόσκα άφησαν ελεύθερους να διαφύγουν. Ο
βασικός δράστης της επίθεσης παραμένει
ακόμη ασύλληπτος όπως και οι δράστες της
επίθεσης στο σπίτι του Αμίρ.

Αυτές είναι οι ντροπές που προσπαθεί να
κρύψει πίσω από «συμβολισμούς» και επικοι-
νωνιακά τρικ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Γιώργος Πίττας
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Σκλήρυνση της ρατσιστικής πολιτικής

Αν κάποιος έδωσε μαθήματα ανθρωπιάς
και αλληλεγγύης το Σάββατο στο Μαξίμου
αυτός δεν ήταν ο Τσίπρας αλλά η μητέρα
του Αμίρ, η Αρζού Χιματιάν. Όπως αναφέ-
ρει στην επιστολή της (που σύμφωνα με το
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών δεν μπόρε-
σε να διαβάσει ολόκληρη στον πρωθυπουρ-
γό):

«Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ, Πρώτα
σας ευχαριστώ θερμά. Επιτρέψτε μου ως
αιτούσα άσυλο, ως μητέρα και ως Αφγανή
γυναίκα να σας αναφέρω κάποια ζητήματα.
Το περιστατικό που συνέβη σε μένα και τα
παιδιά μου ήταν τρομακτικό αλλά είναι πιο
τρομακτικό και θλιβερό για σας, για την Ελ-
λάδα. Δυσφημεί την Ελλάδα κι εσάς. Να
προσέχετε. 

Είμαι μια γυναίκα με τρία ανήλικα παιδιά
που δεν έχουμε κάποιον να μας προστατεύ-
σει. Ο αδελφός μου εδώ και σχεδόν δύο
χρόνια διαμένει στο Hot Spot της Μυτιλή-
νης σε πολύ άσχημη κατάσταση. Χρειάζο-
μαι τον αδελφό μου δίπλα μου. Βοηθήστε
με να τον έχω δίπλα μου. Ο σύζυγος μου εί-

ναι αιτών άσυλο στη Γερμανία. Βοηθήστε
με να επανενωθούμε με τον άντρα μου. Τα
παιδιά μου χρειάζονται τον πατέρα τους. 

Δεν είμαι η μόνη που αντιμετωπίζει αυτά
τα προβλήματα. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε
απάνθρωπες συνθήκες στα νησιά και χιλιά-
δες άλλοι περιμένουν να επανενωθούν με
τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες. Ευχα-
ριστώ. Με εκτίμηση, Αρζού Χιματιάν». 

Σχόλιο για τους προηγούμενους «συμβο-
λισμούς» του Τσίπρα έκανε και ο Αχμέντ
Μοαβία από το Ελληνικό Φόρουμ Μετανα-
στών θυμίζοντας το 2008 όταν στην καθιε-
ρωμένη δεξίωση για την επέτειο αποκατά-
στασης της Δημοκρατίας ο Τσίπρας εμφα-
νίστηκε μαζί με μια νεαρή Αφρικάνα την
Καντίτσα Σάνκο. «Δυστυχώς, η συμβολική
εκείνη κίνηση δεν είχε αποτέλεσμα ούτε για
την ίδια ούτε για κανένα παιδί δεύτερης γε-
νιάς που είστε τώρα πρωθυπουργός. Η
Καντίτσα έφυγε οριστικά από την Ελλάδα
το 2010,  δεν μπορούσε άλλο την αβεβαι-
ότητα, το τρέξιμο για χαρτιά κάθε χρόνο»
τονίζει ανάμεσα σε άλλα. 

Α
πλώνονται σε όλη τη χώρα οι κινητοποιήσεις των προ-
σφύγων και των αλληλέγγυων που απαιτούν να κλείσουν
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δοθεί άσυλο και στέ-

γη στους πρόσφυγες, να προχωρήσουν οι οικογενειακές επα-
νενώσεις και να σταματήσουν οι απελάσεις, να ακυρωθεί η ρα-
τσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

• Μια βδομάδα κλείνει ήδη η απεργία πείνας των προσφύγων
που έχουν ράψει τα στόματά τους και βρίσκονται εδώ και δύο
βδομάδες στην πλατεία Σαπφούς στη Μυτιλήνη απαιτώντας να
τους αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα. «Εμείς οι πρό-
σφυγες που δεν έχουμε που αλλού να αποτανθούμε, αποδρά-
σαμε από την Μόρια και δεν θα επιστρέψουμε εκεί ή σε οποι-
οδήποτε άλλο στρατόπεδο στη Λέσβο, γιατί θέλουμε την Ελευ-
θερία μας …» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. 

Επιπλέον, όπως αναφέρει στη σελίδα του το Lesvos solidarity
pikpa: «Από την περασμένη Παρασκευή, ο γεωγραφικός περιο-
ρισμός που κρατάει τους ανθρώπους στα νησιά, επανενεργο-
ποιήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται
ως ευάλωτοι δεν μπορούν πλέον να πάνε στην ηπειρωτική χώ-
ρα για να δώσουν την πρώτη τους συνέντευξη εκεί». 

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην πλατεία
συγκέντρωση αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους πρόσφυ-
γες. «Υπάρχουν παρενοχλήσεις από την αστυνομία στους πρό-
σφυγες που έχουν ράψει τα στόματά τους και στους αλληλέγ-
γυους που τους στηρίζουν» δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη
ο Παρασκευάς Ψάνης από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. «Ούτε η κυβέρ-
νηση, ούτε η περιφέρεια ούτε ο δήμος δεν έχουν κουνήσει το
δάχτυλό τους για αυτούς που στηρίζονται από τον κόσμο και
συλλογικότητες της πόλης». Ψήφισμα αλληλεγγύης στους
απεργούς πείνας σε Λέσβο και Αθήνα έχει εκδώσει η ΑΔΕΔΥ.

• Στο Σύνταγμα ήδη έχει κλείσει μια βδομάδα η απεργία πείνας
των προσφύγων που έχουν στήσει αντίσκηνα, ζητάνε επανένω-
ση με τις οικογένειές τους στη Γερμανία και την Τετάρτη 8 Νο-
εμβρίου στις 12 το μεσημέρι καλούν σε πορεία στη γερμανική
πρεσβεία. Αντίστοιχη κινητοποίηση θα οργανωθεί την ίδια μέρα
και από τους συγγενείς τους στο Βερολίνο. Οι πρόσφυγες

απαιτούν από την ελληνική και τη γερμανική κυβέρνηση να σε-
βαστούν το νομικό όριο των έξι μηνών για την οικογενειακή
επανένωση από την ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος, να
προγραμματιστούν πτήσεις για όλους τους πρόσφυγες που πε-
ριμένουν ήδη εδώ και πάνω από έξι μήνες και οι ελληνικές αρ-
χές να πληρώσουν τα εισιτήρια τους με κρατική δαπάνη, όπως
προβλέπει ο νόμος. «Είμαστε πάνω από 4.000 πρόσφυγες που
περιμένουμε να μεταφερθούμε στη Γερμανία – οι περισσότεροι
από εμάς είμαστε οικογένειες που περιμένουμε ήδη εδώ και
πάνω από 18 μήνες στην Ελλάδα, σε άθλιες συνθήκες» αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωσή τους. 

Ενδεικτική της ζοφερής κατάστασης στα στρατόπεδα -και
ενόψει του νέου χειμώνα- είναι και οι συνεχείς απόπειρες αυτο-
κτονιών τον τελευταίο μήνα. Όπως κατήγγειλαν στην ΚΕΕΡΦΑ
την Δευτέρα 6/11, κρατούμενοι στο στρατόπεδο Κορίνθου, «ο
Αφτάμπ Μπέγικ στο κτίριο  Β5 αριθμός αριθμός κρατούμενου
8760 πέρασε σκοινί στο λαιμό και αποπειράθηκε να αυτοκτονή-
σει». Μέσα στο μήνα είχαν προηγηθεί τρεις ακόμη απόπειρες
αυτοκτονίας μεταναστών: Στις 6 Οκτωβρίου σε «κέντρο φιλοξε-
νίας» στην Νέα Απολλωνία Θεσσαλονίκης, στις 10 Οκτωβρίου
στο στρατόπεδο Κουτσόχερου στη Λάρισα και στις 12 Οκτω-
βρίου στη ΒΙΑΛ στη Χίο. 

• Σε κλείσιμο της Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων προχώρη-
σαν την Τετάρτη 1η Νοέμβρη και οι πρόσφυγες που βρίσκονται
στον καταυλισμό του Κουτσόχερου απαιτώντας άσυλο και στέ-
γη και διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής
τους.

Κλείστε τα στρατόπεδα - Άσυλο στους πρόσφυγες

Απεργία πείνας προσφύγων στο Σύνταγμα

Μαθήματα έδωσε η μητέρα του Αμίρ
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«Η
ρατσιστική επίθεση φα-
σιστοειδών με μπουκά-
λια και πέτρες στο σπίτι

του Αμίρ, του μαθητή του 6ου δημο-
τικού σχολείου Δάφνης, ο οποίος
κληρώθηκε να κρατήσει την σημαία
στην παρέλαση, προκαλεί οργή και
αγανάκτηση για το θράσος και το δολοφονικό μένος σε βάρος
ανθρώπων κατατρεγμένων από τους πολέμους. Αυτές οι επιθέ-
σεις είναι συμπλήρωμα της καμπάνιας της Χρυσής Αυγής ενάν-
τια στην κλήρωση για τους σημαιοφόρους και τους παραστάτες
στα δημοτικά σχολεία, που έδειξε το χυδαίο πρόσωπό της στην
Σαντορίνη με τα τάγματα εφόδου να καταδιώκουν γονείς και μα-
θητές» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντο-
νιστής της ΚΕΕΡΦΑ. «Η συνολική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ με την εφαρμογή της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρ-
κίας, πνίγει πρόσφυγες στη Μεσόγειο, φυλακίζει στα στρατόπε-
δα και εγκλωβίζει στα νησιά χιλιάδες. Σε όλη την Ευρώπη, αυτές
οι πολιτικές φούντωσαν τα πανιά των ακροδεξιών. 

Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο της ορθής ερμηνείας των
νόμων και των εγκυκλίων η κυβέρνηση που φροντίζει να πατάει σε
δύο βάρκες αφήνοντας περιθώρια για ενέργειες που οδηγούν αν-
τικειμενικά σε ρατσιστικούς αποκλεισμούς. Η δημιουργική ασά-
φεια της σχετικής εγκυκλίου για την κλήρωση σημαιοφόρων αφή-
νει τα περιθώρια για “ερμηνείες” που οδηγούν σε ρατσιστικούς
αποκλεισμούς με την προβολή του κριτηρίου του εκκλησιασμού
ως προϋπόθεση για να κρατήσει τη σημαία ένα παιδί διαφορετι-
κού θρησκεύματος. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να απειλεί με
διώξεις εκπαιδευτικών όταν η ίδια συντηρεί το καθεστώς των
εθνικιστικών και ρατσιστικών παρελάσεων, κληρονομημένων από
τη δικτατορία Μεταξά και τη χούντα. Ας τις καταργήσει επιτέλους
για να ξεφορτωθούμε τη σαβούρα του παρελθόντος. 

Αποκλεισμός

Είναι φανερό ότι οι διευθυντές της περιοχής της Δάφνης, οι
οποίοι δηλώνουν ότι “δεν υπάρχει πρόβλεψη του νομοθέτη για
αλλόθρησκους, πως θα παραστούν στη δοξολογία με τη σημαία"
εφαρμόζουν κριτήριο που οδηγεί στον ρατσιστικό αποκλεισμό
στην περίπτωση αυτή του Αμίρ. Είναι μια «τυπολατρεία» που θρέ-
φει τον αποκλεισμό με βάση το θρήσκευμα. 

Η αριστερά που δίνει τη μάχη για να σώσει το δημόσιο σχολείο
από τις περικοπές των μνημονίων χρειάζεται να δώσει αποφασι-
στικά την μάχη κατά των ρατσιστικών αποκλεισμών με πρόσχημα
την σημαία μέχρι να καταργηθούν οι παρελάσεις. Oι ηγεσίες των
συνδικάτων χρειάζεται να μπουν μπροστά και όχι να αναπαρά-
γουν επιλογές που πισωγυρίζουν τις καταχτήσεις των εκπαιδευτι-
κών που βρέθηκαν χρόνια στη πρώτη γραμμή της υποδοχής των
προσφυγόπουλων και των παιδιών των μεταναστών» καταλήγει. 

• Αντιφασιστική, αντιρατσιστική συγκέντρωση – πορεία θα
πραγματοποιηθεί στις 10 του Νοέμβρη στις 6 το απόγευμα στην
πλατεία Καλογήρων στη Δάφνη. Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα,
«στις 4 Νοέμβρη συναντήθηκαμε Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλληλέγ-
γυοι πολίτες, μέλη Δημοτικών Κινήσεων, εκπαιδευτικών σωματεί-
ων, ενώσεων και συλλόγων γονέων, σωματείων εργαζομένων
στην αυτοδιοίκηση και πολιτικών οργανώσεων και αποφασίσαμε
να απευθυνθούμε στον δημοκρατικό λαό της περιοχής και να δώ-
σουμε απάντηση στις φασιστικές προκλήσεις…» 

• Την Δευτέρα 6/11 την ευθύνη της επίθεσης στο σπίτι του Αμίρ
ανέλαβε με τηλεφώνημα σε εφημερίδα μια («πρωτοεμφανιζόμε-
νη»;) οργάνωση εν ονόματι Κρυπτεία η οποία απειλεί να «πολεμή-
σει μέχρι να φύγει ο τελευταίος λαθρομετανάστης». Να θυμίσου-
με εδώ το γνωστό απόσπασμα από την ομιλία του Κασιδιάρη στις
Θερμοπύλες το 2008: «Και αναμένουμε τη στιγμή της μεγάλης αν-
τεπίθεσης, βαδίζοντας στα χνάρια της αρχαίας Κρυπτείας, που
έπληττε αθόρυβα, μέσα στο απόλυτο σκότος και τη σιωπή, τους
εσωτερικούς εχθρούς της πόλεως». Δηλαδή, δεκάχρονα παιδάκια
την ώρα που κοιμούνται στις φτωχογειτονιές της Δάφνης.

Μετά την επίθεση
στον Αμίρ

Ρατσιστική επίθεση 
σε γιατρό

Ρ
ατσιστικό μένος, απειλές για τη σωματική ακεραιότητα, προ-
σβλητικούς χαρακτηρισμούς, ακόμη και φτυσίματα από διευ-
θυντή της κλινικής του περιλαμβάνει η υπηρεσιακή αναφορά

που κατέθεσε ο Αλοντάτ Μούσσα, επικουρικός γιατρός Γαστρεντε-
ρολογίας με καταγωγή από την Ιορδανία, που εργάζεται στο νοσο-
κομείο ΓΟΝΚ οι “Άγιοι Ανάργυροι”.

Ο γιατρός είχε επικοινωνήσει με την ΚΕΕΡΦΑ ζητώντας βοήθεια
προκειμένου να αντιμετωπίσει την συνεχιζόμενη επίθεση που δέχε-
ται. Στη συνέχεια το Συντονιστικό των νοσοκομείων συναντήθηκε με
τον καταγγέλοντα. 

Όπως αναφέρει ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός, μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ
και Δ.Σ. Σωματείου εργαζομένων Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, «στη συνάν-
τηση μας συμφωνήθηκε να ζητηθεί από όλα τα σωματεία και τις
ομοσπονδίες της Υγείας (πρωτοβάθμια σωματεία , ΕΙΝΑΠ, ΟΕΝΓΕ,
ΠΟΕΔΗΝ) καθώς και από την ΑΔΕΔΥ η έμπρακτη αλληλεγγύη και
στήριξη του συναδέλφου καθώς και μία κινητοποίηση υπέρ του,
όταν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. 

Εμείς, οι εργαζόμενοι υγειονομικοί, που στη συντριπτική μας πλει-
οψηφία αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεν
πρόκειται να δεχτούμε ρατσιστικές επιθέσεις ούτε και στους λει-
τουργούς της Υγείας όταν αυτοί τυχαίνει να είναι μετανάστες, αλλό-
θρησκοι ή διαφορετικού χρώματος και καταγωγής». 

Η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ στηρίζουν την καταγγελία και θα προχωρή-
σουν σε ενέργειες προς τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Στοχοποίηση
εκπαιδευτικού

Σ
ε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών ΠΕ Η Αθηνά «εκφράζει την
αλληλεγγύη του στον συνάδελφο Σω-

τήρη Σκαρτσίλα, μέλους του ΔΣ του συλλό-
γου-π. προέδρου και π. μέλους του ΔΣ της
ΔΟΕ και καταγγέλει τη στοχοποίηση που δέ-
χεται από φασιστικά, χρυσαυγίτικα και ακρο-
δεξιά ιστολόγια  με αφορμή αρθογραφία του
για το ζήτημα των παρελάσεων. 

Η στοχοποίηση παίρνει προκλητικές δια-
στάσεις, αφού τα εν λόγω μέσα συνοδεύουν
τα απειλητικά τους υπονοούμενα  με δημο-
σιοποίηση στοιχείων και τηλεφώνου του συ-
ναδέλφου, της παράταξής του, αλλά και συ-
νολικά του συλλόγου Αθηνά, για τον οποίο
παρατίθεται link με τη σύνθεση του ΔΣ και
όλα τα στοιχεία και τα τηλέφωνα των μελών
και των παρατάξεών τους. Καλούμε τους
πρωτοβάθμιους εκπαιδευτικούς συλλόγους,
τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τα συνδι-
κάτα να καταγγείλουν και να καταδικάσουν
τη στοχοποίηση του συναδέλφου Σωτήρη
Σκαρτσίλα» καταλήγει. 

Tα παιδιά θα
πάνε σχολείο
Σ

τις 12 Νοέμβρη θα πραγματο-
ποιηθεί η έναρξη της λειτουρ-
γίας του κυριακάτικου σχολείου

της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος στο χώρο του 144ου δημοτικού
σχολείου στα Σεπόλια. Αυτό αποφασί-
στηκε στην σύσκεψη που κάλεσε η
κοινότητα την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου. 

Όπως αναφέρει: 
«Συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Αθή-

νας Μαρία Ηλιοπούλου, Λευτέρης
Παπαγιαννάκης και Νέλλη Παπαχελά,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Aθήνας, Στέ-
λιος Λάμπρου από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση και Πέτρος Κωνσταντίνου από
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, η
Ντίνα Ρέππα από το Σύλλογο Εκπαι-
δευτικών ΠΕ Αριστοτέλης, η Βάλια
Δημοπούλου, εκπρόσωπος της Ανοι-
χτής Πόλης, ο Νίκος Τσιγώνιας από
το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ,
εκπρόσωποι της ΟΡΜΑ. Η πρόταση
μας  να γίνει στην πρώτη μέρα λει-
τουργίας του σχολείου μας στις 12
Νοέμβρη 10πμ γιορτή υποδοχής των
παιδιών και των μητέρων είχε την
υποστήριξη όλων. Tα μαθήματα θα
αρχίσουν στις 11πμ».

Όπως έχουν καταγγείλει η Πακιστα-
νική Κοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ «την
Κυριακή 29 Οκτώβρη νεοναζί της
Χρυσής Αυγής με το μανδύα των
“αγανακτισμένων γονέων” είχαν στή-
σει καρτέρι στο Μετρό Σεπολίων στα
παιδιά και τις γυναίκες της Πακιστανι-
κής Κοινότητας  που ετοιμάζονταν να

αρχίσουν μαθήματα στο χώρο του
144ου δημοτικού σχολείου... Μάλιστα
συνέχισαν την ρατσιστική εκστρατεία
στο σχολείο με απειλές κατά των εκ-
παιδευτικών …Aυτόκλητοι “ελεγκτές
του νόμου” ζητούσαν να τους επιδει-
χτούν  έγγραφα του Δήμου με τα
οποία παραχωρήθηκε το σχολείο στη
Πακιστανική Κοινότητα. Δεν προκαλεί
κατάπληξη η απαίτηση του Αστυνομι-
κού Τμήματος της περιοχής να ζητή-
σει προφορικά και το ίδιο
“εξηγήσεις” από την αρμόδια αντιδή-
μαρχο του Δήμου Αθήνας! 

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ, την ΔΟΕ και
την ΟΛΜΕ, τις ΕΛΜΕ της Αθήνας και
τους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, τις δημοτικές κινήσεις,
όλες τις συλλογικότητες του αντιφα-
σιστικού και του αντιρατσιστικού κινή-
ματος να βρεθούν στο πλευρό της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η
«Ενότητα» στις 12 Νοέμβρη για να
λειτουργήσει το σχόλιο και να μπει τέ-
λος στη φασιστική τρομοκρατία και
τις ρατσιστικές επιθέσεις».

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εκ-
παιδευτικών Π.Ε. Αριστοτέλης αναφέ-
ρει ανάμεσα σε άλλα: «Καλωσορίζου-
με τους μαθητές και τις μαθήτριες
της Πακιστανικής Κοινότητας… Θεω-
ρούμε όλα τα παιδιά, ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙ-
ΔΙΑ, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή,
φύλο, θρησκεία ή εθνικότητα.. Γι’ αυ-
τό καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς,
μαθητές και εργαζόμενους να συμμε-
τέχουν στο καλωσόρισμα τους την

Κυριακή 12/11, ημέρα έναρξης των
μαθημάτων στο κτήριο του 144ου ΔΣ
Αθηνών (Χατζηαποστόλου και Μετοχί-
τη, Μετρό Σεπολίων) και να υψώσουν
τοίχος προστασίας απέναντι σε ρατσι-
στικές και φασιστικές επιθέσεις.

Απέναντι μας είναι όλες οι κυβερνή-
σεις που ψηφίζουν μνημόνια, ανάμε-
σά τους και η σημερινή, που εξωθούν
στη φτώχεια, την ανεργία και την ανέ-
χεια το λαό μας, οι χορτάτοι αυτού
του κόσμου που για να συνεχίζουν να
κερδοφορούν λεηλατούν τα εργατικά
δικαιώματα καθώς και οι υπερεθνικοί
οργανισμοί τους, η ΕΕ και το ΔΝΤ, οι
τράπεζες και το κεφάλαιο. Απέναντί
μας είναι το ανάλγητο κράτος και η
Δημοτική Αρχή που αφήνουν τα σχο-
λεία μας χωρίς χρηματοδότηση, να
τους λείπει ακόμα και το χαρτί και το
μελάνι. Τέλος, δηλώνουμε ότι θα πε-
ριφρουρήσουμε τα σχολεία μας και
τους εκπαιδευτικούς του σωματείου
μας από το ρατσισμό, τον τρόμο και
το φασισμό…»

Γ.Π.



1και 2 Νοέμβρη το Σωματείο Εργαζόμενων
Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου πραγμα-

τοποίησε με επιτυχία 48ωρη απεργία. Η συμ-
μετοχή ξεπέρασε πανελλαδικά το 70% και κά-
ναμε και κάποιες πετυχημένες δράσεις. Την
Τετάρτη 1/11 από τις 8 π.μ. έγινε παράσταση
διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύ-
λου του Αλίμου με συναδέλφισσες/ους από
όλα τα γραφεία της Αθήνας, μοιράσαμε στους
πρόσφυγες το κείμενο της απεργίας στα αρα-
βικά και στη συνέχεια πήγαμε για συμπαρά-
σταση στη διαμαρτυρία που ξεκινούσαν στο
Σύνταγμα οι πρόσφυγες για το θέμα της οικο-

γενειακής επανένωσης. Την Πέμπτη 2/11 στις
10π.μ. γέμισε απεργούς ο προαύλιος χώρος
της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στην Κατε-
χάκη, αφού κατέβηκαν και οι μόνιμοι σε στάση
εργασίας που κάλεσε το σωματείο τους για
συμπαράσταση. Στις 12μεσ. έγινε παράσταση
διαμαρτυρίας στο ΥΜΕΠΟ και συνάντηση με
το γεν.γραμματέα. Μετά από τόσες συναντή-
σεις διευκρίνισαν ότι μας έχουν για απόλυση,

αλλά με επιφυλάξεις αν δε βρουν τον αριθμό
υπαλλήλων που θέλουν στην προκήρυξη που
θα βγει. Εν τω μεταξύ, στην επόμενη μισθοδο-
σία θα έχουν περικόψει αναρρωτικές άδειες
που ανακλήθηκαν από το 2014, συν τις απει-
λές για άλλες περικοπές στους μισθούς αν
φεύγοντας δεν έχει «παραδοθεί το έργο». Από
το νέο γύρο συνελεύσεων που έγινε δεν κατα-
φέραμε να αποφασίσουμε νέα απεργία άμεσα.

Η διαδικασία δε σταματάει γιατί υπάρχει διά-
θεση για σύγκρουση από σημαντική μερίδα
συναδέλφων και προφανώς υπάρχει η ανάγκη
για κλιμάκωση λόγω της στάσης κυβέρνησης-
διοίκησης. Είναι η φάση που απαιτείται επιμο-
νή και οργάνωση για να μην μας στριμώξουν.

Λουκάς Θεοτοκάτος, μέλος του Σωματείου
Εργαζόμενων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου
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Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογρα-

φίες από συνάντηση του Πακιστανού πρέ-

σβη στην Ελλάδα με τον φύρερ της Χρυ-

σής Αυγής Μιχαλολιάκο. Ένα πρώτο σχό-

λιο εκ μέρους της Πακιστανικής Κοινότη-

τας;

Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Χιλιά-
δες, εκατομμύρια άνθρωποι, Έλληνες και
μετανάστες καταδικάζουν σήμερα την
Χρυσή Αυγή για τις δολοφονίες με τα μα-
χαίρια και τις εκατοντάδες επιθέσεις που
έχει κάνει. Όποιος λοιπόν συναντιέται και
στέκεται δίπλα στη Χρυσή Αυγή εμποδίζει
τον κόσμο να καταλάβει ότι πρόκειται για
φασίστες και μαχαιροβγάλτες.
Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπω-
ση η στάση του πρέσβη. Ούτε ο
πρωθυπουργός ούτε ο πρό-
εδρος της ελληνικής δημοκρα-
τίας δεν στέκεται δίπλα τους.
Όποιος επίσημος το κάνει, τους
νομιμοποιεί με αυτήν του τη στά-
ση, είναι σαν να τους στηρίζει. 

Σαν Πακιστανική Κοινότητα εί-
μαστε στην πρώτη γραμμή ενάν-
τια στον φασισμό από το 2010
μέχρι το 2017. Δώσαμε μάχη για
να υπάρξει δικαιοσύνη για τον
Σαχζάτ Λουκμάν, έχουμε πάει
στα νοσοκομεία για εκατοντάδες
τραυματισμένα άτομα από τις επιθέσεις
τους, δίνουμε σήμερα μάχη για να σταμα-
τήσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις στον
Ασπρόπυργο. Μα είναι δυνατόν κάποιος
να μην τα γνωρίζει όλα αυτά; Αν δεν γνω-
ρίζει, είμαστε πάντα έτοιμοι να ενημερώ-
σουμε. 

Είναι εξαιρετικά άσχημο αυτό που συμ-
βαίνει. Η συνάντηση με τον Μιχαλολιάκο
έγινε στη Βουλή. Τρεις φορές πήγαν από
την Χρυσή Αυγή στην πρεσβεία του Πακι-
στάν. Σε μια από αυτές, σε μια εκδήλωση
ήταν εκεί ο Παναγιώταρος. Μέσα στην
πρεσβεία του Πακιστάν, ενώ εκατοντάδες
Πακιστανοί έχουν πέσει θύματα επιθέσε-
ων. Οι Πακιστανοί εργάτες ήταν ο νο1
στόχος της Χρυσής Αυγής όλα αυτά τα
χρόνια. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυ-
τά τα πράγματα! 

Ποιος είναι ο ρόλος του Τζαμίλ Σαγιέντ του

«Συνδέσμου Ελλάδας Pak Hellenic» που

παίρνει συνέντευξη με τον Παναγιώταρο

μέσα στην πρεσβεία;

Ο Τζαμίλ Σαγιέντ συνομιλεί με τον Πα-
ναγιώταρο και λέει ότι ο Μιχαλολιάλος εί-
ναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και η Χρυ-
σή Αυγή είναι πολύ καλό κόμμα. Ο Τζαμίλ
Σαγιέντ δεν έχει τολμήσει ποτέ να κατέβει
σε εκλογές στην Πακιστανική Κοινότητα,
δεν εκπροσωπεί κανένα, κάθεται στο σπίτι
του και λέει ότι είναι πρόεδρος στο λεγό-
μενο “Pak Hellenic”. Δουλειά του πάντα
ήταν να είναι δίπλα στον πρέσβη, ξεκινών-
τας από τον προηγούμενο, και δίπλα στην
αστυνομία. Έχει σημασία αυτό.

Μετά από μεγάλες μάχες που δόθηκαν
με τον προηγούμενο πρέσβη και το κύ-
κλωμά του με τις δωροδοκίες κλπ. πετύ-
χαμε να αλλάξει. Έντεκα μήνες και δύο
μέρες ήμασταν έξω από την πρεσβεία για
να διώξουμε τον προηγούμενο πρέσβη και
γραμματέα και άλλα δύο άτομα – και το
πετύχαμε. Μετά τον ερχομό του νέου πρέ-
σβη φάνηκε ότι αλλάζουν τα πράγματα, ο
κόσμος της κοινότητας πια έχει πρόσβαση
στην πρεσβεία και μπορεί να εξυπηρετεί-
ται. Αλλά δυστυχώς, δίπλα του έχει αν-
θρώπους βρώμικους - που περιστοίχιζαν
και τον προηγούμενο. Τότε αυτοί είχαν κά-
νει πολύ μεγάλη προσπάθεια να τσακί-
σουν την Πακιστανική Κοινότητα γιατί
εμείς δεν τους λέγαμε «yes sir». Και οι
προσπάθειες αυτές συνεχίζονται ακόμη
και σήμερα. 

Έλεγα πριν λίγο καιρό στον πρέσβη σε
ζωντανή σύνδεση στο facebook, ότι δίπλα

του έχει βρώμικα άτομα και ο πρέσβης
φαίνεται, νευρίασε, αλλά τι να κάνουμε
αυτό είναι δημοκρατία. Από τότε γυρνάει
σε όλη την Ελλάδα, πιάνει τα μέλη της κοι-
νότητας και προσπαθεί να σπάσει την κοι-
νότητα με διαφορετικό τρόπο από τα μέ-
σα. Πώς επιλέχτηκε η Χρυσή Αυγή και δεν
κάλεσαν άλλα κόμματα, δεν υπάρχουν
από ΑΝΤΑΡΣΥΑ, από ΚΚΕ, από ΣΥΡΙΖΑ,
από κόμματα που έχουν στηρίξει τους Πα-
κιστανούς εργάτες και τα θύματα ενάντια
στις επιθέσεις ; 

Μήπως ισχύει η λογική ο εχθρός του εχ-
θρού είναι φίλος μου; Είναι τυχαίο, ότι μό-

λις τρεις μέρες πριν από τη συ-
νάντηση του πρέσβη με τον Μι-
χαλολιάκο ανασύρθηκε από κύ-
κλους της πρεσβείας, το «έν-
ταλμα σύλληψης» που είχε εκ-
δοθεί για εμένα από την κυβέρ-
νηση του Πακιστάν το 2006 για
«παράνομη μετακίνηση»; Ένα
ένταλμα για το οποίο ο Άρειος
Πάγος αποφάνθηκε ότι δεν
πρόκειται να με εκδώσει στο
Πακιστάν και το οποίο παρόλα
αυτά εξακολουθεί να χρησιμο-
ποιεί η Χ.Α για να με στοχοποι-
εί; Ένα ένταλμα που εκδόθηκε
λόγω του αγώνα που κάναμε

καταγγέλλοντας τις απαγωγές των Πακι-
στανών από μυστικές υπηρεσίες. 

Πρώην μέλη της Χ.Α καταθέτουν λεπτομε-

ρώς αυτές τις μέρες στη δίκη της εγκλημα-

τικής οργάνωσης πως οργάνωναν τις επι-

θέσεις ενάντια σε Πακιστανούς εργάτες. Τι

πιστεύεις ότι επιδιώκει η Χ.Α από ένα ραν-

τεβού με τον Πακιστανό πρέσβη; 

Είναι πολύ στριμωγμένοι, έχουν κάνει
τόσα πολλά, έχουν δολοφονήσει, και προ-
σπαθούν να βρουν τρόπους τώρα να τα
κουκουλώσουν, να πουν ότι τάχα δεν
έχουν κάνει τίποτε, ότι δεν έχουν καμιά
σχέση, και ο πρέσβης τους νομιμοποιεί.
Αντί να ζητήσουμε εμείς από την Χρυσή
Αυγή το λογαριασμό για το αίμα που
έχουν χύσει και τις δολοφονίες που έχουν
κάνει, να την βλέπουμε μέσα στην ίδια την
Πακιστανική πρεσβεία; Είναι απαράδεκτα
αυτά τα πράγματα. 

YΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Όχι στις απολύσεις

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

“Μια απαράδεκτη συνεργασία”

Μ
ια καθόλα κατάπτυστη και συνάμα ύποπτη
«συνεργασία» βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμε-
σα στην εγκληματική συμμορία της Χρυ-

σής Αυγής, την Πακιστανική Πρεσβεία και τους κο-
λαούζους της τις τελευταίες εβδομάδες. 

Σε άρθρο στο ηλεκτρονικό μέσο Pakistan Τoday
(www.pakistantoday.com.pk/2017/10/20/pakistani-
community-to-be-protected-envoy-makes-clear-to-
greeces-golden-dawn/) με ημερομηνία 20 Οκτωβρί-
ου μπορεί κανείς να βρει το ρεπορτάζ και σχετική
φωτογραφία από την συνάντηση του Πακιστανού
πρέσβη στην Ελλάδα Χαλίντ Ουσμάν Καϊσέρ με
τον Φύρερ της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή
Αυγή Μιχαλολιάκο στη Βουλή. Ακολούθως σε βίν-
τεο (www.facebook.com/chejaz.ahmed.1/videos/
1598087113582907/) με ημερομηνία 27 Οκτωβρί-
ου, ο βουλευτής της Χ.Α Παναγιώταρος αφού έχει
συμμετάσχει σε «ενδιαφέρουσα» εκδήλωση «για
την γεωπολιτική στην πρεσβεία του Πακιστάν»,
όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, στη συνέχεια συνο-
μιλεί και απαντάει σε ερωτήσεις του Τζαμίλ Σαγιέντ
(εκπρόσωπο του «αχυρένιου» Πολιτιστικού Σύνδε-
σμου Ελλάδας Pak Hellenic) μέσα στην πρεσβεία. 

Στο βίντεο ο Παναγιώταρος καταγράφεται να
δηλώνει «ότι είχε προηγηθεί και μια συνάντηση
όπου έγιναν διευκρινίσεις για κάποιες παρεξηγή-
σεις με αφορμή ένα περιστατικό που έλαβε χώρα
στον Ασπρόπυργο και αποδείχτηκε ότι δεν έχουμε
καμιά απολύτως σχέση με ό, τι είχε συμβεί όπως
και κατά το παρελθόν»! 

Ενώ ο Τζαμίλ Σαγιέντ, αφού γλείφει τον Πανα-
γιώταρο, τον καλεί σε συνεργασία εναντίον «όσων
θέλουν να βλάψουν την Χρυσή Αυγή»: «Και εμείς
κύριε Ηλία και εγώ προσωπικά παρακολουθώ πολύ
στενά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι με όλα τα
περιστατικά που γίνονται σε Ασπρόπυργο και Νί-
καια και άλλες περιοχές δεν έχει καμιά σχέση η
Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση,
όπως είπε και ο κύριος Ηλίας, και εμείς, ο Πολιτι-
στικός Σύνδεσμος Ελλάδας Πακιστάν μαζί τους εί-
μαστε, πάνω στα ζητήματα της λαθρομετανάστευ-
σης. Είναι ευχάριστο γεγονός η συνεργασία της
Χρυσής Αυγής με την πρεσβεία του Πακιστάν και
τον πακιστανικό λαό. Από εκεί και πέρα, βλέπετε
φως σε συνεργασία για να μη δημιουργηθούν
αφορμές από ορισμένους που θέλουν να βλάψουν
την Χ.Α και την κατηγορούν για τέτοιες επιθέσεις»; 

Σχετικά με αυτές τις εξελίξεις ο πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας Τζαβέντ Ασλάμ
μίλησε στον Γιώργο Πίττα.

Ο Τ. Ασλάμ με τον Μ. Ασφάκ,
θύμα φασιστικής επίθεσης

Συνέντευξη με τον πρόεδρο της
Πακιστανικής Κοινότητας,

Τζαβέντ Ασλάμ
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Με πραξικοπηματικό τρόπο οι ηγεσίες του ΕΔΟΕΑΠ και των
συνδικαλιστικών ενώσεων των ΜΜΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
προσπαθούν να επιβάλουν την αλλαγή του καταστατικού του
ταμείου, προκειμένου να νομοθετηθεί το κυβερνητικό σχέδιο
στη Βουλή.

Η τρόικα ενέκρινε το σχέδιο της κυβέρνησης για το μέλλον
του ταμείου επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης των ΜΜΕ.
Ένα σχέδιο που φέρνει τα πάνω κάτω στον ΕΔΟΕΑΠ καθώς
όλα όσα προέβλεπε το ταμείο αλλάζουν. Ο αυτοδιαχειριζόμε-
νος χαρακτήρας του, οι παροχές, η αυτονομία από τους εργο-
δότες, οι εισφορές εργαζόμενων κι αφεντικών. Για να γίνει αυ-
τό χρειάζεται να αλλάξει το καταστατικό που τα προβλέπει. Κι
ενώ σε όλα τα σωματεία, τους οργανισμούς, σε κάθε είδους
συλλογικότητα, η όποια αλλαγή καταστατικού προϋποθέτει κα-
ταστατική συνέλευση με συζήτηση και λήψη αποφάσεων με αυ-
ξημένη πλειοψηφία, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλάδου πε-
ριορίζονται σε ένα τριήμερο “δημοψήφισμα”. Ουσιαστικά, η
συμμαχία δεξιάς – ΣΥΡΙΖΑ στη συνδικαλιστική ηγεσία του κλά-
δου, που εδώ και 4 μήνες έχουν αρνηθεί την εφαρμογή των
συλλογικών αποφάσεων για απεργία διαρκείας, τώρα, σε μια
τόσο κρίσιμη φάση, αποφεύγει ξανά κάθε συλλογική διαδικα-
σία και υποχρεώνει τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ στην “ατομική” επιλο-
γή πίσω από το παραβάν και μάλιστα με το εκβιαστικό δίλημμα
ή ψηφίζει ΝΑΙ ή κλείνει ο ΕΔΟΕΑΠ. Την ίδια στιγμή καταγγελίες
μελών του ΕΔΟΕΑΠ αναφέρουν μια σειρά παρατυπίες στην
εκλογική διαδικασία.

Οι εκλεγμένοι με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή σε
ΕΔΟΕΑΠ κι ΕΣΗΕΑ, Πόπη Χριστοδουλίδου και Γιάννης Αγγέλης
απαντούν στην προπαγάνδα της συνδικαλιστικής ηγεσίας. “Οι

ανατροπές που επιχειρούνται στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ,
καταστρέφουν το επίπεδο 'παροχών' και το στέλνουν χαμηλό-
τερα ακόμα και από τον ΕΟΠΥΥ. Η ετήσια αναλογιστική μελέτη
που εισάγεται σαν βασικός 'κόφτης' σε κάθε δαπάνη του νέου
Οργανισμού, ορίζει τι μπορεί να δαπανηθεί για υγεία, επικούρη-
ση, πρόνοια. Κάθε υπέρβασή της απαιτεί την σύμφωνη γνώμη
του διορισμένου εκπροσώπου των ιδιοκτητών στο Συμβούλιο...
Τα όρια και ο τρόπος κάλυψης των ανέργων στο “νέο” κατα-
στατικό περιορίζονται από την αναλογιστική μελέτη και την “θέ-
ση” του εκπροσώπου των ιδιοκτητών. Η αύξηση των εισφορών
για εργαζόμενους και συνταξιούχους οδηγεί αμέσως σε μει-
ώσεις καθαρών αποδοχών και συντάξεων, πέραν του περιορι-
σμού των παροχών υγείας. Οι προβλεπόμενες οικονομικές πη-
γές του νέου ταμείου ουδέποτε επιβεβαιώθηκε ότι αρκούν για
τις προβλεπόμενες ανάγκες του... Παρεμπιπτόντως, με την ει-
σαγωγή του πόρου του 2% στην χρηματοδότηση του νέου τα-
μείου επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι χρησιμοποιήθηκε
ψευδώς η τρόικα για να κρυφτεί το γεγονός ότι πίσω από την
κατάργηση του αγγελιόσημου είναι η συνδιαλλαγή κυβερνήσε-
ων διαφημιστών και ιδιοκτητών εναντίον των εργαζόμενων στα
ΜΜΕ...”.

Ώρα να αντισταθούμε

Με ανακοίνωσή τους τα αντικαπιταλιστικά σχήματα Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή στην ΕΣΗΕΑ και Ασύνταχτος Τύπος
στην ΕΣΗΕΜΘ καλούν σε αποχή από το “δημοψήφισμα – οπε-
ρέτα” όπως το χαρακτηρίζουν. 

“Είναι η ώρα να αντισταθούμε, να επιλέξουμε τον αγώνα, τη
ρήξη και την ανατροπή και όχι την ηττοπάθεια, τον συμβιβα-
σμό, τον ατομισμό...

Ιδού και τι προτείνουμε, πιστοί στις απόψεις που έχουμε προ-
βάλλει μαχητικά και ασυμβίβαστα τόσα χρόνια, εντός και εκτός
ΔΣ:

Υπαγωγή στον ΕΔΟΕΑΠ όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων
στον κλάδο, είτε με μισθολόγιο είτε με μπλοκάκι, καθώς και του
συνόλου των ανέργων και των συνταξιούχων, που πρέπει να
απολαμβάνουν δωρεάν τις παροχές υγείας. Καμία αύξηση στο
ποσοστό των εισφορών που αντιστοιχεί στους εργαζόμενους.

Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με μισθούς που
θα επιτρέπουν στον καθένα να ζει αξιοπρεπώς, με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες – έτσι ώστε να αυξηθούν αναλογικά και οι
εισφορές προς τον ΕΔΟΕΑΠ. Κάλυψη του ελλείμματος του
ΕΔΟΕΑΠ από εργοδότες και κράτος, που φέρουν την αποκλει-
στική ευθύνη για το γεγονός ότι βρέθηκε στο χείλος της χρεο-
κοπίας, μετά τη ληστεία των αποθεματικών του και τον Αρμα-
γεδδώνα που έπληξε τις θέσεις εργασίας και τους μισθούς.

Άμεση δήμευση και πλειστηριασμός των περιουσιακών στοι-
χείων όσων εργοδοτών αποδεδειγμένα χρωστούν εισφορές
από προηγούμενα χρόνια. Καθολικό και δημόσιο σύστημα υγεί-
ας και συνταξιοδότησης, για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ και
όλο τον λαό.

Υπερασπιζόμαστε τον ΕΔΟΕΑΠ ως πρότυπο ασφαλιστικής
κάλυψης, που πρέπει να διεκδικηθεί και να εξασφαλισθεί για
κάθε εργαζόμενο. Δεν θέλουμε ένα Ταμείο για λίγους και εκλε-
κτούς, για τους προνομιούχους των ΜΜΕ, όταν άλλοι στενά-
ζουν. Συγκρότηση ενός ανεξάρτητου και δημοκρατικού συνδι-
κάτου για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, χωρίς τους ερ-
γοδότες...”

Σ.Μ.

Σ
τάση εργασίας από την έναρ-
ξη της βάρδιας μέχρι τις 9πμ
πραγματοποίησαν οι εργαζό-

μενοι στο μετρό της Αθήνας αφού
το Σωματείο Εργαζόμενων Λειτουρ-
γίας Μετρό (ΣΕΛΜΑ) συνεχίζει τις
προγραμματισμένες κινητοποιήσεις
του ενάντια στην ένταξη των αστι-
κών συγκοινωνιών της Αθήνας στο
υπερταμείο.

“Βασικό θέμα της κινητοποίησης
είναι οι επικείμενες ιδιωτικοποι-
ήσεις. Ζητάμε να μην ενταχθούν οι
συγκοινωνίες και όλα τα κοινωνικά
αγαθά στο υπερταμείο. Από τη
στιγμή που η κυβέρνηση έχει απο-
φασίσει με νόμο ότι οι αστικές συγ-
κοινωνίες είναι κοινωνικό αγαθό
και, πολύ σωστά, έχει παραχωρήσει
δωρεάν μετακίνηση στους άνερ-
γους και μειωμένη στις ευπαθείς
ομάδες, δεν είναι δυνατόν τώρα ο
υπουργός οικονομικών να δίνει εν-
τολή στο υπερταμείο και στις διοι-
κήσεις να αντιμετωπιστούν οι αστι-
κές συγκοινωνίες ως εμπόρευμα”,
αναφέρει μιλώντας στην ΕΑ ο Σπύ-
ρος Ρεβύθης πρόεδρος του ΣΕΛ-
ΜΑ. “Υπό αυτή την έννοια δεν μπο-
ρεί από τη μία να λες ότι παρέχω
κοινωνική πολιτική και από την άλ-
λη, τις ΔΕΚΟ που παρέχουν την κοι-
νωνική πολιτική αυτομάτως να τις
βγάζεις ζημιογόνες για το κοινωνι-
κό έργο που εσύ έχεις δώσει εντο-
λή ως κυβέρνηση να παράγουν.

Εμείς ζητάμε κρατική χρηματοδό-
τηση για το σύνολο των αναγκών
και για την κοινωνική πολιτική των
αστικών συγκοινωνιών.

Σαν ΣΕΛΜΑ παίρνουμε την πρωτο-
βουλία και τις επόμενες μέρες θα
καλέσουμε επίσημα και δημόσια
όλες τις ΔΕΚΟ που εντάσσονται στο
Υπερταμείο για να φτιάξουμε  ένα
ενιαίο μέτωπο και να αντιμετωπίσου-
με όλοι μαζί την κατάσταση που έρ-
χεται. Μπαίνουμε μπροστά για να
οργανώσουμε ένα μεγάλο μέτωπο
πάλης. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε το
πρόγραμμα κινητοποιήσεων που
έχουμε σχεδιάσει και κορυφώνεται
στις 21 Νοέμβρη με 24ωρη απεργία.

Μετά ευελπιστούμε να μπούνε και
όλες οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ και φορείς
που πλήττονται από τις ιδιωτικοποι-
ήσεις”, τόνισε ο Σ. Ρεβύθης ο οποί-
ος μιλώντας για την κατάσταση με
τα ηλεκτρονικά εισιτήρια και τις
μπάρες στους σταθμούς τόνισε πως
“εμείς σε κάθε περίπτωση όταν θα
δούμε ότι ταλαιπωρείται το επιβατι-
κό κοινό ή κινδυνεύει η δημόσια
ασφάλεια θα αφήσουμε τον κόσμο
να περάσει ελεύθερα. Δεν θα περι-
μένουμε να στοιβάζεται ο κόσμος
στις ουρές και στις μπάρες όταν αυ-
τές κλείσουν. Θα σηκώσουμε τις
μπάρες για να περάσει ο κόσμος με
ασφάλεια”.

Συνέντευξη Σωματείου
ΣΤΑΣΥ για το νέο εισιτήριο

Τεράστια είναι τα προβλήματα
που έχουν προκύψει από την από-
φαση της κυβέρνησης να επιβάλει
το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστι-
κές συγκοινωνίες της Αθήνας μέσα
σε λίγες μόλις εβδομάδες και χωρίς
καθόλου προετοιμασία. 

Όπως αναδείχτηκε στην συνέντευ-
ξη τύπου που παραχώρησε η διοίκη-
ση του  Σωματείου Εργαζόμενων
στην ΣΤΑΣΥ την Πέμπτη 2/11 η δια-
δικασία έκδοσης προσωποποιημέ-
νης κάρτας σε πάνω από 250.000 δι-
καιούχους έχει φέρει στα όριά τους
όχι μόνο το επιβατικό κοινό που στή-
νεται στις ουρές για ώρες αλλά και
τους εργαζόμενους που δουλεύουν
σε εξοντωτικές συνθήκες πέραν των
ωραρίων τους. 

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζόμενων στη ΣΤΑΣΥ
Λευτέρης Ρενιέρης δεν υπάρχει
ακόμα πρόβλεψη για το τι θα γίνει
με τους 300-400 χιλιάδες άνεργους
και ανάπηρους που έχουν δωρεάν
εισιτήρια, ενώ τεράστιο είναι το ζή-
τημα της ανυπαρξίας εισιτηρίου για
μονή διαδρομή. 

Επίσης στα λεωφορεία δεν έχει
τεθεί το σύστημα σε λειτουργία και
ο ΟΑΣΑ δεν έχει μοιράσει ακόμα τα
χιλιάδες αναγκαία μηχανήματα έκ-
δοσης απλού εισιτηρίου ώστε ο επι-

βάτης να μπορεί να το προμηθεύε-
ται στη γειτονιά του, από περίπτερο
κλπ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα με
το προηγούμενο εισιτήριο. Ακόμα
χειρότερα, ούτε στον Προαστιακό
(με βασική κατεύθυνση το αεροδρό-
μιο) υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση
ηλεκτρονικού εισιτήριου με αποτέ-
λεσμα να κινδυνεύει κόσμος που ει-
σέρχεται στο σύστημα από σταθ-
μούς σύνδεσης με τον Προαστιακό
να κινδυνεύει να εγκλωβιστεί μέσα
στις μπάρες.

Πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ
(φτάνει μέχρι και τα 19 σύμφωνα με
την μελέτη του σωματείου εργαζό-
μενων στην ΣΤΑΣΥ) πρόκειται να εί-
ναι το έλλειμμα που δημιουργείται
στην ΣΤΑΣΥ (και άλλα τόσα περίπου
στην ΟΣΥ) στο τέλος του χρόνου
από την μετάβαση στο νέο ηλεκτρο-
νικό εισιτήριο με αποτέλεσμα κατά
την ένταξή της στο υπερταμείο να
εμφανίζεται ως μια ελλειμματική
εταιρεία. Σε ερώτηση της Εργατικής
Αλληλεγγύης σχετικά με το μεγάλο
έλλειμμα, που σε συνδυασμό με την
είσοδο της εταιρίας στο Υπερτα-
μείο, δημιουργεί συνθήκες ιδιωτικο-
ποίησης ο Λ. Ρενιέρης τόνισε πως οι
εργαζόμενοι στον ΗΣΑΠ και τη ΣΤΑ-
ΣΥ δεν θα κάνουν πίσω στην συνολι-
κή εναντίωσή τους σε κάθε προσπά-
θεια ιδιωτικοποίησης των αστικών
συγκοινωνιών.

Κυριάκος Μπάνος

ΜΕΤΡΟ Απεργίες ενάντια στην ένταξη στο «υπερταμείο»

Εκβιασμοί και πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις στον ΕΔΟΕΑΠ
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Σ
ε στάση εργασίας 11πμ –
3μμ και συγκέντρωση στο
υπουργείο Υγείας, καλεί

την Τετάρτη 8/11, η ΕΙΝΑΠ, το
συνδικάτο των νοσοκομειακών
γιατρών Αθήνα και Πειραιά.
24ωρη απεργία καλεί την Πέμπτη
9/11. Αφορμή για την κινητοποί-
ηση είναι το νομοσχέδιο που κα-
ταθέτει άρον άρον μέσα στη
βδομάδα η κυβέρνηση και αλλά-
ζει προς το χειρότερο το ήδη βε-
βαρυμένο ωράριο των γιατρών.

“Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο
μέσος εβδομαδιαίος χρόνος ερ-
γασίας δεν μπορεί να ξεπερνά
τις 48 ώρες. Όμως, ο υπολογι-
σμός δεν θα γίνεται ανά εβδομά-
δα, αλλά με περίοδο αναφοράς
το 4μηνο. Αυτό πρακτικά σημαί-
νει ότι ο γιατρός μπορεί να υπο-
χρεωθεί να εφημερεύει για πάνω
από ένα μήνα 12ωρα τις καθημε-
ρινές. Διαλύονται τμήματα και
κλινικές νοσοκομείων” καταγγέλ-
λει η ΕΙΝΑΠ σε ανακοίνωσή της
και συνεχίζει:

“Για πρώτη φορά καθιερώνον-
ται οι ατομικές συμβάσεις (opt
out) για εθελοντική υπέρβαση
των 48ώρων. Οι ατομικές συμβά-
σεις είναι προπομπός της κατάρ-
γησης του σταθερού ημερήσιου
χρόνου εργασίας. Οι εργαζόμε-
νοι στην υγεία πολλά χρόνια πα-
λεύουν για συλλογικές συμβά-
σεις και σταθερό ωράριο. Η πεί-
ρα δείχνει ότι η μεγάλη μάζα των
γιατρών, κυρίως των ειδικευόμε-
νων, κάτω από την πίεση των δι-
οικήσεων και την αδιαμφισβήτη-

τη μείωση των αποδοχών θα
υποχρεωθεί να κάνει ατομικές
συμβάσεις... Ο τεμαχισμός των
εφημεριών σε βάρδιες σημαίνει
παράδοση – παραλαβή ασθενών
που μπορεί να απαιτήσει και
ώρες, ειδικά σε νοσοκομεία κορ-
μού με μεγάλο αριθμό εισαγω-
γών. Το 12ωρο θα γίνει 14ωρο!
Η προσαυξημένη αποζημίωση
της νυχτερινής βάρδιας και των
αργιών καταργείται. Αντισταθμι-
στικά δίνεται 6% αύξηση της
ωριαίας αποζημίωσης της εφη-
μερίας. Δυστυχώς, το ισοζύγιο
θα είναι αρνητικό. Οι ειδικευμέ-
νοι θα κάνουν και ενεργείς εφη-

μερίες και ετοιμότητας. Οι εφη-
μερίες ετοιμότητας δεν υπολογί-
ζονται συνολικά στον εβδομαδι-
αίο χρόνο εργασίας, θα υπολογί-
ζεται μόνο ο χρόνος που θα βρί-
σκονται μέσα στο νοσοκομείο.
Είναι γνωστές οι ευρωπαϊκές
Οδηγίες για τεμαχισμό του χρό-
νου εργασίας σε ενεργό και ανε-
νεργό. Η ρύθμιση αυτή είναι
προάγγελος για περισσότερη
ελαστικοποίηση και απλήρωτη
εργασία”.

Στις κινητοποιήσεις καλεί και η
ΟΕΝΓΕ, η πανελλήνια ομοσπον-
δία των γιατρών η οποία “καταγ-
γέλλει τις πρωτοφανείς πραξικο-

πηματικές διαδικασίες που επιλέ-
γει η κυβέρνηση για να προωθή-
σει «fast track» το απαράδεκτο,
καταστροφικό νομοσχέδιο για το
«χρόνο εργασίας» των νοσοκο-
μειακών γιατρών.

Η κοινοβουλευτική διαδικασία
που επιλέγεται δεν είναι απλά
«επείγοντος» αλλά «ψεκάστε,
σκουπίστε, τελειώσατε» με προ-
φανή στόχο να αιφνιδιάσει και να
αποσοβήσει αντιδράσεις. Χαρα-
κτηριστικά, δύσκολα μπορεί να
βρει κανείς κάποιο παρόμοιο
προηγούμενο όπου δεν μεσολα-
βεί ούτε καν 24ωρο για την πρό-
σκληση φορέων στην αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή με
διαδικασία «αυθημερόν». Είναι
προφανές ότι αυτό που φοβάται
η κυβέρνηση είναι η αγωνιστική
κινητοποίηση των νοσοκομει-
ακών γιατρών”.

Το Καραβάνι της Υγείας
στη Νάουσα

Μεγάλη διαδήλωση για τη σω-
τηρία των δημόσιων νοσοκομεί-
ων θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 8 Νοέμβρη, στη Νάουσα,
με αφετηρία στις 8:30πμ από το
νοσοκομείο της πόλης. Πρόκει-
ται για τον νέο σταθμό του Καρα-
βανιού της Υγείας, των απεργια-
κών διαδηλώσεων που πραγμα-
τοποιούνται εδώ και πάνω από
ένα χρόνο από πόλη σε πόλη. Η
ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει στάση ερ-
γασίας 7πμ – 3μμ για τους εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία της
Κεντρικής Μακεδονίας.

Υ
στερα από μία μαζικότατη έκτακτη
Γ.Σ. συνέλευση που έγινε την Πέμπτη
2 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στην Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς ψηφίσαμε με συντρι-
πτική πλειοψηφία (70 υπέρ, 4 κατά) την πρό-
ταση του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων
για πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας στις
7 και 8 Νοέμβρη. Είναι η δεύτερη και πιο σο-
βαρή κινητοποίηση μέσα σε διάστημα 2 μη-
νών.

Προηγήθηκε η στάση εργασίας στις 4 Σε-
πτέμβρη ύστερα από τον αιφνιδιασμό που
έκανε η Διοίκηση να μας μειώσει τον αριθμό
των δίωρων αδειών που δικαιούμαστε να
παίρνουμε. Η απόφαση μας ανακοινώθηκε
τέλη Αυγούστου και ενώ οι περισσότεροι λεί-
παμε σε άδεια.

Η επίθεση αυτή τη φορά όμως είναι πολύ
πιο σοβαρή καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο
με απόφασή του «πετάει» από πάνω του μία
τεράστια ευθύνη που αφορά το ποιες υποθέ-
σεις που χειρίζονται οι ελεγκτές της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς θα φτάνουν στον εισαγ-
γελέα. Με μία ακόμα αιφνιδιαστική απόφασή
του το Δ.Σ. «νίπτει τας χείρας του» και μετα-
θέτει την ευθύνη στους ελεγκτές που διενερ-
γούν κάποιον έλεγχο να εισηγούνται επιπλέ-
ον αν χρειάζεται να υποβληθεί μηνυτήρια
αναφορά στον εισαγγελέα ή όχι, κάτι που
έως τώρα όφειλαν να κάνουν οι διοικήσεις

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην πρώτη έκτακτη συνέλευση που πραγ-

ματοποιήθηκε πριν από περίπου 2 βδομάδες
για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αποφασί-
στηκε να προκηρύξουμε απεργία – αποχή
από την εφαρμογή της συγκεκριμένης από-
φασης, ώστε να καλυφθούν οι συνάδελφοι
που ενδεχομένως θα κληθούν να την εφαρ-
μόσουν.

Η συνεχιζόμενη όμως άρνηση της Διοίκη-
σης να την ανακαλέσει παρότι και νομικά
«μπάζει από παντού» εξόργισαν ακόμα πε-
ρισσότερο τους συναδέλφους που πλέον κα-
τάλαβαν ότι χρειάζεται μία πιο δυναμική
απάντηση. Στη συνέλευση της Πέμπτης το
κλίμα ήταν εκρηκτικό και οι τοποθετήσεις
επικέντρωναν όχι μόνο στον «τρόπο» αλλά
στην ουσία της απόφασης.

Είναι πραγματικά ανησυχητικό η Διοίκηση
μίας εποπτικής αρχής να υιοθετεί την τακτι-
κή του αιφνιδιασμού των εργαζομένων είτε
αυτό αφορά μία απόφαση για τις δίωρες
άδειες είτε -ακόμα χειρότερα- την εφαρμογή

μίας τόσο σοβαρής απόφασης που θα έχει
επιπτώσεις στη συνολικότερη λειτουργία της
κεφαλαιαγοράς. Κι αυτό σε μια στιγμή που η
προηγούμενη διοίκηση της κεφαλαιαγοράς
καλείται να λογοδοτήσει στον εισαγγελέα
επειδή δεν υπέβαλε ποτέ καμία μηνυτήρια
αναφορά.

Το αίτημά μας «να ανακαλέσει τις πρό-
σφατες αποφάσεις της και να επαναξιολογή-
σει τις ενέργειές της» είναι απόλυτα σωστό
και θα χρειαστεί και εμείς να «επαναξιολογή-
σουμε» τη στάση μας από εδώ και μπρος. Αν
συνεχίσουν την ίδια τακτική θα πρέπει και
εμείς από τη μεριά μας να συνεχίσουμε και
να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις γιατί οι
μνημονιακές επιθέσεις δεν σταματάνε, μπρο-
στά μας είναι η τρίτη αξιολόγηση και η επί-
θεση στα πρωτοβάθμια σωματεία. Και ο κα-
λύτερος τρόπος να τα υπερασπιστούμε είναι
τέτοιες απεργιακές κινητοποιήσεις «από τα
κάτω» με διάρκεια και επιμονή.

Τιάνα Ανδρέου
Εργαζόμενη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Α
πορρίφθηκε τη Δευτέρα 6/11 και η
δεύτερη αίτηση για ασφαλιστικά μέ-
τρα που είχαν καταθέσει συνταξιού-

χοι της Εθνικής Τράπεζας απέναντι στην
απόφαση της διοίκησης της ΕΤΕ να στα-
ματήσει την χρηματοδότηση του λογαρια-
σμού επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ. 

“Εκατοντάδες μαζευτήκαμε πάλι έξω
από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων, όμως
η απόφαση ήταν για άλλη μια φορά αρνη-
τική. Είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε
τις τελευταίες εβδομάδες, ότι δεν μπο-
ρούμε να αφήσουμε τη διεκδίκηση των
συντάξεών μας μόνο σε νομικές διαδικα-
σίες. 

Μόνο οι συνεχείς κινητοποιήσεις και
δράσεις μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
Με αυτή την πίεση η διοίκηση της ΕΤΕ
αναγκάστηκε να ανακαλύψει ένα κονδύλι
για να καλύψει τις επικουρικές του Νοέμ-
βρη, όμως ξέρουμε καλά πως ενόψει Χρι-
στουγέννων κινδυνεύουμε να μείνουμε
χωρίς δώρα και με μισές συντάξεις”, τόνι-
σε μιλώντας στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπού-
λου συνταξιούχος της ΕΤΕ.

“Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικό και
απέναντι μας δεν έχουμε μόνο τη διοίκηση
αλλά όλο το μνημονιακό πλέγμα. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να
αφήσουμε τη μάχη αυτή στη συνδικαλιστι-
κή ηγεσία που τόσο καιρό καθησυχάζει
τον κόσμο με ανακοινώσεις νομικίστικου
χαρακτήρα. 

Πρωτοβουλία

Σαν Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
πήραμε πρωτοβουλία να προσεγγίσουμε
αγωνιστές συνταξιούχους που δεν αποδέ-
χονται μοιρολατρικά την κατάργηση των
επικουρικών συντάξεων και τη διάλυση
του ΤΥΠΕΤ, του ταμείου ασφάλισής μας.
Την Παρασκευή συμμετείχαμε στην σύ-
σκεψη εργαζόμενων και συνταξιούχων
που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της πα-
ράταξης Πρόταση Προοπτικής για να συ-
ζητήσουμε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με
τη διάλυση του ΛΕΠΕΤΕ και του ταμείου
ασφάλισης. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε
μιας Επιτροπή Αγώνα Εργαζόμενων και
Συνταξιούχων που θα βάλει μπροστά να
οργανώσει δράσεις ενημέρωσής και να
σπρώξει προς κινητοποιήσεις.

Ήδη, μετά και τις δυσμενείς εξελίξεις,
την Πέμπτη 7/11 οι διοικήσεις τόσο του
συλλόγου εργαζόμενων (ΣΥΕΤΕ) όσο και
του συλλόγου συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) κά-
νουν έκτακτη σύγκλιση των ΔΣ για να απο-
τιμήσουν την κατάσταση και να ανακοινώ-
σουν νέο πρόγραμμα δράσης.

Από την μεριά μας είναι αναγκαίο να πα-
ρέμβουμε και στα δυο ΔΣ και να βάλουμε
κάτω ένα πρόγραμμα δράσης που θα οδη-
γήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων”,
ανέφερε η Ι. Παυλοπούλου. 

Κ.Μ.

EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

48ωρη απεργία

EΘΝΙΚΗ 

Μόνο η δράση 
θα φέρει
αποτέλεσμα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Απεργία ενάντια στο 
νομοσχέδιο λαιμητόμο

11/10, Απεργία στα νοσοκομεία
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Προσλήψεις, όχι απολύσεις –
μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη H εργατική αντίσταση

Μ
εγάλη ανταπόκριση είχε η συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβου-
λία του Συντονιστικού των Νοσοκομεί-

ων, την περασμένη Τρίτη στο αμφιθέατρο του
Αγ.Σάββα, προκειμένου να οργανωθεί μια με-
γάλη καμπάνια που να διεκδικεί μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για τους συμβασιούχους.

Στη συνέλευση συμμετείχαν δεκάδες στην
πλειοψηφία τους συμβασιούχοι αλλά και μόνι-
μοι συνάδελφοί τους. Το παρών έδωσαν εργα-
ζόμενοι από τα νοσοκομεία Αγ.Σάββας, Μετα-
ξά, Γεννηματά, Ερυθρός, Σωτηρία, ΓΟΝΚ
Αγ.Ανάργυροι, Κουρκούλειο, Αττικό, Αγ.Όλγα,
την 1η ΥΠΕ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας,
συμβασιούχοι στο υπουργείο Υγείας, την ΕΥ-
ΔΑΠ, το Υπουργείο Πολιτισμού, την Υπηρεσία
Ασύλου κ.α.

Τα πρώτα κινηματικά βήματα που αποφασί-
στηκαν είναι η οργανωμένη παρουσία στην πο-
ρεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη και η
οργάνωση κινητοποίησης στο Υπουργείο Υγεί-
ας στις 29 Νοέμβρη, στις 1:30μμ, με διεκδίκη-
ση από τα πρωτοβάθμια σωματεία, την ΠΟΕ-
ΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ να προκηρύξουν στάση
εργασίας από τη 1μμ μέχρι το τέλος του ωρα-
ρίου. Μετά την κινητοποίηση της 29/11, θα
ακολουθήσει νέα σύσκεψη το ίδιο απόγευμα
στο ΕΚΑ, για να οργανωθεί η συνέχεια. Αποφα-
σίστηκε η έκδοση αφίσας και προκήρυξης και
η απεύθυνση στα πρωτοβάθμια σωματεία και
σε εργαζόμενους μόνιμους και συμβασιού-
χους, με συσκέψεις, συνελεύσεις, συζητήσεις
και περιοδείες, για την ανάδειξη του ζητήματος
των μαζικών απολύσεων που έρχονται και του
αιτήματος για μόνιμη και σταθερή εργασία.
Μια προσπάθεια που ήδη έχει ξεκινήσει. 

“Tην Παρασκευή 3/11 κάναμε συνέλευση οι
συμβασιούχοι ΟΑΕΔ του Εθνικού Κέντρου Αι-
μοδοσίας” μας μεταφέρει η Κατερίνα. “Όσοι
παρευρεθήκαμε στη σύσκεψη του Συντονιστι-
κού δώσαμε την εικόνα στους συναδέλφους
και στη συνέχεια αποφασίσαμε να ζητήσουμε
από το συλλογο εργαζομένων να κηρύξει στά-
ση εργασίας στις 29/11 και να κάνει γενική κα-
ταστατική συνέλευση προκειμένου να γρα-
φτούμε και εμείς στο σύλλογο, όπως είχε απο-
φασιστεί σε συνέλευση του Συλλόγου Εργαζο-
μένων. Γράψαμε την απόφαση, υπογράψαμε
όλοι και στη συνέχεια το καταθέσαμε στο σύλ-
λογο”. 

Ανάλογη σύσκεψη έγινε το μεσημέρι της
Δευτέρας και στον Ερυθρό. Όπως μας μεταφέ-
ρει η Θένια, γιατρός στο νοσοκομείο, “συγκεν-
τρώθηκαν πάνω 10 εργαζόμενοι κατά κύριο λό-
γο τραυματιοφορείς. Συζητήσαμε για τη συνέ-
λευση που έκανε το Συντονιστικό και τις απο-
φάσεις της και βάλαμε μπροστά να βρούμε και
τους υπόλοιπους συναδέλφους συμβασιού-
χους. Για αυτό το λόγο θα γίνει εξόρμηση το
πρωί της Τετάρτης την ώρα που πιάνουν δου-
λειά οι συνάδελφοι και θα προχωρήσουμε σε

νέα μεγάλη σύσκεψη την επόμενη Δευ-
τέρα. Αποφασίσαμε επίσης να διεκδική-
σουμε στάση εργασίας από το σωμα-
τείο για τις 29/11”.

Κίνημα

Η συζήτηση στη συνέλευση του Συν-
τονιστικού ήταν πολύ πλούσια. Ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εργαζομένων στο Αγ.Σάββα
άνοιξε την κουβέντα. “Είμαι επικουρι-
κός γιατρός, δηλαδή συμβασιούχος και
έχω εκλεγεί πρόεδρος του σωματείου.
Το λέω αυτό γιατί διεκδικούμε μονιμο-
ποίηση, χρηματοδότηση και περαιτέρω
προσλήψεις. Αυτά δεν θα τα διεκδική-
σουμε μόνοι μας οι συμβασιούχοι, ή ο
καθένας αποκομένος στο χώρο του. Η
δύναμη είναι μαζί με τους μόνιμους συ-
ναδέλφους και τα σωματεία μας. Θα
πατήσουμε πάνω σε ένα ήδη υπαρκτό
κίνημα που υπάρχει στα δημόσια νοσο-
κομεία και στα συνδικάτα που με την
πίεση της βάσης αναγκάζονται να βγά-
ζουν κινητοποιήσεις” είπε μεταξύ άλ-
λων.

“Είμαστε 3.000 στο χώρο της Υγείας
και η ανάγκη είναι για 30.000. Αν φύ-
γουμε θα υπάρξει τεράστια δυσλει-

τουργία του ΕΣΥ. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε
την ανανέωση των συμβάσεων αλλά και τη με-
τατροπή τους σε αορίστου χρόνου. Χρειάζεται
να προχωρήσουμε σε κινήσεις για να πιέσουμε
σε τρεις κατευθύνσεις. Τους διοικητές, τα σω-
ματεία και την πολιτική ηγεσία. Μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα κίνημα που θα κερδίσει”
τόνισε η Κατερίνα από το ΕΚΕΑ και αναφέρθη-
κε σε προηγούμενα παραδείγματα από το κίνη-
μα των συμβασιούχων του 2004 που μονιμοποι-
ήθηκαν με τον νόμο Παυλόπουλου και τα Stage
μέχρι τους επικουρικούς γιατρούς που κέρδι-
σαν την ανανέωση των συμβάσεών τους και

τους συμβασιούχους των δήμων που έκαναν τη
μεγάλη απεργία το καλοκαίρι που πέρασε. 

Το παράδειγμα των συμβασιούχων στους
δήμους και η απεργία τους αναφέρθηκε αρ-
κετές φορές στη συζήτηση. Αρκετοί που ερ-
γάζονται με συμβάσεις στα νοσοκομεία, κου-
βαλούν την εμπειρία αγώνων ως πρώην εργα-
ζόμενοι των δήμων. “Θυμάμαι όταν ξεκίνησε
η μάχη στο δήμο Κερατσινίου” ανέφερε τοπο-
θέτηση εργαζόμενου στο Ογκολογικό
Αγ.Ανάργυροι. “Δόθηκε ολόκληρη μάχη και
κέρδισαν ότι το δημοτικό συμβούλιο έβγαλε
απόφαση να μονιμοποιηθούν. Κάτι ανάλογο

πρέπει να κάνουμε κι εμείς”.
“Εγώ εργαζόμουν ως συμβασι-

ούχος στο δήμο Γλυφάδας. Μέ-
σα από τον αγώνα που δόθηκε
είχαμε συναδέλφους που κατά-
φεραν να γίνουν αορίστου” είπε
μια εργαζόμενη, νυν συμβασιού-
χος στην 1η ΥΠΕ. “Συμφωνούμε
με τις κινητοποιήσεις που προτεί-
νονται” συνέχισε. “Πρέπει να κι-
νηθούμε και νομικά. Στην 1η ΥΠΕ
μαζευτήκαμε οι συμβασιούχοι
και πιέσαμε τον διευθυντή να
υπογράψει ένα χαρτί ότι πληρού-
με πάγιες και διαρκείς ανάγκες
και είμαστε απαραίτητοι”.

“Το κίνημα μπορεί να σταματά-
ει νόμους, αλλά μπορεί και να
αναγκάζει την πολιτική ηγεσία να
νομοθετεί” επεσήμανε η Κατερί-
να, από τον Αγ.Σάββα. “Εγώ
προσλήφθηκα πέρυσι ως μόνιμη
και είμαι από τους επιτυχόντες
του ΑΣΕΠ του '99. Αν τους πιέ-
σεις και διεκδικήσεις βρίσκουν
λύση. Αυτό είναι το παράδειγμα
προηγούμενων κινημάτων συμ-
βασιούχων. Δύναμή μας η ίδια
μας η εργασία. Αν σταματήσου-
με να την παρέχουμε, αν απερ-
γήσουμε δηλαδή, τίποτα δεν λει-
τουργέι”.

Ενότητα

Ο Λουκάς συμβασιούχος στην
Υπηρεσία Ασύλου, αναφέρθηκε
στις απεργιακές κινητοποιήσεις
που βρίσκονται σε εξέλιξη. “Στο
ένα τρίτο από μας λήγουν οι
συμβάσεις κι απολύονται μέχρι
το Δεκέμβρη. Ξεκινήσαμε
48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες. Χρήματα έχουν να μας
κρατήσουν αλλά δεν θέλουν
τους ίδιους εργαζόμενους. Πρέ-
πει η ΑΔΕΔΥ να ενώσει όλους
τους συμβασιούχους του δημο-
σίου”. 

“Στον τομέα μου διπλασιάστη-
καν οι συμβασιούχοι” είπε η Μαρία, νοσηλεύ-
τρια στο Γεννηματάς. “Νοσηλευτές χρειάζον-
ται ούτως ή άλλως, δεν είναι μια έκτακτη ανάγ-
κη. Διατηρούν όμως το καθεστώς των συμβασι-
ούχων για να ελέγχουν καλύτερα τους εργαζό-
μενους”. 

“Ο αριθμός μας είναι δύναμη αν μαζευτούμε.
Είμαστε χιλιάδες. Χρειάζεται να φτιάξουμε μια
επιτροπή που να συντονίζει τη δράση μας και
να μαζέψουμε και τους υπόλοιπους συναδέλ-
φους” συνέχισε ο Δημήτρης συμβασιούχος
στο υπουργείο Υγείας.

Σημαντικό κομμάτι της συζήτησης είχε να

κάνει με τις δυνατότητες συνδικαλι-
σμού των συμβασιούχων. “Μπορούμε
να γραφτούμε σε σωματείο; Να κάνου-
με δικό μας ή μπορούμε να γραφτούμε
στο ίδιο με τους μόνιμους συναδέλ-
φους;” ήταν η ερώτηση εργαζόμενης
από την ΥΠΕ. 

“Στην Υγεία, σε μια σειρά νοσοκο-
μεία έχουμε δώσει μάχη κι έχουμε κερ-
δίσει να γράφονται οι συμβασιούχοι
στα πρωτοβάθμια σωματεία. Ακόμα
όμως και σε σημεία που αυτό δεν έχει
κερδηθεί ο νόμος περί συνδικαλισμού
1264 καλύπτει σε περίπτωση απεργίας
όλους όσους εργάζονται στο χώρο
που έχει κηρυχτεί η απεργία, ακόμα
και τους μη εγγεγραμμένους στο σω-
ματείο. Δεν παραιτούμαστε όμως από
την προσπάθεια και σε αυτά τα ση-
μεία, για εγγραφή στα σωματεία και
για συγκρότηση επιτροπών αγώνα”
απάντησε μεταξύ άλλων ο Χρίστος Αρ-
γύρης, γιατρός στο Σωτηρία και μέλος
του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ. Το παράδειγμα
του πετυχημένου αγώνα των εργολαβι-
κών καθαριστριών στο Αττικό, έφερε ο
Σπύρος Στάικος από το Σωματείο Ερ-
γαζομένων του νοσοκομείου, ο οποίος
τόνισε ότι στο σωματείο γράφονται
όλοι “ακόμα κι αν εργάζονται με σύμ-
βαση μιας ώρας”. 

“Η ομοσπονδία μας, η ΠΟΕ ΥΠΠΟ,
δεν μας έγγραφε κι αναγκαστήκαμε να
κάνουμε δικό μας σωματείο. Αν στην
Υγεία έχετε κερδίσει να γράφεστε στα
ίδια σωματεία με τους μόνιμους είστε
τυχεροί. Είναι μεγάλη δύναμη” υπο-
γράμμισε ο Αντώνης Σκαρπέλης,
γραμματέας του Σωματείου Έκτακτου
Προσωπικού του ΥΠΠΟ. “Πρέπει εμείς
οι ίδιοι να πούμε όχι στους διαχωρι-
σμούς ανάμεσα στις ειδικότητες. Είμα-
στε αυτοί που βγάζουμε τη βρωμοδου-
λειά. Συμβασιούχος στο ΥΠΠΟ σημαί-
νει από τον πωλητή των σουβενίρ και
τον ταμία που κόβει εισητήρια, μέχρι
τον συντηρητή που βάφει μια καμπάνα
ή τον αρχαιολόγο με το σκουπάκι και
την καθαρίστρια ή τον φύλακα” συνέ-
χισε. “Στην ΕΥΔΑΠ υπάρχουν εφτά
διαφορετικές εργασιακές σχέσεις.
Έχουμε μέχρι και συναδέλφους με μη-
νιαίες συμβάσεις” είπε ο Μανώλης Μα-
στοράκης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ κι
αναφέρθηκε στο παράδειγμα των 23
υδρονομέων, που “κάθε τόσο η διοίκη-
ση προσπαθεί να τους απολύσει αλλά
με τις κοινές κινητοποιήσεις μόνιμων
και συμβασιούχων έχουν μείνει στη
δουλειά”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σ
ε σύσκεψη καλεί ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια
τη Δευτέρα 13/11, στις 6μμ,

στο ΕΚΑ, για την οργάνωση της αν-
τίστασης στην επίθεση που ετοιμά-
ζουν κυβέρνηση και τρόικα ενάντια
στο συνδικαλισμό και το δικαίωμα
στην απεργία. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει
δημοσίευμα της Αυγής στις 22/10
(και τα οποία επαναλαμβάνονται
και την επόμενη βδομάδα) “σε ό,τι
αφορά τη λήψη απόφασης για την
προκήρυξη απεργίας, το καθεστώς
αλλάζει μόνο όσον αφορά τα πρω-
τοβάθμια σωματεία δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα και όχι τις δευτε-
ροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις. Συγκεκρι-
μένα για τη διεξαγωγή απεργιακής
κινητοποίησης η νομοθεσία προ-
βλέπει σήμερα ότι η απόφαση είναι
νόμιμη εφόσον έχει ληφθεί από γε-
νική συνέλευση με τη συμμετοχή
του ενός τρίτου των εργαζομένων.
Αυτή η ρύθμιση αυστηροποιείται
και προβλέπει ότι η έγκριση της κι-
νητοποίησης θα πρέπει να έχει τη
θετική στάση του 50% + 1 των ερ-
γαζομένων”. 

Είναι σαφές ότι κυβέρνηση και θε-
σμοί προσπαθούν να επιχειρήσουν
ένα αποφασιστικό χτύπημα στον πα-
ράγοντα που αποτελεί σταθερό βρα-
χνά για τους ίδιους, τους προκατό-
χους τους και τα αφεντικά. Τη συλ-
λογικότητα των εργαζόμενων στη
βάση, το πρωτοβάθμιο σωματείο. 

Καθόλου περίεργο. Το εργατικό
κίνημα στην Ελλάδα είναι αυτό που
εδώ και μια δεκαετία έχει αντιπαλέ-
ψει βήμα – βήμα τις προσπάθειες
των αφεντικών και των μνημονια-
κών φίλων τους για να προχωρούν
σε περικοπές μισθών και συντάξε-
ων, να κάνουν μαζικές απολύσεις,
να διαλύουν το κράτος πρόνοιας.
Έχει καταγράψει πάνω από τριάν-
τα γενικές απεργίες κι έχει στείλει
στα αζήτητα κυβερνώντες όπως ο
Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Παπα-
δήμος, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης, ο
Καρατζαφέρης. Έχει διεξάγει με-
γαλειώδεις, ηρωικούς αγώνες με
απεργίες και καταλήψεις διαρ-
κείας, όπως αυτούς στη Χαλυβουρ-
γία, την ΕΡΤ, τους διαθέσιμους, το
Μετρό κλπ. Έχει κοντράρει με με-
γάλη επιτυχία τους φασίστες σε
γειτονιές κι εργατικούς χώρους. 

Καρδιά όλων αυτών είναι ο πρω-
τοβάθμιος συνδικαλισμός. Από εκεί
ξεκινάνε οι πιέσεις προς τις ανώτε-
ρες βαθμίδες της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας κι αναγκάζουν
τους Παναγόπουλους να κηρύσ-
σουν πανεργατικές απεργίες. Πρω-
τοβάθμια είναι τα σωματεία των νο-
σοκομείων που συντονίζονται τα τε-
λευταία χρόνια κι αναγκάζουν τις
δευτεροβάθμιες ομοσπονδίες να κι-
νητοποιούνται για τη σωτηρία του
Ε.Σ.Υ. Πρωτοβάθμια σωματεία είναι
οι ΕΛΜΕ, ή οι σύλλογοι των δασκά-
λων που επέβαλαν ότι τα προσφυ-
γόπουλα θα γράφονται στα σχο-

λεία. Πρωτοβάθμια είναι τα σωμα-
τεία που την Τετάρτη 8/11, καλούν
με στάση εργασίας στη δίκη των νε-
οναζί που χτύπησαν τον Αλέξη Λά-
ζαρη. Τα πρωτοβάθμια είναι ο πυ-
ρήνας που έχει στείλει στα σκουπί-
δια την αξιολόγηση της Γεροβασί-
λη. Κι ο κατάλογος είναι ατελεί-
ωτος. Η συντριπτική πλειοψηφία
των αγώνων που έχουν καταγραφεί
όλα αυτά τα χρόνια έχουν την αφε-
τηρία τους στον πρωτοβάθμιο συν-
δικαλισμό.

Τείχος

Με αυτή τη δύναμη θέλουν να
ξεμπερδεύουν. Μαγειρεύουν νέες
περικοπές και μέτρα λιτότητας για
να πετύχουν τα ακόμα μεγαλύτερα
πλεονάσματα που απαιτούν οι δα-
νειστές. Έχουν μπροστά τους έναν
ατελείωτο κατάλογο ιδιωτικοποι-
ήσεων από το νερό και την ενέρ-
γεια, μέχρι τα τρένα και τα λεωφο-
ρεία. Και για να το πετύχουν χτί-
ζουν ένα τείχος εμποδίων στην
απεργιακή δυνατότητα των εργα-
ζομένων, τη μόνη δύναμη που μπο-
ρεί να τους σταματήσει. 

Θα πασπαλήσουν τα αντισυνδι-
καλιστικά τους μέτρα με “δημοκρα-
τική” γαρνιτούρα. “Μα δεν είναι δη-
μοκρατικότερο να αποφασίζει η
πλειοψηφία των εργαζόμενων σε
ένα χώρο για απεργία;” θα πουν.
Στην πραγματικότητα σε μια σειρά
χώρους απαγορεύουν τη δυνατό-
τητα για απεργία. Γιατί πώς αλή-

θεια, θα μαζευτούν σε μια συνέλευ-
ση τουλάχιστον τα δύο τρίτα του
συνόλου των εργαζόμενων, προκει-
μένου να συμφωνήσουν οι μισοί
συν ένας για να γίνει απεργία, όταν
στους περισσότερους εργασια-
κούς χώρους οι εργαζόμενοι εργά-
ζονται με αδιάκοπες βάρδιες και
μάλιστα υπερεντατικοποιημένα λό-
γω των ελλείψεων; Κι αν για να γί-
νει ακόμα και μια τέτοια συνέλευση
χρειάζεται να κηρυχτεί μια διευκο-
λυντική στάση εργασίας, αυτή τη
στάση ποιος θα έχει τη δυνατότητα
να την κηρύξει; Τί άλλο πέρα από
απαγόρευση του δικαιώματος στην
απεργία, μπορεί να σημαίνει αυτός
ο νόμος για πρωτοβάθμια σωμα-
τεία με χιλιάδες εργαζόμενους
όπως η ΕΙΝΑΠ, ή για πρωτοβάθμια
σωματεία επιχειρήσεων που έχουν
εργαζόμενους σε όλη τη χώρα;

Η μάχη που ανοίγεται ενάντια
στις αντισυνδικαλιστικές μεταρρυθ-
μίσεις είναι μια μάχη ζωής και θα-
νάτου για τα δικαιώματα της εργα-
τικής τάξης. Μια μάχη που σε κα-
μία περίπτωση δεν πρέπει να αφε-
θεί στην τύχη της, στην πραγματο-
ποίηση ενός συλλαλητηρίου δια-
μαρτυρίας όταν θα ψηφίζεται στη
Βουλή, αντίθετα θα πρέπει να ση-
μάνει απεργιακό ξεσηκωμό σε κάθε
χώρο δουλειάς. 

Αυτή την προσπάθεια βάζει
μπροστά ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια.

Σ.Μ.

Μ
ε βάση τις γενικές διατάξεις του 3ου
μνημόνιου που ψηφίστηκε τον Αύγου-
στο του 2015 αλλά και τις προβλέψεις

στο συμπληρωματικό 4ο μνημόνιο το Μάη του
2017, η κυβέρνηση στα πλαίσια της 3ης αξιολό-
γησης ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή ένα
νομοσχέδιο – αντιαπεργιακό σφαγείο. 

Η πρόβλεψη για απεργιακή απαρτία του 50%
+1, επιδιώκει να μπει σαν ταφόπλακα στο
απεργιακό δικαίωμα στη βάση του συνδικαλι-
στικού κινήματος, στα πρωτοβάθμια σωματεία,
εκεί που υπάρχει άμεση συμμετοχή των εργα-
ζομένων, όπου οι αποφάσεις παίρνονται συλλο-
γικά κι η αλληλεγγύη κι η αγωνιστική διεκδίκη-
ση στηρίζονται, χωρίς διαμεσολάβηση, απευ-
θείας από τη βάση.

Πρόκειται για αναβίωση καθεστώτων αντερ-
γατικών-αντιαπεργιακών που επιβάλλονταν
όποτε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα σήκω-
νε κεφάλι κι οι αγώνες των εργαζόμενων φούν-
τωναν κι απειλούσαν την εργοδοτική ή κυβερ-
νητική αυθαιρεσία. Τελευταία φορά επιβλήθη-
καν παρόμοιες

διατάξεις με το νόμο Λάσκαρη (αυτού που
“κατάργησε την πάλη των τάξεων” με το νόμο
330 του 1976). Αργότερα κι η κυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ πέρασε το “άρθρο 4” για να φαλκιδεύσει
τον ίδιο το νόμο της 1264/82 για χάρη των τρα-
πεζών και ΔΕΚΟ, όμως οι εργαζόμενοι με σκλη-

ρούς αγώνες το κατάργησαν στην πράξη. Με
τέτοιους νόμους σύρθηκαν στα δικαστήρια (πα-
λιότερα και σε φυλακές και εξορίες), απολύθη-
καν, διώχθηκαν αμέτρητοι αγωνιστές εργαζό-
μενοι και συνδικαλιστές. Οι αγώνες όμως έφε-
ραν ένα σχετικό εκδημοκρατισμό (αν και με αρ-
κετά προβλήματα) στα εργασιακά- συνδικαλι-
στικά το 1982.

Πάγια επιδίωξη των εργοδοτικών οργανώσε-
ων με προεξάρχοντα τον ΣΕΒ ήταν να αλλάξουν
δραστικά σε αντιαπεργιακή κατεύθυνση οι προ-
ϋποθέσεις για απεργιακή απόφαση των εργαζο-
μένων στις επιχειρήσεις. Τώρα, με προμετωπίδα
τους “θεσμούς” των δανειστών που έρχονται με
τα μνημόνια σαν αρρωγοί των εργοδοτών, προ-
ωθεί αυτή την κατάπτυστη αντεργατική αντια-
περγιακή ρύθμιση η κυβέρνηση, αυτοχαρακτη-
ριζόμενη σαν αριστερή. Να ξεδοντιασθούν τα
πρωτοβάθμια σωματεία κι η συμμετοχή των ερ-
γαζομένων στο συνδικαλισμό, εκεί που δίνονται
οι καθημερινές μάχες απέναντι στην εργοδοσία
αλλά κι οργανώνονται οι αποτελεσματικές αντι-
στάσεις και μαζικοποιείται ο αγώνας ενάντια
στην πολιτική των μνημονίων, να το νέο λαμπρό
κυβερνητικό κατόρθωμα που έρχεται να προ-
στεθεί στην ουσιαστική κατάργηση των κλαδι-
κών συλλογικών συμβάσεων, της διαιτησίας,

στις μειώσεις μισθών, στην πρόσφατη
απελευθέρωση των απολύσεων!

Την ίδια στιγμή “δεν θίγεται” ο μηχα-
νισμός απεργιακής απόφασης στα δευτερο-
βάθμια και τριτοβάθμια συνδικάτα, εκεί δηλαδή
που οι μηχανισμοί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό
γραφειοκρατικοί και κατά κανόνα συμπλέουν
με τις εργοδοτικές ή και κυβερνητικές πολιτι-
κές και προτεραιότητες. 

Την απάντηση στο αντεργατικό έκτρωμα που
προωθεί η κυβέρνηση καλούμαστε να δώσουμε
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, με
αιχμή τις απεργίες και σε συντονισμό και γενί-
κευση κατά κλάδους αλλά και γενική απεργία
ώστε να αποτραπεί κι ανατραπεί κι αυτό, μαζί
με τα υπόλοιπα αντεργατικά κι αντιλαϊκά μέτρα
που έχουν βαρειά τραυματίσει τα καταχτημένα
με σκληρούς αγώνες εργατικά δικαιώματα,
φέρνοντας μαζική ανεργία και φτώχεια με τις
μνημονιακές πολιτικές. Οι πρωτοβουλίες που
παίρνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
όπως η σύσκεψη στις 13/11 και η πανελλαδική
συνέλευση στις 17/12, μαζι κι άλλοι συντονι-
σμοί αγωνιζόμεννων εργαζομένων θα να βοη-
θήσουν στο να είναι καίριοι κι αποτελεσματικοί
οι αγώνες που είναι μπροστά μας.

Βασίλης Συλαϊδής συνδικαλιστής στην INTRA-
COM και στο ΕΚΑ, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Aντεργατικό έκτρωμα
Η σύσκεψη συμβασιούχων που έγινε την Τρίτη

31 Οκτώβρη στον Αγ. Σάββα (φωτό κάτω)
αποφάσισε κινητοποίηση στις 29 Νοέμβρη.
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Ησυζήτηση “Τα διδάγματα του
Οκτώβρη”, που έκλεισε τις εκδη-

λώσεις του ΣΕΚ για τα 100 χρόνια από
τη Ρώσικη Επανάσταση στις 4 και 5
Νοέμβρη στη Νομική, συμπύκνωσε
την πολιτική συζήτηση του διημέρου
και έδειξε πόσο εμπνευσμένοι αλλά
και πολιτικά εξοπλισμένοι βγήκαν όλοι
όσοι το παρακολούθησαν.

Ομιλητές στη συζήτηση ήταν ο Δη-
μήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός, ο Νίκος
Στραβελάκης, πανεπιστημιακός και η
Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη του περιο-
δικού “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”.
Στην ομιλία του, που έστειλε γραπτά
καθώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί ο
ίδιος, ο Δ. Λιβιεράτος μίλησε για τις
κατακτήσεις της επανάστασης και της
νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Στη συ-
νέχεια, ο Ν. Στραβελάκης αναφέρθηκε
στη δύναμη και την επικαιρότητα της
Ρώσικης Επανάστασης αλλά και σε
αδυναμίες που είχε με κόστος για
τους επαναστάτες και την ίδια την πο-
ρεία της. Βασικά σημεία της εισήγη-
σής του δημοσιεύτηκαν στο προηγού-
μενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και μπορείτε να βρείτε στο
http://ergatiki.gr/article.php?id=17221
&issue=1297. Στις διπλανές στήλες
μπορείτε να διαβάσετε παρουσίαση
από την εισήγηση και το κλείσιμο που
έκανε η Μ. Στύλλου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε πή-
ραν το λόγο μια σειρά σύντροφοι και
συντρόφισσες από ένα πλατύ φάσμα
από τα κινήματα και την Αριστερά.
Ανάμεσά τους, ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας,
στάθηκε στις οικονομικές και πολιτι-
κές μάχες που δίνουν οι επαναστάτες
στους χώρους δουλειάς με την έμ-
πνευση του Οκτώβρη. Η Νίκη Αργύρη,
από την Πρωτοβουλία για το κλείσιμο
των γραφείων της Χρυσής και την
ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε ότι η Ρώσικη Επανά-
σταση είναι παράδειγμα για το πώς
χρειάζεται να οργανώνονται οι αγώνες
σήμερα, μιλώντας για τη μάχη ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες.

Ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της Πο-
λιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, στάθηκε στην ενότητα της ερ-
γατικής τάξης που είναι αναγκαία για
να προχωρήσει στην επαναστατική
ανατροπή και να γίνει ηγετική δύναμη
απελευθέρωσης όλων των καταπιε-
σμένων. Η Στέλλα Χατζηπαναγιώτου,
αρχιτέκτων και εικαστικός, έβαλε το
ερώτημα αν η Ρώσικη Επανάσταση
έφερε αλλαγή στη σεξιστική καταπίε-
ση.

Ο Τάσος Αναστασιάδης, από το
Συντονισμό ενάντια στα Μνημόνια,
στάθηκε στον αντισυνδικαλιστικό νό-
μο που ετοιμάζουν να φέρουν προς
ψήφιση η κυβέρνηση Τσίπρα με την
τρόικα. Ο Μάκης Καβουριάρης μίλησε
για το ανεξίτηλο σημάδι που αφήνει
κάθε μεγάλο επαναστατικό γεγονός
και ιδιαίτερα αυτό που άφησε η νικη-
φόρα Οκτωβριανή Επανάσταση. 

«Τ
ο βιβλίο του Τρότσκι “Τα διδάγματα
του Οκτώβρη” είναι πολύτιμο. Το
έγραψε το 1924, επτά μόλις χρόνια

μετά την επανάσταση κι ενώ είχε ήδη γράψει
την Ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης. Για
ποιο λόγο; Για να θυμίσει τον Οκτώβρη μέσα
στο ίδιο το μπολσεβίκικο κόμμα.

Από την αρχή το μπολσεβίκικο κόμμα προ-
χώρησε μέσα από μεγάλες διαμάχες. Στις κρί-
σιμες μάχες, πριν το '17, κατά τη διάρκεια του
'17 και σε όλη τη δύσκολη περίοδο μετά, η συ-
ζήτηση ήταν ανάμεσα στο κομμάτι των Μπολ-
σεβίκων που έλεγε “μπροστά”, “η τάξη μπορεί
να προχωρήσει”, “ο διεθνισμός και η οργάνω-
ση είναι το μέλλον” και στο κομμάτι που έλεγε
ότι “ήταν λάθος η επανάσταση, δεν έπρεπε να
πάμε για τον Οκτώβρη”, ότι “ήταν λάθος η
ανάλυση για την εργατική τάξη, ποια εργατική
τάξη, είμαστε γεμάτοι αγρότες”, ότι “δεν δίνει
λύση ο διεθνισμός, έχουν χαθεί όλες οι επανα-
στάσεις”.

Την ίδια συζήτηση κάνουμε και σήμερα μέσα
στο κίνημα και την αριστερά, προσπαθώντας
να ξαναφέρουμε τη δυναμική και τη στρατηγι-
κή του Οκτώβρη. Ποιο είναι το βασικό επιχεί-
ρημα στις σχολές και τους εργατικούς χώ-
ρους; Το ίδιο με τότε, στις αρχές του προ-
ηγούμενου αιώνα. Ότι οι συνθήκες έχουν αλ-
λάξει, ότι ο Μαρξ μπορεί να έγραψε το Κεφά-
λαιο αλλά η ανάλυσή του για τον καπιταλισμό
και την εργατική τάξη είναι πια ξεπερασμένες.
Έλεγε για παράδειγμα τότε ο Μπερνστάιν ότι
ο καπιταλισμός του Μαρξ δεν ισχύει πια, είμα-
στε στην περίοδο των μεγάλων τραστ, οι καπι-
ταλιστές συνεννοούνται μεταξύ τους, δεν
υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα κεφάλαια,
άρα δεν πάμε για κρίσεις και πολέμους, αλλά
σε περίοδο ομαλοποίησης. Και αυτές οι θεω-
ρίες ήταν κυρίαρχες στην αριστερά.

Η θεωρία του Λένιν, του Μπουχάριν και του
Τρότσκι πριν τον Α'ΠΠ είναι κλειδί για να κατα-
λάβουμε τον καπιταλισμό και σήμερα. Μια μει-
οψηφία επαναστατών επέμεινε ότι την περίο-
δο του μονοπωλιακού καπιταλισμού, οι αντα-
γωνισμοί δεν είναι μόνο οικονομικοί, γίνονται
στρατιωτικοί, και ανάμεσα στα κράτη που εί-
ναι το αποκούμπι των καπιταλιστών για να
μπορέσουν να επεκταθούν. Έτσι φτάνεις στις
κρίσεις και τους πολέμους. Η σοσιαλδημοκρα-
τία, που θεωρούσε ότι οι πόλεμοι και οι κρί-
σεις έχουν τελειώσει, όταν ήρθε ο πόλεμος
τον υποστήριξε.  

Το ίδιο ίσχυε και με την ανάλυση του υποκεί-
μενου, της εργατικής τάξης. Και σε αυτό υπήρ-
χε κόντρα. Ο Μαρξ, έλεγαν πολλοί στην αρι-
στερά, μπορούσε να μιλά για εργατική τάξη
και τι έπρεπε να κάνει. Τώρα έχουν αλλάξει τα
πράγματα και η εργατική τάξη. Πράγματι είχε
αλλάξει, είχε μεγαλώσει, ήταν μια τεράστια ερ-
γατική τάξη. Σε αυτά στηρίχτηκαν οι Μπολσε-
βίκοι και αυτά θέλει να θυμίσει ο Τρότσκι.

Το ίδιο ζήτημα αντιμετωπίζουμε σήμερα,
100 χρόνια μετά τη Ρώσικη Επανάσταση και
150 χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου τό-
μου του Κεφαλαίου. Έχει αλλάξει ο καπιταλι-
σμός από την περίοδο της Ρώσικης; Προφα-
νώς. Μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, για πολυε-
θνικές, για θεσμούς και οργανώσεις όπως η
ΕΕ που τυπικά μπορούν να καθορίζουν τις

συνθήκες. Έχουν όμως μειώσει όλα αυτά τις
κρίσεις του καπιταλισμού; Έτσι μας έλεγαν.
Και βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη κρίση από
τη δεκαετία του '30 με πολέμους σε μια σειρά
σημεία του πλανήτη. Και δεν έχουν διέξοδο,
αντίθετα αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη αστά-
θεια. Και η εργατική τάξη έχει ανέβει κατηγο-
ρία και παίζει τεράστιο ρόλο για να βαθύνει
την κρίση πολιτικά.

Ανάλυση

Τι απέγινε ο Οκτώβρης; Για να απαντήσουμε
χρειάζεται να γυρίσουμε στο βιβλίο του Τόνι
Κλιφ “Κρατικός Καπιταλισμός στη Ρωσία”. Από
τη μία έχει μεγάλη οικονομική σημασία καθώς
εξηγεί τι έγινε στο ανατολικό μπλοκ, ότι ήταν
καθεστώτα κρατικού καπιταλισμού κι όχι μια
άλλη μορφή οικονομίας. Από την άλλη έχει με-
γάλη πολιτική σημασία. Μπορούσαμε το 1989
να χρησιμοποιούμε την ανάλυση του Κλιφ και
να υποστηρίζουμε ότι αυτό που καταρρέει εί-
ναι ο καπιταλισμός σε ένα μεγάλο μέρος του
πλανήτη, ότι ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος.
Ήταν μεγάλη μάχη μέσα στην Αριστερά. Ένα
μεγάλο κομμάτι έφευγε τότε από τη ΚΝΕ, αγα-
νακτισμένο για τη συνεργασία του ΚΚΕ με το
Μητσοτάκη, αλλά ήταν αρκετά μπερδεμένο
στο τι συνέβαινε. Ενώ το ΣΕΚ -ΟΣΕ τότε- στη-
ριγμένο στη θεωρία του κρατικού καπιταλι-
σμού, μπόρεσε να κρατήσει την στρατηγική
της επανάστασης και του Οκτώβρη ζωντανή
για όλη την Αριστερά.

Η νίκη της εργατικής τάξης μπορεί να απε-
λευθερώσει τον εαυτό της και όλη τη κοινω-
νία. Αυτό έγινε στη Ρώσικη Επανάσταση. Δεν
ικανοποίησε μόνο τα οικονομικά αιτήματα,
ήταν μια νίκη απέναντι στην καταπίεση και το
σεξισμό, όχι μόνο με τα διατάγματα, αλλά με
πάλη για την απελευθέρωση, στην πράξη.
Έτσι σε μια περιοχή αγροτική, με τις πιο καθυ-
στερημένες ιδέες για τις γυναίκες και γενικά
για το φύλο και τις σεξουαλικές προτιμήσεις,
η επανάσταση μπόρεσε να το πολεμήσει, να

πάρει τα πρώτα μέτρα και να αποτελέσει πα-
ράδειγμα για όλους. Στην πραγματικότητα οι
κατακτήσεις της Ρώσικης Επανάστασης σε
αυτό το τομέα έγιναν πρόγραμμα του εργατι-
κού κινήματος σε όλο τον κόσμο. Το '68, το κί-
νημα για τα δικαιώματα των μαύρων, το γυναι-
κείο κίνημα έπιασαν ξανά το νήμα από τη Ρώ-
σικη Επανάσταση μετά τη σταλινική αντεπανά-
σταση που αυτά τα είχε θάψει και στην πράξη
και σαν παράδοση μέσα στο εργατικό κίνημα
και την αριστερά.

Πώς φτάνει ένας κόσμος μετά από τέτοιες
εκρήξεις να στηρίζει ρεφορμιστικά κόμματα;
Κόμματα δηλαδή που είναι με τη διαχείριση
του καπιταλισμού και όχι με την ανατροπή του;
Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι οι επαναστά-
σεις δεν είναι γραμμικές διαδικασίες. Στις επα-
ναστάσεις βγαίνουν καινούργια κομμάτια κό-
σμου που πριν δε τα λογάριαζε κανείς. Το ίδιο
έγινε και στη Ρώσικη, γι' αυτό αρχικά στα σο-
βιέτ πλειοψηφούσαν οι ρεφορμιστές. Ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ σήμερα δεν είναι κόμμα μόνο μιας ηγεσίας
που αποφάσισε να κάνει κυβέρνηση και να
προχωρήσει σε προδοσίες. Πολλοί αριστεροί
συνεργάστηκαν μαζί του γιατί έλπιζαν ότι θα
κάνει ανατροπές. Αλλά επειδή είναι κόμμα που
πιστεύει στις βελτιώσεις μέσα από τη λειτουρ-
γία στα πλαίσια του συστήματος και όχι μέσα
από την ανατροπή του, φτάνει σε αυτό το ση-
μείο, αγκαλιά με τον Τραμπ, τον Νετανάχιου
και το Ραχόι. Οι Μπολσεβίκοι κέρδισαν τον κό-
σμο που εξοργίστηκε με τους Μενσεβίκους. Το
ίδιο μπορεί να κάνει η επαναστατική αριστερά
σήμερα. Με αυτό το κόσμο έχουμε να παλέ-
ψουμε μαζί όλο το επόμενο διάστημα, για να
τσακίσουμε τα μνημόνια, τους νεοναζί, το ρα-
τσισμό και το σεξισμό».

• Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο της
Μαρίας Στύλλου στο νέο τεύχος του περιοδι-
κού Σοσιαλισμός από τα Κάτω με θέμα “Ο
Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση”.

Τα διδάγματα του Οκτώβρη σήμερα

Το πάνελ στη συζήτηση για τα “Διδάγματα του Οκτώβρη”



Έμπνευση 
απ’ τον Κόκκινο
Οκτώβρη

Α
φιερωμένη στην άνθηση της καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας που σηματοδότησε η νίκη της Ρώσικης Επανά-
στασης, ήταν η έναρξη του διημέρου εκδηλώσεων

που οργάνωσε το ΣΕΚ για τα 100 χρόνια του Οκτώβρη.
Όσοι βρέθηκαν το Σάββατο το απόγευμα στη Νομική είχαν
την ευκαιρία να πάρουν μια μικρή γεύση από τις μεγάλες
αλλαγές που έφερε η εργατική επανάσταση στη μουσική,
τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο, μέσα από βίντεο κα-
θώς και την έκθεση αφίσας και ζωγραφικής από τη Ρώσικη
Πρωτοπορία που είχε στηθεί στην είσοδο.

Το πρώτο βίντεο, που είχε επιμεληθεί εντυπωσιακά ο σ.
Γιάννης Μήτζιας από τη Θεσσαλονίκη, έδινε μια σύντομη ει-
κόνα της Ρώσικης Επανάστασης, από το ξέσπασμά της το
Φλεβάρη μέχρι τη νίκη της τον Οκτώβρη του 1917. Το δεύ-
τερο βίντεο, που είχε επιμεληθεί η σ. Σύλβια Φεσσά, περι-
λάμβανε την ιστορία της Ρώσικης Πρωτοπορίας μέσα από
μια σειρά έργα της. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση της
έκθεσης. Η Δήμητρα Κυρίλλου εξήγησε ανάμεσα σε άλλα
πως “ο ερχομός της επανάστασης ήταν ο καταλύτης, εκεί
που συναντήθηκε η καλλιτεχνική παράδοση με την ανατρο-
πή. Κυριαρχεί η αίσθηση ότι καταρρέει το παλιό και κάτι άλ-
λο χτίζεται στη θέση του. Αυτό το μείγμα ήταν εκρηκτικό,
έτσι γεννήθηκε η Ρώσικη Πρωτοπορία. Έτσι γεννήθηκε η
αφαίρεση, ένα στοιχείο που συμπυκνώνει όλους τους πίνα-
κες καθώς μεταφέρουν μια αλληγορία, μεταφέρουν τις ει-
κόνες της ανατροπής και της ταξικής πάλης. Μέσα σε αυτή
τη διαδικασία δημιουργήθηκαν τα καλλιτεχνικά ρεύματα
της εποχής όπως ο κονστρουκτιβισμός με πιο χαρακτηρι-
στικό έργο τον Πύργο του Τάτλιν ή το κλασικό με την Κόκκι-
νη Σφήνα που νικά τους Λευκούς. Καθώς και πολλές ομά-
δες που ηγήθηκαν των αντιπαραθέσεων για την κατεύθυν-
ση που θα έπαιρνε η τέχνη, υπερασπίστηκαν το χαρακτήρα
σαν πρωτοποριακή και πειραματική”.

“Ο ρόλος των καλλιτεχνών στη διαδικασία της επανάστα-
σης ήταν διπλός”, είπε ανάμεσα σε άλλα ο Πάνος Γκαργκά-
νας, “Πρώτα με την έννοια της στράτευσης στην υπόθεση
της επανάστασης. Η προσπάθεια να δημιουργηθούν αφίσες
έπαιζε ένα ξεχωριστό ρόλο εκείνη την εποχή, γιατί από τη
μία δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες, πχ κινηματογράφος,
τηλεόραση κλπ και από την άλλη η απεύθυνση στον πληθυ-
σμό δεν μπορούσε να στηρίζεται μόνο στην προκήρυξη για-
τί μεγάλο μέρος είχε πρόβλημα αναλφαβητισμού. Άρα η
προσπάθεια των καλλιτεχνών να μπουν σε αυτή τη διαδικα-
σία έδινε μεγαλύτερες δυνατότητες στο πώς η επανάσταση
και το μήνυμά της έφτανε παντού. Ο Βίκτορ Ντενί για παρά-
δειγμα που έφτιαξε την αφίσα που έχουμε στο πρωτοσέλι-
δο της Εργατικής Αλληλεγγύης αυτή τη βδομάδα, έπαιξε
τεράστιο ρόλο σε αυτό το κύμα. Σε αυτόν χρωστάμε την
αφίσα με το Λένιν που πετά τα σκουπίδια από την υδρόγειο.

Η άλλη πλευρά της σύνδεσης, της διαλεκτικής σχέσης
των καλλιτεχνών με την επανάσταση, είναι στην έμπνευση
που δίνει στην καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν είναι αποκλει-
στικό χαρακτηριστικό της Ρώσικης Επανάστασης. Σε όλες
τις εργατικές εκρήξεις και επαναστάσεις, παρατηρείται το
ίδιο φαινόμενο. Όταν ο κόσμος μπαίνει σε κίνηση, αλλάζουν
τα δεδομένα της σχέσης του καλλιτέχνη με το ακροατήριο
στο οποίο απευθύνεται, δεν είναι πια προς τους εξειδικευ-
μένους, έχουμε μια εισβολή των μαζών σε όλους τους το-
μείς και της τέχνης, εξοικειώνονται με πολλά περισσότερα
πράγματα που ένα προηγούμενο διάστημα είχαν στερηθεί,
με το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική. Αυτό ανοίγει τους
ορίζοντες, απελευθερώνει τους καλλιτέχνες και τους δίνει
τη δυνατότητα να αυτοσχεδιάσουν, να πειραματιστούν, να
ανοιχτούν σε νέους τομείς”.

Το αφιέρωμα έκλεισε με προβολή ενός μικρού αποσπά-
σματος από την ταινία του Άϊζενστάιν “Το Θωρηκτό Ποτέμ-
κιν”, που παραμένει τομή στην τέχνη του κινηματογράφου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
διήμερο εκδηλώσεων του ΣΕΚ

για τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επα-
νάσταση το Σαββατοκύριακο στη Νο-
μική. Η μεγάλη συμμετοχή, οι πολλές
παρεμβάσεις και ερωτήσεις προς τους
εισηγητές που ξεπέρασαν τις σαραν-
ταπέντε σε όλες τις κουβέντες, φανέ-
ρωσαν το ενδιαφέρον, ταυτόχρονα με
την πλούσια συζήτηση και αντιπαρά-
θεση, που προκαλεί ο Οκτώβρης του
1917.

Είναι κάτι που φάνηκε ήδη από την
πρώτη συζήτηση το Σάββατο το βρά-
δυ με θέμα “Η εργατική τάξη και οι
Μπολσεβίκοι - η διαλεκτική της νίκης”
και ομιλητές την Αλεξάνδρα Ιωαννί-
δου, πανεπιστημιακό στην Φιλοσοφι-
κή, τον Μιχάλη Λυμπεράτο, ιστορικό,
εκπαιδευτικό και τον Πάνο Γκαργκάνα,
υπεύθυνο της εφημερίδας Εργατική
Αλληλεγγύη. Και συνεχίστηκε την δεύ-
τερη μέρα από το πρωί, στη συζήτηση
“Ρώσικη πρωτοπορία, η άνθηση της
καλλιτεχνικής δημιουργίας”. Στο πά-
νελ της συζήτησης βρέθηκαν η Λήδα
Καζαντζάκη, καθηγήτρια στην ΑΣΚΤ, η
Έλλη Παπαγρηγορίου, απόφοιτος
Κρατικού Ωδείου Τσαϊκόφσκι-Μόσχα
και Π.Μ.Σ. «Πολιτιστική διαχείριση –
Πάντειο Πανεπιστήμιο», η Μαρία Πα-
ραδείση, ιστορικός κινηματογράφου
και ο Γιάννης Σηφακάκης από το ΣΕΚ.

Το μεσημεριανό πρόγραμμα περι-
λάμβανε δύο κουβέντες. “Το διεθνές
κύμα των επαναστάσεων και η Ελλάδα
1917-1923” με ομιλητές τον Κώστα
Βλασόπουλο, πανεπιστημιακό στο Ρέ-
θυμνο και τον Πέτρο Κωνσταντίνου,
συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ ήταν η πρώ-
τη. Την ίδια ώρα, η Δήμητρα Κυρίλλου
από την Ομάδα LGBTQ+ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και ο Κώστας Πίττας από το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο άνοιγαν τη συζή-
τηση “Εργατική επανάσταση - Tο πα-
νηγύρι των καταπιεσμένων”. Ακολού-
θησε η συζήτηση “Πώς χάθηκε η επα-

νάσταση;” με ομιλητές τους Παρα-
σκευά Ψάνη, μεταφραστή του βιβλίου
του Β. Σερζ “Έτος ένα της Ρώσικης
Επανάστασης” και Λέανδρο Μπόλαρη,

συγγραφέα. Το διήμερο έκλεισε με τη
συζήτηση “Τα διδάγματα του Οκτώ-
βρη σήμερα”, παρουσίαση της οποίας
θα βρείτε στη διπλανή σελίδα.
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Μεγάλη συμμετοχή σε όλες τις συζητήσεις του διημέρου του ΣΕΚ

Το πάνελ της συζήτησης για την Ρώσικη Πρωτοπορία

Προβολή βίντεο για την Ρώσικη Επανάσταση

Επιμέλεια Λένα Βερδέ



Σ
τον Ριζοσπάστη της Κυριακής 29 Οκτώ-
βρη ο Κ. Μπορμπότης, μέλος της Ιδεο-
λογικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ,

αναλαμβάνει να αναδείξει πως η Οκτωβριανή
Επανάσταση μπαίνει “στην προκρούστεια κλί-
νη του οπορτουνισμού”. Στις δυνάμεις του
οπορτουνισμού ο συγγραφέας κατατάσσει το
ΣΕΚ, την ανάλυσή του για την Ρώσικη Επανά-
σταση και την σταλινική αντεπανάσταση στη
δεκαετία του '30. 

Οι “οπορτουνιστές” σύμφωνα με το άρθρο
“'ευλογούν' την Οκτωβριανή Επανάσταση και
ξορκίζουν την σοσιαλιστική οικοδόμηση” και
έτσι “τιμούν στα λόγια το επαναστατικό άλμα
αλλά αρνούνται ουσιαστικά το αποτέλεσμά
του, το κοινωνικοοικονομικό σύστημα που γέν-
νησε, το σοσιαλισμό". 

Πράγματι, η συζήτηση για την Ρώσικη Επανά-
σταση και τον Οκτώβρη, δεν μπορεί να υπεκφύ-
γει την απάντηση σε ένα θεμελιώδες ερώτημα.
Ήταν η Ρωσία της δεκαετίας του '30 “γέννημα”
του Κόκκινου Οκτώβρη, συνέχεια και ανάπτυξή
του; Ή ήταν η άρνησή του; Το “κοινωνικο-οικο-
νομικό σύστημα” που διαμορφώθηκε τότε ήταν
ο σοσιαλισμός ή ο κρατικός καπιταλισμός; 

Ο συγγραφέας θεωρεί δεδομένη την απάν-
τηση: ήταν σοσιαλισμός, παρά τα όποια “λά-
θη” και “υπερβολές” έγιναν κατά την οικοδό-
μησή του, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της
όξυνσης της ταξικής πάλης. Ισχυρίζεται ότι: 

“Είναι επίσης διπλά υποκριτικό να υπερασπί-
ζεται κανείς το επαναστατικό άλμα, το οποίο
ασκεί πάντα τεράστια γοητεία, αλλά όχι τις δυ-
σκολίες και τις τεράστιες προκλήσεις που
έπονται. Κατ' αναλογία, είναι σαν να υπερασπί-
ζεται κανείς την αστική Γαλλική Επανάσταση
το 1789 αλλά όχι τα επαναστατικά μέτρα των
Ιακωβίνων το 1793”. 

Χάσμα

Η εργατική εξουσία των σοβιέτ και το κόμμα
των μπολσεβίκων αντιμετώπισαν πράγματι τε-
ράστιες δυσκολίες και προκλήσεις ήδη από
τον πρώτο χρόνο μετά τον Οκτώβρη. Ομως, το
χάσμα που χωρίζει την πολιτική των Μπολσεβί-
κων αυτή την περίοδο από τα εγκλήματα του
Στάλιν τη δεκαετία του '30 είναι αβυσσαλέο. 

Στους πρώτους μήνες του 1918 για παρά-
δειγμα οι μπολσεβίκοι βρέθηκαν μπροστά στο
δίλημμα να υπογράψουν την συμφωνία ειρή-
νης με την ιμπεριαλιστική Γερμανία ή να επιλέ-
ξουν τον επαναστατικό πόλεμο. Ήταν μια δύ-
σκολη επιλογή, που την έκαναν ακόμα δυσκο-
λότερη οι επαχθείς και ταπεινωτικοί όροι της
συμφωνίας, που έγινε γνωστή ως Συνθήκη του
Μπρεστ-Λιτόφσκ. Μια μεγάλη μειοψηφία των
μπολσεβίκων ήταν κατά της υπογραφής της
συμφωνίας. Πώς λύθηκε το ζήτημα; Το κόμμα
συζήτησε, οι απόψεις εκφράστηκαν ελεύθερα.
Τα σοβιέτ επίσης συζήτησαν με τις απόψεις να
αντιπαρατίθονται δημόσια. Οι διαφωνούντες
μπολσεβίκοι, οι λεγόμενοι “αριστεροί κομμου-
νιστές” δεν εξορίστηκαν στην Σιβηρία, αλλά
επανήλθαν στην ΚΕ του κόμματος απ' την
οποία είχαν παραιτηθεί λίγες μέρες πριν. 

Το δικαίωμα στη διαφωνία δεν αφορούσε
μόνο τα μέλη των Μπολσεβίκων αλλά ολόκλη-
ρη την τάξη. Από το καλοκαίρι του 1918 η οι-
κονομική κατάρρευση που είχε προκαλέσει ο
πόλεμος είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που το
φάσμα της πείνας πλανιόταν στις πόλεις. Η
απάντηση των μπολσεβίκων ήταν τα πρώτα
βήματα αυτού που ονομάστηκε “Πολεμικός
Κομμουνισμός” στα χρόνια του εμφυλίου πο-

λέμου. Μέτρα για την επίταξη σιτηρών από
τους αγρότες, για να τραφούν οι πόλεις, και
εργασιακή πειθαρχία στα εργοστάσια για να
καλυφτούν οι ανάγκες του Κόκκινου Στρατού.
Όμως, η επιβολή μέτρων όπως η “μονοπρόσω-
πη διεύθυνση” στα εργοστάσια δεν στηρίχτηκε
στην καταστολή αλλά στην πειθώ. Το μέτρο
πάρθηκε το 1918 αλλά το 1920 περισσότερο
από το 60% των εργοστασίων στην Πετρούπο-
λη δεν το είχαν εφαρμόσει, γιατί οι εργοστα-
σιακές επιτροπές και τα συνδικάτα είχαν αν-
τιρρήσεις. Η γνώμη των εργατών μέσα στους
χώρους δουλειάς γινόταν σεβαστή ακόμα και
στις πιο σκληρές συνθήκες. 

Υποτίθεται ότι στα μέσα της δεκαετίας του
'30 ο σοσιαλισμός χτιζόταν με γιγάντια βήματα
και οι “μάζες” απολάμβαναν τους καρπούς του.
Τον Νοέμβρη του 1935 ο Στάλιν είπε τη φράση
που θα έδινε και τίτλο σε ένα τραγούδι: “Η ζωή
έχει γίνει καλύτερη σύντροφοι, η ζωή γίνεται
πιο χαρούμενη”. Τέτοια ήταν η επιτυχία, σύμ-
φωνα με τον Στάλιν και τον Ριζοσπάστη πάντα,
ώστε στο Σύνταγμα του 1936 δηλωνόταν ότι η
ΕΣΣΔ ήταν πλέον “παλλαϊκό κράτος” κι όχι “δι-
κτατορία του προλεταριάτου”. 

Τότε λοιπόν, μέσα στην “καλύτερη ζωή”, ο
Στάλιν επιλέγει να κάνει την πιο σκληρή εκκα-
θάριση κάθε εν δυνάμει διαφορετικής φωνής.
Στις Δίκες της Μόσχας εξοντώθηκε σχεδόν όλη
η “παλιά φρουρά” των μπολσεβίκων και η ηγε-
σία του Κόκκινου Στρατού. Κι όχι μόνο αυτοί.
Aπό τους 1.996 αντιπροσώπους στο 17ο συνέ-

δριο του κόμματος το 1934, το επονομαζόμενο
και «συνέδριο των νικητών», οι 1.108 εκτελέ-
στηκαν τα επόμενα πέντε χρόνια όπως και τα
118 από τα 139 τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη της ΚΕ που είχε εκλέξει. Ο αριθμός των
ανθρώπων που εξορίζονταν και κρατούνταν σε
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας έφτα-
σε από 1.500.000 το 1930 στα 11.500.000 το
1938 στο αποκορύφωμα του Τρόμου. 

Δυσαρέσκεια

Με αυτό τον τρόπο ο Στάλιν εξάλειψε κάθε
πιθανό σημείο συσπείρωσης για την κοινωνική
δυσαρέσκεια που γεννούσε η πολιτική της
γραφειοκρατίας. Κι η “δυσαρέσκεια” δεν ήταν
αποτέλεσμα της “αντισοβιετικής προπαγάν-
δας” ή της υπονομευτικής δράσης των “πα-
λιών εκμεταλλευτριών τάξεων”. Ήταν προϊόν
του μονόπλευρου εμφύλιου που είχε εξαπολύ-
σει η γραφειοκρατία ενάντια στους αγρότες
και στην εργατική τάξη. 

Ο Κ. Μπορμπότης γράφει ότι “οπορτουνι-
στές” όπως το ΣΕΚ, “ονειρεύονται ανεδαφικά
μια κοινωνία αφθονίας πόρων, χωρίς υλικούς
περιορισμούς και με ώριμη κομμουνιστική συ-
νείδηση, που θα προκύψει ξαφνικά μετά τη νί-
κη της επανάστασης". Στήνει μια καρικατούρα
για να την καταρρίψει με τυμπανοκρουσίες. 

Στη δεκαετία του '20 η Ρωσία δεν ήταν μια
ιδανική σοσιαλιστική κοινωνία. Ο Λένιν ήδη
από το 1921 μιλούσε για “εργατο-αγροτικό
κράτος με γραφειοκρατικές στρεβλώσεις” σε
μια οικονομία που έκανε μόλις τα πρώτα βήμα-
τα στο σοσιαλισμό. Σε αυτή την περίοδο,
ωστόσο, οι μισθοί καθορίζονταν από τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις, και οι εργάτες εί-
χαν το δικαίωμα να υπερασπίζουν τον εαυτό
τους από τις αυθαιρεσίες της διεύθυνσης. Δεν

ήταν μια κοινωνία αφθονίας, όμως μέχρι και το
1928 η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών από
τη βιομηχανία είχε προτεραιότητα έναντι της
παραγωγής μέσων παραγωγής. Στη δεκαετία
του '30, με τα πεντάχρονα πλάνα αυτή η σχέ-
ση αντιστράφηκε και μάλιστα δραματικά. Και
αυτό που τη συνόδευσε ήταν η στέρηση βασι-
κών εργατικών δικαιωμάτων και η κατάρρευση
του βιοτικού επιπέδου. Οι πραγματικοί μισθοί
μειώθηκαν σχεδόν στο 50% από το 1929 στο
1932. Θα χρειαζόταν να φτάσει η δεκαετία του
'50 για να φτάσει η αξία των πραγματικών μι-
σθών το επίπεδο του ...1928! Όμως, ήδη το
1940 η παραγωγικότητα ήταν 70% πάνω από
το επίπεδο του 1928. 

Είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα των μεθό-
δων που εισήγαγε η γραφειοκρατία με τα Πεν-
τάχρονα Πλάνα, τόσο με τις μεθόδους των αρ-
χών της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Αγ-
γλία όσο και με τις σημερινές επιθέσεις στην
εργατική τάξη. Σύμφωνα με ένα νόμο του 1929
κάθε άνεργος/η που αρνιόταν τη θέση εργα-
σίας που του όριζε η αρμόδια υπηρεσία, έχανε
το επίδομα ανεργίας. Δηλαδή ένα μέτρο που
φιγουράρει σε κάμποσες νεοφιλελεύθερες
“μεταρρυθμίσεις” σήμερα. Το 1932 με νόμο
ένας εργάτης που απουσίαζε έστω και μια μέ-
ρα “αδικαιολόγητα” από τη δουλειά, όχι μόνο
μπορούσε να απολυθεί αλλά και να του γίνει
έξωση από το διαμέρισμα που έμενε. Οι συλ-
λογικές συμβάσεις “πάγωσαν” το 1934 για να
καταργηθούν αργότερα. 

Δεν μπορούμε να μιλάμε για εργατικό κρά-
τος χωρίς και ενάντια στην εργατική τάξη. Δεν
είναι η κρατική ιδιοκτησία το χαρακτηριστικό
που κάνει ένα κράτος εργατικό και μια κοινω-
νία σοσιαλιστική. Ο Καγκανόβιτς, ένα από τα
“αφεντικά” της βαριάς βιομηχανίας στη δεκαε-
τία του '30 είχε πει τη φράση “η γη πρέπει να
τρέμει όταν ο διευθυντής μπαίνει στο εργο-
στάσιο”. Μαζί με τη “γη” έπρεπε να τρέμουν κι
οι εργάτες. Μια τάξη που “τρέμει” δεν μπορεί
να είναι πολιτικά κυρίαρχη, ακόμα και αν το
κράτος διαλαλεί ότι κυβερνά στο όνομά της.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για “σοσιαλιστική οι-
κοδόμηση”, όταν οι εργάτες και οι αγρότες
πλήρωσαν τη μετατροπή της ΕΣΣΔ σε βιομη-
χανική και στρατιωτική υπερδύναμη. 

Τον Οκτώβρη του 1917 η εργατική τάξη δεν
πήρε την εξουσία για να “φτάσει και να ξεπε-
ράσει” τη Δύση σε παραγωγή τανκς και πυ-
ραύλων. Την πήρε για να ξεκινήσει το χτίσιμο
μιας κοινωνίας στην οποία η παραγωγή πλού-
του θα υποτασσόταν στις ανάγκες της πλει-
οψηφίας και όχι οι ανάγκες στην συσσώρευση
με κίνητρο τον στρατιωτικό ανταγωνισμό με τη
Δύση. Το υπερόπλο της ήταν οι επαναστάσεις
των εργατών μέσα στα ίδια τα κέντρα του ιμ-
περιαλισμού και όχι η οικοδόμηση πολεμικής
βιομηχανίας. Επαναστάσεις που ήρθαν αλλά ο
Στάλιν τις θυσίασε κυνικά ξανά και ξανά.

Ο Λένιν εξηγούσε στο Κράτος και Επανά-
σταση το 1917 ότι η “δικτατορία του προλετα-
ριάτου” δηλαδή η εργατική εξουσία, σημαίνει
τον πιο απόλυτο “δημοκρατισμό”, την επέκτα-
ση της δημοκρατίας εκεί που δεν φτάνει ποτέ
ακόμα και στην πιο ελεύθερη αστική δημοκρα-
τία: στους χώρους δουλειάς, στην οικονομία.
“Κάθε μαγείρισσα θα μαθαίνει να κυβερνά το
κράτος” είναι μια περίφημη έκφραση του Λέ-
νιν. Αυτή την πολύτιμη παράδοση σβήνει το
ΚΚΕ όταν υμνεί τη σταλινική περίοδο ως “σο-
σιαλιστική οικοδόμηση” και αυτός είναι ένας
ακόμη λόγος να την υπερασπίζουμε σθεναρά.

Λέανδρος Μπόλαρης

Όποιος εξωραΐζει
τον Στάλιν, θάβει
την επανάσταση
Μια απάντηση 

στον Ριζοσπάστη
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Οι φοβερές αφίσες του Βίκτορ Ντενί
Τ

ο πρωτοσέλιδο της Εργατικής Αλληλεγγύης την περασμένη βδομάδα που
φιλοξενούσε την αφίσα του Βίκτορ Ντενί με τον Τρότσκι σαν Αϊ-Γιώργη να
σκοτώνει τον δράκο της αντεπανάστασης συζητήθηκε πολύ. Ίσως γιατί αυ-

τή η αφίσα δεν είναι τόσο γνωστή όσο άλλα έργα του, ίσως γιατί ο Τρότσκι είχε
σβηστεί από τη σταλινική αντεπανάσταση.

Ο Βίκτορ Ντενί γεννήθηκε το 1893 στη Μόσχα, το πραγματικό του όνομα ήταν
Ντενίσοφ. Από νεαρή ηλικία, ήδη το 1913 δούλεψε σαν σκιτσογράφος στην Πε-
τρούπολη. Με τη νίκη της επανάστασης, μπήκε στην υπηρεσία της Litizdat, του
εκδοτικού οίκου που συντόνιζε τις προσπάθειες για τη διάδοση των ιδεών και των
πρωτοβουλιών του νέου εργατικού κράτους. Χάρη στις αφίσες που σχεδίασε, τα
μηνύματα των Μπολσεβίκων έφταναν παντού, ιδιαίτερα στα κρίσιμα χρόνια του
εμφύλιου πόλεμου. 

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε μερικές από τις πιο διάσημες. Το ΣΕΚ, το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω και η Εργατική Αλληλεγγύη έχουν αξιοποι-
ήσει αυτή την παράδοση πολλές φορές σε εξώφυλλα και σύγχρονες αφίσες.
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ΠΕΜΠΤΗ 9/11
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10/11
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ  Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου
και Μαρτίου 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7.30μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Αμπελοκήπων 6.30μμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  11/11
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 11πμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Εδώ Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Εδώ Πολυτεχνείο!
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Η μικρή Πλατεία 
(Κολοκοτρώνη 45) 7μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 Πολύκεντρο 8μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΠΕΜΠΤΗ 16/11 καφέ Κρίκος 7μμ
Το καταλανικό ζήτημα
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Πικάπ 7μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11 καφέ Πικάπ 7μμ
Η εργατική αντίσταση 
στο χτύπημα των συνδικάτων
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11  
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – 
σχέσεις καταστροφής

Ομιλήτρια: Ανθή Κατσούλα
• ΠΕΜΠΤΗ 16/11 καφέ Τζέγκα 7μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11 καφέ 1968 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Pure 8μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιώργος Μαυρίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 
ιντερνετ καφέ Αγ.Γλυκερίας 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 καφέ Αλντεμπαράν 
(Σουλίου 5 και Σόλωνος) 8μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 Θόλος 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11 Θόλος 7μμ
Δημοκρατία, δικτατορία, φασισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ, 7μμ
Όλη η εξουσία στα σοβιέτ
Ομιλητής: Ραφαήλ Μπελενιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όρ, 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 
καφέ Captain (Π.Τσαλδάρη 115) 8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ) 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – 
σχέσεις καταστροφής
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 καφέ Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Πώς παλεύουμε το σεξισμό
Ομιλήτρια: Βίκη Γκαβάτζιου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Το δημοψήφισμα για ανεξάρτητο Κουρδι-
στάν και οι εξελίξεις
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 καφέ Big Mouth 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το 
σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Εδώ Πολυτεχνείο!
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 καφέ Industriel 8μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – 
σχέσεις καταστροφής
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Πολυτεχνείο – 
Οι ρίζες της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 εστίες 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 9/11 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/11 καφέ Βεσπάκι 8μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – 
σχέσεις καταστροφής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 δημαρχείο 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 6.30μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!
Ομιλητής: Γιάννης Κωνσταντόπουλος

Στις σχολές
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 υπόγειο αμφιθέατρο 1μμ
Πολυτεχνείο 1973-2017 – 
Η επικαιρότητά του σήμερα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/11 αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ
2.30μμ
Πολυτεχνείο 1973-2017 – 
Η επικαιρότητά του σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/11  αίθουσα 639, 12μ
Πολυτεχνείο 1973-2017 – 
Η επικαιρότητά του σήμερα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/11  2.30μμ
Πολυτεχνείο 1973-2017 – 
Η επικαιρότητά του σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/11 αίθουσα Β25, 2μμ
Το Πολυτεχνείο είναι εδώ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

Εργατικές ομάδες
ΥΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11 Αγιος Σάββας 5.30μμ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Μ
ε πανηγυρική αθώωση των τεσσάρων αγωνιστών του
αντιφασιστικού και εργατικού κινήματος, ολοκληρώ-
θηκε η δίκη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1

Νοεμβρίου, μετά από μήνυση που είχαν καταθέσει μέλη της
Χρυσής Αυγής, για τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στο ενετικό
λιμάνι στα Χανιά στις 2 Απριλίου 2013. 

Αποτελεί μια ακόμα νίκη του αντιφασιστικού κινήματος που
ενισχύει τον αγώνα για τη καταδίκη των φασιστών και την
απόδειξη ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Η βιομηχανία διώξεων ενάντια σε αγωνιστές της αριστεράς
και των κινημάτων που επιχειρήθηκε να στηθεί το προηγού-
μενο διάστημα καταρρέει, καθώς μία προς μία οι υποθέσεις
αποδεικνύεται ότι βασίζονται σε συκοφαντίες και κατασκευα-
σμένα στοιχεία. Στη συγκεκριμένη δίκη αναδείχθηκαν οι αγα-
στές σχέσεις που διατηρούσε (και διατηρεί;) ο τοπικός πυρή-
νας της Χρυσής Αυγής με την αστυνομία. Αναδείχθηκε το γε-
γονός ότι οι φασίστες, παρότι βρίσκονταν σε κατάσταση μέ-
θης, σύμφωνα και με τις καταθέσεις του μοναδικού μάρτυρα
κατηγορίας που παραβρέθηκε στη δίκη, ήταν σε θέση όταν
έδιναν τις καταθέσεις τους να γνωρίζουν τα πλήρη στοιχεία

των κατηγορουμένων αγωνιστών (πατρώνυμα, ημερομηνία
γέννησής τους, διεύθυνσή τους στα Χανιά, ακόμη και διευ-
θύνσεις τους σε άλλες πόλεις). Από ποιον άλλο θα μπορού-
σαν να έχουν δοθεί με τέτοιες λεπτομέρειες τα στοιχεία
στους χρυσαυγίτες εκτός από την αστυνομία;

Αποκαλυπτική

Αποκαλυπτική ήταν, επίσης, η ακροαματική διαδικασία και
για τον τρόπο που στήθηκαν οι συγκεκριμένες δίκες. Στήθη-
καν με την κεντρική καθοδήγηση από τον πυρήνα Χανίων της
Χρυσής Αυγής.  Ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας ανάφερε
ότι όταν έδωσε την κατάθεσή του «αναγνώρισε» μία από τις
κατηγορούμενες αγωνίστριες γιατί του την υπέδειξε ο τότε
γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Δεν υπάρχει τίποτε που να
μας αποτρέπει από το σκεφτούμε ότι και όλες οι άλλες δίκες
στήθηκαν με παρόμοιο κεντρικά καθοδηγούμενο τρόπο.  

Η προσπάθεια της φασιστικής συμμορίας να στήσει τάγμα
εφόδου, σπέρνοντας τον τρόμο στην πόλη το απόγευμα της
2 Απριλίου του 2013, γνώρισε την καθολική ήττα καταλήγον-
τας στα νερά του κόλπου των Χανίων τότε, ενώ σήμερα ολο-

κληρώθηκε και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Η προσπά-
θεια που κάνει η Χρυσή Αυγή εκ των υστέρων να πάρει απο-
στάσεις από τον τότε γραμματέα γίνεται για αποκλειστικά
εσωτερικούς της λόγους. Για να μπορέσει να συσπειρώσει
ξανά τον πυρήνα της, χρησιμοποιώντας τον τότε γραμματέα
ως αποδιοπομπαίο τράγο για την αποτυχία. Αν πετύχαιναν,
βέβαια, άλλα θα ισχυρίζονταν σήμερα. Θρασύδειλοι μέχρι το
κόκαλο. 

Οι εξελίξεις αυτής της δίκης έρχονται να προστεθούν στις
αποκαλύψεις για τη δράση της Χρυσής Αυγής και στον κεν-
τρικά καθοδηγημένο, εγκληματικό τρόπο λειτουργίας της, με
τις πλάτες της αστυνομίας. 

Ως ΚΕΕΡΦΑ ευχαριστούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία, το
νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, τους συλλόγους εκπαιδευτι-
κών ΠΕ κι ΕΛΜΕ, καθώς και όλους τους αγωνιστές που στά-
θηκαν αλληλέγγυοι. Το αντιφασιστικό κίνημα θα συνεχίσει να
αγωνίζεται για την οριστική καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων
και το κλείσιμο των γραφείων τους, που αποτελούν ορμητή-
ριο επιθέσεων.  

ΚΕΕΡΦΑ Χανίων

ΧΑΝΙΑ Πανηγυρική αθώωση των αντιφασιστών-τριων

“Οι Λαδιάρηδες”

Π
αρουσίαση του βιβλίου
του Χρήστου Τζουρντού
"Οι Λαδιάρηδες", εκδό-

σεις Πρωτοπορία, έγινε την Κυ-
ριακή 29 Οκτώβρη στα Πετραλω-
να με πρωτοβουλία του βιβλιο-
πωλείου "Αμόνι".

Το βιβλίο παρουσίασαν ο ιστο-
ρικός Δημήτρης Λιβιεράτος και ο
συγγραφέας, μέλος του Συνδέ-
σμου Φυλακισθέντων και Εξορι-
σθέντων Αγωνιστών 1967-74,
ενώ τη συζήτηση που ακολούθη-
σε συντόνισε ο Γιάννης Μαραβε-
λάκης. Ο Δ. Λιβιεράτος αναφέρ-
θηκε στο βιβλίο με τα καλύτερα
λόγια αφού τόνισε ότι δίνει
πραγματικές εικόνες από την πε-
ρίοδο της ναζιστικής Κατοχής,
αλλά και τις επόμενες δεκαετίες
μέσα από τη ματιά του
Χρήστου. 

Ο ίδιος ο συγγραφέας ανέφε-
ρε ότι θέλησε να γράψει για τις
αναμνήσεις που είχε από τη δύ-
σκολη περίοδο της Κατοχής στη
γειτονιά του το Κατσιπόδι (σημε-
ρινή Δάφνη), από το χαμό δικών
του ανθρώπων όπως του αδερ-
φού του που ήταν "σαλταδόρος",
από την πείνα και τις κακουχίες
που πέρασαν οι εργάτες, οι φτω-
χοί και ιδιαίτερα τα παιδιά, αλλά
και την αντίσταση στους ναζί.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν
η τοποθέτηση συντρόφισσας
του Χρήστου από τους βασανι-
σθέντες της Χούντας με τις δικές
της αναμνήσεις από τη συνοικία
Δουργούτη στο Νέο Κόσμο.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α
νήμερα της συμπλήρωσης
100 χρόνων από την Οκτω-
βριανή Επανάσταση, στις 25

Οκτωβρίου, έκανε πρεμιέρα στη
Θεσσαλονίκη η νέα παραγωγή του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλά-
δος «Ρώσικη Επανάσταση» σε σκη-
νοθεσία και δραματουργία του Λι-
θουανού Τσέζαρις Γκραουζίνις. Το
έργο ακολουθεί τη διαδρομή ενός
πεζικάριου, του Ιβάν (Βάνια) Ιβανόφ
που επιστρέφει από το μέτωπο του
Α� Παγκοσμίου Πολέμου στην Πε-
τρούπολη με σκοπό να βρει την
αδερφή του και πέφτει πάνω στα γε-
γονότα της επανάστασης. Ο κυνικός
μετά από τρία χρόνια μαχών Βάνιας,
που ονειρεύεται να αγοράσει μια γε-
λάδα και να γυρίσει με τη γυναίκα
του πίσω στο χωριό, θα βρεθεί μέσα
στη δίνη των γεγονότων και θα κλη-
θεί να πάρει θέση απέναντι στην
ιστορία.

Το κείμενο της παράστασης βασί-
στηκε εν μέρει πάνω σε αποσπάσμα-
τα από ένα παλιό ρωσικό θεατρικό
έργο (Ο άνθρωπος με το όπλο), ενώ
το υπόλοιπο υλικό αποτελεί κολάζ
από διάφορα ιστορικά κείμενα των
Τζ. Ριντ, Β.Ι. Λένιν, Λ. Τρότσκι, Μ.Α.
Σπιριδόνοβα, Μ. Γκόρκι, Φ.Π.
Ντρουγκόφ, Α.Ι. Σολζενίτσιν κ.ά. Επι-
δίωξη του έργου δεν είναι να παρου-
σιάσει μια αναπαράσταση των γεγο-
νότων. Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει ο Γκραουζίνις «οι εκπρόσωποι
διαφορετικών ιδεολογιών δίνουν
διαφορετικά ονόματα στα γεγονότα
που συνέβησαν στην Πετρούπολη
τον Οκτώβριο του 1917: Αντιδημο-
κρατικό Πραξικόπημα των Μπολσε-
βίκων, Οκτωβριανή Εξέγερση του
Προλεταριάτου, Εγκληματική Ανταρ-
σία, Ρωσική Σοσιαλιστική Επανάστα-
ση, Ρωσική Αστική Επανάσταση κτλ.

Ας είναι… Εμείς, οι άνθρωποι του
θεάτρου, αφήνουμε τη συζήτηση
σχετικά με την πραγματική έννοια
του γεγονότος στους ιστορικούς
και, βέβαια, στους πολιτικούς, που
δουλειά τους είναι να εφευρίσκουν
τέτοιου είδους εξηγήσεις. Δημιουρ-
γώντας μια παράσταση με θέμα τη
Μεγάλη Σοσιαλιστική Ρωσική Επα-
νάσταση ερχόμαστε αντιμέτωποι με
μια πρόκληση: να εξετάσουμε και να
επανεξετάσουμε τα πιο όμορφα (και
πιο σπάνια σήμερα) χαρακτηριστικά
του ανθρώπου, τον ενθουσιασμό και
την πίστη ότι μια καλύτερη κοινωνι-
κή οργάνωση του παράλογου σύγ-
χρονου κόσμου μας είναι εφικτή».

Απέναντι στην πρόκληση αυτή, η
«Ρώσικη Επανάσταση» καταφέρνει
να δώσει κάποιες πραγματικά πολύ
δυνατές στιγμές. Από την εναρκτή-
ρια σκηνή που καταγράφει δραματι-
κά τη βαρβαρότητα του πολέμου μέ-
χρι την κατάληψη των Χειμερινών
Ανακτόρων και την ελπίδα των εξε-
γερμένων για ένα «φωτεινό μέλλον»,
η διαδρομή του ήρωα ξετυλίγει την
προσπάθεια να βρει και να ανακαλύ-
ψει μέσα του τον χαμένο ενθουσια-
σμό και την πίστη του στη ζωή. Η

διαδρομή αυτή δεν είναι χωρίς δυ-
σκολίες. 

Δυνάμεις

Ο ήρωας πρέπει να σταθεί άλλοτε
απέναντι στις μεγάλες και φανερές
εξωτερικές δυνάμεις που τον συν-
θλίβουν (τις βόμβες που σκάνε από
τα κανόνια, τους Ρώσους μπουρ-
ζουάδες που συνωμοτούν για να φέ-
ρουν τους Γερμανούς ως βοήθεια ή
τον αντεπαναστατικό στρατό που
συγκεντρώνεται έξω από την Πε-
τρούπολη) και άλλοτε απέναντι στα
μικρά και καθημερινά που ορίζουνε
τη ζωή τη δική του και των ομοίων
του (όπως τις οικογενειακές παραι-
νέσεις για μια δήθεν ανέμελη ζωή
στο χωριό, την αμορφωσιά και τον
αλκοολισμό). 

Πάνω από όλα, ο Ιβανόφ έχει να
αναμετρηθεί με την αίσθηση της μα-
ταιότητας, την οποία ο Γκραουζίνις
επαναφέρει αριστοτεχνικά επί σκη-
νής βάζοντας διάφορους από τους
χαρακτήρες να απαγγέλουν το κλα-
σικό σαιξπηρικό απόσπασμα «Το αύ-
ριο και το αύριο και πάλι το αύριο,
σέρνεται με το μικρό του βήμα μέρα
με την ημέρα». Η επανάσταση τελι-

κά μοιάζει να είναι η μόνη δύναμη
που μπορεί να ξορκίσει την ανοησία
της καθημερινότητας.

Ο γρήγορος ρυθμός του έργου, οι
πειστικές ερμηνείες (ξεχωρίζουν ο
Νικόλας Μαραγκόπουλος ως Ιβάν
Ιβανόφ και ο Αλέξανδρος Μούκανος
στον ρόλο του Λένιν), οι καλοδουλε-
μένες χορογραφίες και τα δυνατά
σκηνοθετικά ευρήματα κρατάνε
αμείωτη την προσοχή από την αρχή
μέχρι το τέλος του έργου. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία
διαφόρων ομάδων που παραπέμπει
σε χορό αρχαίας τραγωδίας και δί-
νει μια ζωντανή υπόσταση σε έννοι-
ες όπως τάξη, πολιτικό κόμμα, πλή-
θος κ.λπ.

Από την παράσταση δεν απουσιά-
ζουν διάφορα στερεότυπα που συ-
χνά συνοδεύουν την ιστορική αφή-
γηση – το πλήθος που λειτουργεί ως
όχλος, η εικόνα του Λένιν που καθο-
δηγεί τα πάντα, η καρικατούρα των
μπολσεβίκων. Πέρα από τις όποιες
πολιτικές διαφωνίες, συχνά τα ση-
μεία αυτά μοιάζει να υπάρχουν ως
αντίβαρο, ως μια προσπάθεια δηλα-
δή το έργο να φανεί αντικειμενικό –
κάτι που όμως τελικά αποδυναμώνει
μια κατά τα άλλα τολμηρή και προ-
κλητική ιστορία. Σε κάθε περίπτωση
η «Ρώσικη Επανάσταση» είναι ένα
έργο που αξίζει κανείς να δει, τόσο
για την ατόφια καλλιτεχνική του δύ-
ναμη όσο και για τα ερωτήματα που
θέτει και τη συζήτηση που ανοίγει.

Γιάννης Μήτζιας

Info

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ως τις 
14 Ιανουαρίου 2018

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 
Γενική Είσοδος 5 ευρώ

Ρώσικη Επανάσταση στο ΚΘΒΕΘΕΑΤΡΟ



Σ
το κόκκινο φως της Οκτω-
βριανής Επανάστασης του
1917 που συνεχίζει, 100 χρό-

νια μετά, να τρομάζει την άρχουσα
τάξη και να εμπνέει την εργατική
αντίσταση στην Ευρώπη και όλο
τον κόσμο, είναι αφιερωμένο το νέ-
ος τεύχος του «Σοσιαλισμός από
τα Κάτω» (Νοέμβρης-Δεκέμβρης
2017, Νο 125) που μόλις κυκλοφό-
ρησε –από το εξώφυλλό του που
το κοσμεί το έργο του καλλιτέχνη
της Ρώσικης Πρωτοπορίας Ιβάν
Κλιούν «Κόκκινο φως» μέχρι την τε-
λευταία σελίδα.

Όσο κι αν η κυρίαρχη προπαγάν-
δα προσπαθεί να μας πείσει ότι οι
επαναστάσεις ανήκουν στο παρελ-
θόν, οι πολιτικές εξελίξεις διεθνώς
την διαψεύδουν. Μέσα σε δύο σε-
λίδες, στην εισαγωγή του περιοδι-
κού υπό τον τίτλο «Οι σταθερότη-
τες κλονίζονται, η Αριστερά χρει-
άζεται επαναστατικές απαντήσεις»,
η Μαρία Στύλλου παρουσιάζει συμ-
πυκνωμένα αυτή την εικόνα: την
αδυναμία της κυρίαρχης τάξης
παγκόσμια να εξασφαλίσει τη στα-
θερότητα του συστήματός της οι-
κονομικά και πολιτικά αλλά και να
ελέγξει την οργή της εργατικής τά-
ξης. Από το Brexit και την εκλογή
Τραμπ, μέχρι την αντίσταση στη
Γαλλία μετά τη νίκη Μακρόν και
από την πτώση του «δικομματι-
σμού» στη Γερμανία, μέχρι την
πρόσφατη τεράστια κρίση στην Κα-
ταλωνία, οι αβεβαιότητες των από
πάνω μεγαλώνουν. Και η αντίσταση
και αναζήτηση αριστερής διεξόδου
από τα κάτω συνεχίζεται.

Αυτός είναι ο λόγος που «Εκατό
χρόνια μετά τον Οκτώβρη, το φάν-
τασμα της εργατικής επανάστασης
εξακολουθεί να πλανιέται», όπως
γράφει, «Οι δυνάμεις της επανα-
στατικής αριστεράς μπορούν και
πρέπει να αναδείξουν αυτή την
προοπτική όχι σα νοσταλγία ή ου-
τοπία, αλλά σαν ενεργή επικαιρό-
τητα μέσα στις σημερινές συνθή-
κες. Μόνο έτσι μπορούν να διεκδι-
κήσουν ότι θα γίνουν οι οργανωτές
της εργατικής αντίστασης ώστε να
βρει το δρόμο που της αξίζει».

Δύο άρθρα είναι αφιερωμένα
στη Ρώσικη Επανάσταση. Στο πρώ-
το, «Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η
Ελλάδα», ο Κώστας Βλασόπουλος
παρουσιάζει την επίδραση της Ρώ-
σικης Επανάστασης στο ελληνικό
εργατικό κίνημα και αριστερά στα
πρώτα τους βήματα. Είναι «μια πο-
λύτιμη παρακαταθήκη για τις μά-
χες του σήμερα και του αύριο»,
όπως γράφει, θυμίζοντας τις επα-
ναστατικές ιδέες και πρακτικές που
καθόρισαν τους εργατικούς αγώ-
νες και διαμόρφωσαν την αριστερά
εκείνης της περιόδου.

Στο δεύτερο, «Ο Μαρξ και η Ρώ-
σικη Επανάσταση», η Μαρία Στύλ-
λου υποστηρίζει ότι μόνο η μαρξι-
στική ανάλυση για τον καπιταλισμό
είναι αυτή που μπορεί να εξηγήσει

τόσο τη νίκη της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης όσο και την ήττα της με-
τά την επικράτηση του σταλινισμού. 

Η νίκη της επανάστασης και ο
εργατικός έλεγχος σήμαιναν τη
σύγκρουση με τα βασικά χαρακτη-
ριστικά του καπιταλιστικού τρόπου
παραγωγής, την εκμετάλλευση της
εργατικής τάξης και την οργάνωση
της παραγωγής με βάση τον αντα-
γωνισμό ανάμεσα στα κεφάλαια.
Σήμαιναν την αντικατάστασή τους
από ένα νέο τρόπο παραγωγής
«όχι με βάση το κέρδος αλλά τις
ανάγκες». 

Ο σταλινισμός ήταν η υποταγή
σε αυτά τα χαρακτηριστικά του κα-
πιταλισμού. Αυτή την ανάλυση έκα-
νε ο Τόνι Κλιφ όταν υποστήριζε,
όπως αναφέρει το άρθρο, «ότι το
καθεστώς στη Ρωσία ήταν κρατι-
κός καπιταλισμός και όχι μια άλλη
κοινωνία, χειρότερη (όπως έλεγαν
οι δυτικοί προπαγανδιστές του Ψυ-
χρού Πολέμου) ή καλύτερη (όπως
έλεγαν οι απολογητές του Στάλιν)
από τον καπιταλισμό».

Αυτή η μάχη, να έχει η αριστερά
επαναστατικές απαντήσεις σε όλα
τα μεγάλα ζητήματα που αναδει-
κνύονται σε κάθε γωνιά του πλανή-
τη, διατρέχει ολόκληρο το περιοδι-
κό. Ξεκινώντας από την Ελλάδα. Ο
νέος νόμος για τα συνδικάτα είναι η
μεγαλύτερη επίθεση που ετοιμά-
ζουν η κυβέρνηση Τσίπρα με την
τρόικα το αμέσως επόμενο διάστη-
μα με προφανή στόχο το τσάκισμα

της εργατικής αντίστασης. Στο άρ-
θρο «Η εργατική αντίσταση στο
χτύπημα των συνδικάτων», ο Τάσος
Αναστασιάδης εξηγεί ότι η επίθεση
στα συνδικάτα στην εποχή των μνη-
μονίων κλιμακώνεται, αλλά δεν εί-
ναι καινούργια. Ανατρέχοντας
στους σκληρούς αγώνες της Μετα-
πολίτευσης που έχτισαν τα συνδι-
κάτα και κέρδισαν συνδικαλιστικές
ελευθερίες και δικαιώματα, θυμίζει
τις αντίστοιχες προσπάθειες της
άρχουσας τάξης και των κομμάτων
της από τότε μέχρι σήμερα. Η ιστο-
ρία των εργατικών αγώνων είναι πο-
λύτιμη για να πιάσουμε το νήμα και
να αποτρέψουμε τη νέα επίθεση.

Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της
σύγκρουσης είναι οι μάχες ενάντια
στο ρατσισμό και τη φασιστική
απειλή. Στο άρθρο «Διεθνής Συνάν-
τηση της ΚΕΕΡΦΑ» ο Πέτρος Κων-
σταντίνου προβάλει το σημαντικό
σταθμό του αντιρατσιστικού και αν-
τιφασιστικού κινήματος που έγινε
τον Οκτώβρη και τα μέτωπα που εί-
ναι ανοιχτά με ορίζοντα τη νέα με-
γάλη διεθνή μέρα δράσης στις 17
Μάρτη του 2018.

Σε διεθνές επίπεδο, το νέο ΣΑΚ
εστιάζει σε δύο καυτά σημεία. Στο
άρθρο «Το Καταλανικό ζήτημα» ο
Νίκος Λούντος εξηγεί το υπόβαθρο
του κινήματος που έσκασε σα βόμ-
βα στην καρδιά της Ευρώπης, κόν-
τρα στην αντιδραστική προπαγάν-
δα περί επιστροφής των εθνικι-
σμών. «Η έκρηξη του κινήματος

στην Καταλωνία εντάσσεται στη συ-
νολικότερη περίοδο που άνοιξε η
οικονομική κρίση και στο πώς αυτή
η κρίση μετατράπηκε σε πολιτική
κρίση συγκεκριμένα στην Καταλω-
νία», υποστηρίζει, «Το ζήτημα της
ανεξαρτησίας είναι ένας από τους
τρόπους με τον οποίο ο κόσμος
βρήκε τρόπο να έρθει στο προσκή-
νιο, να απαιτήσει και να αλλάξει τα
πράγματα μέσα στην ευκαιρία που
άνοιξε αυτή η κρίση». Παρουσιά-
ζοντας τις ρίζες του αιτήματος της
αυτοδιάθεσης στην περιοχή, υπε-
ρασπίζεται την άνευ όρων στήριξή
του θυμίζοντας την επαναστατική
παράδοση του Λένιν και των Μπολ-
σεβίκων: «Το κριτήριο είναι από τη
σκοπιά των γενικών συμφερόντων
της εργατικής τάξης, δηλαδή αν η
νίκη αυτού του κινήματος κάνει τα
πράγματα δυσκολότερα για τους
από πάνω και ανοίγει δυνατότητες
για την εργατική τάξη».

Το άρθρο «Η κρίση στην Κορεατι-
κή χερσόνησο» μας μεταφέρει σε
ένα άλλο θερμό σημείο του πλανή-
τη. Όπως εξηγεί ο Πάνος Γκαργκά-
νας που το υπογράφει, οι απειλές
Τραμπ κατά της Βόρειας Κορέας
δεν είναι καινούργια εξέλιξη, η πε-
ριοχή βρίσκεται «στο επίκεντρο των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών» από
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα
μέχρι την περίοδο του Ψυχρού Πο-
λέμου αλλά και μετά, με την «ανά-
δυση της Κίνας σε δεύτερη μεγαλύ-
τερη οικονομία του κόσμου». Και
απαντά στο ερώτημα για το ποιος
μπορεί να αποτρέψει μια καταστρο-
φική πολεμική σύγκρουση. 

Η επαναστατική προοπτική δεν
είναι απλά δυνατότητα. Στο άρθρο
του «Καπιταλισμός και περιβάλλον-
σχέσεις καταστροφής», ο Λέαν-
δρος Μπόλαρης τονίζει ότι είναι
και αναγκαιότητα -και μάλιστα επεί-
γουσα για την επιβίωση ολόκληρης
της ανθρωπότητας. Όπως γράφει:
«ο καπιταλισμός πάντα κατέστρεφε
το περιβάλλον στο κυνήγι του κέρ-
δους. Όμως, αυτή η σχέση απειλεί
σήμερα να διαβεί ένα κατώφλι χω-
ρίς επιστροφή».

Παλιές και νέες εκδόσεις βρί-
σκονται στις τελευταίες σελίδες
του περιοδικού με τις βιβλιοκριτι-
κές. Το βιβλίο «Η θεωρία του Μαρξ
για την αλλοτρίωση» του Ιστβάν
Μέσαρος παρουσιάζει ο Σωτήρης
Κοντογιάννης, το «Πρώτη φορά
Αριστερά» του Βασίλη Ασημακό-
πουλου ο Γιώργος Πίττας, το «Κοι-
νωνική μεταρρύθμιση ή επανάστα-
ση» της Ρόζας Λούξεμπουργκ η Λί-
λιαν Μπουρίτη και το «Οι οικονομι-
κές πλευρές της υποχρεωτικής αν-
ταλλαγής μειονοτήτων μεταξύ
Τουρκίας και Ελλάδας» του Μεχμέτ
Μιχρί Μπελί ο Κώστας Πίττας.

Λ.Β.
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Τ
η Δευτέρα έγινε Γενική Συνέλευση της
Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτε-
χνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας με θέ-

μα το νόμο Γαβρόγλου και την πρόθεση της
κυβέρνησης να κατεβάσει το νομοσχέδιο για
τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΤΕΙ Πει-
ραιά σε ένα ίδρυμα με την ονομασία Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής. Όσο κι αν κυβέρνηση,
πρόεδροι και πρυτάνεις προσπαθούν να πεί-
σουν τους σπουδαστές ότι η συγχώνευση εί-
ναι αναβάθμιση, δεν τα καταφέρνουν. Η από-
λυτη υποβάθμιση με ελάχιστη χρηματοδότη-
ση, με ελλείψεις καθηγητών, υλικών, με χάσι-
μο μαθημάτων είναι η πραγματικότητα. Και
τώρα έρχονται να μας πουν ότι θα κλείσουν
και διάφορες από τις σχολές μας, όπως ακού-
γεται για τη συγχώνευση του τμήματος Φωτο-
γραφίας με το Γραφιστικής στη σχολή μας. 

Πολλοί φοιτητές περιέγραψαν στη συνέλευ-
ση όλα αυτά που βιώνουν καθημερινά στο ΤΕΙ
κι έσπευσαν να προτείνουν άμεσες δράσεις.
Ενδεικτικό είναι ότι αμέσως μετά τη διαδικα-
σία προχωρήσαμε συλλογικά σε κινητοποίηση
στην Πρύτανη και στον Πρόεδρο της ΣΓΤΚΣ.
Η πρώτη είπε πως «αν κινητοποιηθούμε το
Υπουργείο έξαλλο λέει ότι το αντιπολιτευόμα-
στε για τα δικά μας συμφέροντα» και ο δεύτε-
ρος πως δεν πρέπει να εμποδίσουμε το Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Αττικής γιατί, άλλωστε, θα
εξυπηρετήσουμε αυτούς στα ΑΕΙ που «είναι
ενάντια για λόγους επαγγελματικών δικαιωμά-
των».

Η συζήτηση σε αυτή τη συνέλευση ήταν πιο
πλούσια, ζωντανή και πιο κρίσιμη από την

πρώτη. Έπιασε από τα ζητήματα της επίθεσης
στην Παιδεία μέχρι τις πρωτοβουλίες του αντι-
φασιστικού κινήματος και κατέληξε να υπερ-
ψηφίζεται το πλαίσιο του σχήματος ΓΡΑΦΙΔΑ
ΕΑΑΚ σε συνεργασία με το ΑΡΔΙΝ. Αποφασί-
στηκε διήμερη κατάληψη Τρίτη 7 και Τετάρτη
8/11 και νέα Γενική Συνέλευση την άλλη Τρίτη,
τρεις μέρες πριν την επέτειο του Πολυτεχνεί-
ου. Την Τρίτη 7/11 συμμετέχουμε στη φοιτητι-
κή διαδήλωση στα Προπύλαια με πανό της κα-
τάληψης και την Τετάρτη κατεβαίνουμε στην
αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο με
αίτημα την καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί
και το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυ-
γής. 

Αμέσως μετά τη συγκέντρωση οργανώνου-
με να μεταφερθούμε στον κατειλημμένο χώρο
της σχολής για συζήτηση για τον νόμο Γαβρό-
γλου και το πώς θα κλιμακώσουμε την αντί-

σταση στο ΠΔΑ. Το τελευταίο διάστημα φοιτή-
τριες και φοιτητές κινητοποιούνται σε όλη την
Αθήνα για μια σειρά ζητήματα. Αυτό έχει ήδη
φέρει ένα αποτέλεσμα, το να ανοίξει η ηλε-
κτρονική υπηρεσία για δωρεάν συγγράμματα.
Την ίδια πίεση μπορούμε να ασκήσουμε για να
μην περάσουν οι συγχωνεύσεις. Οι αγώνες
μας μπορούν να νικάνε, να μπλοκάρουμε συ-
νολικά τον νόμο Γαβρόγλου. Για αυτό τα μέλη
του ΣΕΚ ανοίγουμε τη συζήτηση για την προ-
οπτική: την Πέμπτη οργανώνουμε εκδήλωση
στην Αίθουσα Προβολών της ΣΓΤΚΣ, 14:30,
για την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973
και την επικαιρότητά του σήμερα. Ο δρόμος
του Νοέμβρη είναι η καλύτερη συζήτηση ως
συνέχεια ενός διημέρου με κατάληψη και δια-
δήλωση.

Βασίλεια Χαρλαύτη

Διήμερη κατάληψη στην ΣΓΤΚΣ στο ΤΕΙ Αθήνας

INTΡΑΚΟΜ Ασφαλιστικά μέτρα
κατέθεσε ο Κώστας Βοριάς

Εκδικάστηκε η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών
μέτρων κατέθεσε ο Κώστας Βοριάς, συνδικαλιστής στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ και μέ-
λος της Πρωτοβουλίας Γένοβα Ιντρακόμ, προκειμένου να ακυρωθεί η εκδικη-
τική απόφαση της εργοδοσίας για μεταφορά του σε εταιρία εκτός ομίλου,
προκειμένου να πληγεί η συνδικαλιστική του δράση. Στο δικαστήριο ο Κ. Βο-
ριάς είχε τη στήριξη του Σωματείου Εργαζομένων του ομίλου και του ΕΚΑ.
Πρόκειται για έναν από τους πλέον δραστήριους συνδικαλιστές της εταιρίας,
πρωτεργάτης στις απεργίες διαρκείας στην Intracom ΙnMaint την περασμένη
χρονιά και στην Intracom Defense το 2011, που κατάφεραν να σταματήσουν
εργοδοτικές επιθέσεις.

Τ
ην Τρίτη 14/11
θα είναι η επό-
μενη συνάντη-

ση της διοίκησης της ΟΜΕ-ΟΤΕ με την εργοδοσία για
να συζητήσουν τα 4 βασικά αιτήματα που διεκδικούν
οι εργαζόμενοι, όπως αυτά εκφράστηκαν στην πολύ
επιτυχημένη 48ωρη απεργία στις 30 και 31 Οκτώβρη.

“Αυξήσεις σε όλους, ενιαία συλλογική σύμβαση
στον όμιλο, διασφάλιση των θέσεων εργασίας και νέο
ωράριο, είναι τα αδιαπραγμάτευτα αιτήματά μας και η
επιτυχία της απεργίας την προηγούμενη βδομάδα
απέδειξε πως από την μεριά των εργαζόμενων είμαστε
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι τέλος”, ανέφερε
μιλώντας στην ΕΑ ο Θανάσης Φώλιας αντιπρόεδρος
της πανελλήνιας ένωσης τεχνικών και μέλος του ΔΣ
της ΟΜΕ-ΟΤΕ με την παράταξη ΑΣΕ-ΟΤΕ. 

“Σαν ομοσπονδία δώσαμε στη διοίκηση μια εβδομά-
δα καιρό για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων. Όλη αυτή την εβδομάδα κάναμε εξορμήσεις
ενημέρωσης στην επαρχία. Τις προηγούμενες μέρες
ήμασταν στα Γιάννενα και την Ηγουμενίτσα, ενώ εξορ-
μήσεις γίνονται σε όλη την χώρα. Η επιτυχία της απερ-
γίας, που βγήκε μετά από πάρα πολύ καιρό στην εται-
ρία δείχνει πως ο κόσμος είναι σε θέση μάχης και πως
αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας θα κλι-
μακώσουμε με κινητοποιήσεις και απεργίες.

Η εταιρία διαθέτει εκατομμύρια για να ταΐζει ένα πα-
ρασιτικό διευθυντικό κατεστημένο χιλιάδων προϊστά-
μενων, με κατασπατάληση τεράστιων πόρων, και αφή-
νει τους εργαζόμενους να λιμοκτονούν στα 500 και
600 ευρώ. Αυτό πρέπει να πάρει τέλος. Υπάρχουν
τρεις και τέσσερις ταχύτητες εργαζόμενων, υπάρχουν

δουλεμπορικές
συνθήκες ερ-
γασίας μέσα

στις εργολαβίες που αναλαμβάνουν τα έργα του ΟΤΕ
και στην πλειονότητά τους οι εργαζόμενοι αυτοί είναι
ανασφάλιστοι. Τα ίδια συμβαίνουν στην καθαριότητα
και τη φύλαξη. 

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι του ΟΤΕ παράγουν έναν τε-
ράστιο πλούτο που τον καρπώνονται τα στελέχη. Ο δι-
ευθύνων σύμβουλος παίρνει 1,5 εκατομμύριο ετήσιες
αποδοχές και ο γενικός διευθυντής μισό εκατομμύριο
το χρόνο. Ο γενικός διευθυντής παίρνει 4μιση φορές
τον μισθό του πρωθυπουργού και ο διευθύνοντας
17μιση φορές το μισθό του πρωθυπουργού. 

Απέναντι σε αυτό η πίεση των νεώτερων εργαζόμε-
νων είναι καθοριστική. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας
(ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ) αναγκάστηκε να συρθεί σε αυτή την
απεργία από την πίεση που βάζουν οι νέοι συνάδελφοι
που βλέπουν τη μισθολογική τους κατάσταση στην από-
λυτη μιζέρια και ζουν με 500 και 600 ευρώ. Έτσι και δεν
υπογραφεί ΣΣΕ τότε γνωρίζουν καλά πως στις επικείμε-
νες εκλογές θα ψάχνουν την ψήφο τους. Αυτή η βάση
των νέων εργαζόμενων είναι το μέλλον του ΟΤΕ.

Ήδη από την μεριά της ΑΣΕ-ΟΤΕ βρισκόμαστε σε
διαρκή κινητοποίηση ενημέρωσης και ετοιμαζόμαστε
για την επόμενη βδομάδα που θα έχουμε εξελίξεις με
την απάντηση πλέον της εργοδοσίας. Από την μεριά
μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους κινητο-
ποιήσεις, ακόμα και για απεργία διαρκείας. Δεν υπάρ-
χει άλλος τρόπος να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά
μας”, ανέφερε ο Θανάσης Φώλιας.

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 2
Νοεμβρίου οι εκλογές για την ανά-
δειξη νέου ΔΣ του συλλόγου εφο-
ριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας,
καθώς και αντιπροσώπων για το συ-
νέδριο της ΠΟΕ ΔΟΥ και των Νο-
μαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ. 

Σε σύνολο 192 ψηφισάντων πή-
ραν: ΔΑΚΕ 114 ψήφοι και 5 έδρες
(από 70 και 3 έδρες το 2014), Ανε-
ξάρτητη Κίνηση 39 ψήφοι (1 έδρα),
και Εργατική Αλληλεγγύη 33 ψήφοι
και 1 έδρα, (από 40 και 1 έδρα το
2014). Τα ψηλά ποσοστά της ΔΑΚΕ
οφείλονται ότι στις φετινές εκλογές

δεν συμμετείχαν δύο παρατάξεις, η
Ενωτική Εκκίνηση Εφοριακών και η
ΑΣΚΙ, που είχαν αθροιστικά τρεις
έδρες στο προηγούμενο ΔΣ.  

Στην κάλπη για αντιπροσώπους
για το συνέδριο της ΠΟΕ ΔΟΥ, η
ΔΑΚΕ εκλέγει 4 αντιπροσώπους και
από έναν η Ανεξάρτητη Κίνηση και η
Εργατική Αλληλεγγύη. 

Στους αντιπροσώπους για το Νο-
μαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ του νο-
μού Πέλλας (πού έγιναν με ενιαίο
ψηφοδέλτιο) πρώτος σε σταυρούς
εκλέγεται ο Μάκης Γεροντίδης, από
την Εργατική Αλληλεγγύη.

OTE «Σε θέση μάχης»

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΠΕΛΛΑΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ

Φοιτητικό συλλαλητήριο ενάν-
τια στο νόμο Γαβρόγλου έγινε
την Τρίτη 7/11 με τη συμμετοχή
εκατοντάδων φοιτητών από σχο-
λές της Αθήνας. Με πανό συμμε-
τείχαν μεταξύ άλλων σύλλογοι
εστιακών φοιτητών, οι φοιτητικοί
σύλλογοι Φυσικού, Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Σλαβικών Σπου-
δών, Φαρμακευτικής, Οικονομι-
κού, Πολιτικού, ΕΜΜΕ κ.α., κα-
θώς και η κατάληψη της ΣΓΤΚΣ
του ΤΕΙ Αθήνας.

Φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

ΧΑΝΙΑ
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Μ
ε γενική απεργία απαντάει
αυτή την Τετάρτη 8 Νοέμ-
βρη το κίνημα στην Καταλω-

νία. Θα είναι η πρώτη επίδειξη δύνα-
μης απέναντι στην τελευταία πρό-
κληση των δικαστών του ισπανικού
κράτους. 

Ολόκληρο σχεδόν το υπουργικό
συμβούλιο της Καταλωνίας βρίσκε-
ται πλέον στη φυλακή. Οι οχτώ
υπουργοί που πήγαν στη Μαδρίτη
για να καταθέσουν την περασμένη
Πέμπτη όταν τους κλήτευσε η δικα-
στίνα Λαμέλα, προφυλακίστηκαν
απευθείας χωρίς δικαίωμα εγγύη-
σης. Κατηγορούνται για κήρυξη εξέ-
γερσης και για διασπάθιση δημόσι-
ου χρήματος. Ο μόνος που αποφυ-
λακίστηκε με εγγύηση ήταν ο
υπουργός Σάντι Βίλα, ο οποίος είχε
διαφωνήσει με την κήρυξη της μονο-
μερούς ανεξαρτησίας και είχε υπο-
βάλει την παραίτησή του. Σε όποιον
είχε αμφιβολία ότι η φυλάκιση των
υπουργών είναι μια καθαρή κίνηση
πολιτικής καταστολής, η αποφυλάκι-
ση του Βίλα έδωσε την απάντηση.
Για τους υπουργούς που ακολούθη-
σαν τον πρωθυπουργό Πουτζντεμόν
στο Βέλγιο, η Λαμέλα εξέδωσε διε-
θνές ένταλμα. Οι ηγέτες των δύο με-
γαλύτερων οργανώσεων του κινήμα-
τος ανεξαρτησίας, Τζόρδι Σάντσες
και Τζόρδι Κουσάρτ, συνεχίζουν να
βρίσκονται κι αυτοί πίσω από τα
κάγκελα των ισπανικών φυλακών.

Αυτό είναι το έδαφος στο οποίο
έχουν προκηρυχθεί “δημοκρατικές”
εκλογές από τον Ραχόι για τις 21 Δε-
κέμβρη στην Καταλωνία. Με τους
εκλεγμένους υπουργούς στη φυλα-
κή, τους ηγέτες του κινήματος στη
φυλακή, την απειλή ότι θα βγουν
ολόκληρα κόμματα στην παρανομία
και ότι ακόμη κι αν ξανακερδίσουν
τις εκλογές η απάντηση από πλευ-
ράς Μαδρίτης θα είναι ακόμη μια
εφαρμογή του άρθρου 155.

Η φυλάκιση των υπουργών έβγαλε
ξανά το κίνημα της Καταλωνίας
στους δρόμους. Άμεσα, σε όλες τις
πόλεις, και βέβαια στη Βαρκελώνη, ο
κόσμος συγκεντρώθηκε μαζικά για
την απελευθέρωση των πολιτικών
κρατούμενων. Η γραμμή που είχαν
ρίξει οι πιο μετριοπαθείς οργανώ-
σεις, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση τις
προηγούμενες μέρες για υπομονή,
“παθητική αντίσταση” και τα μάτια
στραμμένα στις εκλογές απορρίφθη-
κε στην πράξη από τον κόσμο. 

Το σύνθημα για “γενική απεργία”
ξαναήρθε σαν αυθόρμητη πρόταση
για το ποια είναι η συνέχεια. Το αυ-
θόρμητο συναντήθηκε με το οργανω-
μένο. Η συνδικαλιστική ομοσπονδία
Ιντερσιντικάλ-CSC είχε ήδη κηρύξει
γενική απεργία για την Τετάρτη, και
οι ηγεσίες των πολιτικών οργανώσε-
ων αναγκάστηκαν να την αγκαλιά-
σουν και να την κηρύξουν μέρα “στα-
ματήματος της χώρας”. Η Ιντερσιντι-
κάλ είχε καλέσει την απεργία βάζον-
τας σε πρώτο πλάνο την κατάργηση
των αντεργατικών νόμων που πέρα-
σαν στα χρόνια της οικονομικής κρί-

σης η Δεξιά και το PSOE και χειροτέ-
ρευσαν τις εργασιακές συνθήκες σε
ολόκληρο το ισπανικό κράτος, αλλά
και ενάντια στην καταστολή του 155.
Στο μεταξύ, ο καταλανικός Σύνδε-
σμος Βιομηχάνων είχε ήδη βγάλει
ανακοίνωση ότι θα ζητήσει από τα δι-
καστήρια να βγάλουν παράνομη την
απεργία, γιατί έχει μη-εργασιακά κί-
νητρα. Μια μέρα γενικής απεργίας
στην Καταλωνία “κοστίζει” 750 εκα-
τομμύρια ευρώ, προειδοποιούν οι
εφημερίδες. Πλέον στο κάλεσμα
έχουν μπει και άλλες μαχητικές συν-
δικαλιστικές ομοσπονδίες.

Επιτροπές

Το ίδιο βράδυ μετά τις συλλήψεις
των υπουργών ξέσπασαν “κατσαρο-
λάδες” σε ολόκληρη τη χώρα, με
τον κόσμο να κάνει θόρυβο στα
μπαλκόνια και τις ταράτσες όλη τη
νύχτα. Το Σάββατο οργανώθηκε η
4η συνάντηση των Επιτροπών Υπε-
ράσπισης της Ρεπούμπλικα (CDR)
που αγκάλιασε το κάλεσμα της γενι-
κής απεργίας και προχώρησε ακόμη
παραπέρα. Πλέον στήθηκε πιο ορ-

γανωμένα το οργανωτικό δίκτυο,
όπου μέχρι στιγμής συμμετέχουν
172 επιτροπές που έχουν συγκροτη-
θεί σε γειτονιές, χώρους δουλειάς
και σπουδών. Οι επιτροπές συνε-
δρίασαν σε τοπικό επίπεδο την Κυ-
ριακή, μια μέρα μετά την 4η συνάν-
τηση, βάζοντας μπρος την εφαρμο-
γή των αποφάσεων. Η διακήρυξη
του Σαββάτου καλεί σε γενικό στα-
μάτημα της οικονομίας και σε αστα-
μάτητη δράση που ξεκίνησε ήδη
από τη Δευτέρα το πρωί, με κλεισί-
ματα δρόμων και σιδηροδρομικών
γραμμών. Η πλειοψηφία των οδηγών
συμπαρίσταται με κορναρίσματα
στους φοιτητές κατά κύριο λόγο
που κλείνουν τους δρόμους.

Σε πολλούς εργατικούς χώρους
έγιναν συνελεύσεις για να αποφασί-
σουν και να οργανώσουν τη συμμετο-
χή τους στη γενική απεργία. Η Τρίτη
έγινε σε πολλές γειτονιές μέρα μαζι-
κής αφισοκόλλησης, ενώ οι επιτρο-
πές καλούν σε μαζική στελέχωση των
απεργιακών φρουρών από τα μεσά-
νυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Η βδομάδα της απεργίας οδηγεί

στο Σάββατο 11 Νοέμβρη, τη μέρα
που οργανώνεται η μεγαλύτερη μέ-
χρι στιγμής διαδήλωση στην Κατα-
λωνία μετά το δημοψήφισμα. Στόχος
είναι μια επίδειξη δύναμης που θα
φτάσει στα επιπεδα των ετήσιων
διαδηλώσεων του Σεπτέμβρη, δηλα-
δή κοντά στο εκατομμύριο.

Στο μεταξύ, το Σάββατο 4 Νοέμ-
βρη στο Μπιλμπάο της Χώρας των
Βάσκων και κάτω από καταρρακτώ-
δη βροχή διαδήλωσε 45 χιλιάδες κό-
σμος σε αλληλεγγύη με το κίνημα
στην Καταλωνία. Οι ισορροπίες του
ισπανικού κράτους με τις άλλες κα-
ταπιεσμένες εθνότητες της Ισπα-
νίας, και κύρια με τους Βάσκους,
βρίσκονται μπροστά στο άγνωστο.
Ο Ραχόι έχει ανάγκη την ψήφο του
βασκικού PNV μέχρι το Γενάρη για
να περάσει τον προϋπολογισμό. Οι
σχολιαστές των εφημερίδων λένε
ότι αν δεν τα καταφέρει θα αναγκα-
στεί να πάει για εκλογές. Την ίδια
στιγμή όμως όλος ο δεξιός συρφε-
τός πιέζει για μια αναθεώρηση του
Συντάγματος προς το συντηρητικό-
τερο, με ακόμη πιο ψαλιδισμένα τα
εθνικά δικαιώματα.

Όμως και στη Μαδρίτη οργανώθη-
κε για πρώτη φορά μια αξιοπρεπής
διαδήλωση αλληλεγγύης στην Κατα-
λωνία. Ο κόσμος που θέλει να συμ-
παρασταθεί στο κίνημα της Καταλω-
νίας έχει να παλέψει όχι μόνο την
επίσημη προπαγάνδα, αλλά και την
ρεφορμιστική Αριστερά (την “Ενωμέ-
νη Αριστερά” και το Ποδέμος) που
πλέον, παρότι καταγγέλλουν την
εφαρμογή του 155, έχουν περάσει
σε μια ανοιχτή εκστρατεία δυσφήμι-
σης του καταλανικού κινήματος. Οι
δρόμοι της Καταλωνίας αυτή τη βδο-
μάδα θα δώσουν την απάντηση.

Νίκος Λούντος

Τ
ην ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο στη Νότιο
Κορέα είχαν ξεκινήσει οι κινητοποι-

ήσεις ενάντια στην επίσκεψη Τραμπ. Παρα-
κάτω ακολουθεί η ενημέρωση από την «Ερ-
γατική Αλληλεγγύη», την αδελφή οργάνωση
του ΣΕΚ στη Νότιο Κορέα. 

«Tην Νότιο Κορέα επισκέπτεται ο Τραμπ
στις 7-8 Νοέμβρη. Ο Τραμπ έχει επανειλλη-
μένα απειλήσει να καταστρέψει ολοκληρωτι-
κά την Βόρειο Κορέα, προσθέτοντας ότι έχει
μια μεγάλη γκάμα από στρατιωτικές λύσεις
που μπορεί να αποβούν απολύτως καταστρο-
φικές. Επίσης έχει παρατάξει πυρηνικά δίπλα
στη θάλασσα της Βορείου Κορέας. Όλες αυ-
τές οι λέξεις και πράξεις έχουν σαν αποτέλε-
σμα να έχει αυξηθεί η πολεμική ένταση στην
κορεατική χερσόνησο. 

Ο Τραμπ δηλώνει ανοιχτά ότι στη διάρκεια
των επισκέψεών του στην Κορέα και την Ια-
πωνία θα απαιτήσει από τις κυβερνήσεις
τους να αυξήσουν την πίεση πάνω στη Βό-
ρεια Κορέα. Οι επισκέψεις του αυξάνουν
ακόμα περισσότερο την πολεμική ένταση. 

Στους αγώνες που ξεκίνησαν πέρσι το φθι-
νόπωρο φτάνοντας μέχρι την φετινή άνοιξη,
οι Νοτιοκορεάτες κατάφεραν να γκρεμίσουν
την πρόεδρο Park Geun-hye. Νέος πρόεδρος
εκλέχτηκε ο Moon Jae-in. Ο Μοοn ηγέτης
του αστικού κόμματος που βρισκόταν στην
αντιπολίτευση είναι απολύτως αφοσιωμένος
στη σιδερόφραχτη στρατιωτική συμμαχία με
τις ΗΠΑ. Εϊναι αίσχος ότι προσκάλεσε τον

Τραμπ, δίνοντάς του την μεγαλύτερη τιμή
καλώντας τον να μιλήσει μέσα στο ίδιο το
κοινοβούλιο.

Στις 28 Οκτώβρη ήταν η επέτειος ενός
χρόνου από το ξεκίνημα των κινητοποιήσεων
που γκρέμισαν την Παρκ και δεκάδες χιλιά-
δες συγκεντρώθηκαν ξανά στην κεντρική
πλατεία της Σεούλ. Στο συλλαλητήριο τα αι-
τήματα για ειρήνη και αντίθεση στον πόλεμο
ήταν κυρίαρχα μαζί με τα αιτήματα για πραγ-
ματική κοινωνική μεταρρύθμιση. Από το βή-
μα της συγκέντρωσης και εμείς και άλλοι
ομιλητές καταγγείλαμε την επίσκεψη Τραμπ
και καλέσαμε στις κινητοποιήσεις που σχε-
διάζονται στη διάρκεια της επίσκεψής του.

Μετά τη συγκέντρωση, διαδηλώσαμε προς
το προεδρικό μέγαρο με την αριστερά να
ηγείται της πορείας, αυτή τη φορά ενάντια
στο νέο πρόεδρο και την απόφασή του να
καλέσει τον Τραμπ. 

Πολλοί Κορεάτες αποδοκιμάζουν τη δήλω-
ση του Τραμπ στις ΗΠΑ, ότι «αν πεθάνουνν
χιλιάδες, θα πεθάνουν εκεί πέρα (στην Κοε-
ρατική χερσόνησο), δεν πρόκειται να πεθά-
νουν εδω». Ταυτόχρονα, υπάρχουν και αρκε-
τοί Νοτιοκορεάτες που θέλουν να πιστεύουν
ότι ο Μοοn με κάποιον τρόπο θα πείσει τον
Τραμπ να κινηθεί φιλειρηνικά, που πρόκειατι
φυσικά για αυταπάτη. Αλλά επειδή είναι η κυ-
βέρνηση Moon που προσκάλεσε τον Τραμπ,
οι μετριοπαθείς δυνάμεις που συμμετέχουν
στο κίνημα νοιώθουν άβολα να συμμετέχουν
σε ένα κίνημα ενάντια στον Τραμπ.

Αναδεικνύοντας τα πολιτικά ζητήματα, κά-
νοντς παρεμβάσεις και κινητοποιώντας τον
κόσμο, οι αριστεροί ανεβάζουν ταχύτητα για
να φτιάξουν ένα αντιπολεμικό κίνημα ειρήνης
που θα απαιτήσει από την κυβέρνηση Μοοn
να σταματήσει τη συνεργασία για την ιμπε-
ριαλιστική επίθεση του Τραμπ. Θα κάνουμε
ό,τι περνάει από το χέρι μας για να κάνουμε
τις επερχόμενες κινητοποιήσεις ενάντια στην
επίσκεψη Τραμπ το εφαλτήριο για ένα τέτοιο
κίνημα».

Γενική απεργία στην Καταλωνία

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ Έξω ο Τραμπ
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N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Αίτηση
ακύρωσης της άδειας
Μελισσανίδη για το γήπεδο

Α
ίτηση ακύρωσης της οικοδομικής άδειας του γηπέδου Με-
λισσανίδη στη Ν.Φιλαδέλφεια κατέθεσαν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας 56 αγωνιστές κι αγωνίστριες “συνεχίζον-

τας και στο νομικό επίπεδο τον αγώνα για την αποτροπή ενός πε-
ριβαλλοντικού εγκλήματος, με τεράστιες, διαρκείς και ανεπίστρε-
πτες κοινωνικές επιπτώσεις” όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Την προσφυγή στο ΣτΕ υπογράφουν κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλ-
φειας και της Νέας Χαλκηδόνας, κάτοικοι γειτονικών περιοχών και
πολίτες απ’ όλη την Αττική –ανάμεσά τους επιστήμονες, πανεπι-
στημιακοί, πολίτες με μακρά ενασχόληση με την υπεράσπιση του
περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων, εκλεγμένοι σε δι-
οικήσεις συνδικαλιστικών οργάνων και επιστημονικών σωματείων
(ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΟΤΑ, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων κτλ.), κι αιρετοί στο
χώρο της αυτοδιοίκησης.

Στην ανακοίνωσή τους ενημερώνουν ότι “η αίτηση ακύρωσης
επικαλείται το γεγονός ότι εκδόθηκε οικοδομική άδεια σε ακίνητο
εκτός συναλλαγής, με συγκύριο του έργου μια κερδοσκοπική ανώ-
νυμη εταιρία (τη συμφερόντων Μελισσανίδη «Δικέφαλος 1924» -
Κατασκευαστική Α.Ε.), γεγονός που συνεπάγεται εκτροπή από τον
αρχικό σκοπό της παραχώρησης του οικοπέδου από το Ελληνικό
Δημόσιο στην ΑΕΚ και παραβίαση του δημόσιου συμφέροντος, σε
συνδυασμό με την παντελή έλλειψη νομιμοποίησης στα πρόσωπα
εκείνων που εμφανίζονται ως κύριοι και δικαιούχοι του έργου.

Στους λόγους της αίτησης ακύρωσης περιλαμβάνονται επίσης: η
επιδείνωση των οικιστικών όρων διαβίωσης των κατοίκων της ευρύ-
τερης περιοχής Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, η παρά-
καμψη της διαδικασίας εκπόνησης Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η παραβίαση των καταστατικών
σκοπών της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, με τη στέρηση των αθλητικών δρα-
στηριοτήτων από όλα τα τμήματά της, προκειμένου να κατασκευα-
στεί ένα γήπεδο αποκλειστικά για επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Αναστολή

Επικαλούμενοι τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης από την
πρόοδο των έργων, οι 56 πολίτες κατέθεσαν στο ΣτΕ και αίτηση
αναστολής της οικοδομικής άδειας και όλων των διοικητικών πρά-
ξεων που συναρτώνται μ’ αυτή”.

Ως νομικό τους παραστάτη έχουν ορίσει τον Κώστα Παπαδάκη,
ο οποίος στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει -με επιτυχία- την πλευ-
ρά των πολιτών που αγωνίζονταν για την ακύρωση του «σχεδίου
Βωβού» στον Ελαιώνα.

Με ανακοίνωσή της η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ν.Ιωνίας –
Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας - Μεταμόρφωσης δηλώνει ότι “θα
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τους κατοίκους της πόλης
μας για όλους τους δημόσιους χώρους, την αναβάθμισή τους και
την ελεύθερη – ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους συμπολί-
τες μας. Οι δημόσιοι χώροι πρέπει να προστατεύονται από κάθε
«πρόθυμο και αναπτυξιακό» επιχειρηματικό συμφέρον που αναιρεί
την παραπάνω αρχή και αλώνει ταυτόχρονα ελευθερίες, δικαιώμα-
τα και την ίδια την ζωή.

Αυτό σημαίνει ότι θα στηρίξουμε κάθε κινηματική πρωτοβουλία
που θα κινείται στην παραπάνω κατεύθυνση και λογική. Σε κάθε πε-
ρίπτωση θα στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία – κίνηση από συλλογικό-
τητες ή πολίτες που θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα των πολ-
λών, τον χαρακτήρα της πόλης ως χώρο κατοικίας και το Άλσος
της”. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνει τις συνέπειες της υπογει-
οποίησης και της μετατροπής της Δεκελείας σε δρόμο ταχείας κυ-
κλοφορίας χωρίς φανάρια, που “θα χωρίσει την πόλη στα δύο”, δυ-
σκολεύοντας ακόμα και την πρόσβαση μαθητών στα σχολεία τους.

Η μάχη απέναντι σε ένα φαραωνικό έργο για χάρη της κερδοφο-
ρίας και των επιχειρηματικών σχέδιων του Μελισσανίδη κρατάει χρό-
νια κι έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές τη βία και την τρομοκρατία
τραμπούκων που με τον μανδύα των “αγανακτισμένων οπαδών”,
έχουν επιτεθεί σε πολίτες, σε εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, σε κοινωνικούς χώρους κτλ. Ωστόσο οι αγωνιστές που κατέθε-
σαν την προσφυγή δηλώνουν ότι ο “αγώνας που δίνεται στο όνομα
της υπεράσπισης της πόλης, του άλσους και της ζωής των πολιτών
δεν πτοείται από την τρομοκρατία μιας δράκας τραμπούκων”. 

ΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ Να επιστρέψουν
οι εκπομπές που κόπηκαν 

Τις επιθέσεις της συνεχίζει η διοίκηση της ΕΡΤ, ενάν-
τια στις κατακτήσεις του διετούς αγώνα 2013-2015 που
είχαν κάνει την ΕΡΤ, φωνή της αγωνιζόμενης κοινωνίας.
Τελευταίο χτύπημα το κόψιμο εκπομπών στην ΕΡΑ Χα-
νίων που πραγματοποιούσαν αγωνιστές κι αγωνίστριες,
από την εποχή του αγώνα ενάντια στο “μαύρο” μέχρι
σήμερα. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν
το πρωί της Τρίτης 7/11, αλληλέγγυοι, φορείς, δημοτι-
κοί σύμβουλοι κ.α. Ωστόσο ήρθαν αντιμέτωποι με κλει-
δαμπαρομένες πόρτες, απαγόρευση εισόδου και πα-
ρουσία της αστυνομίας. Κι αυτό στη συμπλήρωση 4
χρόνων από την εισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο,
γεγονός που έμεινε στη συλλογική μνήμη με την εικόνα
της κλειδομένης με χειροπέδες πόρτας στο κτίριο της
Αγ.Παρασκευής. “Να επιστρέψουν ΑΜΕΣΑ στον αέρα
οι εκπομπές που διακόπηκαν στην ΕΡΤ Χανίων” ζητούν
με ψηφίσματά τους φορείς και συλλογικότητες.

Εκλογές στο Σύλλογο 
«Ν. Πλουμπίδης»

Εκλογές στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ν. Πλουμ-
πίδης» γίνονται στις 15/11 για την ανάδειξη νέου ΔΣ του
συλλόγου. Θα προηγηθεί η γενική συνέλευση στις 14/11,
8.30πμ στο 5ο δημοτικό σχολείο, Ταϋγέτου 8. Οι εκλογές
θα γίνουν σε δύο σημεία: για το Κερατσίνι στο 5ο δημοτι-
κό και για το Πέραμα στο 1ο δημοτικό σχολείο (Καραολή
και Δημητρίου).

Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση κατεβαίνει
στις εκλογές από τη μεριά των Παρεμβάσεων. Ο Πασχά-
λης Ταπεινόπουλος από το δίκτυο εκπαιδευτικών της
«Τάξης μας» συμμετέχει στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική
Παρέμβαση.
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Τη Δευτέρα 6/11 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύ-
σκεψη της ΚΕΕΡΦΑ Βόλου για να οργανώσουμε τη παν-
θεσσαλική αντιφασιστική διαδήλωση στα Τρίκαλα με
αφορμή την ομιλία του φύρερ Μιχαλολιάκου. Η διαδήλω-
ση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 5μμ στην κεν-
τρκή πλατεία.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες, μα-
θητές και εργαζόμενοι. Η συζήτηση ξεκίνησε με την εικό-
να ότι η ΧΑ προσπαθεί να κάνει εκδήλωση σε μία περίοδο
βαθιάς εσωτερικής κρίσης λόγω της πίεσης του κινήμα-
τος. Δεν θα της το επιτρέψουμε. Στη Θεσσαλία τα γρα-
φεία τους έχουν κλείσει στο Βόλο και στη Λάρισα ενώ στα
Τρίκαλα έιναι σε κατάσταση διάλυσης. Θέλουμε να πραγ-
ματοποιήσουμε μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο που
θα στείλει το μήνυμα ότι όλη η Θεσσαλία είναι ενάντιά
τους και θα τους κλείσει τα γραφεία, να τους βάλουμε στη
φυλακή, αιτήματα που χρειάζεται να συνεχίσουμε να διεκ-
δικούμε και μετά το Σάββατο. Η αποστολή θα περάσει
από τη Λάρισα, απ' όπου θα βρεθούμε με αντιφασίστες
που θα συμμετέχουν στη διαδήλωση. 

Δημήτρης Στεφανάκης

24
ωρη απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη και συγκέντρωση στη
1μμ στο Υπουργείο Εσω-

τερικών θα πραγματοποιήσουν οι ερ-
γαζόμενοι του δήμου Αγ. Παρα-
σκευής. Η απεργία αποτελεί την
απάντηση των εργαζόμενων στην
απόλυση της συναδέλφου τους που
είχε προσληφθεί από τους Προσωρι-
νούς Πίνακες διαγωνισμού του ΑΣΕΠ,
καθώς και στην μη καταβολή των δε-
δουλευμένων σε 8 εργαζόμενες στην
καθαριότητα.

“Οι μεγάλες κινητοποιήσεις των ερ-
γαζομένων στους Δήμους, το περα-
σμένο καλοκαίρι, ανάγκασαν την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετι-
κές ρυθμίσεις τόσο για τους εργαζό-
μενους που είχαν προσληφθεί από
τους Προσωρινούς Πίνακες διαγωνι-
σμών του ΑΣΕΠ όσο και για τους ερ-
γαζόμενους σε υπηρεσίες καθαριότη-
τας που οι συμβάσεις τους είχαν λά-
βει δύο και τρεις παρατάσεις.

Ωστόσο, η κυβέρνηση κωλυσιεργεί
προκλητικά στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος
για την μονιμοποίηση των εργαζομέ-
νων που έχουν προσληφθεί από τους

«Προσωρινούς Πίνακες», με αποτέλε-
σμα οι Δήμαρχοι να προχωρούν στην
απόλυσή τους. Επιπροσθέτως, η κυ-
βέρνηση... αφήνει περιθώρια σε Επι-
τρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
να μην εγκρίνουν τα εντάλματα πλη-
ρωμής, με αποτέλεσμα να παραμέ-
νουν απλήρωτοι εργαζόμενοι για πε-
ρισσότερο από τρεις μήνες”. Επιση-
μαίνει το σωματείο των εργαζομένων
(ΣΕΔΑΠ) σε ανακοίνωσή του και καλεί
την ΠΟΕ ΟΤΑ αλλά και τα υπόλοιπα
σωματεία δήμων που αντιμετωπίζουν
ανάλογα προβλήματα να στηρίξουν
και να συμμετέχουν στην απεργιακή
συγκέντρωση της Πέμπτης. 

Κλιμάκωση

“Tην Τρίτη και την Τετάρτη το σω-
ματείο οργανώνει περιοδείες σε
όλους τους χώρους δουλειάς του Δή-
μου. Την Πέμπτη το πρωί θα περι-
φρουρήσουμε όλους τους χώρους.
Στις 9πμ θα βρεθούμε οι απεργοί
στην γενική συνέλευση στο δημαρ-
χείο ώστε όλοι μαζί να αποφασίσουμε
την συνέχεια του αγώνα. Εμείς από
την Σκουπιδιάρα προτείνουμε κλιμά-
κωση με 48ωρη και προοπτική την

απεργία διαρκείας. Θα προτείνουμε
την δημιουργία απεργιακού ταμείου
και την εκλογή απεργιακής επιτρο-
πής. Ζητάμε την συμπαράσταση από
όλους τους εργαζόμενους και τα σω-
ματεία τους. Ο αγώνας ενάντια στις
απολύσεις είναι κοινός για όλους” δή-
λωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Κώστας Μεγαγιάννης, εργαζόμενος
στο δήμο Αγ. Παρασκευής.

Συγκέντρωση στο Α'Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών, καλεί η
ΠΟΕ ΟΤΑ την Παρασκευή 10/11, στις
9πμ. Για 9η φορά, τα 35 μέλη του Γε-
νικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ του
2011, δικάζονται για τις μαζικές απερ-
γιακές κινητοποιήσεις εκείνου του
Νοέμβρη, με την κατηγορία της... ρύ-
πανσης του περιβάλλοντος! “Το μή-
νυμα που στέλνουμε είναι πως δεν
υποκύψαμε ποτέ και δεν θα υποκύ-
ψουμε στους εκβιασμούς, στις απει-
λές και στην τρομοκρατία, από οπου-
δήποτε και εάν προέρχονται. Θα συ-
νεχίσουμε αμείωτους τους μαζικούς
αγώνες μας, μέχρι να ανατραπεί η
πολιτική των μνημονίων” τονίζει σε
ανακοίνωσή της η ομοσπονδία. 

24ωρη απεργία στο Δήμο Αγ.Παρασκευής

ΚΕΕΡΦΑ Βόλου



Τ
ην Κυριακή 17 Δεκέμβρη
στις 10πμ στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου της Αθή-

νας, ο Συντονισμός ενάντια στα
μνημόνια, προχωράει σε πανελλα-
δική συνέλευση. Είναι μια πρωτο-
βουλία που γίνεται σε μια πολύ
κρίσιμη συγκυρία.

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέ-
ρει στη βουλή τον αντιαπεργιακό
νόμο που χτυπάει τον συνδικαλι-
σμό στα πρωτοβάθμια σωματεία.
Έχουν συμφωνήσει με την Τρόικα
ότι πλέον για να κηρύξει ένα πρω-
τοβάθμιο σωματείο απεργία πρέ-
πει να εξασφαλίσει το 50% συν 1
των εγγεγραμμένων μελών του.
Προσπαθούν έτσι να δώσουν ένα
αποφασιστικό χτύπημα στη συλλο-
γικότητα των εργαζόμενων στη βά-
ση, τα πρωτοβάθμια σωματεία που
την τελευταία δεκαετία δεν έχουν
αφήσει καμία μνημονιακή επίθεση
αναπάντητη. Μαγειρεύουν νέες πε-
ρικοπές, και μια σειρά ιδιωτικοποι-
ήσεων και για να το πετύχουν θέ-
λουν στην πραγματικότητα να απα-
γορεύσουν τη δυνατότητα για

απεργία. 
Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια

σειρά από αγώνες. Οι εργαζόμενοι
στην Υγεία είναι στην πρώτη γραμ-
μή της σύγκρουσης απαιτώντας
μαζικές προσλήψεις και τώρα
μπαίνουν στην σύγκρουση και οι
συμβασιούχοι εργαζόμενοι, διεκδι-
κώντας μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, και να μην απολυθεί κανείς. 

Αγώνας

Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση σε ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ,
συγκοινωνίες της Αθήνας γίνεται
κεντρική την επόμενη περίοδο. Οι
αγώνες για συλλογικές συμβά-
σεις, από τον ΟΤΕ μέχρι τον επισι-
τισμό, για αυξήσεις σε μισθούς εί-
ναι σε εξέλιξη. Η σύγκρουση των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ και την
Εθνική τράπεζα για να σώσουν τα
ταμεία τους από την καταστροφή. 

Όλες αυτές τις μάχες θέλουμε
να τις φέρουμε μαζί, στον ίδιο χώ-
ρο για να συζητήσουμε, να ανταλ-
λάξουμε εμπειρίες αλλά πάνω απ’
όλα για να οργανώσουμε από κοι-

νού τα επόμενα αγωνιστικά βήμα-
τα για να σταματήσουμε αυτές τις
επιθέσεις. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια στα
μνημόνια, κουβαλάει μια μεγάλη
εμπειρία. Την προηγούμενη χρο-
νιά, στήριξε όλα τα μαχόμενα κομ-
μάτια, από τους εργαζόμενους
στην ΕΥΔΑΠ και τους συμβασιού-
χους της ΕΥΑΘ, μέχρι τους εργα-
ζόμενους στις συγκοινωνίες. Το
Συντονιστικό των νοσοκομείων,
πρωτοστάτησε στην οργάνωση
των μαχών σε κάθε νοσοκομείο
πανελλαδικά. Στηρίξαμε τις μάχες
σε εργοστάσια, από τους μετανά-
στες εργάτες στην Γεωργίου ΑΕ
στην Αυλώνα, μέχρι την ΙΝΤΡΑ-
ΚΟΜ και μια σειρά από μικρούς
εργατικούς χώρους από την Βόν-
ταφον στον Πειραιά μέχρι το βεν-
ζινάδικο της Shell στα Βριλήσσια. 

Τώρα ξεκινήσαμε καμπάνια για
την οργάνωση των συμβασιούχων
σε κάθε χώρο για μόνιμη και στα-
θερή δουλειά ενάντια στις απολύ-
σεις και την ανακύκλωση της
ανεργίας και καμπάνια για τον αν-
τιαπεργιακό νόμο. Μέσα από την
πανελλαδική συνέλευση του Συν-
τονισμού βάζουμε να συνεχίσουμε
να στηρίζουμε τους αγώνες που
ξεπηδάνε και να οργανώσουμε
από τα κάτω ακόμη καλύτερα
όλους τους εργατικούς χώρους.

Tάσος Αναστασιάδης

Σ
τις συνθήκες που βρισκόμαστε ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια είναι ανα-
γκαίος. Είναι η προσπάθεια να βρεθούν

μαζί συνδικαλιστές αγωνιστές από όλα τα
κομμάτια της αριστεράς που δίνουν μάχη απέ-
ναντι στα νέα αντεργατικά μέτρα που μας
φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με βάση
την τρίτη αξιολόγηση. 

Έχουμε μπροστά μας το νέο συνδικαλιστικό
νόμο που στην ουσία προσπαθεί να αποδυνα-
μώσει το εργατικό κίνημα στην βάση, στα
πρωτοβάθμια σωματεία. Σε εμάς στην ΕΥΔΑΠ
με την αναπροσαρμογή των συνδικαλιστικών
αδειών μπαίνει σε ενέργεια το άρθρο για τις
ομαδικές απολύσεις. 'Ήδη στην ΕΥΔΑΠ την
προηγούμενη περίοδο επιχείρησαν ομαδικές
απολύσεις στους υδρονομείς που προς το πα-
ρόν και με τη βοήθεια του Συντονισμού και
των αλληλέγγυων καταφέραμε να τις μπλοκά-
ρουμε.

Απέναντι στην ξεπουλημένη στάση από τις
γραφειοκρατικές ηγεσίες και την πραγματικά
ανίκανη ΓΣΕΕ, που αρνούνται να προκηρύ-
ξουν οποιαδήποτε απεργία, δεν συντονίζουν
και δεν βάζουν κανένα διεκδικητικό πλαίσιο, ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια έχει δώσει
ανάσα στο εργατικό κίνημα και όσους θέλουν
να το παλέψουν από τα κάτω. Δίνει χώρο χω-
ρίς παρωπίδες σε όλους τους αγωνιστές της
αριστεράς που θέλουν να συντονιστούν και
αυτή η προσπάθεια έχει αποτελέσματα.

Είναι χαρακτηριστικό το αποτέλεσμα της μά-
χης, που συμμετείχαμε και ως ΣΕΚΕΣ, ενάντια

στην πολυεθνική SHELL με τις απαράδεκτες
εργασιακές συνθήκες. Είναι επίσης ορατό ως
αποτέλεσμα ότι έχουμε καταφέρει μαζί με το
Συντονισμό και με όλους τους αλληλέγγυους
και τα σωματεία να αποτρέψουμε τις απολύ-
σεις των υδρονομέων. Οπότε εμείς ως ΣΕΚΕΣ
συμμετέχοντας στην μεγάλη προσπάθεια
έχουμε μόνο καλά λόγια να πούμε για το Συν-
τονισμό Ενάντια στα Μνημόνια που αποδει-
κνύει στην πράξη πως φέρνει αποτελέσματα.

Το ΣΕΚΕΣ κλείνει 10 χρόνια. Όταν ξεκινήσα-
με αποφασίσαμε πως χρειαζόμαστε μια άλλη
συνδικαλιστική δράση που χωρίς να απεμπο-
λεί τα εργατικά μας συμφέροντα να δίνει ση-
μασία στην εξωστρέφεια προς την κοινωνία.
Συνεχίζουμε να κάνουμε κάλεσμα σε ευρύτε-
ρες δυνάμεις για να παλέψουμε ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορείς να λες πως το νε-
ρό είναι αγαθό και την ίδια στιγμή να το κό-
βεις σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν. 

Μετά από 7 χρόνια έχουμε καταφέρει να
πιέσουμε την ομοσπονδία να πάρει την ιστορι-
κή απόφαση ότι καλύπτει συνδικαλιστικά τους
εργαζόμενους να μην κόβουν το νερό, κατα-
φέραμε και οργανώσαμε αντιφασιστική εκδή-

λωση μέσα στην ΕΥΔΑΠ. Και όλα αυτά γίνον-
ται χωρίς να ρίχνουμε νερό στο κρασί μας αλ-
λά παλεύοντας και παρασύροντας τις ηγε-
σίες. Η δουλειά που κάνει το ΣΕΚΕΣ είναι εξω-
στρεφής, συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις σε
όλη την Ελλάδα και όσο μας επιτρέπουν οι δυ-
νάμεις μας είμαστε αλληλέγγυοι σε άλλα σω-
ματεία και άλλους φορείς.

Κλειδί

Στο ΣΕΚΕΣ νομίζουμε ότι πρέπει να βγούμε
από το κουτάκι του εργασιακού μας χώρου.
Να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας σε
άλλους κλάδους γιατί έχει αποδειχθεί από την
τελευταία 7ετία ότι όποιος πάλεψε μόνος του
καταφέρανε με τον κοινωνικό αυτοματισμό να
το απομονώσουν. 

Έτσι κάναμε και στο θέμα που τρέχει με τις
απολύσεις των υδρονομέων. Για εμάς είναι
προφανές ότι πρόκειται για μια ειδικότητα
που είναι το κλειδί της ιδιωτικοποίησης. Αν
πρέπει να γίνει μια επισκευή ο υδρονομέας
πρέπει να κλείσει για να μην τρέχουν τα νερά.
Αυτό είναι το κέντρο της υδρονομής. Αν τους
απολύσεις είναι σαν να έχεις ένα αεροπλάνο

χωρίς πιλότο. Παρότι παλεύουν 8 χρόνια στα
δικαστήρια δεν έχουν βγάλει άκρη. Φτιάξανε
μια επιτροπή από τα κάτω καταφέρνοντας να
πιέσουν τη διοίκηση να υποχωρήσει. Στη συ-
νέχεια η ίδια η διοίκηση άλλαξε γνώμη και πα-
ρά τις αντίθετες γνωματεύσεις των υπηρεσια-
κών παραγόντων τους έστειλαν τα απολυτή-
ρια στο σπίτι. 

Ως ΣΕΚΕΣ δεν περιμέναμε ούτε την ομο-
σπονδία, ούτε τα σωματεία για να βγάλουμε
κάλεσμα για συγκέντρωση, μαζέψαμε τον κό-
σμο στο κεντρικό κτήριο του Περισσού και με
παρέμβαση των αλληλέγγυων συναδέλφων
μας και του Συντονισμού που ήρθε με κόσμο
και με ψηφίσματα από άλλα σωματεία κατα-
φέραμε από την διοίκηση να τους κρατήσει.
Το ίδιο κάναμε όσες φορές ήταν αναγκαίο.
Πλέον οι συνάδελφοι κλείνουν τον πρώτο χρό-
νο και τις τελευταίες μέρες όλα δείχνουν πως
βαδίζουμε προς λύση, όχι απλά με ανανέωση
των συμβάσεων αλλά με μονιμοποίηση των
συναδέλφων. Αν όλα πάνε καλά αυτή θα είναι
μια μεγάλη νίκη για το εργατικό κίνημα, όμως
δεν θα γινόταν να πετύχουμε χωρίς την συν-
τονισμένη δράση με άλλους κλάδους εργαζο-
μένων. 

Γι' αυτό ως ΣΕΚΕΣ καλούμε στις 17 Δεκέμ-
βρη όλους τους εργαζόμενους και όλους τους
αγωνιστές που δεν μπορούν να βρουν άλλη
διέξοδο από τις συνδικαλιστικές γραφειοκρα-
τικές ηγεσίες να έρθουν και όλοι μαζί να παλέ-
ψουμε από τα κάτω. 

Μανώλης Μαστοράκης

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Συνέλευση
αντίστασης

ΣΕΚΕΣ   Ο Συντονισμός 
είναι αναγκαίος
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