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Αθήνα 5 Δεκέμβρη. Απεργιακό συλλαλητήριο ενάντια 
στην “τροπολογία” που χτυπάει τα πρωτοβάθμια σωματεία
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Θέλουμε “κατασχέσεις” τραπεζών -

Η
μάχη κατά των πλειστηρια-
σμών ήρθε έντονα στην επι-
καιρότητα μετά τις κινητο-

ποιήσεις της περασμένης Τετάρτης
στα Ειρηνοδικεία της χώρας και την
άγρια αστυνομική καταστολή στη
διαμαρτυρία της Αθήνας με ρίψη χη-
μικών ακόμα και μέσα σε κλειστό
χώρο.

Το αφήγημα της κυβέρνησης λέει
ότι οι πλειστηριασμοί αφορούν με-
γαλοοφειλέτες με ακίνητα μεγάλης
αξίας, πλούσιους κακοπληρωτές
που πρέπει επιτέλους να πληρώ-
σουν για τα χρέη τους. Με αυτό το
επιχείρημα μάλιστα επιτίθεται στους
διαδηλωτές που αντιδρούν, υποστη-
ρίζοντας ότι ενεργούν υπέρ των
πλουσίων. Όπως δήλωσε ο Κοντο-
νής μετά την κινητοποίηση της Τε-
τάρτης «αυτοί που διαμαρτύρονταν,
διαμαρτύρονταν μπροστά σε ακίνη-
το ενός κακοπληρωτή που εμπλέκε-
ται και στα σκάνδαλα του χρηματι-
στηρίου» και τους κάλεσε «να στα-
ματήσουν να λειτουργούν ως πο-
λιορκητικός κριός των μεγαλοοφει-
λετών με τις βίλες και τις πισίνες
που έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξω-
τερικό».

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δια-
τείνεται ότι προστατεύει την πρώτη
κατοικία μέχρι και 300.000 ευρώ πα-
ραπέμποντας στο νόμο Κατσέλη.
Όπως δήλωσε ο Τσακαλώτος «Η
προστασία που υπάρχει μέχρι το τέ-
λος του 2018 με τον νόμο Κατσέλη-
Σταθάκη, που προστατεύεται η κα-
τοικία αξίας μέχρι 280.000 ευρώ για
οικογένειες με τρία παιδιά, είναι ση-
μαντικό μέτρο προστασίας της κοι-
νωνίας. Δίνει τη δυνατότητα πολλοί
άνθρωποι να προστατεύσουν την
πρώτη κατοικία».

Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης δεν
έχει βάση. Οι πλειστηριασμοί δεν γί-
νονται για να πληρώσουν οι πλούσι-
οι κακοπληρωτές αλλά για να μπο-
ρέσουν οι τράπεζες να απαλλαγούν
από τα “κόκκινα δάνεια” που έχουν
συσσωρεύσει -και που αποτελούν
μόνιμη απειλή που μπορεί να τις τι-
νάξει στον αέρα. Αυτό μπορεί να
πλήξει ένα πολύ μικρό κομμάτι
πλουσίων που τα ανεξέλεγκτα

“ανοίγματά” τους τα προηγούμενα
χρόνια δεν απέδωσαν όπως περίμε-
ναν. Αλλά δεν θα πλήξει κυρίως αυ-
τούς, που έτσι κι αλλιώς έχουν όχι
μόνο τις καλύτερες σχέσεις με τις
τράπεζες, αλλά και μεγάλες νομικές
υπηρεσίες να τους υπερασπιστούν.

Φούσκα

Οι πλειστηριασμοί θα πλήξουν
εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς αν-
θρώπους που, επειδή δεν είχαν την
οικονομική δυνατότητα να αγορά-
σουν ένα σπίτι, αναγκάστηκαν τα
προηγούμενα χρόνια, όταν οι τιμές
των ακινήτων ήταν στα ύψη, να φορ-
τωθούν στις πλάτες τους τεράστια
στεγαστικά δάνεια. Ήταν η περίο-
δος της φούσκας των ακινήτων που
δημιούργησαν οι ίδιοι οι τραπεζίτες
και εγγυήθηκαν οι κυβερνήσεις Ση-
μίτη και Καραμανλή. 

Σήμερα, μετά τις αιματηρές μνη-
μονιακές περικοπές μισθών και συν-
τάξεων, αυτές οι χιλιάδες δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στην απο-
πληρωμή τους. Ούτε βέβαια μπο-
ρούν, με τις τιμές και τις πωλήσεις
των ακινήτων στο ναδίρ, να προχω-

ρήσουν στην πώληση του σπιτιού
τους για να ξεπληρώσουν τα χρέη
τους. Εκατομμύρια ακόμα άνθρωποι
μπορούν ανά πάσα στιγμή να χά-
σουν το σπίτι τους εξαιτίας ενός
οποιουδήποτε ανεξόφλητου δανείου
-χάνοντας έτσι και τις οικονομίες, τα
εφάπαξ, τους μισθούς και τις συντά-
ξεις που μπορεί να είχαν επενδύσει
για να βάλουν «ένα κεραμίδι πάνω
από το κεφάλι τους».

Όλος αυτός ο κόσμος θα βρεθεί
σύντομα -αν δεν έχει αρχίσει να βρί-
σκεται ήδη- στο κατάλογο των πλει-
στηριασμών. Μπορεί σήμερα η κυ-
βέρνηση να παρουσιάζει έναν κατά-
λογο από βίλες και μεζονέτες που
αυτή τη στιγμή βγαίνουν στο σφυρί.
Όμως, αυτό δεν είναι παρά ένας εύ-
κολος χειρισμός για την κυβέρνηση,
μια τακτική για να αποφύγει τις άμε-
σες αντιδράσεις και να απομονώσει
το κίνημα κατά των πλειστηριασμών.
Και βέβαια οι τράπεζες δεν έχουν
κανένα λόγο να μην την διευκολύ-
νουν σε αυτή την τακτική, βάζοντας
κι αυτές πρώτα στη λίστα των πλει-
στηριασμών που απαιτούν, ακίνητα
μεγαλοοφειλετών. Από τη στιγμή

που είναι μια κυβέρνηση που τους
στηρίζει και τους ανοίγει το δρόμο,
δεν έχουν κανένα λόγο να μην ξεκι-
νήσουν από ακίνητα μεγάλης αξίας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι θα
κάνουν πίσω όταν έρθει η σειρά των
φτωχών. Το γεγονός ότι οι τράπεζες
είναι ελεύθερες να ξεφορτωθούν με
κάθε τρόπο τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια αποτελεί μνημονιακή δέσμευ-
ση. Είναι γελοίο να ισχυρίζεται η κυ-
βέρνηση ότι η άτυπη συμφωνία της
με τους τραπεζίτες για μεθοδεύσεις
στη σειρά που βγαίνουν ακίνητα στο
σφυρί θα σώσει τον κόσμο από τα
νύχια τους. Οι δηλώσεις Τζανακό-
πουλου ότι «είναι απόλυτη δέσμευ-
ση της κυβέρνησης να μην βγει σε
πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία
λαϊκής οικογένειας» δεν πρόκειται
να σταματήσουν κανένα τραπεζίτη.

Στην πραγματικότητα, η σημερινή
είναι απλά μια μεταβατική περίοδος
πριν χιλιάδες ακίνητα φτωχών και
χτυπημένων από τα μνημόνια αν-
θρώπων ακολουθήσουν το δρόμο
των πλειστηριασμών. Αυτή τη μετα-
βατική περίοδο την άνοιξε ο ίδιος ο
νόμος Κατσέλη που σήμερα η κυ-
βέρνηση εκθειάζει. Ποτέ δεν ήταν
ένας νόμος που θα προστάτευε την
πρώτη κατοικία από τους πλειστη-
ριασμούς. Το ανάποδο έκανε, τους
άνοιγε το δρόμο. Γιατί μετά την επι-
βολή των μνημονίων ήταν απαραίτη-
τος ένας νόμος που θα προετοίμαζε
ακριβώς την τεράστια αυτή επίθεση,
αλλά με έναν «ομαλό», «σταδιακό»
τρόπο. Τότε, ούτε οι τράπεζες δεν
ήθελαν πλειστηριασμούς μέσα σε
συνθήκες που η αγορά ακινήτων
ήταν στο ναδίρ. Τώρα τους θεωρούν
αναπόσπαστο κομμάτι της “ανάκαμ-

ψης”. Γι' αυτό και στο ερώτημα τι θα
γίνει μετά το 2018 που ο νόμος αυ-
τοκαταργείται, η κυβέρνηση δεν έχει
καμιά απάντηση.

Η κυβερνητική πολιτική σημαίνει
πλήρη υποταγή στις απαιτήσεις των
τραπεζών για τη διάσωσή τους. Ο
Τσακαλώτος το έκφρασε με τον κα-
λύτερο τρόπο όταν είπε ότι «πλει-
στηριασμοί δεν χρειάζονται μόνο για
να έχουμε καλές τράπεζες αλλά και
για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς
λόγους». Το ίδιο είχε πει παλιότερα
και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Δραγασάκης: “Οι τράπεζες έχουν
πάψει να είναι τράπεζες”. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει να τις
κάνει ξανά τράπεζες με κεφαλαία
γράμματα.

Σωματεία

Απέναντι σε αυτή την κατρακύλα,
χρειάζεται να συγκροτηθεί ένα πλα-
τύ κίνημα από τα σωματεία στις γει-
τονιές, τις δημοτικές κινήσεις, όλες
τις συλλογικότητες και τους φορείς
για να μην εφαρμοστεί η επίθεση.
Όχι μόνο με την παρουσία στα ειρη-
νοδικεία και τα δικαστήρια, αλλά για
να μην προχωρήσουν οι κατασχέ-
σεις. Και με στόχο ένα μαζικό απερ-
γιακό κίνημα που θα φέρει την ανα-
τροπή όλης αυτής της πολιτικής. 

Αγανακτισμένοι με τις τράπεζες
δεν είναι μόνο όσοι κινδυνεύουν να
χάσουν το σπίτι τους. Είναι όλοι οι
εργαζόμενοι που έχουν δει τα μερο-
κάματα να πετσοκόβονται για χάρη
των “μνημονιακών δεσμεύσεων”. Εί-
ναι όλοι οι άνεργοι που έχουν χάσει
τις δουλειές τους καθώς οι τραπεζί-
τες έχουν κόψει τη χρηματοδότηση.
Είναι όλοι οι νεολαίοι που δεν βρί-
σκουν δουλειά. Είναι όλοι οι συντα-
ξιούχοι που βλέπουν τις συντάξεις
του να θυσιάζονται στο βωμό των
“πλεονασμάτων” για να ξεπληρώνε-
ται το χρέος προς τις τράπεζες. Εί-
ναι οι ίδιοι οι συνταξιούχοι των τρα-
πεζών που αυτές τις μέρες δίνουν
μάχη γιατί η Εθνική Τράπεζα διαλύει
το επικουρικό ταμείο τους. Ξεσηκώ-
νοντας τους τραπεζοϋπάλληλους
μπορούν να χτυπήσουν τους τραπε-
ζίτες μέσα στην έδρα τους.

Εκεί βρίσκεται η δύναμη για να
σταματήσουμε τη λεηλασία. Στη
σύνδεση όλων αυτών των αντιστά-
σεων ώστε να φτάσουμε σε ένα κί-
νημα που θα βάλει χέρι στις τράπε-
ζες αντί να απλώνουν χέρι οι τραπε-
ζίτες στα σπίτια μας και στις ζωές
μας. Η γενική απεργία στις 14 Δε-
κέμβρη είναι ένας τέτοιος σταθμός.

Λένα Βερδέ

Ενισχύστε
την ΚΕΕΡΦΑ
Προμηθευτείτε 
το ημερολόγιο της

όχι συντάξεων και σπιτιών

Συγκέντρωση συνταξιούχων στα Κεντρικά της Εθνικής



Η
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα περηφα-
νεύεται ότι πάει να σπάσει το ρεκόρ για
το πιο γρήγορο κλείσιμο μνημονιακής

αξιολόγησης από τότε που ξεκίνησαν τα μνη-
μόνια. Η συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ τη
Δευτέρα έδωσε την έγκρισή της “μετά από μια
πολύ σύντομη συζήτηση” καθώς η κυβέρνηση
δεσμεύτηκε ότι προχωράει να περάσει όλα τα
“προαπαιτούμενα” από τη Βουλή μέσα στο Δε-
κέμβρη και στις αρχές Γενάρη. Ο Μοσκοβισί
και ο Ρέγκλινγκ είπαν τα καλύτερα λόγια για
την Ελλάδα. Και οι υπουργοί Οικονομικών της
Ευρωζώνης αποφάσισαν ότι διάδοχος του
Ντάισελμπλουμ στην προεδρία τους θα είναι ο
Πορτογάλος Μάριο Σεντένο που είχε τη στήρι-
ξη και της ελληνικής κυβέρνησης.

Όλο “επιτυχίες” λοιπόν, στρωμένο το κλίμα
για να ψηφιστούν όχι μόνο οι θηριώδεις περι-
κοπές του προϋπολογισμού αλλά και η επίθεση
στα πρωτοβάθμια σωματεία και τη δυνατότητά
τους να αποφασίζουν απεργίες. Κάπως έτσι
πήρε το δρόμο για τη Βουλή το βράδυ της
Δευτέρας η τροπολογία Αχτσιόγλου-Σπίρτζη
που δυσκολεύει την κήρυξη απεργίας. Αλλά
πριν από τα μεσάνυχτα είχε αποσυρθεί “για να
κατατεθεί εκ νέου σε επόμενο νομοσχέδιο, με-
τά από νομοτεχνικές βελτιώσεις” σύμφωνα με
“πηγές του υπουργείου”.

Αντιστάσεις

Στην πραγματικότητα, όλες οι κυβερνητικές
μεθοδεύσεις, η αιφνιδιαστική κατάθεση τροπο-
λογίας σε άσχετο νομοσχέδιο, η καλλιέργεια
κλίματος, όλα τα συνηθισμένα κόλπα των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων που τώρα έχει υιοθε-

τήσει και ο Τσίπρας δεν κατάφεραν να αποφύ-
γουν τις εργατικές αντιστάσεις, την άμεση κή-
ρυξη στάσεων εργασίας και το κάλεσμα ενωτι-
κών συγκεντρώσεων από όλο το φάσμα της
αριστερής αντιπολίτευσης.

Το μήνυμα που βγήκε μέσα από όλη αυτή
την εξέλιξη είναι ξεκάθαρο. Οι αντεργατικές
επιθέσεις δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από
χαζοχαρούμενες διαβεβαιώσεις ότι τώρα την
ηγεσία του Γιούρογκρουπ την ανέλαβε ο “Κρι-
στιάνο Ρονάλντο” της πορτογαλικής οικονο-
μίας και όλα θα πάνε καλά. Η κυβέρνηση φο-
βάται τις εργατικές αντιστάσεις και στο χέρι
μας είναι να τις κάνουμε πιο δυνατές, ενωτικές
και αποφασιστικές.

Όση απογοήτευση κι αν έχει σπείρει ο Αλέ-
ξης Τσίπρας με τις προδοσίες των προσδοκιών
του κόσμου που τον ψήφισε και με το πέρασμά

του στο μνημονιακό στρατόπεδο, η εργατική
αγανάκτηση δεν έχει κοπάσει και αναζητάει ευ-
καιρίες για να ξεσπάσει και να εκφραστεί προς
τα αριστερά. Το ζητούμενο είναι να μπορεί η
Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ να οργανώνει
αυτές τις ευκαιρίες. Αυτή είναι η πρόκληση για
το ΚΚΕ, τη ΛΑΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Άμεσα, η επι-
τυχία της πανεργατικής απεργίας στις 14 Δε-
κέμβρη θα είναι όχι μόνο συνδικαλιστικό αλλά
και πολιτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Εργατική Αλληλεγγύη και το ΣΕΚ στηρίζουν
με όλες τις δυνάμεις τους αυτή την προοπτική.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί
www.socialismfrombelow.gr

Στα 16.680 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόμρη-
σης της Εργατικής Αλληλεγγύης
τη βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που
άρχισαν να συγκεντρώνουν από
τις εξορμήσεις τους, ενδεικτικά,
60 ευρώ από την εφορία και το
ΙΚΑ Κυψέλης, 42 ευρώ από τον
Πειραιά, 60 ευρώ απο το Κουκά-
κι, 20 από τα Πετράλωνα, 13
στην πλατεία Λαμπράκη στη
Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε επι-
πλέον τους Μαρία Μ., Αγγελική
Π., Κώστα Τ., Γιάννη Σ. και Γιώρ-
γο Κ. που γράφτηκαν συνδρομη-
τές καθώς και για τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις: Γιάννης Τ.
300 ευρώ, Αντώνης Κ. 100 ευρώ,
Ηλίας Κ. και Σπύρος Μ. από 50,
από 30 ευρώ Πάνος Π., Αγγέλα
Χ., Χρήστος Β., Μαρία Ν., από 20
ευρώ Γιούλη Κ., Θένια Α., Γιώρ-
γος Ψ., Δημήτρης Τ., Αντώνης
Α., Νεκτάριος Χ., Γιάννης Σ.,
Άσπα Σ., από 15 ευρώ Βασίλης
Μ., Σωκράτης Τ., Νίκος Α. και
Κώστας Τ., από 10 ευρώ Βάσω
Α., Μαρία Β., Ειρήνη Φ., Δημή-
τρης Λ., Ορφέας Μ., Αντρέας Ζ.,
Νίκος Β. και Μαρία Μ.

Τις επόμενες μέρες οι σ. της
Εργατικής Αλληλεγγύης θα βρε-
θούμε σε όλους τους χώρους
και τις γειτονιές οργανώνοντας
την πανεργατική απεργία στις
14/12. Ενισχύστε οικονομικά κι
ελάτε να βαδίσουμε μαζί για να
νικήσει η εργατική αντίσταση!

Γρήγορη “αξιολόγηση”
αυτοί;
Πιό δυνατές
απεργίες εμείς

Υπουργείο Υγείας,
Τετάρτη 29 Νοέμβρη. 
Οι απεργοί των
νοσοκομείων
στέλνουν μήνυμα.

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 14/12
Συγκεντρώσεις

Αθήνα 11πμ πλ. Κλαυθμώνος
προσυγκέντρωση 10πμ Σταδίου και Πεσματζόγλου

Θεσσαλονίκη 11πμ ΕΚΘ
προσυγκέντρωση 10:30πμ 
Φιλίππου και Αγν.Στρατιώτη (Ρωμαϊκή Αγορά)

Χανιά 10πμ πλατεία Αγοράς



Σε 48ωρη απεργία - 13
και 14 Δεκέμβρη - επε-
κτείνει την πανεργατική
για τα μέλη της, η ΟΜΕ ΟΤΕ. Η Ομοσπονδία διεκδικεί νέα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, με αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους, ενιαίο
ωράριο και διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Η απεργία έρχεται μετά
τις προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής του ΟΤΕ, Μ.Τσαμάζ, σύμφω-
να με τις οποίες, θεωρεί παράλογα τα αιτήματα για μονιμότητα και αυ-

ξήσεις μισθών. Απειλεί
δε, ότι αν επιμείνουν οι
συνδικαλιστές στις διεκ-

δικήσεις τους, θα περικοπούν μισθοί κι επιδόματα. “Καλούμε κάθε ερ-
γαζόμενο στον Όμιλο ΟΤΕ να συνταχθεί μαζί με την Ομοσπονδία και τα
Σωματεία, δίνοντας ηχηρή απάντηση στις παράλογες απαιτήσεις της
Διοίκησης που εξακολουθεί να προκαλεί με την αταλάντευτη συμπερι-
φορά της”, απαντά από τη μεριά της η Ομοσπονδία.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12

-7 15πμ Εθνική πλ. Εθνικής
Αντίστασης
-8πμ Δήμος Ν. Ηρακλείου
-8.30πμ Δήμος Βριλήσσια
-8.30πμ Ιπποκράτειο
-9πμ Εφορία Αναξαγόρα 
-10πμ Περιφέρεια Ομόνοια
-10πμ Νομαρχία Ξάνθης
-10πμ Μεταξά
-12μες Τζάννειο
-8πμ Δημαρχείο 
Άνω Λιοσίων 
-6.30πμ Γκαράζ Δήμου 
Περιστερίου 
-9.30πμ Πολεοδομία Δήμου
Περιστερίου (Ξυλοτεχνία) 
-6.30μμ Ιδιωτικές Κλινικές
Περιστερίου (Ταξιάρχες 
& Κλινική Αθηνών)
-8πμ Δήμος Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης
-9πμ ΕΥΑΘ
-10πμ Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης
-10πμ Νοσοκομείο 
Γεννηματάς Θεσσαλονίκης
-2μμ ΟΣΕΘ
-8πμ Δημαρχείο Βόλου
-8πμ Τελωνείο Βόλου
-8πμ ΟΛΒ
-8πμ Εφορία Βόλου
-2μμ ΙΚΑ Χανίων
-6.30μμ Εσπερινό 
ΕΠΑΛ Χανίων

ΠΕΜΠΤΗ 7/12

-8πμ δήμος Καλλιθέας
-8.15πμ ΙΝΤΡΑΚΟΜ
-8πμ Ερυθρός 
-7 15 ΚΕΠΥΟ (Καλλιθέα)
-7.30πμ Γκαράζ 
Δήμου Ν. Ιωνίας
-7πμ Αγία Σοφία
-7πμ Άγιος Σάββας
-7πμ Λαϊκό 
-7πμ ΕΥΔΑΠ Ιλίσια
-7πμ Αγλαΐα Κυριακού
-11πμ Ασκληπιείο 
-10πμ Αμαξοστάσιο 
Νέας Σμύρνης
-8πμ Ευαγγελισμός
-9πμ Υπ. Ανάπτυξης
-9πμ Δημαρχείο Ν. Ιωνίας
-10.30 πμ δήμος Αθήνας
-10πμ Δήμος Νίκαιας
-11πμ Κρατικό Νίκαιας
-11πμ Δήμος Γαλατσίου
-11πμ Ακρόπολη
-11πμ 9,84
-1μμ ΤΡΑΜ Ελληνικό
-6.30μμ εξόρμηση στα 
καταστήματα  επισιτισμού
στο Γκάζι
-7.30πμ Αττικό Νοσοκομείο 
-9πμ Θριάσιο Νοσοκομείο 
-8πμ Πολεοδομία 
Άνω Λιοσίων
-10πμ Ιπποκράτειο 
Θεσσαλονίκης
-11πμ Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
-11πμ ΟΛΘ
-10πμ Νοσοκομείο Βόλου
-9πμ ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου
-7.30 ΔΕΥΑΧ
-2μμ ΣΥΖΗΤΗΣΗ στον 
Άγιο Σάββα αμφιθέατρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12

-6.30πμ ΔΕΗ Ρούφ
-6.45πμ Apollon Palace

-7πμ Κέντρο 
Μηχανογράφησης Εθνικής
-7πμ Σωτηρία 
-7.45πμ Δήμος Αθήνας
(Λιοσίων)
-8πμ ΙΚΑ Πετραλώνων
-8πμ μουσείο Ακρόπολης
-8πμ εφορία Καλλιθέας
-9πμ Δήμος Κερατσίνι
-9πμ Δικαστήρια Ευελπίδων
-9πμ Δήμος και Γκαράζ Ν
Φιλαδέλφειας
-9πμ Ογκολογικό 
-9.45πμ 42ο ΓΕΛ Γκράβας
10πμ Δημαρχείο Ζωγράφου
-10πμ Εφορία Κυψέλης
-10.30πμ Δήμος Χαλκηδόνας
-11πμ ΙΚΑ Κυψέλης
-11πμ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια
-1μμ ΕΡΤ
-1μμ Νοσοκομείο Ξάνθης
-8.30πμ Δημαρχείο 
Περιστερίου
-9πμ Υπ. Συγκοινωνιών
(Τμήμα Δυτ. Αττικής)
-10πμ Δημαρχείο Αιγάλεω 
-8πμ Δημαρχείο Αν Λιοσίων 
-9πμ ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων 
-11πμ Δημαρχείο 
Αγ. Αναργύρων 
-3.30μμ Δημόσιο ΙΕΚ 
(Μεταξουργείο)
-12μες Διοικητικοί ΑΠΘ
-12μες Δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης 
-9πμ ΔΕΗ Ηρακλείου
-10.30 Δήμος Ηρακλείου
-12μες Διοικητικοί Ηρακλείου
-10πμ Δήμος Χανίων
-2μμ Πολυτεχνείο Χανίων
-6.30μμ Νοσοκομείο Χανίων
-10πμ Νοσοκομείο Χατζη-
κώστα Ιωαννίνων
-10πμ Νοσοκομείο 
Δουρούτη Ιωαννίνων
-11πμ Δήμος Πάτρας
-11.30πμ ΕΛΤΑ Πάτρας
-1.30 μμ ΣΥΖΗΤΗΣΗ στο Γεν-
νηματάς, γραφεία σωματείου
-2μμ ΣΥΖΗΤΗΣΗ στο 
νοσοκομείο Ρίου (ΠΓΝΠ)
στο μικρό κυλικείο
-7μμ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
εργαζόμενων ΜΚΟ, στο ΕΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/12

-9πμ Αττικα

ΚΥΡΙΑΚΗ  10/12

- 1.30μμ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ιδιωτι-
κής Υγείας, στο ΕΚΑ, 
οργανώνεται από την ΑΣΚΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12

-7. 30 πμ 9ο γυμνάσιο 
Πετράλωνα
-9πμ δήμος Ταύρου
-10πμ Εφορία Χανίων
-11πμ Δήμος Πέραμα
-12 μες ΕΛΠΙΣ
-10πμ ΕΡΑ Ιωαννίνων
-10πμΔήμος Ιωαννίνων
-10πμ Νοσοκομείο Ρίου

ΤΡΙΤΗ 12/12

-8.30πμ Δήμος Μαρούσι
-11 πμ ΚΑΤ
-8πμ Βενιζέλειο 
Νοσοκομείο Ηρακλείου
-4μμ εξόρμηση στα 
καταστήματα  επισιτισμού
στη Μητροπόλεως

Εξορμήσεις Εμπρός για την Πανεργατική

Η
μέρα για ένα μαζικό απεργια-
κό ΟΧΙ στα μέτρα και τις πε-
ρικοπές των μνημονίων έφτα-

σε. Η Γενική Απεργία στις 14 Δεκέμ-
βρη θα είναι η καλύτερη απάντηση
στην κυβέρνηση και τον προϋπολογι-
σμό των περικοπών που ετοιμάζει. Κι
όχι μόνο. Η 14η Δεκέμβρη θα είναι
μια απεργία – απάντηση στις ιδιωτι-
κοποιήσεις, τον αντισυνδικαλιστικό
νόμο, τη διάλυση των ταμείων, τη δι-
αιώνιση της ελαστικής εργασίας.

Στην Αθήνα τα συνδικάτα καλούν
σε συλλαλητήριο στις 11πμ στην
πλατεία Κλαυθμώνος. 

Κάλεσμα για μια πανεργατική
απεργία - σταθμό για τη συνέχεια
της αντίστασης, απευθύνει ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια κι ορ-
γανώνει προσυγκέντρωση στις 10πμ,
στη συμβολή των οδών Σταδίου και
Πεσματζόγλου. Στόχος του Συντονι-
σμού είναι η συγκρότηση ενός μαχη-
τικού μπλοκ που με διακριτό τρόπο
θα παρέμβει στη συγκέντρωση των
συνδικάτων, για να βάλει την προ-
οπτική της κλιμάκωσης. Η οργάνωση
των επόμενων βημάτων θα είναι κι το
κέντρο της συζήτησης τρεις μέρες
μετά, στις 17/12 στην Πανελλαδική
Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης,
που οργανώνει ο Συντονισμός, στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθή-
νας.

Την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη πρέπει να νεκρώ-
σουν τα πάντα. 

Η κυβέρνηση για να βγάλει τα ματωμένα
πλεονάσματα, συνεχίζει την βαρβαρότητα των
περικοπών που διαλύουν εργατογειτονιές, νο-
σοκομεία, σχολεία κι ό,τι έχει απομείνει από
τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στον προϋπολογι-
σμό για το 2018 δίνουν 6 δισεκατομμύρια για
τόκους στους τραπεζίτες και χρυσώνουν το
χάπι μοιράζοντας ψίχουλα σαν “κοινωνικό μέ-
ρισμα” στους φτωχούς. Ακόμη και τα μέτρα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κόσμο
που καταστράφηκε στη Μάνδρα και τις γύρω
περιοχές, με το ζόρι αγγίζει τα 300 εκατομμύ-
ρια. Η κρατική επιχορήγηση στην πρωτοβάθ-
μια περίθαλψη μειώνεται 68,15%. Η επιχορή-
γηση για τα δημόσια νοσοκομεία το 2018 μει-
ώνεται κατά 28,62%. Και βέβαια συνεχίζεται
το πάγωμα των προσλήψεων, που σημαίνει ότι
οι δήμοι, τα σχολεία και τα νοσοκομεία θα συ-
νεχίζουν να ρημάζουν χωρίς προσωπικό και
τα όποια μπαλώματα θα γίνονται με “ανακυ-
κλούμενους” συμβασιούχους, που θα ζουν και
θα εργάζονται μέσα στην ανασφάλεια.

Την ίδια στιγμή στον προϋπολογισμό της νέ-
ας χρονιάς, η κυβέρνηση προγραμματίζει έσο-
δα περίπου 2,7 δις από ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό
σημαίνει την επιτάχυνση του ξεπουλήματος
των δημόσιων αγαθών, της ΔΕΗ, του νερού,
των συγκοινωνιών, της ΔΕΣΦΑ κλπ. Κι επειδή
κυβέρνηση και δανειστές ξέρουν τη δύναμη
που μπορεί να μπλοκάρει όλα αυτά, ετοιμά-
ζουν τον νόμο που θα εμποδίζει σε βαθμό απα-
γόρευσης το δικαίωμα των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων να κηρύσσουν απεργία. Ταυτόχρονα
είναι σε εξέλιξη οι συνέπειες των μνημονιακών
μέτρων αλλά και οι αντιστάσεις που έχουν αυ-
τές έχουν ανοίξει. Η διάλυση των επικουρικών
ταμείων και το κόψιμο στις συντάξεις, οι απο-
λύσεις των συμβασιούχων, οι πλειστηριασμοί
και το πιο δραματικό από όλα, η κατάρρευση
εργατογειτονιών ολόκληρων όπως αυτές στη
Δυτική Αττική, με αποτέλεσμα δεκάδες νε-
κρούς κι ανυπολόγιστες καταστροφές.  

Γι'αυτό και δεν χωράει καμία υποτίμηση για
τη σημασία της απεργίας στις 14/12. Η φιλο-
λογία περί “εθιμοτυπικής απεργίας” όχι μόνο
απέχει από την πραγματικότητα, αλλά ακόμα
κι αν έρχεται από τα αριστερά, καμιά βοήθεια
δεν προσφέρει στο εργατικό κίνημα. Καθόλου

δεδομένο δεν ήταν ότι τα τριτοβάθ-
μια συνδικάτα, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ,
θα προχωρούσαν σε πανεργατική
απεργία. Η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία αναγκάστηκε να προχωρήσει
στην προκήρυξη της πανεργατικής,
κάτω από την πίεση που έβαλαν μια
σειρά γεγονότα του τελευταίου δια-
στήματος. Η οργή για τις περικοπές
που έφερε την καταστροφή σε Μάν-
δρα και Νέα Πέραμο, οι προσπάθειες
για οργάνωση των ελαστικά εργαζό-
μενων στα νοσοκομεία, στα υπουρ-
γεία και αλλού, οι κινητοποιήσεις για
μαζικές προσλήψεις και μόνιμη εργα-
σία για όλους, ο ξεσηκωμός των συν-
ταξιούχων στις τράπεζες, οι πρωτο-
βουλίες συντονισμού και οι απεργια-
κές κινητοποιήσεις στις συγκοινωνίες
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, η κόν-
τρα με την αξιολόγηση που επεκτά-
θηκε σε όλο το δημόσιο, είναι μόνο
μερικές από τις αντιστάσεις που έφε-
ραν την πανεργατική απεργία.

Μάχες

Στις 14 Δεκέμβρη θα είναι μια πρώ-
της τάξης ευκαιρία να συνδεθούν
όλες αυτές οι μάχες σε ένα μεγάλο
απεργιακό ποτάμι που θα δώσει νέα
ώθηση κι αυτοπεποίθηση για την κλι-
μάκωση των αγώνων στη συνέχεια. 

“Γι’ αυτό χρειάζεται να σημάνει ξε-
σηκωμός σε κάθε χώρο” λέει η προκήρυξη
του Συντονισμού για την οργάνωση της πα-
νεργατικής. “Με εξορμήσεις συσκέψεις, πε-
ριοδείες συνελεύσεις να οργανώσουμε την
μαζική συμμετοχή όλων των χώρων στην
απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
Και η επιτυχία της πανεργατικής θα δώσει
στήριγμα στους αγώνες που ανοίγονται όλη
την επόμενη περίοδο για μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού σε σχολεία δήμους και
νοσοκομεία. Για να μην περάσουν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις” συνεχίζει και προτείνει την εργατική
εναλλακτική: “η εργατική απάντηση είναι η
κλιμάκωση των εργατικών αγώνων για να μην
περάσει η νέα συμφωνία και να διαγραφεί το
χρέος. Δεν έχουμε ανάγκη αξιολογήσεις και
προϋπολογισμούς που δίνουν όλα τα λεφτά
στα ταμεία των τραπεζιτών. Η εναλλακτική λύ-
ση είναι η στάση πληρωμών και η διαγραφή
του χρέους. Να συγκρουστούμε με το Ευρώ
και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες
και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από
τον έλεγχο των εργαζόμενων”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

48ωρη στον ΟΤΕ, 13-14/12



Μ
ε μαζική συμμετοχή
των συμβασιούχων
του Υπουργείου Πολι-

τισμού, ευρεία συμπαράσταση και νίκη
του αγώνα των καθαριστών πραγματο-
ποιήθηκε η 24ωρη απεργία του Πανελ-
λήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπι-
κού του ΥΠ.ΠΟ. της 29 Νοέμβρη. 

Στην συγκέντρωση στο Υπουργείο Οι-
κονομικών συμμετείχαν με στάση εργα-
σίας ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολό-
γων, η ΠΟΕ-ΥΠΠΟ και τα πρωτοβάθμια
σωματεία μονίμου και αορίστου χρόνου
προσωπικού εκφράζοντας την έμπρακτη
αλληλεγγύη τους. Πάνω από 100 εργα-
ζόμενοι βάδισαν με πορεία στο Υπουρ-
γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπου
στην συνάντηση αντιπροσωπείας των
εργαζομένων με τον σύμβουλο της Γε-
ροβασίλη, αποσπάσαμε δέσμευση για
την καταβολή των δεδουλευμένων και
την παράταση των συμβάσεων των κα-
θαριστών του δημοσίου τομέα. 

Η σχετική τροπολογία ψηφιζόταν στις
5/12. Ταυτόχρονα αποσπάσαμε διαβε-
βαίωση για προκήρυξη νέων 18μηνων

συμβάσεων στην καθαριότη-
τα και την φύλαξη. Από την
άλλη πλευρά η ενημέρωση

που είχαμε για μόλις 2000 μόνιμες προσ-
λήψεις σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα
το 2018 δεν μας ικανοποιεί στο ελάχι-
στο. Αποκριθήκαμε ότι η πρόβλεψη αυτή
αποτελεί ανέκδοτο σε σχέση με τις
πραγματικές ελλείψεις προσωπικού. 

Το Σωματείο μας θα συμμετάσχει
στην γενική απεργία της 14ης Δεκέμβρη
και προσανατολιζόμαστε στην κήρυξη
στάσης εργασίας την επομένη μέρα 15
Δεκέμβρη, ημέρα συνάντησής μας με
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οι-
κονομικών.  

Ένα σωστό βήμα είναι η μαζική συμ-
μετοχή των εργαζομένων στην γενική
απεργία μαζί με τη μαζική συμμετοχή
στην πανελλαδική συνέλευση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια στις 17/12
για να οργανώσουμε και συντονίσουμε
τα επόμενα βήματα του εργατικού κινή-
ματος. 

Αντώνης Σκαρπέλης 
Γενικός Γραμματέας ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ 
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Μ
ε εντατικούς ρυθμούς συνε-
χίζονται οι εξορμήσεις και
οι συζητήσεις σε εργατι-

κούς χώρους που οργανώνει ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, εν
όψει της Πανεργατικής Απεργίας
στις 14 Δεκέμβρη και της Πανελλα-
δικής Συνέλευσης Εργατικής Αντί-
στασης στις 17 Δεκέμβρη.

“Το πρωί της Παρασκευής 1/12,
κάναμε εξόρμηση στην πύλη της ΕΥ-
ΔΑΠ στον Περισσό” μας λέει ο Γιώρ-
γος Π. από το Γαλάτσι. “Μοιράσαμε
μαζικά την προκήρυξη για την πα-
νεργατική απεργία και για την πανελ-
λαδική συνέλευση του Συντονισμού
στις 17 Δεκέμβρη. Συναγωνιστές ερ-
γαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ και μέλη του
ΣΕΚΕΣ, με τους οποίους συναντηθή-
καμε πήραν παραπάνω προπαγανδι-
στικό υλικό για να μοιράσουν στους
συναδέλφους τους” συνέχισε.

“Mε επιτυχία συνεχίστηκαν οι
εξορμήσεις στις ιδιωτικές κλινικές
μπροστά στην πανεργατική απεργία
στις 14 Δεκέμβρη. Στο νοσοκομείο
Υγεία, το Σάββατο 2/12 , οι εργαζό-
μενοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον
για να πιάσουν ξανά το νήμα των
αγώνων” μεταφέρει στην Ε.Α ο Κώ-
στας Π., εργαζόμενος στην Ιδ.Υγεία.
Την Κυριακή 10/12, η ΑΣΚΥ, το σχή-
μα της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς στον κλάδο της Ιδιωτικής Υγεί-
ας, οργανώνει ανοιχτή συζήτηση
στο ΕΚΑ στην 13.00 με θέμα τις ερ-
γασιακες σχέσεις κ τον αντιαπερ-
γιακό νόμο. 

Φλέγοντα ζητήματα

Συζήτηση οργανώθηκε τη Δευτέ-
ρα 4/12, και στο θέατρο Σταθμός,
σε συνεργασία με την Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών. Ο Αλέξης
Μ. μεταφέρει: “Στη συζήτηση συμ-
μετείχαν πάνω από 20 ηθοποιοί και
όλοι πήραν μέρος στην κουβέντα.
Εκτός από τα κεντρικά ζητήματα
όπως οι περικοπές που φέρνει ο
προϋπολογισμός ή ο αντισυνδικαλι-
στικός νόμος, συζητήσαμε και για
φλέγοντα ζητήματα του κλάδου
όπως η ΣΣΕ και η διεκδίκηση να θε-
ωρούνται και να πληρώνονται ως
ηθοποιοί όλοι όσοι πατάνε στο σανί-
δι. Αυτό γιατί οι εργοδότες συνηθί-
ζουν να παίρνουν νέα παιδιά από τις
δραματικές σχολές και να μην τα
πληρώνουν εν είδη πρακτικής. Όλοι
συμφώνησαν για τη σημασία της
απεργίας και θα συμμετέχουν στο
κάλεσμά μας. Μεταξύ άλλων απο-
φασίσαμε να φτιάξουμε επιτροπή
αγώνα για να επεμβαίνουμε άμεσα
όπου προκύπτουν εργασιακά ζητή-
ματα και παρακινήσαμε όλους τους
νέους συναδέλφους να γραφτούν
στο σωματείο”.

Ξεσηκώνουμε
τους χώρους

Κάτω τα χέρια απ’ τα σωματεία
Ά

ρον άρον έφερε την αντιαπεργιακή τρο-
πολογία στη Βουλή η κυβέρνηση, άρον
άρον την απέσυρε μετά από λίγες ώρες

υπό το βάρος των αντιδράσεων.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4/12 προσπάθη-
σαν να φέρουν την τροπολογία όσο πιο αθόρυ-
βα γινόταν, σε άσχετο νομοσχέδιο, με σκοπό να
την ψηφίσουν την επόμενη μέρα. Με το που μα-
θεύτηκε το ίδιο βράδυ, σήμανε συναγερμός. Η
ΑΔΕΔΥ κήρυξε στάση εργασίας σε όλο το δη-
μόσιο για το επόμενο πρωί, και κάλεσε σε συλ-
λαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στο ίδιο
μέρος κάλεσαν το ΠΑΜΕ, ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και μια σειρά
πρωτοβάθμια σωματεία. Τελικά λόγω της άμε-
σης κινητοποίησης και της κατακραυγής, η κυ-
βέρνηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα ανακοίνωσε
ότι αποσύρει την τροπολογία για να τη φέρει σε
επόμενο νομοσχέδιο “μετά από νομοτεχνικές
βελτιώσεις και θετικές τροποποιήσεις”.  

Η αντιαπεργιακή τροπολογία προέβλεπε ειδι-
κή απαρτία κατά τις γενικές συνελεύσεις πρω-
τοβάθμιων σωματείων τα οποία για να αποφασί-
σουν την κήρυξη απεργίας θα πρέπει να έχουν
παρόντα και σύμφωνα με την απεργιακή πρότα-
ση, τουλάχιστον το 50% των οικονομικά τακτο-
ποιημένων μελών του. Ουσιαστικά με την τρο-
πολογία αυτή σχεδόν απαγορεύει σε ένα πρω-
τοβάθμιο σωματείο την κήρυξη απεργίας, κα-
θώς για σωματεία πανελλαδικής εμβέλειας, ή
με χιλιάδες μέλη, ή με εργαζόμενους σε επιχει-
ρήσεις που δουλεύουν σε κυλιόμενες βάρδιες
επί 24ώρου βάσεως κλπ, τα εμπόδια που θέτει
είναι τεράστια.

Ακόμα χειρότερα, μέσα στην τροπολογία
υπήρχε και η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία
σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ο εργο-
δότης θα αποζημιώνει τον εργαζόμενο μόνο αν
αποδεικνύεται δικαστικά δόλος από τη μεριά
του αφεντικού!

Είναι προφανές ότι με τον αντιαπεργιακό νό-
μο θέλουν να ξεμπερδεύουν με τη δύναμη που

σταθερά κοντράρει όλες τις αντεργατικές με-
ταρρυθμίσεις. Του οργάνου συλλογικής δρά-
σης των εργατών, του πρωτοβάθμιου σωματεί-
ου. Η άμεση απόσυρση της τροπολογίας είναι
δείγμα της ίδιας αυτής δύναμης.

Μαζικό συλλαλητήριο

Μια γεύση πήραν με το μαζικό ενωτικό συλ-
λαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι
της Τρίτης 5/12. Η Σταδίου πλημμύρισε από
εκατοντάδες απεργούς που διαδήλωσαν μέχρι
τη Βουλή. Μπροστά το πανό της ΑΔΕΔΥ με
σύνθημα “Κάτω τα χέρια από την απεργία” κι
ακολουθούσαν η ΠΕΝΕΝ, ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια, τα σωματεία του Γεννημα-
τάς, του Αγ.Σάββα, των εργαζόμενων στο Βυ-
ζαντινό Μουσείο, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της Πρωτο-
βουλίας Πρωτοβάθμιων Σωματείων, του ΜΕΤΑ,
του ΠΑΜΕ  των Οικοδόμων, του Εργατικού Κέν-
τρου Λαυρίου και πολλών ακόμα. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας μιλήσαμε με
τον Κώστα Καταραχιά, πρόεδρο του Συλλόγου
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγ.Σάββας:
“Εδώ και καιρό έχουμε ανοίξει τη συζήτηση στο
νοσοκομείο σχετικά με τον αντιαπεργιακό νόμο

που ετοιμάζουν, δηλώνοντας καθαρά ότι δεν θα
τον αφήσουμε να περάσει. Ο νόμος αυτός θέλει
να καταργήσει τη δράση των πρωτοβάθμιων
σωματείων. Εμείς ως πρωτοβάθμιο σωματείο,
όλα τα τελευταία χρόνια, έχουμε παίξει κεντρι-
κό ρόλο για να κινηθεί απεργιακά συνολικά ο
κλάδος της δημόσιας Υγείας. Στα πρωτοβάθμια
σωματεία χτυπάει η καρδιά της εργατικής τά-
ξης. Από εκεί ξεκινάνε οι πιέσεις που αναγκά-
ζουν τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τις Ομοσπονδίες
να κηρύσουν γενικές απεργίες. Αυτό φοβούνται
οι δανειστές και η κυβέρνηση. Το ότι πάνε να
χτυπήσουν τα πρωτοβάθμια σωματεία είναι
δείγμα της δύναμης που έχουμε. Το ότι το απο-
σύρανε στα γρήγορα είναι επίσης δείγμα της
ίδιας δύναμης. Μπορούμε να κλιμακώσουμε και
να τους αναγκάσουμε να τα πάρουν όλα πίσω.
Η συνέχεια είναι η πανεργατική απεργία στις 14
Δεκέμβρη. Θα πρέπει να είναι μια απεργία σει-
σμός. Θέλουμε να είναι αφετηρία κλιμάκωσης
για κάθε κλάδο και μάχη που έχει ανοίξει. Και
τα βήματα για αυτή την κλιμάκωση θα τα συζη-
τήσουμε στην Πανελλαδική Συνέλευση που ορ-
γανώνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
στις 17 Δεκέμβρη”.

Σ.Μ.

ΥΠΠΟ

Εκλογές πραγματοποιούνται σε μια σειρά σωματεία αυ-
τή την εβδομάδα. 

Οι εργαζόμενοι στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης ψη-
φίζουν στις 6/12. Ο Νίκος Χατζάρας από το αντικαπιταλι-
στικό δίκτυο “Σκουπιδιάρα”, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
της Αγωνιστικής Ενότητας.

Στο Σύλλογο Δασκάλων “Αθηνά” οι εκλογές θα γίνουν στις
7/12. Από το αντικαπιταλιστικό δίκτυο “Η Τάξη μας”, ο Νίκος
Κουράκης, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της Παρέμβασης. 

Την ίδια μέρα ψηφίζουν οι δάσκαλοι της Ξάνθης. Ο Τζε-
μαλί Μιλιαζήμ από την “Τάξη μας” συμμετέχει στο ψηφο-
δέλτιο της Αριστερής Αγωνιστικής Κίνησης.

Στις 12 και 13 Δεκέμβρη γίνονται εκλογές στο σωματείο
του νοσοκομείο Αττικό. Ο Σπύρος Στάικος από το αντικαπι-
ταλιστικό δίκτυο “Νυστέρι”, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
“Γαλέρα”.

Οι εκπαιδευτικοί της ΕΛΜΕ Χανίων πάνε στις κάλπες
στις 13 Δεκέμβρη. Από την “Τάξη μας”, συμμετέχουν στο
σχήμα των Παρεμβάσεων οι Δώρα Κιντή, η Σοφία Γεωργο-
κώστα και η Μαρία Καλογεράκη. 

Στις 13 Δεκέμβρη ψηφίζουν και στο σύλλογο δασκάλων
Βούλας – Βουλιαγμένης. Ο Στέλιος Γιαννούλης, μέλος της
“Τάξης μας”, συμμετέχει στο ψηφοφέλτιο της Συνεργα-
σίας για Ενότητα κι Αγώνα (Παρεμβάσεις).

Εκλογές σωματείων

5/12, Συλλαλητήριο ενάντια στον αντιαπεργιακό νόμο
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Μ
ε νέα συγκέντρωση την Τρίτη
5/12 το μεσημέρι συνέχισαν τις
κινητοποιήσεις τους οι συνταξι-

ούχοι της Εθνικής Τράπεζας για να σώ-
σουν τις συντάξεις τους, ενώ μπροστά
βρίσκεται και η οργάνωση της συμμετο-
χής τους στην Πανεργατική Απεργία
στις 14 Δεκέμβρη.

Ο αγώνας για την σωτηρία του λογα-
ριασμού επικουρικής σύνταξης (ΛΕΠΕ-
ΤΕ) των συνταξιούχων της Εθνικής βρί-
σκεται σε κρίσιμο σημείο. Από τη μία η
συνδικαλιστική ηγεσία (ΣΥΕΤΕ) έχει μπει
σε παζάρια με την διοίκηση Φραγκιαδά-
κη. Από την άλλη όμως η τεράστια πίεση
που ασκούν οι χιλιάδες συνταξιούχοι,
έχει οδηγήσει σε μπλοκάρισμα της οποι-
ασδήποτε προσπάθειας να επιβληθεί η
αποδοχή των περικοπών. Τρεις μεγάλες
συγκεντρώσεις οργανώθηκαν μέσα σε
μια μόλις εβδομάδα.

Παρά την στάση του διευθύνοντος
Φραγκιαδάκη που στη συνάντηση της
Πέμπτης 30/11 υποστήριξε πως δεν
υπάρχει καμιά άλλη λύση από την ομαλή
μεταφορά του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ
(Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
& Εφάπαξ Παροχών), οι συνεχείς κινη-
τοποιήσεις και η ασταμάτητη παρουσία
εκατοντάδων συνταξιούχων σε κάθε συνε-
δρίαση του ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων
(ΣΣΕΤΕ) έχουν κοντράρει τους συμβιβα-
σμούς που προτείνονται από την διοίκηση
της τράπεζας . 

“Προσπαθούν να εκβιάσουν τους εν ενερ-
γεία εργαζόμενους για αποδοχή του σχεδί-
ου Φραγκιαδάκη επιχειρώντας να κάνουν
δημοψήφισμα για το ΛΕΠΕΤΕ χωρίς να κα-
λέσουν Γενική Συνέλευση. Απειλούν με
“ξαφνικό θάνατο” του ΛΕΠΕΤΕ και μεθο-
δεύουν την μεταφορά όλων μας στο ΕΤΕ-
ΑΕΠ και ένταξη του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο  των ερ-
γαζόμενων στην Εθνική) στον ΕΟΠΥΥ. Από
την μεριά μας  δεν παζαρεύουμε τα χρήμα-
τα που μας χρωστάει η τράπεζα”, λέει στην

Εργατική Αλληλεγγύη η Ιωάννα Παυλοπού-
λου συνταξιούχος της Εθνικής και μέλος της
Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα Εργαζόμενων
και Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας. 

Αδίστακτοι τραπεζίτες

“Η τράπεζα οφείλει να πληρώσει το 100%
των υποχρεώσεών της στο ΛΕΠΕΤΕ αφού
πρόκειται για θωρακισμένο λογαριασμό εγ-
γυημένης απόδοσης. Πώς να μπούμε σε
συζήτηση και παζάρια με μια διοίκηση που
έχει αποδείξει στην πράξη πως δεν έχει κα-
μιά φερεγγυότητα και κανέναν ενδοιασμό
να φάει τα λεφτά που έχουν πληρώσει για
δεκαετίες οι συνταξιούχοι. Ήδη έχουμε το
παράδειγμα 572 συναδέλφων που μαζί με

την επικουρική σύνταξη χάνουν και
το Εφάπαξ τους. Οι τραπεζίτες είναι
αδίστακτοι απέναντι στις συντάξεις
μας και τα ασφαλιστικά μας δικαιώ-
ματα, θα πρέπει και εμείς να οργα-
νώσουμε τώρα σκληρούς και ουσια-
στικούς αγώνες”.

Σε προκήρυξη που κυκλοφόρησε η
Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Εργαζόμε-
νων και Συνταξιούχων Εθνικής Τρά-
πεζας μεταξύ άλλων τονίζεται ότι
“χρειάζεται απεργία διαρκείας που
να νεκρώσει την Τράπεζα. Οι συντα-
ξιούχοι μπορούμε να βοηθήσουμε
ξεσηκώνοντας με εξορμήσεις όλα τα
καταστήματα, μιλώντας με όλους
τους εν ενεργεία συναδέλφους και
πιέζοντας για το άνοιγμα του απερ-
γιακού ταμείου. Να οργανώσουμε
έναν αγώνα που θα πιέσει την ΟΤΟΕ
που κοιτάζει ατάραχη τις εξελίξεις
να προχωρήσει σε παντραπεζική
απεργία, και θα στριμώξει την μνη-
μονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
που ως τώρα αρνείται να πάρει θέση
μιλώντας για διμερές ζήτημα μεταξύ
συνταξιούχων και διοίκησης.

Χρειάζεται να γίνουν εξορμήσεις
σε καθοριστικά για την τραπεζική
λειτουργία κτήρια. Κεντρικά, μηχα-

νογραφικά, ναυτιλιακά, σε συντονισμό με
τους εν ενεργεία εργαζόμενους να παγώ-
σει κάθε λειτουργία της τράπεζας.

Χρειάζεται άμεσα να προχωρήσουμε σε
Γενικές Συνελεύσεις μέσα στο Δεκέμβρη
ώστε να αποφασίσουμε συλλογικά, με μο-
ναδικό θέμα τις αγωνιστικές αποφάσεις για
την σωτηρία του ΛΕΠΕΤΕ.

Και χρειάζεται να οργανώσουμε την συμ-
μετοχή μας στην Πανεργατική απεργία στις
14 Δεκέμβρη, να πλημμυρίσουμε τους δρό-
μους και να στείλουμε το μήνυμα σε κυβέρ-
νηση, διοίκηση και συνδικαλιστική ηγεσία
πως ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ και όχι αυτοί”.

Κυριάκος Μπάνος

Συγκέντρωση στην κεντρική
πλατεία της Φλώρινας πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα
4/12 ενάντια στην πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της
ΔΕΗ, ενώ μεγάλο συλλαλητήριο οργανώνεται την Τετάρτη 6/12 στη
Μεγαλόπολη. Οι κινητοποιήσεις καλέστηκαν από το διευρυμένο Κοι-
νό Συντονιστικό Όργανο Ενάντια στην Πώληση Μονάδων Ενέργειας
που έχει δημιουργηθεί και στη Δυτική Μακεδονία αλλά και στην Αρ-
καδία από δεκάδες τοπικούς φορείς που αρνούνται οποιοδήποτε
ξεπούλημα της παραγωγής ενέργειας στα αρπακτικά της αγοράς.

Η πώληση των λιγνιτικών μονάδων (ορυχείων, εργοστασίων πα-
ραγωγής ενέργειας, κλπ) είναι μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνη-
σης στα πλαίσια των ιδιωτικοποιήσεων που φέρνει η 3η αξιολόγη-
ση που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ήδη η διοίκηση της ΔΕΗ με τις πλάτες της κυβέρνησης προωθεί
την πώληση των μονάδων 3 και 4 της Μεγαλόπολης της μονάδας
Μελίτης 1 της Φλώρινας, ενώ προωθεί την κατασκευή νέας μονά-
δας (Μελίτης 2) από ιδιώτες στη Φλώρινα. Στόχος της κυβέρνησης
είναι η πώληση να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018

ενώ, παρά την προφορική άρνηση
των κυβερνητικών στελεχών, ήδη
έχει τεθεί υπό σχεδιασμό και η

πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων. 
Η ομοσπονδία των εργαζόμενων ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ  με ανακοινώσεις

της από τη μία διαφωνεί με την πώληση των μονάδων εξηγώντας
πως αυτό θα σημάνει τεράστιες ζημιές για την ίδια τη ΔΕΗ και αύ-
ξηση της τιμής του ρεύματος για το μέσο καταναλωτή ενώ θεωρεί
απίθανο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα πώλησης. Από την άλ-
λη κρατάει στάση αναμονής περιμένοντας τις εξελίξεις με τον πρό-
εδρο Γ. Αδαμίδη να διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει περίπτωση “να
κλείσει” τους διακόπτες και να προκηρύξει απεργία.

Είναι πολύ μεγάλο λάθος από την μεριά της ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ να περιμένει να δει τα βήματα ιδιωτικοποίησης που ήδη έχει βά-
λει μπροστά να υλοποιήσει η κυβέρνηση πριν βγει σε κινητοποι-
ήσεις. Είναι αναγκαίο η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να προχωρήσει στην υλοποίηση
της απόφασης του Κοινού Συντονιστικού Οργάνου Ενάντια στην Πώ-
ληση Μονάδων Ενέργειας που συνεδρίασε στις 21 Νοέμβρη και το
οποίο ζητάει δυναμικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις που θα σχε-
διάσει και θα δρομολογήσει η ΓΕΝΟΠ μαζί με τα σωματεία μέλη της.

Τ
η συμμετοχή τους στην απεργιακή διαδή-
λωση της 14ης Δεκέμβρη οργανώνουν
πλημμυροπαθείς κάτοικοι της Μάνδρας,

σε συνεργασία με τη νεοσυσταθείσα Πρωτοβου-
λία Αλληλεγγύης. 

Την ίδια την ημέρα της απεργίας, στις 9:30πμ
θα αναχωρήσουν λεωφορεία για το κέντρο της
Αθήνας, από το 5ο δημοτικό σχολείο Μάνδρας.

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης συγκροτήθηκε
μετά τη συγκέντρωση που οργάνωσε ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια στη Μάνδρα, το πε-
ρασμένο Σάββατο, και συμμετέχουν κάτοικοι
της περιοχής, αλλά και αλληλέγγυοι εργαζόμε-
νοι, συνδικαλιστές, δημοτικοί σύμβουλοι και εκ-
πρόσωποι σωματείων, κινήσεων και κοινοτήτων
μεταναστών. Την Κυριακή 3/12 πραγματοποι-
ήθηκε εξόρμηση στην περιοχή με το κάλεσμα
στην απεργία και το ίδιο θα επαναληφθεί την
επόμενη Κυριακή 10/12.

“Δυό βδομάδες κλείνουν από τις καταστροφι-
κές πλημμύρες στη Μάνδρα που κόστισαν τη ζωή
σε 24 ανθρώπους κι ο κόσμος εξακολουθεί να ζει
μέσα στα χαλάσματα και τις λάσπες. Οι υποσχέ-
σεις της κυβέρνησης για αποκατάσταση των ζη-
μιών δεν έχουν μεταφραστεί σε πράξη αλλά ούτε
κι αυτές για αποζημίωση των πλημμυροπαθών.
Ακόμα και γι αυτά τα ψίχουλα που υπόσχονται, οι
διαδικασίες προχωρούν με βασανιστικά αργούς,
γραφειοκρατικούς ρυθμούς. Σχολεία παραμέ-
νουν κλειστά, υπηρεσίες και οργανισμοί που είναι
υπεύθυνοι να αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης υπολειτουργούν εξαιτίας των περι-
κοπών και του μειωμένου προσωπικού. Ο κόσμος
στη Μάνδρα και στη γύρω περιοχή συνεχίζει να
φοβάται ότι με αυτούς τους ρυθμούς, η επόμενη
νεροποντή θα έχει εξίσου τραγικές συνέπειες”
καταγγέλλει η προκήρυξη της Πρωτοβουλίας Αλ-
ληλεγγύης στη Μάνδρα που καλεί στην απεργία
κι όπως σημειώνει “μόνο χάρη στην αλληλεγγύη
και την αυτοθυσία των εργαζόμενων προχωράνε
κάποια πράγματα”.

Ευθύνες

“Είναι σαφές ποιοι ευθύνονται γι αυτήν την κα-
ταστροφή. Υπεύθυνη είναι η πολιτική της λιτότη-
τας και των μνημονίων που κυνηγάει συμφωνίες
με την τρόϊκα για να ξεπληρώνεται το χρέος προς
τους δανειστές και ρημάζει κάθε υπηρεσία που
έχουν ανάγκη η εργατική τάξη και ο φτωχός κό-
σμος. Αυτή η δολοφονική, κυριολεκτικά, πολιτική
συνεχίζεται. Γι’ αυτό μαζί με την έμπρακτη αλλη-
λεγγύη, συνεχίζουμε τον αγώνα συνδέοντας τα
αιτήματα των πλημμυροπαθών με τις διεκδικήσεις
όλων των εργαζόμενων που παλεύουν. Η πανερ-
γατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη που αποφάσι-
σαν επιτέλους να καλέσουν οι ηγεσίες της ΓΣΕΕ
και της ΑΔΕΔΥ πρέπει να λειτουργήσει σαν σήμα
για ξεσηκωμό σε κάθε εργατικό χώρο αλλά και
για όλον τον κόσμο της Μάνδρας και της γύρω
περιοχής, για να διαδηλώσουμε οργανωμένα μαζί
με τα υπόλοιπα συνδικάτα και να απαιτήσουμε:
Λεφτά για τις εργατογειτονιές και όχι για τους
τραπεζίτες. Άμεσα μέτρα προστασίας για τη στέ-
γαση, τη σίτιση, την ένδυση όσων έχουν ανάγκη.
Να αποζημιωθούν στο 100% οι καταστροφές που
υπάρχουν και όχι να φορτωθούν οι κάτοικοι με
νέα δάνεια. Δωρεάν νερό, ρεύμα, μεταφορές για
όσο χρειαστεί. Κανείς εργαζόμενος που έχει πλη-
γεί ή αδυνατεί να φτάσει με ασφάλεια στο χώρο
δουλειάς του, να μη χάσει τη δουλειά του”.

Ανυποχώρητοι οι συνταξιούχοι 
της Εθνικής Τράπεζας 

Συλλαλητήρια για τη ΔΕΗ

Η Μάνδρα 
στην Πανεργατική

4/12, Κινητοποίηση έξω από τα κεντρικά της ΕΤΕ



Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απερ-
γιακή συγκέντρωση της 29ης Νοέμ-
βρη στο Υπουργείο Υγείας. Δεκάδες

συμβασιούχοι και μόνιμοι εργαζόμενοι στη δη-
μόσια Υγεία συμμετείχαν στην κινητοποίηση,
διεκδικώντας τη μονιμοποίηση όλων των ερ-
γαζόμενων που δουλεύουν με ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας.

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί από το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων, μετά από μαζική
συνέλευση που είχε πραγματοποιήσει στις 31
Οκτώβρη κι έλαβε μεγάλες διαστάσεις από
συμβασιούχους και πρωτοβάθμια σωματεία
που κινήθηκαν για την οργάνωσή της, αναγκά-
ζοντας τελικά να συμμετέχουν με στάσεις ερ-
γασίας και οι ΠΟΕΔΗΝ, ΟΕΝΓΕ και ΑΔΕΔΥ.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν εκπρόσωποι
των συμβασιούχων του Εθνικού Κέντρου Αι-
μοδοσίας και της ΥΠΕ, οι πρόεδροι των σωμα-
τείων εργαζομένων του Αγ.Σάββα, του Αττι-
κού, του ΚΑΤ και της ΠΟΕΔΗΝ, κι εκπρόσωποι
της ΑΔΕΔΥ, της ΟΕΝΓΕ και του φοιτητικού
συλλόγου ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας που βρισκόταν
σε κατάληψη. Εκτός από τα παραπάνω σωμα-
τεία, οργανωμένη παρουσία είχαν οι εργαζόμε-
νοι από το Ελπίς, το Γεννηματάς, το Δρομοκαΐ-
τειο, τον Ερυθρό, το Αγλ.Κυριακού και τον
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια.

'Οπως κατήγγειλε απεργός από την 1η ΥΠΕ,
παρά τις αντίθετες υποσχέσεις του υπουργεί-
ου, “σήμερα ανακοινώθηκαν οι πρώτες 39 απο-
λύσεις σε συμβασιούχους εργαζόμενους στην
Υγεία”.

Την ίδια ώρα απεργιακή συγκέντρωση γινό-
ταν και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, έξω απο την 3η
και 4η ΥΠΕ στον πεζόδρομο Αριστοτέλους
έδωσαν το παρόν δεκάδες συμβασιούχοι του
ΟΑΕΔ, επικουρικοί ιατροί, επικουρικό προσω-
πικό και μόνιμοι εργαζόμενοι από το Ψυχιατρι-
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Ιπποκράτειο
ΓΝΘ, το ΑΧΕΠΑ, το «Γ. Γεννηματάς», το Θεα-
γένειο και τα ΠΕΔΥ Τούμπας, Μαρτίου και Πύ-
λης Αξιού. Με πανό συμμετείχαν το σωματείο
εργαζόμενων του ΨΝΘ, οι συμβασιούχοι του
ΨΝΘ, οι επικουρικοί ιατροί και το Συντονιστικό
Νοσοκομείων.

Δράσεις με αίτημα τη μονιμοποίηση των
συμβασιούχων έγιναν και στην Πάτρα την ίδια
μέρα. Μαζική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε
στο νοσοκομείο του Ρίου όπου μοιράστηκε
ανακοίνωση σε εργαζόμενους, συνοδούς, επι-
σκέπτες και ασθενείς, αναρτήθηκε πανό στην
πύλη του νοσοκομείου, κι έγινε πλούσια συζή-
τηση με συμβασιούχους νοσηλευτές και τραυ-
ματιοφορείς. 

Στην Αθήνα, οι απεργοί ξεπέρασαν το εμπό-
διο των ΜΑΤ και μπήκαν στο Υπουργείο, όπου

αντιπροσωπεία τους
συναντήθηκε με τον
υπουργό Υγείας. 

Για τα ζητήματα των
επικουρικών εργαζόμε-
νων, που βρίσκονται
απλήρωτοι και “στον
αέρα” όσον αφορά το
εργασιακό τους μέλ-
λον, το υπουργείο
απάντησε ότι στις 5/12
συζητείται το θέμα της
καταβολής των μισθών τους, σε κλιμάκιο του
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το ίδιο
ισχύει και για το πρώην εργολαβικό προσωπι-
κό που υπηρετεί με συμβάσεις έργου ή εργα-
σίας. Όμως δεν υπήρξε καμία δέσμευση για
την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου
χρόνου και δεν κουβέντιαζαν καν τι θα πρά-
ξουν σε περίπτωση που εκδοθούν αρνητικές
αποφάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράταση

Για τους εργαζόμενους συμβασιούχους του
Ειδικού Προγράμματος ΟΑΕΔ δήλωσε ότι έχει
παρθεί η πολιτική απόφαση να γίνει παράταση
της σύμβασης για άλλους 12 μήνες, αμέσως
μετά τη λήξη του πρώτου 12μηνου. Το ίδιο θα
ισχύσει και για την δεύτερη φουρνιά εργαζόμε-
νων ΟΑΕΔ που τοποθετήθηκαν πρόσφατα στις
θέσεις τους, δηλαδή για το σύνολο των 4.000
εργαζόμενων του Ειδικού Προγράμματος
ΟΑΕΔ στην Υγεία. Ο υπουργός υποσχέθηκε ότι
το ΦΕΚ θα βγει μέσα στο Δεκέμβρη. Σε ερώτη-
ση τι σκοπεύουν να κάνουν μετά το 24μηνο η
απάντηση ήταν ότι “δεν μπορούμε να απαντή-
σουμε αυτή τη στιγμή όπως θα θέλαμε”!

“Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικές αποφάσεις
καθορίζονται από τις αγωνιστικές και πολιτικές
πιέσεις που βρίσκουν μπροστά τους” σχολιά-
ζουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συν-
τονιστικού των Νοσοκομείων. “Αυτό που ανάγ-
κασε το υπουργείο Υγείας να πάρει απόφαση
παράτασης είναι η αποφασιστικότητα και οι
πρωτοβουλίες που πήραν οι εργαζόμενοι από
τα κάτω. Σε πολλούς χώρους δουλειάς οι ερ-
γαζόμενοι οργανώθηκαν μέσα από συσκέψεις,
περιοδείες συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και
μαζί με μόνιμους εργαζόμενους, συντονίστη-
καν με τους συλλόγους, απαίτησαν και κατά-
φεραν να πάρουν γραπτές αποφάσεις από
τους Διοικητές, ότι είναι απαραίτητοι γιατί κα-
λύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η 29/11
ήταν ένα κρίσιμο βήμα απεργιακής δράσης,
ενάντια στην ελαστική προσωρινή εργασία, τις
απολύσεις και την απληρωσιά. Αυτή η πρωτο-
βουλία ανοίγει το δρόμο για όλους τους συμ-
βασιούχους στους ΟΤΑ, στην εκπαίδευση, στα
υπουργεία, στην ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ, να διεκδι-
κήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή
δουλειά”. 

Σ.Μ.
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Με το που ήρθε η ώρα της στάσης ερ-
γασίας σταματήσαμε επί τόπου τη δου-
λειά, μαζευτήκαμε και κατεβήκαμε στο
Υπουργείο για να αγωνιστούμε για την
ανανέωση των συμβάσεών μας. Οι περισ-
σότεροι - αν όχι όλοι - οι συμβασιούχοι
του νοσοκομείου είμαστε σήμερα στη
συγκέντρωση. Ο αγώνας πρέπει να συνε-
χιστεί μέχρι να δικαιωθούμε. Να μείνου-
με στη δουλειά με διαρκή σχέση εργα-
σίας. Θα το πουν μονιμοποίηση, θα το
πουν αορίστου... ας το πουν όπως θέ-
λουν. Εμείς δεν είμαστε αναλώσιμοι.   

Βασιλική, συμβασιούχος ΓΝΑ Γεννηματάς

Είμαστε εδώ, φοιτήτριες και φοιτητές
από το ΤΕΙ Αθήνας, για να στηρίξουμε
τους εργαζόμενους. Τα αιτήματα είναι
κοινά. Κι εμείς βρισκόμαστε σε κατάλη-
ψη εδώ και τρεις βδομάδες γιατί δεν
έχουμε επαρκή χρηματοδότηση, δεν
έχουμε καθηγητές και την ίδια στιγμή η
κυβέρνηση δίνει λεφτά για τράπεζες και
μπάτσους. Τα ίδια ισχύουν και στην
Υγεία και για αυτό πιστεύουμε ότι δίνου-
με έναν κοινό αγώνα.

Εύα, φοιτήτρια ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

Είμαστε 29 άτομα στο ΕΚΕΑ και βγά-
ζουμε μεγάλο μέρος της δουλειάς, έχου-
με ανεβάσει το επίπεδο και για αυτό εί-
μαστε απαραίτητοι. Στα λόγια όλοι είναι
πολύ θετικοί στα αιτήματά μας αλλά πρέ-
πει να δούμε πράξεις. Για αυτό και οργα-
νωνόμαστε. Κάναμε συνελεύσεις, μαζευ-
τήκαμε, συζητήσαμε και κατεβήκαμε σή-
μερα να παλέψουμε. Θα συνεχίσουμε μέ-
χρι να δικαιωθούμε.

Νάνσυ, συμβασιούχος 
στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Είμαστε συμβασιούχες τραπεζοκόμες
και μας έχουν απλήρωτες τις Κυριακές
και τα νυχτερινά που έχουμε δουλέψει.
Το σωματείο μας βοηθάει στη αγώνα
μας. Πρέπει όλοι οι συμβασιούχοι να πα-
ραμείνουμε στη δουλειά και να πληρωνό-
μαστε κανονικά για αυτήν. Έχουμε οικο-
γένειες και παιδιά που πρέπει να ταΐσου-
με, αλλά και τα ίδια τα νοσοκομεία έχουν
μεγάλες ανάγκες. Δες τι έγινε τώρα με
τη Μάνδρα. Όλος αυτός ο κόσμος δεν
χρειάζεται να έχει ένα καλό νοσοκομείο
για τον περιθάλψει;

Μαριάννα, συμβασιούχος στο Ελπίς

Στο Αγλ.Κυριακού τα προβλήματα πα-
ραμένουν με τις μεγάλες ελλείψεις προ-
σωπικού. Χρειάζεται να μονιμοποιηθεί
αυτός ο κόσμος γιατί είναι πολύτιμη η
δουλειά που προσφέρει. Είδαμε ότι με
τις ενέργειες του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων, το Υπουργείο ταρακουνήθη-
κε κι άρχισε τις υποσχέσεις. Αν δεν συνε-
χίσουμε τον αγώνα ενωμένοι μόνιμοι και
συμβασιούχοι, θα μείνουν στα λόγια. Oρ-
γανώνουμε τη συμμετοχή μας στην πα-
νεργατική απεργία στις 14/12. Εκείνη την
ημέρα πρέπει να πλημμυρίσουν οι δρό-
μοι. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε.

Μαρία Αλφιέρη ,Σωματείο 
Εργαζομένων Αγ.Κυριακού

Ν
έα μαζική συνέλευση πραγματοποίησε το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων μετά την
απεργιακή συγκέντρωση στις 29ης Νοέμ-

βρη, στο ΕΚΑ. Συμμετείχαν εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων από τα νοσοκο-
μεία Αγ.Σάββας, Γεννηματάς, Αγλ.Κυριακού, ΝΕΕΣ, Αγ.Ολγα, Μεταξά,
Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ΚΑΤ, Αττικό, Θριάσιο, Ασκληπιείο, Εθνικό Κέν-
τρο Αιμοδοσίας, 1η ΥΠΕ και τον δήμο Ζωγράφου. 

Στη συζήτηση ανταλλάχτηκαν εμπειρίες για το πως οργανώθηκε σε κάθε
χώρο η κινητοποίηση κόντρα σε μηχανισμούς της διοίκησης, σε εκβια-
σμούς και τρομοκρατία. Γενική εκτίμηση ήταν ότι με τον αγώνα, ανοίγει ο
δρόμος για το μπλοκάρισμα των μαζικών απολύσεων, και να δοθεί η παρά-
ταση της εργασίας για ένα χρόνο, σύμφωνα με την δημόσια δέσμευση του

υπουργού Υγείας αλλά όπως επισημάνθηκε
οι υποσχέσεις δεν πρέπει να φέρουν κανέναν
εφησυχασμό. “Ο αγώνας μας δεν ξεκίνησε,

ούτε γίνεται για να αναβάλουμε απλά την ημερομηνία απόλυσής μας. Χαι-
ρόμαστε γιατί μοιάζει να κερδίζουμε την παράταση, συνεχίζουμε να διεκδι-
κούμε μόνιμη και σταθερή εργασία” ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Η συνέλευση κατέληξε στους επόμενους βασικούς σταθμούς της μά-
χης, την πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη και τη συμμετοχή στην
Πανελλαδική Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης στις 17 Δεκέμβρη, ενώ
αποφάσισε και τη συμμετοχή στη συγκέντρωση που καλεί η ΠΟΕΔΗΝ
στις 19 Δεκέμβρη, έξω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαί-
σιο της οποίας έχει εξαγγείλει και παναττική στάση εργασίας.

“Συνεχίζουμε”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  Μόνιμη δουλειά για όλους

29/11, Αθήνα

29/11, Θεσσαλονίκη
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Α
ποστολή αλληλεγγύης οργανώνει
στη Λέσβο στις 8-9 Δεκέμβρη, η
ΚΕΕΡΦΑ. Στις δράσεις περιλαμβά-

νονται: περιοδεία επίσκεψη στη Μόρια,
μικροφωνική και περιοδεία στην κεντρική
αγορά της Μυτιλήνης το Σάββατο 9 Δε-
κέμβρη στις 12 το μεσημέρι και ανοιχτή
εκδήλωση την Παρασκευή 8 Δεκέμβρη
στις 7μμ στο Ξενοδοχείο Λέσβιον. 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός,
Μαρία Κασκαρίκα, μητέρα του φοιτητή
Αλέξη Λάζαρη, Ευγενία Κουνιάκη, δικηγό-
ρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυ-
τόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του
Γρηγόρη Λαμπράκη, Στράτος Γεωργού-
λας, δημοτικός σύμβουλος Μυτιλήνης,
Μασούντ Καχάρ, πρόσφυγας από το Αφ-
γανιστάν, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ.

«Η κατάσταση στη Λέσβο είναι απελπι-
στική. Στο στρατόπεδο της Μόριας σε ένα
χώρο προορισμένο για 2000 άτομα μένουν
8000 άτομα. Υπάρχει κόσμος που κοιμάται
χωρίς κανένα εφόδιο έξω στο δρόμο και
στα χωράφια. Και καθημερινά έρχονται νέ-
οι πρόσφυγες. Ο τρόπος με τον οποίο σχε-
διάζεται να αποσυμφορήσουν αυτήν την
κατάσταση είναι οι απελάσεις» μας λέει ο
Μασούντ Καχάρ που θα είναι ομιλητής στη
συζήτηση στη Λέσβο. «Μιλάμε για ανθρώ-
πους που φτάνουν από εμπόλεμες ζώνες,
όπως το Ιράκ, η Συρία και το Αφγανιστάν.

Η απάντηση της ΕΕ και της κυβέρνησης
στις αιτήσεις όλων αυτών των ανθρώπων
για άσυλο είναι αρνητικές, υψώνουν ένα
τείχος στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες και λένε γυρίστε πίσω στις χώρες
σας. Η Γερμανία στέλνει κόσμο πίσω στο
Αφγανιστάν που δεν είναι ασφαλής χώρα.
Εδώ καθυστερεί η εξέταση του ασύλου
για μήνες, εγώ περιμένω δύο χρόνια, και
όταν αυτή συμβαίνει η κατεύθυνση είναι
να είναι αρνητική. Η ΕΕ λέει δεν θέλω άλ-
λους πρόσφυγες. Χρειάζεται να υπάρξει
ένα μαζικό κίνημα που να απαντήσει σε
όλα αυτά και γι’ αυτό την επόμενη βδομά-

δα θα πάμε στη Μυτιλήνη για να συζητή-
σουμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο». 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της
η ΚΕΕΡΦΑ: «Η ρατσιστική εκστρατεία
της ΝΔ και της ακροδεξιάς κατά των
προσφύγων στην Λέσβο βρίσκεται σε
εξέλιξη, με επικεφαλής το Δήμαρχο Μυ-
τιλήνης Γαληνό. Πίσω από την κροκοδεί-
λια συγκίνηση και τη δήθεν συμπόνια για
τους πρόσφυγες υπάρχει ο ωμός, απάν-
θρωπος ρατσισμός. Καθόλου τυχαίο ότι
συμπαρατάχθηκαν οι φασίστες που δεν
έχασαν την ευκαιρία να πλαισιώσουν τη
δημοτική αρχή στην αστυνομική επιχεί-
ρηση εκκένωσης των σκηνών και των
απεργών πείνας από τη Πλατεία Σαπ-
φούς. 

Η κατάργηση της ρατσιστικής συμφω-
νίας ΕΕ-Τουρκίας, τα ανοικτά σύνορα και
η ελεύθερη μετακίνηση από τα νησιά
στην ενδοχώρα και την Ευρώπη,  η απο-
χώρηση της FRONTEX και του ΝΑΤΟ, το
κλείσιμο του στρατοπέδου συγκέντρω-

σης της Μόρια, η απόδοση ασύλου με
πλήρη δικαιώματα, οι ανοικτές πόλεις με
πρόσβαση στα σχολεία, τα νοσοκομεία εί-
ναι οι διεκδικήσεις  του κινήματος αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. 

Με την αποστολή αλληλεγγύης στη Λέ-
σβο στις 8-9 Δεκέμβρη θέλουμε να δυνα-
μώσουμε το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα στο τόπο που εκδηλώθηκε το
μεγαλύτερο διεθνές κύμα αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες». 

Κατερίνα Θωίδου

ΛΕΣΒΟΣ

Κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες ΜΑΡΟΥΣΙ

Κλείστε 
τα γραφεία
της Χρυσής
Αυγής

Τ
ην Παρασκευή 1 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε
στο Μαρούσι η εκδήλωση “Ποτέ ξανά φασι-
σμός- Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυ-

γής” στο Μαρούσι�που οργάνωσε ο Αντιφασιστικός
Συντονισμός Αμαρουσίου και Βορείων Προαστίων.
Την συζήτηση παρακολούθησαν 30 άτομα από την
γειτονιά, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι.

Η Μαρία Κασκαρίκα αναφέρθηκε στην επίθεση
που δέχτηκε ο γιός της Αλέξης Λάζαρης τον οποίο
έσωσε η γειτονιά και κυρίως οι γυναίκες, όπως είπε
η ίδια, αλλά και στην δίκη στην οποία καταδικάστηκε
ο χρυσαυγίτης Ζέρβας. Αυτή η επίθεση δείχνει ακρι-
βώς τον ρόλο των γραφείων – ορμητηρίων της εγ-
κληματικής οργάνωσης. 

Στην συνέχεια, η Αφροδίτη Τζιαντζή, δημοσιογρά-
φος στην Εφημερίδα των Συντακτών σκιαγράφησε
το χρονολόγιο των γραφείων της Χρυσής Αυγής στο
Μαρούσι και τα άμεσα αντανακλαστικά του κινήμα-
τος στην γειτονιά. 

O Τάκης Ζώτος υπογράμμισε πόσο αδύναμη είναι
η ναζιστική συμμορία σήμερα σε σχέση με το 2013.
Περιγράφοντας το ιστορικό της δίκης μίλησε για τις
ήττες της Χρυσής Αυγής ως προς την ελπίδα της να
μην διεξαχθεί η δίκη, την προσπάθεια των συνηγό-
ρων υπεράσπισης να αποκλείσουν την Πολιτική Αγω-
γή από την διαδικασία που όμως έπεσε στο κενό κα-
θώς και ότι όλοι οι μάρτυρες έχουν προσέλθει να κα-

ταθέσουν σπάζοντας τον φόβο.  
Μετά τις εισηγήσεις πρώτη πήρε τον λόγο η Ναταλία Ρασού-

λη, η οποία μίλησε για την σημασία της δραστηριοποίησης των
καλλιτεχνών που ως πρόσωπα με δημόσιο λόγο έχουν πλατιά
επιρροή. Μοιράστηκε την εμπειρία της από την μάχη να κατοχυ-
ρώσει τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού “Αχ Ελλάδα
σ’�αγαπώ” του πατέρα της ώστε να μην είναι δυνατό να το καπη-
λεύεται η Χρυσή Αυγή σε εκδηλώσεις της. Έκλεισε λέγοντας ότι
είμαστε η πλειοψηφία.

Τέλος από την ΚΕΕΡΦΑ έγινε κάλεσμα στην μεγάλη διεθνή
αντιρατσιστική κινητοποίηση στις 17 Μάρτη. 

Το επόμενο ραντεβού που δίνει ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Αμαρουσίου και Βορείων Προαστίων είναι στις 9 Δεκεμβρίου
στην αντιφασιστική διαδήλωση για να κλείσουν τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στο Μαρούσι (ΗΣΑΠ Αμαρουσίου 13:00). 

Δήμητρα Τζάκου

Τ
ην περασμένη εβδο-
μάδα πραγματοποι-
ήσαμε ως ΚΕΕΡΦΑ

Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου δύο τοπικές εξορμήσεις
με στόχο να δώσουμε αντιρατσιστική απάντηση στην
οργανωμένη φασιστική επίθεση που δέχτηκε πριν από
μερικές ημέρες ο Αφγανός πρόσφυγας Μοχάμεντ Μα-
χντί στην πλατεία Αμερικής. Ταυτόχρονα συνδέσαμε το
θέμα της φασιστικής επίθεσης με τη συγκέντρωση στις
2/12 στο Σύνταγμα ενάντια στην πολιτική των κλειστών
συνόρων και της ΕΕ που ευθύνεται για το αίσχος του
δουλεμπορίου στη Λιβύη.  

Την Τρίτη 28/11 κάναμε μοίρασμα ξενόγλωσσης προ-
κήρυξης στην περιοχή και την Παρασκευή 1/12 το από-
γευμα στήσαμε μικροφωνική στην πλ. Αμερικής. Από τα
μεγάφωνα ακούγονταν αφρικάνικη μουσική και ταυτό-
χρονα φτιάχναμε πανό γα τη συγκέντρωση της επόμε-
νης ημέρας, κάναμε μοίρασμα του καλέσματος και ενη-
μερώναμε τον κόσμο για τη ρατσιστική επίθεση που εί-
χε γίνει στην περιοχή. Στη συνέχεια κάναμε περιοδεία
στα μαγαζιά των αφρικανών μεταναστών που βρίσκον-
ται γύρω από την πλατεία. Την επόμενη ημέρα διαδη-
λώσαμε με το δίγλωσσο πανό μας στη συγκέντρωση
ενάντια στο δουλεμπόριο στην Αφρική και τις φασιστι-
κές επιθέσεις. 

Επόμενο βήμα είναι η κατάθεση στα Δ.Σ του 5ου και
6ου διαμερίσματος Αθήνας ψήφισμα καταγγελίας της
επίθεσης στον Μοχάμεντ Μαχντί αλλά και η μαζική μας
συμμετοχή στην πανεργατική απεργία.

Σοφία Σισμάνη 

Σ
υγκέντρωση –Πικετοφορία
στο Παζάρι του Πειραιά
την Κυριακή 10/12 καλούν

η ΚΕΕΡΦΑ, η Αλληλεγγύη Πει-
ραιά, η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία και άλλες κινήσεις αλλη-
λεγγύης και αντιρατσιστικές κινήσεις. Η αφετηρία της κινη-
τοποίησης θα είναι o σταθμός ΗΣΑΠ Πειραιά στις 11πμ και
στη συνέχεια θα γίνει πικετοφορία στους δρόμους του Πει-
ραιά που θα καταλήξει στο παζάρι. 

Η κινητοποίηση είναι μία πρώτη απάντηση στην ρατσιστι-
κή επίθεση που δέχτηκε στις 22/11 από ομάδα φασιστών ο
Σαγιέντ Γκουλάμ Καμπάρ, ιμάμης στο τζαμί του Πειραιά στο
σημείο όπου διεξάγεται το Παζάρι του Πειραιά. Ομάδα που
αποτελούνταν αρχικά από δύο άτομα χτύπησε αφρικανό με-
τανάστη και στη συνέχεια εμφανίστηκαν άλλοι τρεις και χτύ-
πησαν με σιδηρογροθιά στο πρόσωπο και στη συνέχεια με
κλωτσιές στο στομάχι, στα πλευρά και στα πόδια τον Σα-
γιέντ Γκουλάμ Καμπάρ, φωνάζοντάς του “να φύγετε από
δω”.

Την Κυριακή 3/12 μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά παρευρέθη-
καν στη συνέλευση του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών
Πειραιά όπου ενημέρωσαν για τη ρατσιστική επίθεση που
έγινε στις 22/11 στο Παζάρι και κάλεσαν σε κοινή δράση
στις 10/12, στην πανεργατική απεργία και στις 17 Μάρτη.  

«Είναι πρόκληση η επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου.
Δεν ανεχόμαστε την ώρα που οι μετανάστες συμμετέχουν
έμπρακτα στην αλληλεγγύη στους πλημμυροπαθείς στην
Μάνδρα, οι φασίστες να τους χτυπάνε στις γειτονιές. Είναι
πρόκληση ότι ακόμη και τώρα οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυ-
γής έχουν γραφεία-ορμητήρια στο κέντρο του Πειραιά πα-
ριστάνοντας το δήθεν πολιτικό κόμμα. Ενωμένοι ντόπιοι και
μετανάστες θα τους σταματήσουμε», αναφέρει το κάλεσμα
της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά. 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΨΕΛΗ



Ξ
εκίνησε την κατάθεσή
της η τελευταία προ-
στατευόμενη μάρτυ-

ρας Ε κατά την 205η δικά-
σιμο (5/12). Υπήρξε μέλος
της ναζιστικής οργάνωσης
από το 2005, ενώ επισκε-
πτόταν τα γραφεία της Σο-
λωμού από το 2004. Περι-
γράφοντας τη διαδικασία
που χρειάστηκε για να γίνει
μέλος, επιβεβαίωσε για
ακόμη μια φορά τη ναζιστι-
κή ιδεολογία της ΧΑ: «Μέ-
λος έγινα αφού ολοκλήρω-
σα και τους πυρήνες, τον
Μάρτιο 2005, αφού ‘απέδει-
ξα την πίστη μου στην Χ.Α’.
Λίγους μήνες κράτησε η
δοκιμασία των πυρήνων.
Μαθαίναμε την ιστορία της
Χ.Α, του ναζιστικού κινήμα-
τος, τις αρχές του εθνικο-
σοσιαλισμού στις βάσεις
της Αρχαίας Ελλάδας, τις
αρχές της ελληνικής φυ-
λής». Τα ιδεολογικά μαθήματα τα έκα-
ναν «πολύ παλιά στελέχη με κατάρτιση»,
όπως ο Ν. Κωνσταντίνου, ο Γ. Μισιάκας,
ο Δ. Ζαφειρόπουλος, Γ. Γεωργακάκης
και ο Η. Κασιδιάρης.

Φυσικά όπως και όλα τα προηγούμενα
πρώην μέλη που έχουν καταθέσει, η
μάρτυρας Ε τόνισε τον στρατιωτικό χα-
ρακτήρα της εγκληματικής οργάνωσης:
«Μου συμπεριφέρονταν στρατιωτικά, με
χαιρετούσαν στρατιωτικά. Άρχισα λοι-
πόν να χαιρετώ και εγώ τους ανώτερους
στρατιωτικά». Ρωτηθείσα για τις εκπαι-
δεύσεις είπε ότι δεν πήγαινε καθώς «δεν
το επιτρέπει σε γυναίκες η ιδεολογία
του εθνικοσοσιαλισμού», αλλά έχει άμε-
ση εικόνα από τι αποτελούνται: «Άλλοι
πήγαν και σε σωματικές ασκήσεις. Νυ-
χτερινές περιπολίες με σκοπό την αναρ-
ρίχηση και τη σκληραγώγηση. Εξουδετέ-
ρωση εχθρού με μαχαίρια, μαθήματα
σφαγής. Δηλαδή μάθαιναν οι δόκιμοι πά-
νω σε αρνιά να χειρίζονται μαχαίρι, να
κάνουν χτυπήματα αποτελεσματικά. Να
χτυπάνε σε αρτηρίες».

Για τα όπλα, επιβεβαίωσε όλους τους
προηγούμενους μάρτυρες. «Τα έβλεπα
[πάνω τους], όχι δημοσίως. Όταν τα κα-
θάριζαν, όταν τα επιδείκνυαν μεταξύ
τους. Φαίνονταν μέσα από το μπουφάν.
Κασιδιάρης, Ζαφειρόπουλος, Βουλδής.
Δε γνωρίζω τι όπλα ήταν ακριβώς. Περί-
στροφα. Και με μύλο και με γεμιστήρα.
Ήταν σαφές [σε εμάς] ότι όλοι από τους
μεγαλοαρχηγούς κουβαλούσαν όπλα».
Άλλο κοινό νήμα που συνδέει τη μάρτυ-
ρα Ε με όλα τα άλλα πρώην μέλη που
έχουν καταθέσει στη δίκη είναι η δυσκο-
λία να εγκαταλείψουν την οργάνωση και
οι απειλές που δέχτηκαν: «Η Αλεξάνδρα
Μπάρου (σ: πρώην υποψήφια Ευρωβου-
λευτής, σύζυγος του Μίχου, αποχώρησε
από τη ΧΑ μέσα στο μπαράζ αποχωρήσε-
ων του Οκτώβρη του 2017) ανέλαβε να

με επιτηρεί με πάρα πολλή πίεση. Τι δρα-
στηριότητες είχα στο ίντερνετ, τι έκανα
επαγγελματικά. Μη σχετιστώ με ανθρώ-
πους του αντίθετου χώρου. Αν η προσω-
πική μου ζωή είναι σύμφωνη με τις αρχές
του εθνικοσοσιαλισμού. Ήρθαν στην
προσωπική μου επιχείρηση, μου επέδειξε
ιστοσελίδες με υβριστικό περιεχόμενο
για πρώην μέλη της ΧΑ που στοχοποι-
ούνταν με φωτογραφίες και ονοματεπώ-
νυμα. Ρώτησα πώς βρέθηκαν εκεί μου εί-
πε “εμείς τα βάζουμε για να μαζεύονται”.

Το 2010 εξαφανίστηκα. Εγκατέλειψα
την εργασία μου, το σπίτι μου, όλους
όσους με γνώριζαν. Ο φόβος μου ήταν
ορατός και αληθινός. Πήγα  στην αστυ-
νομία. Ντροπή μου που δεν μίλησα νωρί-
τερα. Αλλά όταν βλέπω αστυνομικούς
δίπλα μου, μέσα στις τάξεις της ΧΑ στις
πορείες πως να εμπιστευτώ την αστυνο-
μία ενάντια στη ΧΑ; Θα το μάθαιναν. […]
Όταν βλέπω έξω από το σπίτι μου τον
αδελφό του Κασιδιάρη [σ: Αλέξανδρος
Κασιδιάρης] με σταυρωμένα τα χέρια τι
να σκεφτώ;»

Ομάδες «αγανακτισμένων»

Η μάρτυρας περιέγραψε τέλος δύο
περιστατικά που έχουν ήδη κατατεθεί
και από άλλους μάρτυρες, είτε σαν θύ-
ματα, είτε σαν δράστες: την επίθεση στο
Παλιό Εφετείο σε βάρος προσφύγων και
μεταναστών το 2009 και την επίθεση στη
Βίλλα Αμαλίας το 2010. Το δεύτερο ήταν
καταλυτικό στο να πάρει απόφαση να
εξαφανιστεί από τη ΧΑ.

«[Για το Παλιό Εφετείο] κληθήκαμε
στα πλαίσια της νέας μορφής δραστη-
ριοτήτων, τις ομάδες ‘αγανακτισμένων
κατοίκων’. Τότε ήταν αυτή η ιδέα, με
πρώτη την ομάδα της Ομόνοιας. Όση
ώρα ήμαστε εκεί 150 περίπου άτομα και
μοιράζαμε, οι περαστικοί αλλοδαποί
έτρωγαν ξύλο, όσοι βγάζανε φωτογρα-
φίες έτρωγαν ξύλο. Μετά έγινε μια πολύ

μικρή πορεία σε ύφος επίδειξης δύνα-
μης. Ανέβηκαν [χρυσαυγίτες] στην απέ-
ναντι ταράτσα από το Παλιό Εφετείο και
πετούσαν σημαδεύοντας στα δωμάτια
πυραυλάκια με σκάγια που διασκορπί-
ζονταν. Υπήρχε μεγάλη μανία, έπεσαν
τοίχοι και δέντρα. Ήμασταν οι πάντες
εκεί, ο Βουλδής, ο Γερμενής, τα αδέλ-
φια Κασιδιάρη, ο Βουκελάτος, ο Γεωρ-
γακάκης. Ο Μιχαλολιάκος σε κάτι τέτοια
ήταν στην αρχή για να εμψυχώνει και με-
τά έφευγε».

«[Για τη Βίλλα Αμαλία] Μετά τα γεγο-
νότα του Εφετείου το βάρος μεταφέρ-
θηκε στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε μεγά-
λη συγκέντρωση στη Βίλλα ενάντια στη
ΧΑ, κάναμε αντισυγκέντρωση. Κάλεσε ο
Κασιδιάρης με τηλεφώνημα, το κάλεσμα
ήταν για μάχη. Μου έδωσαν έναν ανήλι-
κο 15-16 και έναν κάπως μεγαλύτερο,
μας έδωσαν ρόπαλα, κράνη και μας
έστειλαν σε ένα στενό να το κρατάμε.
Συνειδητοποιώ ότι με έστειλαν να πεθά-
νω. Είναι πολύ εύκολο να γίνεις ήρωας
για τη ΧΑ, άλλα άμα θες να φύγεις. Μαζί
τους θάνατος, χωρίς αυτούς θάνατος,
επέλεξα να φύγω και ό,τι κατάφερνα.
Πετάξαμε τα κράνη και τα ρόπαλα. Τον
μικρό τον βάλαμε σε ένα ταξί, φύγαμε».

Αφροδίτη Φράγκου
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ΜΑΤ και χρυσαυγίτες σε αγαστή συνεργασία έξω από το παλιό Εφετείο το 2009

Επόμενες 
δικάσιμοι
Δεκέμβρης: 6/12, 7/12, 
13/12, 15/12 και 19/12 
στον Κορυδαλλό.

Γενάρης: 9/1, 22/1 και 
26/1 στο Εφετείο. 
8/1, 11/1, 12/1, 17/1, 23/1, 25/1 
και 31/1 στον Κορυδαλλό.

Εκδικάζεται μετά από πάρα πολλές αναβολές η υπόθεση
Δ. Κουκούτση στις 6/12. Πρόκειται για την ρατσιστική επίθε-
ση που έκανε στις 24/8/12 ο τότε βουλευτής της ΧΑ σε βά-
ρος αντιπροσωπείας που πήγαινε στη Βουλή για να καταθέ-
σει ψήφισμα κατά του Ξένιου Δία. Μόλις είχε ολοκληρωθεί
στο Σύνταγμα μεγάλη αντιρατσιστική πορεία με συμμετοχή
χιλιάδων μεταναστών. Την επίθεση δέχτηκαν μεταξύ άλλων
ο Τζ. Ασλάμ και ο Π. Κωνσταντίνου. 

Ο Κουκούτσης δεν περιορίστηκε στον προπηλακισμό και
τις βρισιές. Σε ανακοινώσεις του τις επόμενες μέρες περη-
φανευόταν πως «έδιωξα τον πακιστανολάγνο εμπρηστή της
Μαρφίν». Η συκοφαντική δυσφήμιση ήταν επιλογή της ΧΑ.
Διάφορες χρυσαυγίτικες σελίδες στοχοποιούσαν μέσω του
Π. Κωνσταντίνου την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τους νεκρούς στην
Μαρφίν. Επιπλέον στη συζήτηση στη Βουλή για την άρση
ασυλίας του είπε «ζητώ συγγνώμη που δεν έκανα περισσό-
τερα». Χρησιμοποίησε δε το γνωστό τροπάρι για τις ΜΚΟ
και μίλησε ξανά για τη Μαρφίν. Τα λεγόμενά του ήταν στα
πλαίσια μιας οργανωμένης συκοφαντικής εκστρατείας, τα
σχετικά δημοσιεύματα ξεκίνησαν εκείνη την εποχή και συν-
τηρούνται.

Για το περιστατικό αυτό έχει καταθέσει στη μεγάλη δίκη
της ΧΑ η Β. Κατριβάνου που ήταν κι αυτή θύμα της επίθεσης.

Την Τρίτη εκδικάστηκε η επίθεση του Κώστα Γεωργίου,
προέδρου και διευθύνοντος σύμβουλου της εταιρίας «Κ. Γε-
ωργίου», σε βάρος του Πακιστανού απολυμένου υπαλλήλου
του, Ασίφ Μαχμούτ. Παράλληλα το θύμα της επίθεσης δικά-
στηκε για την αυτοάμυνά του. 

Ήταν μια δίκη που φάνηκαν οι ταξικές προτιμήσεις της δι-
καιοσύνης όταν δεν επιτράπηκε στην υπεράσπιση του Ασίφ
να υποβάλει ερωτήσεις στους αυτόπτες μάρτυρες. Ο γιος
του εργοδότη που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό του Ασίφ
αθωώθηκε. Ο Ασίφ καταδικάστηκε σε 14 μήνες με αναστολή
για επικίνδυνες σωματικές βλάβες (δάγκωσε το χέρι του γιου
του Γεωργίου στην προσπάθειά του να απελευθερωθεί από
τις λαβές των δραστών). Ο Γεωργίου καταδικάστηκε σε 10
μήνες με αναστολή για εξύβριση.

Όπως είπε στην ΕΑ ο δικηγόρος του Ασίφ, Γιάννης Παπα-
δής: «Ήταν μια σημαντική δίκη διότι το δικαστήριο αναγνώρι-
σε την εξύβριση από την πλευρά της εργοδοσίας στον εργα-
ζόμενο κι έτσι διέψευσε τους ισχυρισμούς του. Στην ακροαμα-
τική διαδικασία αποδείχθηκε η κινητοποίηση των συναδέλφων
του Ασίφ όταν έμαθαν για τη συμπεριφορά του αφεντικού».

Ωστόσο, το δικαστήριο από την πλευρά του δεν αναγνώρι-
σε τη σύγκρουση εργατών-αφεντικών. Παρέβλεψε τη μεγα-
λειώδη απεργία 19 ημερών που είχε ξεσηκώσει τις γύρω πε-
ριοχές και προκάλεσε την παρέμβαση του ίδιου του υπουρ-
γείου, αλλά και ενός κύματος συμπαράστασης από σωματεία
και κάτοικους της περιοχής. Καταδίκασε την αυτοάμυνα του
απολυμένου μετανάστη σε κενό αέρος.  

Έφεση

Ο Ασίφ υπέβαλε έφεση. Είναι μια έφεση που πρέπει να
στηριστεί από το εργατικό κίνημα, ειδικά αυτή την περίοδο
που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει αντισυνδικαλιστι-
κούς νόμους και να πλήξει το δικαίωμα στην απεργία.

Με 503 ψήφους και ποσοστό 4.55% κέρδισε μία έδρα η
«Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» στον Δι-
κηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Πρώτοι σε σταυρούς ήρθαν ο Θ.
Συμεωνίδης (152), ο Δ. Σαραφιανός (143), η Ε. Κουνιάκη
(130) και ο Θ. Καμπαγιάννης (109).

«Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

Καταδίκασαν τoν απολυμένο

Στις 6/12 η δίκη Κουκούτση

ΔΣΑ Μια έδρα 
για την Εναλλακτική 

MAΡΤΥΡΑΣ Ε «Να χτυπάνε σε αρτηρίες»



Π
οτέ ξανά σκλαβιά στην Αφρική.
Από τη Λιβύη μέχρι τα νησιά κλεί-
στε τα στρατόπεδα τα ρατσιστι-

κά. Να σταματήσει η εκπαίδευση της
Λυβικής Ακτοφυλακής από το ελληνικό
κράτος. Να καταργηθούν οι ρατσιστικές
συμφωνίες της ΕΕ με τη Λιβύη και την
Τουρκία!  

Αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλαν
εκατοντάδες διαδηλωτές το Σάββατο 2
Δεκεμβρίου το μεσημέρι σε μια οργισμέ-
νη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας.
Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου
πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμοί, μετα-
νάστες και ντόπιοι αλυσοδέθηκαν συμ-
βολικά, φώναξαν συνθήματα και διαδή-
λωσαν με πλακάτ και πανώ γραμμένα
στα ελληνικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά. 

Η συγκέντρωση και η διαδήλωση, που
πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα
του Αφρικανικού δίκτυου στην Ελλάδα,
του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών,
της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων φορέων και συλ-
λογικοτήτων, κατευθύνθηκε στα γρα-
φεία της ΕΕ και την πρεσβεία της Ιτα-
λίας όπου και θυροκολλήθηκαν ψηφί-
σματα. Συνθήματα φωνάχτηκαν και έξω
από τη γαλλική πρεσβεία και την αιγυ-
πτιακή πρεσβεία και βέβαια τη Βουλή.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από κοινό-
τητες Σενεγάλης, Μπουρκίνα Φάσο,
Ακτής Ελεφαντοστούν, Σομαλίας, Κογ-
κό, Μπουρούντι, Αιθιοπίας, Γκάνας, Σου-
δάν, Κένυας, Νιγηρίας, Τανζανίας, Σιέρ-
ρα Λεόν, Γουινέας, Ζανζιβάρης, Αιγύ-
πτου. Επίσης το Watoto Afrika, η Ένωση
Αφρικανών Γυναικών. Μαζί τους βρέθη-
καν εκπρόσωποι από την Πακιστανική
Κοινότητα, την Κοινότητα Μπαγκλαντές,
το KASAPI, το Συμβούλιο Ένταξης Με-
ταναστών, τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας και πολ-
λοί αντιρατσιστές-τριες. Με πανό διαδή-
λωσαν η Ένωση Αφρικανών Γυναικών, ο
Σύλλογος Φοιτητών ΣΓΤΚΣ Αθήνας, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Εργατική Αλληλεγγύη, οι
ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-Κυψέλης Γαλατσίου
και η ΚΕΕΡΦΑ Δάφνης- Νέας Σμύρνης,
η ομάδα «το μωβ».

«Σήμερα διαδηλώνουμε γιατί είναι απί-
στευτο μέσα στο 2017 να συμβαίνει κάτι
σαν κι αυτό που βλέπουμε στη Λιβύη»
μας λέει ο Λαμινέ Καμπά, πρόεδρος της
Κοινότητας της Γουινέας στην Ελλάδα.
«Να ανοίγουνε παζάρια και να πουλάνε
ανθρώπους, είναι κάτι που μας έχει βγά-
λει από τα ρούχα μας. Πρέπει να βγούμε
όλοι στο δρόμο, όχι μόνο οι Αφρικανοί,

όλος ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί. Να
βρούνε τρόπο να ακυρώσουν τις συμ-
φωνίες που έχουν κάνει με τη Λιβύη και
με την Τουρκία».   

Δουλεμπόριο

«2017 και άνθρωποι πωλούνται 400
ευρώ το κεφάλι, δίπλα μας, δύο χώρες
κάτω στη Λιβύη με τη στήριξη της ΕΕ.
Τα λόγια είναι περιττά, χρειάζεται δρά-
ση για να σταματήσει αυτή η κατάστα-
ση» μας λέει ο Μάρκος από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Δάφνης-Νέας Σμύρνης. «Είμαστε
από το Μαρόκο και βρισκόμαστε εδώ
και η κόρη μου και ο σύζυγός μου για να
διαδηλώσουμε ενάντια στο δουλεμπό-
ριο» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
η Φατιμά. «Στη γενική συνέλευση της
σχολής μου που έγινε την Παρασκευή
ενάντια στις περικοπές πήραμε την από-
φαση να συμμετάσχουμε και σήμερα
σαν σύλλογος με πανό. Η άποψή μας εί-

ναι ότι πρέπει να τους ανοίξουν τα σύνο-
ρα και να βρουν ένα καλύτερο μέλλον»
μας λέει ο Ορέστης που κρατάει το πα-
νό της ΣΓΤΚΣ από το ΤΕΙ Αθήνας. 

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης τον
λόγο πήραν εκπρόσωποι κοινοτήτων και
οργανώσεων, ντόπιοι και μετανάστες: 

«Παλιά μας έβαζαν αλυσίδες. Η Ευρώ-
πη παλιά πήγαινε στην Αφρική με βαπό-
ρια για να αγοράσει δούλους. Τώρα
εμείς φεύγουμε από την Αφρική για να
γλυτώσουμε από την καταστροφή. Από
δικτάτορες που χρηματοδοτεί η ΕΕ και
χοντραίνουν ενώ ο κόσμος φεύγει γιατί
δεν αντέχει. Και πάλι μας βάζουν αλυσί-
δες. Εξακολουθούν να μας έχουν αλυ-
σοδεμένους όλους εμάς με αλυσίδες
στα χέρια και τα πόδια και αυτές που
φαίνονται και εκείνες που δεν φαίνονται.
Να σπάσουμε όλες τις αλυσίδες και τις
ορατές και τις αόρατες. Να μας αφήσει
η Ευρώπη να είμαστε ελεύθεροι να ζή-

σουμε» είπε η Λορέτα Μακόλεϊ από την
Ένωση Αφρικανών Γυναικών.

«Εμείς το Αφρικανικό Δίκτυο της Ελ-
λάδας και το Ελληνικό Φόρουμ Μετανα-
στών καταδικάζουμε έντονα τις φρικτές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των που υποφέρουν οι Αφρικανοί που
έχουν συλληφθεί και είναι σε κράτηση
κάτω από εξαιρετικά κακές συνθήκες»
τόνισε ο Σαμσιντίν Ιντρίσου. «Είναι ένα
από τα αποτελέσματα της ανεύθυνης
πολιτικής της ΕΕ και των μελών της και
ειδικά την Ιταλία. Από το 2000 η Λιβύη
είναι στρατηγικός συνεργάτης της ΕΕ
για να ελέγχουν τα σύνορα και να κρα-
τάνε τους μετανάστες. Απαιτούμε να
διαλυθούν όλα τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης στη Λιβύη. Από όλα τα κράτη
της ΕΕ απαιτούμε τη διακοπή συνεργα-
σίας με τη Λιβύη και τις τοπικές πολιτο-
φυλακές». 

Μήνυμα

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα
προς τις αρχές της Ευρώπης και της
Ιταλίας ότι αρκετά πλέον, να δημιουρ-
γούν προβλήματα στην Αφρική και να
ενθαρρύνουν εμπόριο στα σύνορα», εί-
πε ο Ντόναλντ Οκαουέρε από τη Νιγη-
ριανή Κοινότητα.  

«Όπως ζητάμε πανεπιστήμια που να
τους χωράνε όλους παλεύουμε και για
μια κοινωνία που να τους χωράει όλους»
τόνισε στο χαιρετισμό της η Βασίλεια
Χαρλαύτη, φοιτήτρια από το ΤΕΙ Αθήνας.

«Ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός
είναι υπεύθυνοι» είπε ο Σεκ Καντίμ από
τη Σενεγάλη. «Μια ζωή έρχονται αυτοί
και μπαίνουν στις χώρες μας, μας εκμε-
ταλλεύονται, μας παίρνουν τα διαμάν-
τια, το χρυσό, το πετρέλαιο, όλο τον
πλούτο, μας αναγκάζουν να φύγουμε,
και μετά μας σταματάνε στα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. Είναι υπεύθυνη η ΕΕ
όπως υπεύθυνοι είναι ο Σαρκοζί και το
ΝΑΤΟ και η επέμβασή τους στη Λιβύη.
Το ΝΑΤΟ κλείστε, τα σύνορα ανοίξτε!»

«Αφού κατέκλεψαν όλη την Αφρική,
τώρα χρησιμοποιούν τους μετανάστες
σαν σκλάβους. Όχι στη σκλαβιά, όχι στο
κυνήγι των μεταναστών από τους καπι-
ταλιστές και τους ιμπεριαλιστές » είπε ο
Ζούρι Αμπντεραχίμ από το Watoto Afri-
ka.

«Είμαστε εξοργισμένοι με αυτά που
βλέπουμε να γίνονται στα στρατόπεδα
συγκέντρωση στη Λιβύη. 200 χρόνια με-
τά, βλέπουμε σκλαβοπάζαρα ξανά στην
Αφρική» τόνισε στην ομιλία του ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθή-
νας. «Πουλάνε τους ανθρώπους που
προσπαθούν να γλυτώσουν από τους
πολέμους, τη φτώχεια και τις δικτατο-
ρίες και διασχίζουν την έρημο της Λι-
βύης για να φτάσουν στη Μεσόγειο και
την Ευρώπη. Και τι συναντούν μπροστά
τους; Την ΕΕ που έχει κάνει συμφωνία
με τις συμμορίες που μαίνονται τη Λιβύη
και έχουν χτίσει στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης μέσα στα οποία βρίσκονται πά-
νω από 15.000 άνθρωποι». 

Ο Μιχάλης Αφολάνιο εκ μέρους του
Πολιτιστικού Κέντρου Ανάσα τόνισε:
«Θεωρούσαμε ότι το δουλεμπόριο και
τα σκλαβοπάζαρα ανήκαν στο παρελ-
θόν, ότι ήταν κάτι που έβλεπε κανείς στα
βιβλία της ιστορίας σαν συμμόρφωση
προς τους νεότερους. Σήμερα εν έτει
2017 βρίσκομαι ξανά σε μια τέτοια κατά-
σταση να διαδηλώνω για τα ίδια σκατά.
Καλούμε όλους να συμμετέχουν σε αυ-
τά τα συλλαλητήρια, απ’ όποια παράτα-
ξη και αν γίνονται, απ’ όποιους και αν
οργανώνονται. Αυτή η πρωτοβουλία κα-
λεί όλους τους Έλληνες και Ευρωπαί-
ους πολίτες, όσους έχουν έστω και μια
αίσθηση ευθύνης να συμμετάσχουν και
όλοι μαζί να πούμε όχι σκλάβοι στην
Αφρική».
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Η
καταγγελία ότι στη Λιβύη γίνεται μαζικό δου-
λεμπόριο όπου Αφρικανοί πωλούνται σαν
σκλάβοι έχει γίνει από τον Διεθνή Οργανισμό

για τη Μετανάστευση ήδη από τον Απρίλη του 2017. 

Όλες οι αναφορές που φτάνουν από επίσημους
οργανισμούς καταγγέλλουν ότι στη Λιβύη τον τελευ-
ταίο χρόνο χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά
έχουν πωληθεί σαν σκλάβοι και έχουν πέσει θύματα
απάνθρωπων βασανιστηρίων, βιασμών, εξευτελι-
σμών ενώ δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανά-
στες διαμένουν κάτω από άθλιες συνθήκες σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Ταυτόχρονα χιλιάδες πρό-
σφυγες και μετανάστες πνίγονται στις επιχειρήσεις
απώθησης της Λιβυκής Ακτοφυλακής. 

Υπεύθυνες για αυτό το διπλό αίσχος είναι όλες
ανεξαιρέτως οι χώρες της ΕΕ και μεταξύ αυτών η
ελληνική κυβέρνηση. 

Τον Φεβρουάριο του 2017 οι ηγέτες της ΕΕ στη
Σύνοδο της Μάλτας αποφάσισαν να προχωρήσουν
στην εφαρμογή της επονομαζόμενης (κατά τα πρό-
τυπα ευφημισμού του Γκέμπελς) «εξωτερίκευσης του
ελέγχου μετανάστευσης» και «ανάθεσης των υπευ-
θυνοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες», δηλαδή σε
χώρες της Αφρικής όπως η Λιβύη, ο Νίγηρας κ.α. Ο
Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε  επισήμως το «κλείσιμο
της κεντρικής μεσογειακής οδού προς την Ευρώπη».

Εξωτερική ζώνη

Την ιδέα της εφαρμογής μιας εξωτερικής ζώνης
που να εμποδίζει τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες πριν φτάσουν στα σύνορα της Ευρώπης είχε
βάλει ήδη στο τραπέζι από το 2003 η Αγγλία, είχε
συμφωνήσει με αυτή το 2005 η Γερμανία, υιοθετήσει
το 2007-09 η Ιταλία και έχει γίνει σήμερα πρακτική
χωρών όπως η Ισπανία και η Γαλλία και της ίδιας της
ΕΕ με συμφωνίες όπως με το Μαρόκο το 2013, την
Τυνησία το 2014, την Τουρκία το 2016 και αυτήν με
τη Λιβύη το 2017:

Βασικό προϊόν της συνόδου της Μάλτας ήταν ένα
μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στην Ιταλία και την
κυβέρνηση της Λιβύης το οποίο εστιάζει: Στην εφαρ-
μογή της συμφωνίας του 2008 μεταξύ Ιταλίας-Λι-
βύης (υπογεγραμμένη τότε από τον Καντάφι και τον
Μπερλουσκόνι). Στην ενίσχυση της Λιβυκής Ακτοφυ-
λακής ώστε να «διασώζονται» δηλαδή να απωθούν-
ται οι μετανάστες στα δικά της χωρικά ύδατα. Και
στη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για
τους μετανάστες που «διασώζονται» στη Μεσόγειο ή
συλλαμβάνονται να διασχίζουν τη χώρα.

Η ΕΕ ήδη έχει δώσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
στο Νίγηρα, για τον εξοπλισμό και τη στελέχωση συ-
νοριακών φρουρών με στόχο να εμποδίζουν πρό-
σφυγες και μετανάστες να μπουν στη Λιβύη. Τον
Απρίλιο ενέκρινε 90 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για
τη Λιβύη με στόχο «μια βελτιωμένη διαχείριση της
μετανάστευσης» εκεί. Τον
Αύγουστο ήταν ο Μακρόν
που κάλεσε Σύνοδο Ευρω-
παϊκών και Αφρικανικών
χωρών με στόχο την δημι-
ουργία hot spot στις δεύ-
τερες. Το παρών στη συ-
νάντηση έδωσαν η Μέρ-
κελ,  οι Πάολο
Τζεντιλόνι και Μαριάνο Ρα-
χόι και η επικεφαλής της
ευρωπαϊκής διπλωμα-
τίας Φεντερίκα Μογκερίνι.
Πριν λίγες μέρες ο ιταλός
υπουργός Μάριο Μορκόνε
δήλωσε ότι η ιταλική κυ-

βέρνηση θα ενισχύσει την Λιβυκή Ακτοφυλακή με
285 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2023.  

Όπως καταγγέλλουν πολλές οργανώσεις το κρά-
τος της Λιβύης δεν αναγνωρίζει καν τις διαφορές
ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες καθώς δεν
έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενεύης. Αλλά τι εκ-
προσωπούν οι «συνομιλητές» της ΕΕ στη Λιβύη; Η
αλήθεια είναι ότι το «λιβυκό κράτος», με το οποίο η
ΕΕ και το ελληνικό κράτος έχουν προχωρήσει σε
συμφωνίες, είναι στην πραγματικότητα ένα ανέκδο-
το, καθώς τη Λιβύη διεκδικούν σήμερα τρεις διαφο-
ρετικές κυβερνήσεις ενώ μεγάλο μέρος της χώρας
ελέγχουν συμμορίες και φύλαρχοι. Όπως αναφέρει
ο ίδιος ο επίτροπος του ΟΗΕ στη Λιβύη «υπάρχει
καθεστώς ατιμωρησίας, στο οποίο οπλισμένες ομά-
δες, συμμορίες κακοποιών, λαθρεμπόρων και διακι-
νητών έχοντας τον έλεγχο ολόκληρων περιοχών της
ελέγχουν τη ροή των μεταναστών μέσα στην χώρα -
που μετατρέπεται σε  εμπόρευμα».   

Στις 2 Απρίλη, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι ανταγωνιστικές μεταξύ τους φυλές στη Νότια Λι-
βύη συμφώνησαν να συνεργαστούν και να ασφαλί-
σουν τα σύνορα ώστε να εμποδίζουν τους μετανά-
στες να φτάνουν στην Ευρώπη. Ο υπουργός Εσωτε-
ρικών της Ιταλίας δήλωσε ότι 60 φύλαρχοι κατέλη-
ξαν σε συμφωνία 12 σημείων μετά από 72 ώρες μυ-
στικών συνομιλιών στη Ρώμη.

Λίγους μήνες μετά,  τον Αύγουστο και βορειότε-
ρα, στα δυτικά της Τρίπολης, τα ρεπορτάζ (πηγή
ΑΠΕ ΜΠΕ) αναφέρουν ότι «μια ένοπλη οργάνωση
εμποδίζει τα πλοιάρια των προσφύγων να αναχωρή-
σουν για τον διάπλου της Μεσογείου από μια πόλη
δυτικά της Τρίπολης στη Λιβύη. Η οργάνωση αυτή
αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες "πολίτες,
αστυνομικούς, στρατιωτικούς"  αναφέρει μια πηγή...
Διεξάγει μια "σκληρή εκστρατεία", την οποία ξεκίνη-
σε "ένας πρώην νονός της μαφίας", σύμφωνα με μια
άλλη πηγή από την Σαμπράθα. Μια τρίτη πηγή επε-
σήμανε ότι η οργάνωση αυτή καταβάλλει "σημαντι-
κές προσπάθειες να ελέγξει την περιοχή". Σύμφωνα
με δύο από τις πηγές, η οργάνωση έχει δημιουργή-
σει ένα κέντρο κράτησης για τους μετανάστες, ενώ
μια άλλη πηγή εξήγησε ότι η οργάνωση επιζητεί νο-
μιμοποίηση και χρηματοδότηση από την κυβέρνηση
στην Τρίπολη».

Δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες δια-
κινούνται, συλλαμβάνονται, βιάζονται, δολοφονούν-
ται, πωλούνται σκλάβοι και απωθούνται από οπλι-
σμένες ομάδες, οργανώσεις και μια ακτοφυλακή,
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.   

Δεν μπορεί να διαλέξει κανείς ποιος θα έπρεπε να
ντρέπεται περισσότερο για αυτό το παζάρι, για αυτήν
την αθλιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ηγέτες της
ή οι συνομιλητές της; Μάλλον, το αντίστροφο.

Η άλλη όψη της ρατσιστικής Ευρώπης-Φρούριο είναι η όψη
των νέων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στις χώρες της Αφρικής.

Η ιμπεριαλιστική εμπλοκή και επέμβαση των ΗΠΑ, της Γαλ-
λίας και άλλων συμμάχων τους στη Λιβύη το 2011, που έγινε
στο όνομα της δημοκρατίας και του πολέμου κατά τη τρομο-
κρατίας, πάνω ακριβώς στη στιγμή που η Αραβική Άνοιξη έφτα-
νε στη χώρα, έχει αφήσει πίσω της μια απερίγραπτη καταστρο-
φή και ένα τεράστιο χάος – παρόμοιο με αυτό που άφησε η
επέμβαση στο Ιράκ.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με αφορμή το σχέδιο ελέγχου της
μετανάστευσης, πρώην μεγάλες και μικρές αποικιοκρατικές χώ-
ρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία τρέχουν σε έναν αγώ-
να δρόμου να επανεδραιώσουν την κυριαρχία τους σε φτώχες
χώρες, πολλές φορές πρώην αποικίες τους στην Αφρική, χρημα-
τοδοτώντας και εξοπλίζοντας διεφθαρμένα καθεστώτα, δικτατο-
ρίες –και όπου αυτά δεν υπάρχουν όπως στη Λιβύη, ακόμη και
οπλισμένους γκάνγκστερς.     

Στην 5η κοινή Σύνοδο της Αφρικανικής και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που έγινε στις 29-30 Νοεμβρίου, περίσσεψαν οι υποκρι-
τικές δηλώσεις και τα κροκοδείλια δάκρυα των Ευρωπαίων για τα
γεγονότα στη Λιβύη. Μάλιστα οι συνομιλητές εκπρόσωποι της τε-
λευταίας αλλά και αυτοί του συμμάχου του Τσίπρα στη Μεσόγειο
δικτάτορα Σίσι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να βγει ψήφισμα
για τις χώρες που έχουν γίνει σκλαβοπάζαρα. 

Οι υποσχέσεις για «χρηματοδότηση» στις φτωχές χώρες της
Αφρικής δεν είναι παρά η διαιώνιση της χρηματοδότησης σε
διεφθαρμένα καθεστώτα για να τους κάνουν τη δουλειά. Δίπλα
στις ευρωπαϊκές πολυεθνικές που έχουν διεισδύσει «επενδύον-
τας» στις χώρες της Αφρικής μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις,
προβλεπόμενες στα προγράμματα του ΔΝΤ, η χρηματοδότηση
των ιμπεριαλιστών της ΕΕ μεταφράζεται σε σφιχτότερο έλεγχο
των καθεστώτων που τον πληρώνουν εκατομμύρια άνθρωποι
που οδηγούνται στη μετανάστευση.

Σε αυτό το αίσχος που λαμβάνει χώρα στη Λιβύη είναι άμεσα
μπλεγμένη και η ελληνική κυβέρνηση. Στα πλαίσια της επιχείρη-
σης Sophia του ΕUNAVFORMED το διάστημα 2015-17 ανέλαβε
την εκπαίδευση στελεχών της ακτοφυλακής και του πολεμικού
ναυτικού της Λιβύης. Αυτή ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2016 με
τη συμμετοχή 20 Λίβυων υψηλόβαθμων αξιωματικών, στο Κέν-
τρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΑΝ) στη Σούδα.

Στην  επίσκεψή του στη Λιβύη το Νοέμβριο του 2016 ο Κο-
τζιάς είχε δηλώσει: «Είναι γνωστό ότι τα μεταναστευτικά κύμα-
τα περνούν μέσα από τη Λιβύη και αυτή τη στιγμή είναι 1 εκα-
τομμύριο και προέρχονται από την κεντρική Αφρική. Η Λιβύη
είχε φτιάξει ένα πρόγραμμα πριν από δύο χρόνια το οποίο
χρειαζόταν μία μεγάλη επένδυση για τον έλεγχο των συνόρων
της προς την νοτιότερη Αφρική. Η ΕΕ δεν βρήκε ακόμα τα λε-
φτά ή τη διάθεση και θα πρέπει να τα βρει και το ένα και το άλ-
λο ώστε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα".

Όπως δήλωσε χωρίς ντροπή τον Απρίλιο ένα (εκπαιδευμένο
άραγε στην Ελλάδα;) διοικητικό στέλεχος της Λυβικής Ακτοφυ-
λακής στο Human Right Watch τον Απρίλη. «η χρήση βίας ενάν-
τια στους μετανάστες είναι αναγκαία προκειμένου να ελεγχθεί
η κατάσταση γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί
τους». Όπως καταγγέλλουν οι εθελοντικές οργανώσεις διάσω-
σης η Λυβική Ακτοφυλακή ανοίγει πυρ κατά τη διάρκεια «επιχει-
ρήσεων διάσωσης» σε διεθνή ύδατα ενώ η ιταλική κυβέρνηση
καλεί τις οργανώσεις να σταματήσουν να παρενοχλούν τη λυβι-
κή ακροφυλακή.

Και ενώ τα εγκλήματα συνεχίζονται, οι σχέσεις καλά κρα-
τούν: Φέτος των Σεπτέμβρη, ο υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς
στο περιθώριο 72ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτε-
ρικών της Λιβύης, Mohamed Taha Siala όπου σύμφωνα με το
ρεπορτάζ «εξετάστηκαν οι προοπτικές σταθερότητας της Λι-
βύης, καθώς και επίκαιρα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
σχετικά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο».

Τ
ο καλοκαίρι του 2015 το προσφυγικό κύμα μαζί
με το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σάρωσε την Ελ-
λάδα και ολόκληρη την Ευρώπη γκρεμίζοντας τα

σύνορα της Ευρώπης Φρούριο που προσεκτικά χτίζον-
ταν τις δύο προηγούμενες δεκαετίες.
Το Μάρτιο του 2016, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να
κλείσουν την ανατολική είσοδο του Αιγαίου προχωρών-
τας στην ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που ανάμε-
σα σε άλλα σήμανε σκληρό κλείσιμο των συνόρων, δημι-
ουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης στα νησιά, πάγωμα
της χορήγησης ασύλου και απελάσεις στις χώρες προ-
έλευσης ή εισδοχής. 
Η εφαρμογή της συμφωνίας σήμανε τη μείωση της λεγό-
μενης προσφυγικής ροής στην Ανατολική οδό και την
εκτίναξη της ροής στην κεντρική μεσογειακή οδό μεταξύ

Λιβύης και Ιταλίας. Μαζί εκτινάχτηκαν και οι πνιγμοί
των προσφύγων και των μεταναστών.
Προκειμένου να κλείσει και αυτή η είσοδος για τους πρό-
σφυγες, οι ηγέτες της ΕΕ προχώρησαν με τη Σύνοδο της
Μάλτας τον Φλεβάρη του 2017 σε ένα επόμενο βήμα,
στον έλεγχο της μετανάστευσης στις χώρες της Αφρικής.
Έτσι, δίπλα στη φρίκη των μαζικών πνιγμών το μόνο που
πέτυχαν ήταν να προσθέσουν και την φρίκη των σκλαβο-
πάζαρων - ενώ οι προσφυγικές ροές αυξάνονται ξανά
στο Αιγαίο αλλά και την δυτική οδό στην Ισπανία.
Αυτή είναι η στιγμή για να ξεδιπλώσουμε ένα μαζικό κί-
νημα αλληλεγγύης που θα απαιτήσει και θα βάλει τέλος
σε αυτήν τη φρίκη κορυφώνοντας με μαζικές αντιρατσι-
στικές και αντιφασιστικές διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις
της Ευρώπης φέτος στις 17 Μάρτη.

Όχι ξανά σκλάβοι στην Αφρική
Ιμπεριαλιστικοί 
ανταγωνισμοί

Το αίσχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τσίπρας ο “Εκπαιδευτής”

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Η διαδήλωση έξω από τα γραφεία της ΕΕ, Σάββατο 2 Δεκέμβρη
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Οι πλημμύρες στη Μάνδρα 

ανέδειξαν τις καταστροφικές 

επιπτώσεις των μνημονιακών

περικοπών στους δήμους. 

Τι ισχύει στο δήμο Πετρούπολης;

Η καταστροφή της Μάνδρας δεν
είναι καινούργιο φαινόμενο στις
περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Πριν δύο χρόνια ακριβώς είχαμε
τεράστιες πλημμύρες με αγνοού-
μενους και καταστροφές από με-
γάλη νεροποντή στις γειτονιές του
Ιλίου, του Περιστεριού, της Πε-
τρούπολης. Είναι γνωστό σε όλους
ότι η ευρύτερη περιοχή του Θρια-
σίου αποτελείται από εργατογειτο-
νιές ευάλωτες σε αυτές τις συνθή-
κες. Ακόμα και σήμερα, δύο χρό-
νια μετά τις πλημμύρες του 2015,
στα Δημοτικά μας Συμβούλια συ-
ζητάμε για το αν έχουν επουλωθεί
οι πληγές, τι έργα έχουν γίνει από
τότε. Μάλιστα, στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πε-
τρούπολης ακριβώς πριν την
πλημμύρα στη Μάνδρα, είχαμε κά-
νει συζήτηση για το πόσο η γειτο-
νιά είναι θωρακισμένη. Οι απαντή-
σεις δεν ήταν ευοίωνες για το μέλ-
λον.

Μέχρι σήμερα, τα μνημόνια
έχουν σημάνει τουλάχιστον 60%
περικοπή του κρατικού προϋπολο-
γισμού προς τους δήμους και κάθε
χρόνο τα κονδύλια πετσοκόβονται
όλο και περισσότερο. Το ίδιο συμ-
βαίνει με τα χρήματα που δίνει η
Περιφέρεια. Και επειδή ήδη έχου-
με κουβεντιάσει στην Πετρούπολη
και το τεχνικό πρόγραμμα και τον
προϋπολογισμό του 2018, η εικόνα
είναι τραγική. Το τεχνικό πρόγραμ-
μα του 2018 δεν περιλαμβάνει σχε-
δόν τίποτα από έργα αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας και θωράκισης
της πόλης. Τα χρήματα για έργα
είναι μόνο μέσω ΕΣΠΑ που σημαί-
νει συγκεκριμένες προδιαγραφές
για το πώς βγαίνουν οι προκηρύ-
ξεις και πού δίνονται τα χρήματα.
Τα χρήματα που δίνει η Περιφέ-
ρεια είναι για έργα ανάπλασης πε-
ζοδρομίων, χώρων, πλατειών, έρ-
γα στην πραγματικότητα «βιτρί-
νας». Και με τον Καλλικράτη, οι δή-
μοι δεν έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν τα χρήματα από τον ένα
κωδικό και να τα βάλουν σε άλλον.

Αυτές είναι οι κεντρικές πολιτι-
κές επιλογές της ΕΕ, της κυβέρνη-
σης και της Περιφέρειας. Η διοίκη-
ση του δήμου προσπαθεί να έχει
ένα κουτσουρεμένο ισοσκελισμένο
προϋπολογισμό. Καταφέρνει να
ανταπεξέρχεται στα έξοδα και κυ-
ρίως στη μισθοδοσία και την
ασφάλιση των εργαζομένων του
δήμου από τα  δημοτικά τέλη. Αυ-
τό σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει
κανένα έργο καλυτέρευσης της

ζωής των κατοίκων. 
Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις σε

προσωπικό είναι τεράστιες. Ο δή-
μος Πετρούπολης είχε μια μικρή
αύξηση στους εργαζόμενους πριν
δύο μήνες, όταν προσλήφτηκαν 24
συμβασιούχοι που κέρδισαν συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου με δικα-
στικές αποφάσεις. Αλλά τα κενά
είναι πολύ μεγαλύτερα και καλύ-
πτονται με εργαζόμενους μέσω
ΟΑΕΔ, μέσω διαφόρων προγραμ-
μάτων, 8μηνα ή 12μηνα. Και η μό-
νη δυνατότητα που υπάρχει είναι
να προσλαμβάνεται κόσμος που
μπορεί να πληρώνεται από τα αν-
ταποδοτικά τέλη, από το δημοτικό
ωδείο, το κολυμβητήριο, από τέ-
τοιους είδους δραστηριότητες δη-
λαδή που οι δημότες δίνουν ένα
αντίτιμο. Η τεχνική υπηρεσία είναι
τελείως αποψιλωμένη, δεν υπάρχει
προσωπικό για έργα.

Τι προτείνει 

η “Ανυπότακτη Πετρούπολη”;

Η Πετρούπολη έχει  δήμαρχο
που έχει εκλεγεί με τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση. Όμως, παρά την κριτική
της στην πολιτική των μνημονίων,
η λογική της δημοτικής αρχής εί-
ναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα άλλο κι έτσι -με «πόνο ψυ-

χής» όπως μας λέει συχνά ο δή-
μαρχος- συμμορφωνόμαστε στους
νόμους και τα όρια που υπάρχουν,
στο παρατηρητήριο των δήμων και
τις εντολές της κυβέρνησης. Η δι-
κή μας πρόταση στο δημοτικό
συμβούλιο κάθε φορά -και τώρα
στον προϋπολογισμό- είναι ότι
υπάρχουν οι όροι για πολιτική αν-
τίσταση και ανυπακοή από την
πλευρά του δήμου μαζί με τον κό-
σμο της γειτονιάς, με τους εργα-
ζόμενους του δήμου, με τα σωμα-
τεία του δήμου.

Η πρωτοβουλία, για παράδειγ-
μα, που συζητιέται αυτό το διάστη-
μα στο Δημοτικό Συμβούλιο για
μια μεγάλη κινητοποίηση της γει-
τονιάς στις 18 Δεκέμβρη ενάντια
στην υλοποίηση του περιφερει-
ακού σχεδιασμού για τη διαχείριση
των απορριμμάτων είναι στη σω-
στή κατεύθυνση. Πρόκειται για το
σχέδιο που είχε στα συρτάρια του
ο Σγουρός και που η Δούρου έλε-
γε προεκλογικά ότι θα καταργήσει.
Είχε, μάλιστα, κάνει την ορκωμο-
σία της στα Άνω Λιόσια με σύνθη-
μα ότι θα κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ
Φυλής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει
επέκτασή του, έχει ήδη δοθεί σε
απευθείας ανάθεση κομμάτι του
έργου ξανά στο Μπόμπολα, και μέ-
σα στην εφαρμογή του υπάρχει
χρησιμοποίηση πέντε ανενεργών
λατομείων της Αττικής, τα τρία εκ
των οποίων βρίσκονται στο Θριά-
σιο.

Ενάντια σε αυτά τα καταστροφι-
κά σχέδια θα γίνει στις 18/12 δια-
δήλωση στο κέντρο της Αθήνας.
Την ίδια μέρα θα είναι κλειστές οι
δημοτικές υπηρεσίες, έχουμε ζη-
τήσει να είναι και όλα τα σχολεία
κλειστά, οι Σύλλογοι δασκάλων και
καθηγητών και η Ένωση Γονέων

έχουν πει ότι θα συμμετέχουν.
Και σαν επόμενο βήμα ετοιμάζου-
με το συντονισμό με τους υπόλοι-
πους δήμους και τις συλλογικότη-
τες της περιοχής ώστε η επόμενη
μας παρέμβαση να είναι στο ίδιο
το περιφερειακό συμβούλιο που
υλοποιεί τους νόμους της κυβέρ-
νησης με συνέχιση της υποβάθμι-
σης όλου του Θριάσιου. Αυτή θα
έπρεπε να είναι η κατεύθυνση για
όλα τα προβλήματα.

Πριν λίγες μέρες η καταδίκη 

του χρυσαυγίτη Γιαννόγκωνα 

για επίθεση στην Πετρούπολη 

έγινε αμετάκλητη. 

Ποιες είναι οι αντιφασιστικές 

μάχες που έχουν δοθεί 

στη γειτονιά;

Το δικαστήριο ξεκίνησε από τον
Οκτώβρη του 2011, μετά από επί-
θεση που είχαμε δεχτεί μέλη του
ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από τάγ-

μα εφόδου της Χρυσής Αυγής που
παρέλαυνε στη κεντρική λεωφόρο.
Μετά από πολλές αναβολές έγινε
η εκδίκαση της υπόθεσης την πε-
ρασμένη άνοιξη και πριν λίγες μέ-
ρες και το Εφετείο με αμετάκλητη
καταδίκη του Γιαννόγκωνα. Ο Γιαν-
νόγκωνας δεν είναι ένα απλό μέ-
λος της ΧΑ, είναι από τα πρωτοπα-
λίκαρα του Μιχαλολιάκου, αυτός
που κατέθεσε το καταστατικό της
Ελληνικής Αυγής στο Άρειο Πάγο
όταν κινδύνευε η ΧΑ να μείνει έξω
από τις προηγούμενες εκλογές.

Από την πρώτη στιγμή απευθυν-
θήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
σε όλη την αριστερά και τα σωμα-
τεία της περιοχής. Το Δημοτικό
Συμβούλιο έχει πάρει πολλές απο-
φάσεις καταδικάζοντας χτυπήματα
της ΧΑ στην περιοχή και είχε συμ-
μετοχή, μαζί με το σωματείο των
εργαζόμενων στο δήμο, στην
έναρξη της δίκης της ΧΑ στον Κο-
ρυδαλλό τον Απρίλη του 2015. Με
τα Σωματεία των δασκάλων και
των καθηγητών, με την Ένωση Γο-
νέων της Πετρούπολης έχουμε ορ-
γανώσει αντιφασιστικές δράσεις,
διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, βιντεο-
προβολές, ενημέρωση του κόσμου
για τις κεντρικές αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις. Τελευταία κίνηση
ήταν ψήφισμα για τις επιθέσεις κα-
τά των μεταναστών στην Γκορυ-
τσά.

Έτσι, μπορεί πρωτοκλασάτα
στελέχη της ΧΑ, όπως ο Γιαννόγ-
κωνας, να μένουν στη γειτονιά, αλ-
λά δεν έχουν καταφέρει να έχουν
ανοιχτά παρουσία. Και θα συνεχί-
σουμε. Το επόμενο διάστημα θα
πάρουμε την πρωτοβουλία για να
στηρίξει ο δήμος τη διεθνή αντιρα-
τσιστική/αντιφασιστική μέρα δρά-
σης στις 17 Μάρτη και σα δημοτι-
κό σχήμα θα προχωρήσουμε σε

ενημέρωση των κατοίκων.

Τι ρόλο μπορούν 

να παίξουν τα δημοτικά 

σχήματα στην αντίσταση 

στις επιθέσεις των μνημονίων;

Τα δημοτικά σχήματα, ακριβώς
επειδή δρουν σε ένα πιο μικρό
κύτταρο όπως η γειτονιά, είναι πο-
λύ πιο εύκολο να συνδεθούν με τα
σωματεία και τους εργαζόμενους
της περιοχής, να έχουν μια ζωντα-
νή σχέση μαζί τους. Πολλές φορές
φέρνουμε θέματα που τους αφο-
ρούν μέσα στα δημοτικά συμβού-
λια, πάντα οργανώνουμε μαζί τους
τις απεργιακές μάχες. Το ίδιο θα
κάνουμε ενόψει της γενικής απερ-
γίας στις 14 Δεκέμβρη. Χρειάζεται
να μπούμε μπροστά για να ξεση-
κώσουμε τον κόσμο. Χρειάζεται
για παράδειγμα ο κόσμος της
Μάνδρας να βγει στο δρόμο στις
14/12, να απαιτήσουμε ότι θα δο-
θούν κονδύλια από τον κρατικό
προϋπολογισμό για την αποκατά-
σταση των περιοχών και αντιπλημ-
μυρικά έργα, όχι για τις τράπεζες,
τους τόκους, τους πολεμικούς
εξοπλισμούς.

Παράλληλα, τα μέλη των αντικα-
πιταλιστικών σχημάτων είμαστε οι
ίδιοι εργαζόμενοι που δίνουμε αυ-
τές τις μάχες στους χώρους δου-
λειάς μας. Στα νοσοκομεία έχουμε
βγει μετά από μια μεγάλη μάχη,
την απεργία για μονιμοποίηση των
συμβασιούχων στις 29 Νοέμβρη. 

Ξεκίνησε από πρωτοβουλία του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια και του Συντονιστικού των Νο-
σοκομείων με σύσκεψη στο αμφι-
θέατρο του Άγιου Σάββα, έβαλε
την πίεση στην ΠΟΕΔΗΝ και την
ΑΔΕΔΥ να την καλύψουν και κατά-
φερε να πάρει κυβερνητική υπό-
σχεση για παράταση συμβάσεων.
Αυτό έχει δώσει αυτοπεποίθηση
ότι μπορούμε να κερδίσουμε
προσλήψεις στα νοσοκομεία, ότι
θα χρηματοδοτηθούν για να μην
καταρρεύσει η λειτουργία τους. Ο
προϋπολογισμός έχει αιματηρές
περικοπές προς την υγεία, αν στα-
ματήσουν να δουλεύουν οι συμβα-
σιούχοι, ολόκληρα τμήματα θα
κλείσουν. Στο τμήμα μου στον
Άγιο Σάββα, οι τρεις από τους
επτά γιατρούς είναι απλήρωτοι και
ξεκινούν τη Δευτέρα επίσχεση ερ-
γασίας. Την επόμενη βδομάδα ορ-
γανώνουμε μεγάλες εξορμήσεις
για ενημέρωση και γενική συνέλευ-
ση στις 11/12. Αυτός είναι ο τρό-
πος να κινηθούμε συνολικότερα,
με επιτροπές αγώνα και συντονι-
σμό από τα κάτω.

Η Κατερίνα Πατρικίου 
μίλησε στη 

Λένα Βερδέ

Οι Δήμοι κέντρα αντίστασης και ανυπακοής

Συνέντευξη με την 
Κατερίνα Πατρικίου,
δημοτική σύμβουλο 

Πετρούπολης 
και εργαζόμενη 
στο νοσοκομείο 

Αγ. Σάββας

Η Κατερίνα Πατρικίου μαζί με συναδέλφους της σε κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Υγείας



Στη ΓΣ της Παρασκευής 1/12 συζητή-
θηκε τι σημαίνουν 203 προσλήψεις
εκτάκτων καθηγητών αντί για 250, με τις
συμβάσεις να μην έχουν υπογραφεί
ακόμα, ενώ ταυτόχρονα η Διοίκηση του
ΤΕΙ να απαιτεί να ξεκινήσουν τα μαθή-
ματα. Απειλεί μάλιστα πως αν χαθεί
έστω και μία παράδοση, τότε όλο το μά-
θημα θα ακυρωθεί και ο καθηγητής κιν-
δυνεύει να μην πληρωθεί. Οι φοιτητές
που έχουν αγωνιστεί όμως φάνηκε πως
αντιλαμβάνονται ότι χωρίς τις δικές μας
πιέσεις οι προσλήψεις δεν θα ήταν 203
αλλά 100 λιγότερες, όπως σκόπευαν. 

Η τοποθέτηση του σχήματός μας
ΕΑΑΚ-γραφίδα, έκανε τη σύνδεση αυ-
τής της μάχης με το νόμο Γαβρόγλου
και το ΠΔΑ που έρχεται με συγχωνεύ-
σεις και καταργήσεις. Απέναντι στο δί-
λημμα κατάληψη-αντικατάληψη, επιμεί-
ναμε στο ότι ο σύλλογός μας μετά από
τρεισήμισι εβδομάδες κατάληψης, συν-
τονιστικών και κινητοποιήσεων έχει επη-
ρεάσει τους άλλους συλλόγους του
ιδρύματος. Έχει την εμπειρία και μπορεί
να απλώσει τη μάχη σε ΤΕΙ και ΑΕΙ. Με
αυτήν την αντίληψη φάνηκε να συμφω-
νεί ένα σημαντικό μέρος του αμφιθεά-
τρου που είχε γεμίσει με 200 άτομα. 

Το πλαίσιό μας στήριξαν φοιτητές
που είτε δεν είχαν ξανάρθει σε ΓΣ είτε
στήριζαν το ανεξάρτητο πλαίσιο τις
προηγούμενες φορές. Υπερψηφίστηκε

τελικά το πλαίσιο των φοιτητών του τμή-
ματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.
Από τη μία έληξε την κατάληψη, αλλά
από την άλλη έβαλε την προοπτική της
συνέχισης των κινητοποιήσεων για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με νέα
ΓΣ της ΣΓΤΚΣ την Πέμπτη 7/12. 

Τη Δευτέρα και την Τρίτη πολλές σχο-
λές και τμήματα του ΤΕΙ ήταν σε ανα-
βρασμό, με τμηματικές και γενικές συ-
νελεύσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
του ΣΕΚ στο ΤΕΙ βάζουμε τα δυνατά
μας να συσπειρώσουμε καθηγητές και
φοιτητές για τη μεγάλη έκτακτη συγκέν-
τρωση αντίστασης στον αντιαπεργιακό
νόμο που καλέστηκε με στάση εργασίας
της ΑΔΕΔΥ.

Βασίλεια Χαρλαύτη
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Η
κατάληψη εστιακών
φοιτητών στο ΙΝΕΔΙ-
ΒΙΜ (Ινστιτούτο Έρευ-

νας και Δια Βίου Μάθησης,
υπεύθυνο για τη φοιτητική μέ-
ριμνα) συνεχίζεται για 4η
εβδομάδα. Η εστία έχει μείνει
χωρίς φαγητό και για σχεδόν
μια βδομάδα χωρίς καν ζεστό
νερό. Οι φοιτητές που μένου-
με στις εστίες δεν έχουμε πια
λέσχη σίτισης, χρειάζεται να
κατέβουμε στις λέσχες του
κέντρου για να φάμε. Το προ-
σωπικό των μαγειρείων και
της καθαριότητας έχει απολυ-
θεί. 

Ανάμεσα στις δράσεις των
φοιτητών που κάνουν την κα-
τάληψη και έχουν στοχοποι-
ηθεί από τον υπουργό Γαβρό-
γλου ήταν η προσπάθεια δια-
μαρτυρίας σε μια σειρά εκδη-
λώσεις όπου θα μιλούσε ο
ίδιος αλλά δεν εμφανίστηκε
σε καμία! Προφανώς αρνού-
μενος να ικανοποιήσει τα αιτή-
ματά μας και να χρηματοδοτή-
σει τις εστίες. Γι' αυτό και στα
αιτήματα έχουν προστεθεί η
συνολική ανατροπή του νόμου
Γαβρόγλου. Οι δύο τελευταίες
συνελεύσεις του Συλλόγου Οι-
κοτρόφων ήταν αρκετά μαζι-
κές με 40 και 70 φοιτητές αν-
τίστοιχα και η συζήτηση έπια-
σε όλα τα ζητήματα. Και στις
δύο όμως υπήρξαν διαφορετι-
κά πλαίσια αποφάσεων (ΚΝΕ-
συντονιστικό ΙΝΕΔΙΒΙΜ) με
αποτέλεσμα ενώ συμφωνούμε
στον αγώνα, να μην καταλή-
γουν οι τελευταίες συνελεύ-
σεις σε ενιαίο πρόγραμμα
δράσεων. 

Χρειάζεται οι φοιτητές των
εστιών να συμμετέχουμε με
πανό στη γενική απεργία στις
14 Δεκέμβρη και με αυτή την
αφορμή να βγούμε στις σχο-
λές και τους εργατικούς χώ-
ρους της γειτονιάς μας για να
παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια
στην εφαρμογή του νόμου Γα-
βρόγλου, το νέο προϋπολογι-
σμό και τα μνημόνια. Γι' αυτό
οργανώνουμε εξορμήσεις με
την Εργατική Αλληλεγγύη μέ-
σα στη βδομάδα μέσα στις
εστίες. 

Αντέμ Χουσέινκο, 
φοιτητής Παιδαγωγικού, 

οικότροφος ΦΕΠΑ

Όχι στη
διάλυση 
των
Εστιών

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Επόμενο βήμα η πανεργατική απεργία
Η κατάληψη της ΣΓΤΚΣ υλοποίησε το
πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα που
είχε αποφασίσει με τη Γενική Συνέλευ-
ση της 28/11. Το πρόγραμμα περιλάμ-
βανε συμμετοχή στην κινητοποίηση
των συμβασιούχων στο Υπουργείο
Παιδείας (29/11), συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της
οκταμελούς επιτροπής του Υπουργεί-
ου για το ΠΔΑ (30/11), νέα Γενική Συ-
νέλευση (1/12) και συμμετοχή στην πο-
ρεία ενάντια στα σκλαβοπάζαρα και
τη συμφωνία ΕΕ-Λιβύης (2/12). Πα-
ράλληλα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
του ΣΕΚ οργάνωσαν ανοιχτή εκδήλω-
ση με θέμα «Καπιταλισμός και περι-
βάλλον – σχέσεις καταστροφής»
(1/12), ενώ κάλεσαν και στην επόμενη
συζήτηση με θέμα «Φοιτητές κι εργά-
τες ενάντια στα μνημόνια - οργανώ-
νουμε την Πανεργατική Απεργία» την
Παρασκευή 8/12.

Την Παρασκευή 1 Δεκέμβρη, μετά τη γενική συνέλευση της
ΣΓΤΚΣ οι φοιτήτριες και φοιτητές του ΣΕΚ στο ΤΕΙ κάναμε ανοιχτή
εκδήλωση με θέμα "Καπιταλισμός και Περιβάλλον" όπου συμμετεί-
χαμε 10 άτομα. Την εισήγηση έκανε ο σύντροφος και συμφοιτητής
Αργύρης Σκούρτης, ο οποίος βασίστηκε στα σημαντικότερα σημεία
του ομώνυμου άρθρου του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Η
συζήτηση που άνοιξε κινήθηκε πάνω στην ανταγωνιστική φύση του
καπιταλισμού που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. 

Αναφορά έγινε στα θλιβερά γεγονότα στη Μάνδρα και στο πώς
θέλουν να μας κάνουν συνυπεύθυνους σε αυτήν την καταστροφή
φορτώνοντας στη χτυπημένη εργατική τάξη το κόστος της υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη και των ελλιπών δομών για την προστασία των
περιοχών. Καταλήξαμε στο ότι η αλληλεγγύη μας θα πρέπει να είναι
η μάχη να χτίσουμε μια εργατική αντίσταση που θα διεκδικεί λεφτά
για αντιπλημμυρικά έργα ενάντια στα συμφέροντα των τραπεζιτών
και των ιδιωτών που πολιορκούν το δημόσιο. 

Ελένη Στάθη, 2ο έτος τμήμα Διακόσμησης ΣΓΤΚΣ

Εκδηλώσεις

Smass media
Τα smass media-ΕΑΑΚ, το σχήμα του τμήματος Επικοινωνίας και

ΜΜΕ, τη Δευτέρα 4/12 οργάνωσε με επιτυχία ανοιχτό σχήμα με βα-
σικό θέμα τη δημιουργία ομάδας φοιτητών για γύρισμα ντοκιμαντέρ
και έκθεση φωτογραφίας για τις καταστροφές από τις πλημμύρες
στη Μάνδρα. Η συζήτηση που έγινε με τους διάφορους φοιτητές και
φοιτήτριες που έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην ομάδα,
έβαλε ως βασικό στόχο του ντοκιμαντέρ να αποτελέσει μια ισχυρή
καταγγελία για το ταξικό αυτό έγκλημα. Η Μάνδρα είναι ένα θέμα
που οφείλει να μη ξεχαστεί. Η πρωτοβουλία του smass media-ΕΑΑΚ
ελπίζει να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση.

Χριστίνα Μανωλακάκη, ΕΜΜΕ

Μ
ετά από γύρο συνελεύσεων και με τις
ΣΓΤΚΣ και ΣΕΥΠ να είναι σε κατάληψη, εκα-
τοντάδες σπουδαστές και σπουδάστριες

διαδήλωσαν στις 30/11, την ώρα που είχε ανακοινω-
θεί ότι θα γινόταν επιτροπή του Υπουργείου για να
καθοριστεί ο τρόπος λειτουργίας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (ΠΔΑ). Για την ενωτική κινητο-
ποίηση είχαν κλείσει την ίδια μέρα η ΣΔΟ και η ΣΤΕ-
ΤΡΟΔ. «Φοιτητές εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά»
ήταν το κυρίαρχο σύνθημα που υπενθύμιζε το πώς
θα νικήσει ο αγώνας αυτός που είναι κοινός για
σπουδαστές και καθηγητές. 

Στο κλείσιμο της κινητοποίησης οι φοιτητές σω-
στά έλεγαν πως είναι ξεκάθαρη η συνέχιση του δια-
χωρισμού των φοιτητών σε δύο ταχύτητες, αυτή τη

φορά με μεγαλύτερο χάσμα αφού μιλάμε για διετή
προγράμματα σπουδών απέναντι σε Πανεπιστήμια.
Όποιος θέλει να φοιτήσει στο ΠΔΑ θα πρέπει να
έχει το χρόνο και τους πόρους να δώσει επιπλέον
μαθήματα.

Μέσα στο Υπουργείο μπήκε αντιπροσωπεία των
σπουδαστών για να μεταφέρει τα αιτήματα. Πολύ
μετά την κινητοποίηση στο ΥΠΠΕΘ, οι φοιτητές
έμαθαν πως η συνεδρίαση δεν έγινε ποτέ στο χώρο
του υπουργείου αλλά στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Οι αρμόδιοι
συμμετείχαν στον εμπαιγμό, κάνοντας πως δεν
γνωρίζουν τίποτα για την Οκταμελή Επιτροπή στην
οποία συμμετέχει μέχρι και ο Γενικός Γραμματέας
του υπουργείου.

Υπουργείο Υγείας, 30/11

Γενική συνέλευση στη ΣΕΥΠ, 5/12



M
ια πολύ ενδιαφέρου-
σα συζήτηση έγινε
στα πλαίσια της εκδή-

λωσης που οργάνωσε η «ΔΡΑ-
ΣΗ για την κοινωνία, τον πολι-
τισμό και την ποιότητα ζωής»
την περασμένη Τρίτη 28/11
στο Καμίνι, στο Γαλάτσι, για
να παρουσιάσει το βιβλίο
«Κοινοκτημονικές προσεγγί-
σεις, πέντε ετερόκλητα παρα-
δείγματα» του εκπαιδευτικού
Μανώλη Χατζάκη.

Μετά τις εισηγήσεις των
ομιλητών Μανώλη Χατζάκη,
Τάσου Παππά, Βασίλη Ξυδιά
και Ίκαρου Πετρόπολου ακο-
λούθησε μια πλούσια συζήτη-
ση και αντιπαράθεση με τη

συμμετοχή αγωνιστών από
όλο το φάσμα της αριστεράς
και του κινήματος, για το πώς
μπορούμε να φτάσουμε σε μια
«κοινωνία πέραν του καπιταλι-
σμού», τι χαρακτηριστικά μπο-
ρεί να έχει αυτή, αν είναι ου-
τοπική, αλλά και τι σχέση μπο-
ρεί να υπάρχει ανάμεσα στη
θρησκεία και την ταξική πάλη.

Όπως αναφέρει ο συγγρα-
φέας στόχος του βιβλίου (που
στο εξώφυλλό του έχει την
αφίσα της Οκτωβριανής επα-
νάστασης με τον Τρότσκι Αη
Γιώργη) είναι να «καταδειχθεί
η πολιτική διάσταση του χρι-
στιανισμού και η συνάντησή
του με πρακτικές οι οποίες θε-
ωρούνται προνομιακό πεδίο
της Αριστεράς».

Τ
ην απαλλαγή του Αιγύπτιου μετανάστη Ουαλίντ Τάλεμπ από την
κατηγορία της κλοπής που του απέδιδαν με μήνυση οι τέσσερις
τελεσίδικα καταδικασμένοι βασανιστές του, αποφάσισε το Α’

Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά την περασμένη εβδομάδα.

Το Νοέμβριο του 2012, ο Ουαλίντ Τάλεμπ είχε πέσει θύμα πολύω-
ρου βασανισμού από τον ιδιοκτήτη του φούρνου στον οποίο δούλευε
στη Σαλαμίνα, το γιο του και δύο φίλους του. Οι δράστες είχαν αλυ-
σοδέσει, άγρια βασανίσει και κλέψει τον Ουαλίντ, τον οποίο στη συνέ-
χεια εγκατέλειψαν αλλά και κατηγόρησαν για κλοπή.

Την εκδίκαση της υπόθεσης του βασανισμού σε πρώτο βαθμό, ακο-
λούθησε τον Νοέμβριο του 2016 το Εφετείο, στο οποίο είχαν επιβλη-

θεί ποινές 13, 5, 9 και 10 ετών, αντίστοιχα, κατά συγχώνευση και 3ετή
στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων στους Γιώργο Σγούρδα, Σταμάτη
Σγούρδα, Φρέντερικ Ζότο και Γιώργο Ζαχαριάδη, για τις κακουργημα-
τικές πράξεις της αρπαγής, της ληστείας και της βαριά σκοπούμενης
σωματικής βλάβης. Στον Σταμάτη Σγούρδα είχε αναγνωριστεί, όπως
και πρωτόδικα, το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας και η εκτέλε-
ση της ποινής του είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.

Το αντιφασιστικό κίνημα στάθηκε στο πλευρό του Ουαλίντ όλα αυ-
τά τα χρόνια, αναδεικνύοντας και τις σχέσεις των δραστών με τη Χρυ-
σή Αυγή. Μετά από επτά αναβολές την τελευταία πενταετία στην εκδί-
κασης της μήνυσης για κλοπή στην οποία είχαν προχωρήσει οι δρά-
στες ενάντια στο θύμα τους, ο Ουαλίντ είναι οριστικά αθώος και ελεύ-
θερος και οι τέσσερις βασανιστές του καταδικασμένοι και στη φυλα-
κή.
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Ε
ξόρμηση, με μοίρασμα
προκήρυξης και ντουντού-
κα, έξω από το κατάστημα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην οδό Χ. Γιάννα-
ρη 7 στα Χανιά, πραγματοποίησε
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, ενάντια στην απόλυση ερ-
γαζόμενου στο κατάστημα.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη
που μοιράστηκε: “Καταγγέλλου-
με την παράνομη απόλυση του
εργαζόμενου Γ.Λ. από το κατά-
στημα Γερμανός στην οδό Χ.
Γιάνναρη 7 στα Χανιά. Την Πέμ-
πτη 23.11.2017 κι ενώ είχε τελει-
ώσει την δουλειά του, ο συνά-
δελφος Γ.Λ ενημερώθηκε ότι
απολύεται. Η εργοδοσία, βρήκε
σαν δικαιολογία για την απόλυ-
ση, ότι δεν έκλεινε πολλά συμβό-
λαια με πελάτες. Ότι δεν έκανε
«διερεύνηση», δηλαδή συζήτηση
με τον κάθε πελάτη για να τον
πείσει να κλείσει κάποιο συμβό-
λαιο, και όλα αυτά χωρίς ποτέ να
του κάνουν καμία εκπαίδευση. Ο
συνάδελφος υπέγραψε σύμβαση
εργασίας ως σύμβουλος πωλή-
σεων στον Γερμανό περίπου στα
μέσα του Σεπτέμβρη και η οποία
θα έληγε στα τέλη του Δεκέμβρη
του 2017.

Έτσι μετά από δύο μήνες ερ-
γασία, χωρίς καμία παρατήρηση
«για ελλιπή απόδοση» όπως λένε
τα αφεντικά, τον απόλυσαν μετά
από υποχρεωτική τετραήμερη
άδεια που του έδωσε η ιδιοκτη-
σία. Πρόκειται για μια αδικαιολό-
γητη, παράνομη και καταχρηστι-
κή απόλυση, γιατί πραγματοποι-

είται πριν την λήξη της σύμβα-
σης αλλά και γιατί οι εργαζόμε-
νοι καλούνται να φέρουν εις πέ-
ρας, στόχους για πωλήσεις και
κλείσιμο συμβολαίων που δεν
μπορούν να επιτευχθούν κι ύστε-
ρα στοχοποιούνται ως οι μοναδι-
κοί υπεύθυνοι όταν δεν καταφέ-
ρουν να τους πετύχουν”.

ΧΑΝΙΑ  Διαμαρτυρία στο ΓΕΡΜΑΝΟ

Σ
την απόλυση και των δέκα εργα-
ζόμενων του πρώην Συμβουλίου
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-

νίκης (ΣΑΣΘ) που μετατράπηκε σε Ορ-
γανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσ-
σαλονίκης (ΟΣΕΘ) προχωράει η νέα δι-
οίκηση του Οργανισμού αφού αρνείται
να ανανεώσει τις συμβάσεις τους.

“Ο ΟΣΕΘ είναι ο οργανισμός που δη-
μιουργήθηκε στη θέση του ιδιωτικού
ΣΑΣΘ  να σχεδιάζει και να ελέγχει τα
πάντα στις συγκοινωνίες της Θεσσαλο-
νίκης. Ο Οργανισμός έχει 10 εργαζομέ-
νους που μεταφέρθηκαν από τον προ-
ηγούμενο φορέα που έλεγχε τις δημό-
σιες μεταφορές της πόλης, οι περισσό-
τεροι από αυτούς εργάζονται στο ίδιο
πόστο για 16 χρόνια. Σήμερα η διοίκη-
ση έρχεται να μας ανακοινώσει, παρά
τις υποσχέσεις της προηγούμενης πε-
ριόδου, πως δεν μπορεί να ανανεώσει
τις συμβάσεις μας. Έτσι τις προηγού-
μενες ημέρες απολύθηκε ένας εργαζό-
μενος και μέσα στον Δεκέμβριο απο-
λύονται όλοι”, αναφέρει η Δήμητρα Κο-
μιανού εργαζόμενη στον ΟΣΕΘ. “Απο-
δεικνύεται στην πράξη πως το σχέδιο
του Σπρίτζη για να φτιάξει τις συγκοι-
νωνίες της Θεσσαλονίκης είναι χωρίς
τους εργαζόμενους. Ζητάμε από τη δι-
οίκηση από τον υπουργό και τον ΑΕΣΘ

και να μη χαθεί καμιά θέση εργασίας
και να φτιάξουμε πραγματικές δημό-
σιες συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη.

“Πριν λίγους μήνες έγινε η κρατικο-
ποίηση του ΟΑΣΘ και ο νέος διοικητής
του ΟΑΣΘ κ. Παπάς (πατέρας του
υπουργού κ. Παπά) αλλά και η διοίκηση
του ΟΣΕΘ, είχαν υποσχεθεί ότι οι εργα-
ζόμενοι του ΟΣΕΘ θα απορροφούνταν
κανονικά στη νέα κρατική εταιρία, μια
που είναι απαραίτητοι για την λειτουρ-
γία της αφού πρόκειται για εξειδικευμέ-
νο προσωπικό που εργάζεται για δε-
καέξι χρόνια στο έργο”, αναφέρεται
στην προκήρυξη του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια. “Είναι απαράδε-
κτο έτσι και αλλιώς να απολύονται ερ-
γαζόμενοι μετά από 16 χρόνια υπηρε-
σίας που γνωρίζουν το έργο πολύ καλά
και κανένας δεν έχει αμφισβητήσει την
επάρκειά τους. Είναι διπλά απαράδε-
κτο το γεγονός ότι τους απολύει ο κρα-
τικός πλέον ΟΑΣΘ, που αντικατέστησε
τον σπάταλο ιδιωτικό ΟΑΣΘ, προσπα-
θώντας να βάλει τάξη στις αστικές συγ-
κοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Αντί να
προχωρήσει σε νέες προσλήψεις που
χρειάζονται για την εποπτεία του νέου
ΟΑΣΘ η απάντηση της διοίκησης είναι
οι απολύσεις”.

ΟΣΕΘ  Στοπ στις απολύσεις

ΕΣΠΗΤ

Σ
ε έκτατη γενική συνέλευση καλούσε το
ΔΣ της Ένωσης Συντακτών Περιοδικών
και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) το

περασμένο Σάββατο 2/12 στην ΕΣΗΕΑ, με
θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στο ασφαλιστι-
κό του κλάδου.

Ένα κάλεσμα που όμως δεν κατάφερε να
συγκεντρώσει την απαιτούμενη συμμετοχή,
ώστε να έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Κι
αυτό γιατί η παράταξη της πλειοψηφίας του
ΔΣ επέλεξε –κι όχι τυχαία- να την καλέσει με-
τά των τέλος όλων των διαβουλεύσεων με
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργα-
σίας, την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας
από την Βουλή, ακόμα κι από το εκβιαστικό
«δημοψήφισμα» της ΕΣΗΕΑ στα μέλη της,
για την αποδοχή αλλαγής του καταστατικού
του ΕΔΟΕΑΠ.

Παρόλα αυτά, η συζήτηση που ακολούθη-
σε, ήταν ουσιαστική, κρατώντας όλους
όσους συμμετείχαν μέχρι την λήξη της, αργά
το μεσημέρι. Κι αυτό γιατί οι εξελίξεις στο
ασφαλιστικό, με την ένταξη όλου του κλάδου
πλέον στον ΕΔΟΕΑΠ για υγεία και επικουρι-
κή (πλην των συνταξιούχων και πολύ πιθανά
και των ανέργων), είναι κάτι που δημιουργεί
ερωτηματικά και ανησυχία σε όλους.

Παράλληλα, μέλη του «Συντονισμού» -με
τραπεζάκι και υλικά- ενημέρωσαν τους συμ-
μετέχοντες, τόσο για την Πανεργατική Απερ-
γία στις 14 Δεκεμβρίου, όσο και για την συ-
νέλευση του «Συντονισμού» στις 17 του ίδιου
μήνα.

Πάνος Κατσαχνιάς

Απαλλάχτηκε ο Ουαλίντ

ΓΑΛΑΤΣΙ

Έ
φυγε από τη ζωή το βράδυ της Κυριακής 3/12, σε ηλικία 67
ετών, ο Κώστας Μότσης, δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορ-
τάζ, μετά την εκπομπή του στο ραδιοσταθμό EΡΤοpen. 

Ο Κώστας Μότσης υπήρξε ιδρυτής της ΕΡΑ Σπορ κι εμπνευστής της
ιστορικής εκπομπής Μικρόφωνο στα γήπεδα. Παρότι συνταξιούχος, την
περίοδο του “μαύρου” στην ΕΡΤ, έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία
του αγώνα και υπήρξε η ψυχή της ανασυγκρότησης της ΕΡΑ Σπορ και
της λειτουργίας της τη διετία της αυτοδιαχείρισης. Βραβεύτηκε μάλιστα
από την ΠΟΣΠΕΡΤ, για τη δράση του την περίοδο του δίχρονου αγώνα.
“Νικητής στους αγώνες της αξιοπρέπειας, στους αγώνες της κοινωνίας,
στον αγώνα της ΕΡΤ, που δώσαμε όλοι μαζί και συνεχίσαμε, για μια

ΕΡΤ των προσδοκιών μας και της κοινωνίας. Ο Κώστας Μότσης ήταν
ένας καλός άνθρωπος και οικογενειάρχης, ευσυνείδητος επαγγελματίας,
με ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία και για το λόγο αυτό ήταν αγαπητός
από ακροατές και συναδέλφους. Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα
θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του. Αθάνατος Κώστα Μότση.
Το κενό δυσαναπλήρωτο”  λέει η ΠΟΣΠΕΡΤ σε ανακοίνωσή της.

Έφυγε ο Κώστας Μότσης
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Ε
ννιά χρόνια κλείνουν την Τετάρτη 6 Δεκέμβρη από την εν ψυχρώ
δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον
ειδικό φρουρό Κορκονέα στα Εξάρχεια, που έγινε η αφορμή για το

ξέσπασμα της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008. Είναι μια επέτειος που
το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα ποτέ δεν σταμάτησε να τιμά, υπενθυ-
μίζοντας ότι όλα τα μέτωπα που οδήγησαν σε εκείνο τον ξεσηκωμό παρα-
μένουν ανοιχτά.

Η δολοφονία του Αλέξη είχε έρθει να ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής
μιας εργατικής τάξης και μιας νεολαίας που όλο το προηγούμενο διάστη-
μα πολεμούσε τη λιτότητα και τις απολύσεις, βρίσκοντας απέναντί της
αστυνομική καταστολή. Η εξέγερση του Δεκέμβρη ένωσε τα αιτήματα
ενάντια στις κυβερνητικές επιθέσεις με τα αιτήματα για να διαλυθούν τα
ΜΑΤ, να αφοπλιστεί η αστυνομία, να σταματήσουν οι αστυνομικές αυθαι-
ρεσίες. Και έγινε η αρχή του τέλους για την τότε κυβέρνηση Καραμανλή.

Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις στη συνέχεια προχώρησαν σε ένα όρ-
γιο αστυνομικής βίας ενάντια στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων και της
νεολαίας, από τις πανεργατικές απεργιακές διαδηλώσεις μέχρι τις καταλή-
ψεις των πλατείων και των χώρων δουλειάς. Οι κυβερνήσεις Παπανδρέου,
Παπαδήμου, Σαμαρά συνέδεσαν το όνομά τους με τις εικόνες του πνιγμέ-
νου από τα χημικά Συντάγματος, των ανοιγμένων κεφαλιών εργαζόμενων,
νεολαίων και συνταξιούχων, των αστυνομικών ντου σε εργατικούς χώρους
όπως το αμαξοστάσιο του Μετρό στα Σεπόλια ή το κατειλημμένο Ραδιομέ-
γαρο της ΕΡΤ, της αστυνομικής κάλυψης των χρυσαυγίτικων πογκρόμ.

Υποσχέσεις

Οι μάχες ενάντια στην καταστολή ήταν ο λόγος που ανάμεσα στις πολ-
λές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν διεκδικούσε την κυβερνητική εξουσία
ήταν ο αφοπλισμός των ΜΑΤ, η διάλυση των δολοφονικών -όπως είχε
αποδειχτεί τα προηγούμενα χρόνια με επιθέσεις με τις μηχανές τους μέ-
σα σε μπλοκ διαδηλωτών- ομάδων όπως οι ΔΙΑΣ και οι ΔΕΛΤΑ, η απόλυση
όλων όσων είχαν σχέσεις με τη ναζιστική Χρυσή Αυγή. Στη συνέχεια, αυ-
τές οι υποσχέσεις μετατράπηκαν σε αφηρημένες διακηρύξεις για “εκδη-
μοκρατισμό της αστυνομίας” και σε ανούσια καλέσματα “στους χρυσαυ-
γίτικους θύλακες μέσα στην αστυνομία να αυτοδιαλυθούν”. Και σήμερα
πια έχουν γίνει ανοιχτή καταστολή απέναντι σε όλα τα κομμάτια, από
τους εργαζόμενους και τη νεολαία μέχρι τους μετανάστες και τους πρό-
σφυγες στα στρατόπεδα.

Μόνο την περασμένη Τετάρτη 29/11, τα “εκδημοκρατισμένα” ΜΑΤ του
ΣΥΡΙΖΑ κατέστειλαν τους διαδηλωτές που αντιδρούν στους πλειστηρια-
σμούς με ξύλο και χημικά ακόμα και μέσα σε κλειστό χώρο, επιτίθονταν
στους φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί στο υπουργείο Παιδείας ενάντια
στις μνημονιακές επιθέσεις στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα φυλούσαν
το υπουργείο Υγείας από τους εργαζόμενους των νοσοκομείων που διεκ-
δικούν μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Η προσαρμογή της κυβέρνησης και σε αυτό το επίπεδο είναι τόσο με-
γάλη, που ούτε καν τους μπάτσους που δικάζονται για χτυπήματα και επι-
θέσεις τους στο παρελθόν δεν μπορεί να καταδικάσει. Αυτές τις μέρες
ξεκίνησε η δίκη 18 ΜΑΤζήδων που πρωτοστάτησαν στην άγρια καταστολή
της 48ωρης πανεργατικής απεργίας στις 28 και 29 Ιούνη του 2011 ενάντια
στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της κυβέρνησης τότε Παπανδρέου.

Τα θύματα, πολίτες, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, πασχίζουν να αποδεί-
ξουν την ενοχή των κατηγορουμένων παρότι τους έχουν αναγνωρίσει και
οι μαρτυρίες τους για τις επιθέσεις που δέχτηκαν είναι συγκλονιστικές.
Το δικαστήριο είναι εχθρικό απέναντι στους πολιτικούς ενάγοντες και
τους μάρτυρες κατηγορίας, οι ΜΑΤτζήδες έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύ-
νη για πλημμελήμματα (αντί για κακουργηματικές πράξεις όπως θα έπρε-
πε), κάποιοι από τους κατηγορούμενους έχουν αμειφθεί και προαχθεί
από τη σημερινή κυβέρνηση και πολλοί ακόμα που έχουν επίσης αναγνω-
ριστεί για συμμετοχή στις επιθέσεις δεν κάθονται καν στο εδώλιο. Η σιω-
πή και η συγκάλυψη είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν από τη μεριά της
κυβέρνησης και σε αυτή την υπόθεση, αφήνοντας όλα τα περιθώρια στην
αθώωση των κατηγορουμένων.

Αυτές οι επιθέσεις, για να εξασφαλίζονται τα κέρδη των τραπεζιτών και
όλων των αφεντικών, είναι που κάνουν την επέτειο της δολοφονίας του
Αλέξη και της εξέγερσης του Δεκέμβρη τόσο επίκαιρη. Τιμούμε τους νε-
κρούς μας, ζωντανεύοντας το μήνυμα της ανατροπής.

Λ.Β

Eννέα χρόνια 
από τη δολοφονία 
του Αλέξη Γρηγορόπουλου

Κ
άλεσμα του Ανοιχτού Συντονιστικού Αγώνα
ενάντια στο νέο Mall που έρχεται να φυτευ-
τεί πάνω στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτω-

να πραγματοποιείται την Κυριακή 10/12 στις
11.30πμ στην Ακ. Πλάτωνα (Μοναστηρίου και Τη-
λεφάνους) με σκοπό να οργανωθεί η αντίσταση.

“Σε μια περιοχή που δεν έχει καλά καλά επαρ-
κείς αποχετεύσεις και αντιπλημμυρικά έργα είναι

τουλάχιστον αντίφαση, ανοησία κι εμπαιγμός να
θεωρείται αναβάθμιση το να σηκωθεί ένα βουνό
55.000 τετραγωνικά από τσιμέντο, γυαλί και σίδε-
ρο στην παρόχθια ζώνη του θαμμένου ποταμού
Κηφισού. Είναι σαν να προκαλούμε την τύχη μας”,
αναφέρεται στην ανακοίνωση του το Ανοιχτό Συτν-
τονιστικό Αγώνα ενάντια στο νέο Mall. 

Κάτω τα χέρια από την Ακαδημία Πλάτωνα

Τ
η ζωή τους έχασαν τέσσερις μετανάστες και άλ-
λοι τέσσερις τραυματίστηκαν στην προσπάθειά
τους να φύγουν παράνομα από τα σύνορα της

Ελλάδας, όταν το αυτοκίνητο το οποίο τους μετέφερε
έπεσε σε γκρεμό μετά από καταδίωξη της αστυνο-
μίας. 

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις 28/11 το
βράδυ, στην Εγνατία οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης,
επιβατικό αυτοκίνητο, δεν σταμάτησε σε σήμα αστυ-
νομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγ-
κληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας
και συνέχισε την πορεία του, επιχειρώντας να διαφύ-
γει. Στη συνέχεια, εισήλθε στην παλιά Εθνική Οδό Κα-
βάλας – Θεσσαλονίκης και στο ύψος του οικισμού της
Νέας Περάμου, το όχημα κατέπεσε σε γκρεμό. 

Για το τραγικό αποτέλεσμα της πολύωρης καταδίω-
ξη των αστυνομικών που οδήγησε τελικά το αυτοκίνη-
το στο γκρεμό, ο μόνος που συνελήφθη ήταν ο οδη-
γός, ένας Πακιστανός μετανάστης 35χρονών που
τραυματίστηκε και ο οποίος κατηγορήθηκε ως «διακι-
νητής».  

«Σε βάρος του διακινητή σχηματίσθηκε δικογραφία
για μεταφορά μη νόμιμων μεταναστών, ανθρωποκτο-
νία και σωματικές βλάβες από αμέλεια και παράβαση
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας» ήταν ο τίτλος της
ανακοίνωσης της ΕΛ.ΑΣ που σαν «λεπτομέρεια» ανέ-
φερε ότι υπήρχαν και τέσσερις νεκροί! 

Είναι η πολιτική των κλειστών συνόρων και της μη
νομιμοποίησης δίνει το δικαίωμα στην ΕΛ.ΑΣ να χαρα-
μίζει τις ζωές των μεταναστών και των προσφύγων. 

Τέσσερις νεκροί σε καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ

“Ο
ι πιλότοι σε όλη τη Γερμανία σταματάνε τις σχεδιασμένες απελάσεις των προσφύγων που οι αιτή-
σεις ασύλου τους δεν έγιναν αποδεκτές. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφυγες κάνουν μαζικά έφεση στις
διαταγές απέλασής τους – και τις κερδίζουν». 

Το ρεπορτάζ της Ντόιτσε Βέλλε είναι αποκαλυπτικό για το πόσο δυνατό εξακολουθεί να είναι το κίνημα αλλη-
λεγγύης στη Γερμανία κόντρα στις ρατσιστικές πολιτικές των γερμανικών κυβερνήσεων που τροφοδοτούν τους
φασίστες. Αλλά είναι και ένα έξοχο παράδειγμα για τη δύναμη που έχει η εργατική τάξη να επιβάλει το δίκιο της
ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και ρατσισμού της ΕΕ. 

Μετά από σχετική ερώτηση του Die Linke την περασμένη βδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 222 πτήσεις
(οι περισσότερες της Lufthansa και της θυγατρικής της Eurowings) που μετέφεραν προς απέλαση πρόσφυγες
στο Αφγανιστάν ακυρώθηκαν μετά από άρνηση των πιλότων να πετάξουν τα αεροπλάνα σε μια χώρα που δεν
είναι ασφαλής για τους πρόσφυγες. 40 από αυτές τις αρνήσεις πτήσης έγιναν στο Ντίσλεντορφ και 140 στο αε-
ροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Στα αεροδρόμια γίνονται σε μόνιμη βάση διαμαρτυρίες του κινήματος ενάντια
στις απελάσεις.

Το Λονδίνο ενάντια στον Τραμπ

Μ
πορεί η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέ-
ζα Μέι να έτρεξε πρώτη-πρώτη να επισκεφθεί
τον Τραμπ μετά την εκλογή του αλλά χρει-

άστηκε ένας χρόνος για να ανακοινωθεί (αν και ακόμη
όχι επισήμως) η επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με βρετανικές κυβερνητικές πηγές, ο
πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφθεί το Λον-
δίνο τον Φλεβάρη του 2018 σε μια επίσκεψη που θα
συνδυαστεί με τα εγκαίνια της νέας αμερικανικής
πρεσβείας. Αρχικά η επίσκεψη είχε αποφασιστεί για
το φθινόπωρο του 2017 αλλά αναβλήθηκε λόγω του
φόβου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για μεγά-
λες κινητοποιήσεις καθώς πάνω από 2 εκατομμύρια
έχουν υπογράψει κείμενο που καταγγέλλει τον Τραμπ
σαν ανεπιθύμητο. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην υποδοχή του
Τραμπ, αν τολμήσει να πάει στο Λονδίνο, αυτός ο
αριθμός θα πολλαπλασιαστεί - μετά και την προκλητι-
κή κίνηση του Αμερικάνου προέδρου να «τουιτάρει»
τρία βίντεο του φασιστικού κόμματος Britain First με
ψεύτικες ειδήσεις. 

Η απάντηση ήταν άμεση από το αντιφασιστικό κίνη-
μα με κινητοποίηση έξω από την αμερικάνικη πρε-

σβεία στο Λονδίνο την προηγούμενη βδομάδα. (φω-
το).  “Το Britain First είναι μια δηλητηριώδης οργάνω-
ση.  Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο δρόμο ενάν-
τια στους φασίστες και τους υποστηρικτές τους»  δή-
λωσε ο Γουέιμαν Μπένετ από το United Against Fa-
scism.  

Oι Γερμανοί πιλότοι μποϊκοτάρουν τις απελάσεις
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ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7.30μμ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 6μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, Ιασωνίδου 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 6μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 3μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΤΡΙΚΑΛΑ Κεντρική πλατεία 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 10πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11.30πμ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ

ΘΗΣΕΙΟ Νηλέως Μαρκετ ιν 11πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ

ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 12μες

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11.30πμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο 
Παύλου Φύσσα 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 11.30πμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 10.30πμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή 
και Ναυαρίνου 11.30πμ

ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 11πμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ πλατεία 12μες

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/12

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος 

Κομνηνών 11.30πμ

Εξορμήσεις
με την

εργατικη
αλληλεγγυη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14 /12

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Μαζική απεργία, κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Δεκέμβρης του ‘44

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Πικαπ 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών
38) 7μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκε-
ρίας 5, 7.30μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η κρίση στην Κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλητής: Πάνος Γαρανζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απερ-
γία στις 14/12
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ο νέος προϋπολογισμός και πώς οργανώ-
νουμε την πανεργατική απεργία 14/12
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των

συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Ο αντισυνδικαλιστικός νόμος και η πανερ-
γατική απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Φιλοσοφική 7μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Θόλος 7μμ
Η σημασία της πανεργατικής απεργίας
στις 14/12 και πώς την οργανώνουμε
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 8μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Captain 8μμ
Η πανεργατική απεργία στις 14/12 ενάντια
στο νέο προϋπολογισμό
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ο νέος προϋπολογισμός και πώς οργανώ-
νουμε την πανεργατική απεργία στις 14/12
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Πολύκεντρο 8μμ
Τα Δεκεμβριανά του ‘44
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Βαβέλ 8μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Pure 8μμ
Ο νέος προϋπολογισμός και πώς οργανώ-
νουμε την πανεργατική απεργία στις 14/12
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 δημαρχείο 7μμ

Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητές: Άγγελος Σκαμουτσάκης, Μιχά-
λης Πέππας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επίθεση στα συνδικάτα και η πανεργα-
τική απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων και η πανεργατική απεργία
στις 14/12
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Άντεμ Χουσέϊνκο

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ

Κίνημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά και

η πανεργατική απεργία στις 14/12

Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Ο Μαρξ και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο στο σο-
σιαλισμό;
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο Κόκκινος Οκτώβρης και η Ελλάδα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/12 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 14/12 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η κρίση στην κορεάτικη χερσόνησο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο προϋπολογισμός και η πανεργατική
απεργία στις 14/12

Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 καφέ Κύτταρο 7μμ
Ο νέος προϋπολογισμός και πώς οργανώ-
νουμε την πανεργατική απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 6μμ
Η εργατική αντίσταση στο χτύπημα των
συνδικάτων – Οργανώνουμε την Πανεργα-
τική απεργία στις 14/12
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/12 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 αιθ. Προβολών, ΣΓΚΤΣ
2.30μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες ενάντια
στα μνημόνια με καταλήψεις και απεργίες
– Οργανώνουμε την πανεργατική στις
14/12
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 Θόλος 5μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες ενάντια
στο πανεπιστήμιο των μνημονίων – Οργα-
νώνουμε την πανεργατική απεργία στις
14/12
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12 αιθ. 639, 3μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες ενάντια
στο πανεπιστήμιο των μνημονίων
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη, συν/κο κα-
τάληψης ΣΓΤΚΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/12 αμφιθέατρο Φυσικής 1μμ
Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις
καταστροφής - Λεφτά για τις εργατογειτο-
νιές, όχι για τους τραπεζίτες
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΝΟΜΙΚΗ

• ΤΡΙΤΗ 12/12 αίθουσα 15, 2.30μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες ενάντια
στο πανεπιστήμιο των μνημονίων
Ομιλητής από το συντονιστικό κατάληψης
της ΣΓΤΚΣ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12 αιθ. 14, 2.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό και τη γυναι-
κεία καταπίεση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ 12/12 αίθ. Μανχ. 12μ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Άντεμ Χουσέϊνκο

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/12 αίθ. 2, 30μμ
Δεκέμβρης ’44, η μάχη της Αθήνας
Ομιλητές: Προκόπης Παπαστράτος, καθ.
Πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, Λέαν-
δρος Μπόλαρης, ιστορικός

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος Συλ-
λόγου Δασκάλων Χανίων, Φώτης Ποντικά-
κης, μέλος οικολογικής πρωτοβουλίας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12 καφέ Αλντεμπαράν 
(Σουλίου 5 & Σόλωνος) 8μμ
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός
Νίκος Σμπαρούνης, συνδικαλιστής Μετρό

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ.Νικολάου) 6.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος
Εργατική Αλληλεγγύη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 ΚΑΠΗ Γλυφάδας 
(Αγ.Τρύφωνας) 7.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/12 
αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Καπιταλισμός και περιβάλλον – σχέσεις καταστροφής
Λεφτά για τις εργατογειτονιές, όχι για τους τραπεζίτες

Συζητήσεις-
εκδηλώσεις



Η
ταινία «Λαίδη Μάκβεθ» που παίζεται
ήδη στις αίθουσες είναι μια πολύ εν-
διαφέρουσα ματιά για μια γυναίκα

που επαναστατεί ενάντια στη μοίρα της και
την κοινωνία που την καταδικάζει στην κατα-
πίεση, μετατρέποντάς την από θύμα σε θύτη. 

Είναι η νεαρή Κάθριν, που «πουλήθηκε» μαζί
με κάτι χωράφια σε έναν πλούσιο γαιοκτήμονα
στη Βόρεια Αγγλία του 19ου αιώνα, προορι-
σμένη να παντρευτεί τον αδιάφορο γιό του.
Από τη νύχτα του γάμου είναι καθαρό ότι η
Κάθριν αποτελεί ένα τρόπαιο, μια «γλάστρα»
για τις συμβάσεις που απαιτεί η επαρχιακή
κοινωνία και η Βικτωριανή ηθική. Συμβάσεις
σκληρές, όπως ο κορσές που της δένει κάθε
μέρα η υπηρέτριά της, βαρετές όπως τα πρό-
σωπα που περιτριγυρίζουν την οικογένεια και
καταπιεστικές, όπως ο κανόνας ότι δεν πρέπει
να βγαίνει από το σπίτι και να υπακούει κάθε
παραξενιά του άντρα της και του άξεστου πε-
θερού της. Όμως η Κάθριν δεν αποδέχεται τη
μοίρα της. Μόλις οι δυνάστες της απουσιά-
σουν, συνδέεται ερωτικά με έναν υπηρέτη του
υποστατικού, αφυπνίζεται σεξουαλικά και εξε-
γείρεται συνολικά, στρεφόμενη ενάντια στους
δυνάστες της με κάθε μέσο.  

Η ταινία του θεατρικού σκηνοθέτη Γουίλιαμ
Όλντροϊντ ξεδιπλώνει με λιτό και σαφή τρό-
πο τη σύγκρουση μιας γυναίκας με τις σεξι-
στικές προκαταλήψεις και πρότυπα της επο-
χής της και τη μεταμόρφωση προς μια λαίδη
Μάκβεθ. Χωρίς δραματικές κορυφώσεις,
αξιοποιεί συμβολικά στοιχεία όπως η μαύρη
υπηρέτρια που εισάγει και άλλες μορφές δια-
κρίσεων και την εξαιρετική ερμηνεία της Φλό-
ρενς Πιου.

Αν σήμερα ωστόσο η εξέλιξη της Κάθριν
σε Λαίδη Μάκβεθ φαντάζει εύλογη, η ιστορία
που κουβαλάει πίσω της είναι μακρυά και εν-
τυπωσιακή. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφι-

κή μεταφορά (όχι πιστή) της νουβέλας «Η
Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» (1865), του Ρώ-
σου συγγραφέα Νικολάι Λέσκοφ που είχε εμ-
πνευστεί πρώτος από την αδίστακτη ηρωίδα
του Σέξπιρ. Η Κάτια Ισμαήλοβα του Λέσκοφ
υπήρξε μίλια μπροστά από την τσαρική Ρω-
σία και προκάλεσε τα ήθη και την ηθική της
περιόδου, καθώς και τη θέση της γυναίκας
στην κοινωνία.

Εβδομήντα χρόνια αργότερα, ο Ντμίτρι Σο-
στάκοβιτς, καταξιωμένος συνθέτης της Ρώσι-
κης πρωτοπορίας θα μετατρέψει την πρωτο-
ποριακή ιδέα του Λέσκοφ στην ομώνυμη όπε-
ρα, όμως αντί για τη δικαίωση και τον θρίαμ-

βο θα βρεθεί αντιμέτωπος με ολόκληρο τον
γραφειοκρατικό μηχανισμό του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος, την Πράβδα και τον ίδιο τον
Στάλιν που κατακεραύνωσε το opus 29 του
μεγάλου μουσουργού. Το έργο του Σοστάκο-
βιτς βρέθηκε στο στόχαστρο για δυο λόγους.
Η επικράτηση του δόγματος του σοσιαλιστι-
κού ρεαλισμού το 1932 σήμαινε πόλεμο ενάν-
τια σε κάθε πειραματική μορφή τέχνης και
αποκήρυξη με την κατηγορία του «φορμαλι-
σμού». Η «Λαίδη Μάκβεθ» όμως διέπραξε και
δεύτερο αμάρτημα: Πρόβαλλε την εικόνα
μιας ασυμβίβαστης γυναίκας που διαλύει το
σπίτι και την οικογένειά της ακριβώς πάνω
στη χρονική συγκυρία που ο Σταλινισμός
έπαιρνε πίσω τις κατακτήσεις της Ρώσικης
επανάστασης για τις γυναίκες. Το 1936 ήταν
η χρονιά που απαγορεύτηκαν οι εκτρώσεις
και το καθεστώς εγκαινίασε μια καμπάνια για
την ενίσχυση της  «νέας Σοβιετικής οικογένει-
ας» με τη γυναίκα σε ρόλο εργάτριας – μητέ-
ρας - συζύγου. Ο εξοστρακισμός της «Λαίδη
Μάκβεθ» στην πραγματικότητα υπήρξε παρά-
πλευρη απώλεια αυτής της αντιδραστικής
στροφής. Ο Σοστάκοβιτς  χρειάστηκε να κά-
νει επώδυνους συμβιβασμούς στη συνέχεια
προκειμένου να επιβιώσει στη μέγγενη της
σταλινικής λογοκρισίας.

Εν τω μεταξύ, η αειθαλής Λαίδη Μάκβεθ
έγινε μπαλέτο, ταινία από τον Αντρέι Βάιντα
(«Η λαίδη Μάκβεθ της Σιβηρίας»-1962) και
θεατρικό έργο. Η πρόσφατη ταινία είναι μια
πολύ καλή αφορμή να θυμηθούμε την ιστο-
ρία της και την ιστορία όλων των γυναικών
που αντιστάθηκαν στην σεξιστική καταπίεση.                              

Δήμητρα Κυρίλλου
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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 δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά
στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και
τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει να
ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι -
νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο
κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη,
όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ -
ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή
τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ -
σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και στην 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 σε-
ξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

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

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

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

Παλεύουμεγια

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

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

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

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

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης Κοντογιάννης,
Νίκος Λούντος, Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Αφροδίτη Φράγκου 

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com τηλ.: 210 5241001, fax: 2105227177 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας: TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να, Κω -
δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Γουίλιαμ Όλντροϊντ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Λαίδη Μάκβεθ

Τ
ον γάμο ομόφυλου ζευγα-
ριού που τελέστηκε πριν
10 χρόνια από τον δήμαρ-

χο Τήλου ακύρωσε ο Άρειος Πά-
γος, προκαλώντας πισωγύρισμα
στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Η
απαράδεκτη απόφαση, που επι-
κυρώνει την απόφαση του Εισαγ-
γελέα Ρόδου για ακύρωση του
γάμου, ανοίγει το δρόμο για ακό-
μη περισσότερα εμπόδια στο
μέλλον σε μη ετερόφυλα ζευγά-
ρια.

Κρίνοντας τον γάμο ανυπόστα-
το, η απόφαση αναφέρει μεταξύ
άλλων: «αποτελεί την έκφραση
της βούλησης της εσωτερικής
έννομης τάξης, η οποία θεωρεί-
ται ότι αντανακλά τις ηθικές και
κοινωνικές αξίες και παραδόσεις
του ελληνικού λαού, που δεν
αποδέχεται τη θέσπιση γάμου
για τα ομόφυλα ζευγάρια». Στην
πραγματικότητα είναι η κωλυ-
σιεργία του ΣΥΡΙΖΑ που επέτρε-
ψε στον Άρειο Πάγο να χτυπήσει
τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα με αυτό
τον τρόπο και όχι οι «παραδό-
σεις του ελληνικού λαού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξου-
σία πάνω στις πλάτες ενός κινή-
ματος που δεν ζητούσε μόνο τέ-
λος στη λιτότητα, αλλά είχε και
μια σειρά ευρύτερα αιτήματα:
ιθαγένεια για τα παιδιά των μετα-
ναστών, τσάκισμα των νεοναζί δο-
λοφόνων, ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
κλπ. Κάτω από την πίεση αυτού
του κινήματος έχει αναγκαστεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κά-
ποια βήματα προς αυτές τις κα-
τευθύνσεις, βήματα που την ίδια
στιγμή τα καπηλεύεται και τα
υπονομεύει. Το σύμφωνο συμβίω-
σης νομοθετήθηκε το Δεκέμβρη
του 2015, ένα χρόνο μετά την
ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρ-
νηση, με περιορισμούς που μόνο
αρκετούς μήνες μετά άρθηκαν. Ο
νόμος για το σύμφωνο συμβίω-
σης συνοδεύτηκε με την αναβολή
της συζήτησης περί γάμου και
παιδοθεσίας επ’ αόριστον.

Ο γάμος δεν είναι μια συμβολι-
κή επικύρωση της συμβίωσης,
ούτε «παράδοση». Είναι ο θε-
σμός που εξασφαλίζει απαραίτη-
τες για τη συμβίωση δικλείδες
(όπως η κοινή ασφάλιση, τα κλη-
ρονομικά δικαιώματα, το δικαίω-
μα επίσκεψης στο νοσοκομείο
και λήψης κρίσιμων αποφάσεων
σε περίπτωση σοβαρού προβλή-
ματος υγείας κλπ). Σε συνδυα-
σμό με την παιδοθεσία εξασφα-
λίζει και τα δικαιώματα των γο-
νιών σε σχέση με τα παιδιά και
αντιστρόφως. Ομόφυλες οικογέ-
νειες με παιδιά υπάρχουν ήδη
και ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάνει ότι δεν
τις βλέπει. Η πρόσφατη αυτή επί-
θεση του δικαστικού συστήμα-
τος σε βάρος του ομόφυλου ζευ-
γαριού είναι λοιπόν η κορυφή
του παγόβουνου. Μέσα στην κρί-
ση το δικαίωμα όλων στην ασφά-
λιση αμφισβητείται, η πρόσβαση

όλων στην αξιοπρεπή περίθαλψη
στην Υγεία πλήττεται. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρει διπλή ευθύνη
για τις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια και οι-
κογένειες. Αφενός με τις πολιτι-
κές λιτότητας που εφαρμόζει,
αφετέρου γιατί αποφεύγοντας
εδώ και τρία χρόνια τη σύγκρου-
ση με το κράτος και τους κυβερ-
νητικούς του εταίρους, τεμαχίζει
το δικαίωμα στο γάμο στη μορφή
του συμφώνου συμβίωσης. Όσο
καθυστερεί, δίνει πάσα στα δικα-
στήρια και τους εισαγγελείς,
τους πιο αντιδραστικούς θε-
σμούς, να παρεμβαίνουν απρο-
κάλυπτα στην προσωπική ζωή
απλών ανθρώπων και να δημι-
ουργούν θεσμικό «προηγούμε-
νο»-ανάχωμα στις διεκδικήσεις.

Αφροδίτη Φράγκου

LGBTQ+  Οι μεσοβέζικες λύσεις
δίνουν χώρο για πισωγυρίσματα
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Τ
ον Αύγουστο του 1936 έγινε η πρώ-
τη από τις διαβόητες Δίκες της Μό-
σχας (η τελευταία έγινε τον Μάρτη

του 1938) στις οποίες εξοντώθηκε σχεδόν
ολόκληρη η “παλιά φρουρά” των μπολσε-
βίκων, οι άνθρωποι που είχαν χτίσει το
κόμμα, είχαν πρωταγωνιστήσει στην Επα-
νάσταση του 1917 και στις μάχες που
ακολούθησαν. Όταν ο Τρότσκι έγραφε ότι
ένα “ποτάμι αίματος χωρίζει τον μπολσεβι-
κισμό από τον σταλινισμό” κυριολεκτούσε. 

Αυτός, ο οργανωτής του Οκτώβρη, επα-
ναστάτες σαν τον Μπουχάριν και ήρωες
του εμφυλίου όπως ο Τουχατσέφσκι ήταν
τα πιό γνωστά θύματα. Όμως υπήρχαν και
χιλιάδες άλλοι. Η Εργατική Αλληλεγύη δη-
μοσιεύει τις φωτογραφίες κάποιων από
αυτούς, που πάρθηκαν ενώ ήταν κρατού-
μενοι και λίγο πριν οδηγηθούν στο εκτελε-
στικό απόσπασμα. Συνοδεύονται με σύντο-
μα βιογραφικά σημειώματα. Αυτές τις φω-
τογραφίες τις ανακάλυψε και τις διέσωσε
ο βρετανός δημοσιογράφος Ντέιβιντ Κινγκ
και τις δημοσίευσε στο βιβλίο Red Star
Over Russia – A Visual History of the Soviet
Union from 1917 to the Death of Stalin. 

Γκριγκόρι Ζινόβιεφ. Μέλος του κόμμα-
τος από το 1901, στενός φίλος του Λένιν.
Επικεφαλής της Τρίτης Διεθνούς και της
κομματικής οργάνωσης της Πετρούπο-
λης/Λένινγκραντ 1919-1926. Εκτελέστηκε
στις 24 Αυγούστου 1936 μετά την πρώτη
από τις δίκες της Μόσχας όπου ήταν ο βα-
σικός κατηγορούμενος.

Λεβ Κάμενεφ. Γεννήθηκε το 1883, μέλος
του ΣΔΕΚΡ από το 1901, μπολσεβίκος από
το 1903 και ένας από τους στενότερους
συνεργάτες του Λένιν. Το 1917 αντιτάχτη-
κε στις Θέσεις του Απρίλη και στην κατά-
ληψη της εξουσίας τον Οκτώβρη. Όμως,
στη συνέχεια έπαιξε ενεργό και πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην Επανάσταση, κατέχον-
τας σημαντικές θέσεις ευθύνης ανάμεσα
τους και το ανάλογο του πρωθυπουργού.
Τον Αύγουστο του 1936 σύρθηκε στην
πρώτη από τις δίκες της Μόσχας και δο-
λοφονήθηκε αμέσως μετά τη λήξη της. 

Καρλ Ράντεκ. Γεννημένος το 1885, μέ-
λος των Μπολσεβίκων από το 1917, μέλος
της Κεντρικής Επιτροπής 1919-24. Ηγετι-
κό στέλεχος της Κομιντέρν, πρύτανης του
Κομμουνιστικού Πανεπιστήμιου των Λαών
της Άπω Ανατολής. Δολοφονήθηκε στις
19 Μάη 1939.

Ιβάν Σμιρνόφ. Γεννήθηκε το 1881 εντά-
χτηκε στο ΣΔΕΚΡ το 1899 και ήταν μπολ-
σεβίκος από το 1903. Εργάτης, συνελή-
φθη κάμποσες φορές. Το 1917 έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση
στη Σιβηρία, όπου αργότερα κατά τη
διάρκεια του Εμφυλίου θα γινόταν επικε-
φαλής της θρυλικής 5ης Στρατιάς, που
τσάκισε τον αντεπαναστατικό στρατό του
Κολτσάκ. Έμεινε γνωστός ως “ο Λένιν της
Σιβηρίας”. Επίτροπος Επικοινωνιών από
το 1922, ήταν από τους πρωταγωνιστές
της Αριστερής Αντιπολίτευσης από το
1923 και μετά. Το 1924 μετά το θάνατο
του Λένιν απαίτησε δημόσια την απομά-
κρυνση του Στάλιν από την θέση του
γραμματέα (ο μόνος που το έκανε).  Εκτε-
λέστηκε μετά την πρώτη Δίκη της Μόσχας
το 1936.

Γκριγκόρι Σοκόλνικοφ. Γεννήθηκε το
1888 και έγινε μπολσεβίκος το 1905. Επέ-

στρεψε το 1917 στην Πετρούπολη μαζί με
τον Λένιν, στο περίφημο “σφραγισμένο
τρένο”. Ήταν αυτός που ανέλαβε να φέρει
σε πέρας την κρατικοποίηση των τραπεζών
μετά την Επανάσταση του Οκτώβρη. Ήταν
επίσης επικεφαλής της αντιπροσωπείας
των Σοβιέτ στις διαπραγματεύσεις του
Μπρεστ Λιτόφσκ και υπέγραψε για λογα-
ριασμό τους την ομώνυμη συνθήκη με την
Γερμανία. Πολιτικός Επίτροπος σε μονάδες
του Κόκκινου Στρατού στον Εμφύλιο, ήταν
Επίτροπος Οικονομικών και αντιπρόεδρος
της Γκοσπλάν (της Κρατικής Επιτροπής
Σχεδιασμού) στη δεκαετία του '20. Ο Σο-
κόλνικοφ δολοφονήθηκε στη φυλακή. 

Λεονίντ Σερεμπριάκοφ. Γεννήθηκε το
1888. Μέλος του μπολσεβίκικου κόμματος
από το 1905. Οργάνωσε το Πολιτικό Τμή-
μα στον Κόκκινο Στρατό που ήταν αρμό-
διο για την παρακολούθηση των τσαρικών
αξιωματικών που είχαν επιστρατευτεί.
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής των
μπολσεβίκων το 1920. Φίλος του Τρότσκι,
ήταν υπεύθυνος για το “παράνομο” τυπο-
γραφείο της Ενωμένης Αντιπολίτευσης το
1927. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτε-
λέστηκε την 1 Φλεβάρη 1937. 

Κριστιάν Ρακόφσκι. Γεννήθηκε το 1873
και ήταν από τους σημαντικότερους σο-
σιαλιστές των Βαλκανίων με δράση και στη
Ρουμανία και στην Βουλγαρία. Στενός φί-
λος του Τρότσκι συμμετείχε στο αντιπολε-
μικό συνέδριο του Τσίμερβαλντ το 1915
και φυλακίστηκε στη Ρουμανία. Πήγε στην
επαναστατημένη Ρωσία το 1917, εντάχτη-
κε στους μπολσεβίκους, έγινε μέλος της
ΚΕ του κόμματος και πρόεδρος της κυβέρ-
νησης των Σοβιέτ από το 1919 μέχρι το
1923. Οδηγήθηκε με εξωφρενικές κατηγο-
ρίες στη τρίτη από τις Δίκες της Μόσχας
τον Μάρτη 1938 και εκτελέστηκε το 1941. 

Βαγκαρσιάκ Τερ-Βαγκανιάν. Γεννήθηκε
το 1893, αποβλήθηκε δυο φορές από τη
σχολή που σπούδαζε στο Μπακού για
επαναστατική δράση, και εντάχτηκε στο
κόμμα των μπολσεβίκων το 1912. To 1917
εκλέχτηκε γραμματέας της οργάνωσης
των μπολσεβίκων στη Μόσχα. Ήταν αντι-
πρόσωπος στο 2ο Συνέδριο των Σοβιέτ.
Μετά την επανάσταση ήταν διευθυντής
του περιοδικού “Κάτω από το λάβαρο του
Μαρξισμού” και έγραψε την πρώτη βιο-
γραφία του Γ. Πλεχάνοφ, του “πατέρα του
ρώσικου μαρξισμού”. Το 1927 έγραψε μια
παμφλέτα που κατέρριπτε συστηματικά το
“λιβάνισμα” μιας επίσημης βιογραφίας
του Στάλιν. Ο Στάλιν δεν του το συγχώρε-
σε ποτέ. Ο Βαγκανιάν δολοφονήθηκε στις
24 Αυγούστου του 1936 μετά την πρώτη
Δίκη της Μόσχας. 

Γκριγκόρι Εβντοκίμοφ. Εργάτης, μέλος
των Μπολσεβίκων από το 1903. Κομισά-
ριος στον Κόκκινο Στρατό στα χρόνια του
εμφύλιου. Ηγέτης των συνδικάτων της Πε-
τρούπολης το 1922. Αντιπρόεδρος του
Σοβιέτ της Πετρούπολης 1923-25. Εκτελέ-
στηκε στις 24 Αυγούστου του 1936.

Ιβάν Μπακάγιεφ. Μέλος των Μπολσεβί-
κων από το 1906. Επικεφαλής της GPU
στο Λένινγκραντ και μέλος της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής του Κόμματος, συνεργά-
της του Ζινόβιεφ. Συλλαμβάνεται μετά τη
δολοφονία του Κίροφ το 1934. Εκτελέστη-
κε στις 24 Αυγούστου του 1936.

Λέανδρος Μπόλαρης

Η επαναστατική παράδοση
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Στάλιν, ο εξολοθρευτής των Μπολσεβίκων

Γκριγκόρι Ζηνόβιεφ

Λεβ Κάμενεφ

Καρλ Ράντεκ Λεονίντ Σερεμπριάκοφ

Γκριγκόρι Σοκόλνικοφ

Μιχαήλ Τουχατσέφσκι

Κριστιάν Ρακόφσκι

Λέον ΤρότσκιΝικολάι Μπουχάριν

Ιβάν Σμιρνόφ

Τερ Βαγκανιάν Γκριγκόρι Εβντοκίμοφ Ιβάν Μπακάγιεφ



Επίσκεψη Ερντογάν εργατικη αλληλεγγυη 

Ε
πίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα κάνει ο
Ερντογάν στις 7 και 8 Δεκέμβρη. Και
παρότι τα ΜΜΕ θυμίζουν πως είναι ο

πρώτος Τούρκος πρόεδρος που έρχεται επί-
σημα μετά από 60 χρόνια, η επίσκεψη δεν
συνδυάζεται ούτε καν με τις τυπικές υποσχέ-
σεις για βελτίωση των σχέσεων και για προ-
σπάθεια για ειρήνη στο Αιγαίο. Είναι αποκαλυ-
πτικό της έντασης που υπάρχει ότι η πρό-
σκληση έγινε επίσημα μόλις πριν από μια βδο-
μάδα και ότι αυτά που διαρρέει η κυβέρνηση
στις εφημερίδες είναι οι πληροφορίες για το
πόσο σκληρή υπήρξε για τους όρους που
έβαλε στον Ερντογάν σχετικά με το τι θα πει
και τι θα κάνει όταν επισκεφθεί τη Θράκη. 

Μάλιστα, το μοναδικό βήμα “καλής θέλη-
σης” που έκανε η ελληνική κυβέρνηση ήταν
ότι την περασμένη βδομάδα συνέλαβε στην
Αθήνα εννιά αγωνιστές της τουρκικής αριστε-
ράς, τους τσάκισε στο ξύλο και ετοιμάζεται να
τους περάσει από δίκη και να τους δώσει πε-
σκέσι στον Ερντογάν. Η ίδια κυβέρνηση που
έδωσε άσυλο στους Τούρκους καραβανάδες
που επιχείρησαν να ανατρέψουν πραξικοπη-
ματικά τον Ερντογάν πέρσι το καλοκαίρι, μόνο
με συλλήψεις αγωνιστών ξέρει να στέλνει μη-
νύματα “συνεννόησης”.

Τσίπρας – το «καλό παιδί» του Τραμπ

Και το χειρότερο είναι ότι τα πράγματα δεν
είναι μόνο συμβολικά. Η επίσκεψη έρχεται λι-
γότερο από δυο μήνες μετά την αντίστοιχη
επίσκεψη του Τσίπρα στις ΗΠΑ και τον Τραμπ.
Η ελληνική πλευρά καλεί τον Ερντογάν με την
αίσθηση ότι πλέον η στήριξη του μεγάλου
αφεντικού της Ουάσινγκτον είναι καθαρά στην
από δω μεριά του Αιγαίου και ο Ερντογάν
πρέπει να συμβιβαστεί. Το πακέτο των 2,4 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονι-
σμό των F-16 που συμφώνησε ο Τσίπρας με
τον Τραμπ δεν είναι επικίνδυνο μόνο για το ότι
ρίχνει στα σκουπίδια τόσα λεφτά, αλλά και
γιατί αυτά τα F-16 μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν. Από κοντά πάνε και οι επίσημες και
ημιεπίσημες συμφωνίες για την αναβάθμιση
της Σουδας και άλλων βάσεων. 

Η πρόσβαση στη βάση στο Καστέλλι που
παζαρεύεται με τις ΗΠΑ έχει να κάνει με στάθ-
μευση μη-επανδρωμένων αεροσκαφών που θα
ξεκινάνε από την Κρήτη για να βομβαρδίζουν
στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον ο αμερικάνος
πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, κάνει ανοιχτά λόγο για
βάση στην Αλεξανδρούπολη. “Το λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης είναι στρατηγικής σημασίας
για τις ΗΠΑ. Θέλουμε να διαδραματίσει έναν
μεγαλύτερο ρόλο”. Είχε προηγηθεί η είδηση
για την αμερικάνικη “επένδυση” μονάδας συ-
ναρμολόγησης ελικοπτέρων στην περιοχή, αλ-
λά φαίνεται ότι τα σχέδια είναι ευρύτερα.

Ο αμερικάνος πρέσβης στη μία του συνέν-
τευξη μετά την άλλη λέει πως αυτές οι κινήσεις
είναι κομμάτι τις επιβράβευσης της ελληνικής
πλευράς γιατί μετατρέπεται σε “πυλώνα σταθε-
ρότητας” στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πάιατ, ο
Τραμπ και ο Κοτζιάς καταλαβαίνουν με τον ίδιο
τρόπο τη λέξη σταθερότητα. Σημαίνει να οικο-
δομείς σχέσεις με το Ισραήλ και τους δικτάτο-
ρες της Μέσης Ανατολής, και να μην φυτρώ-
νεις εκεί που δεν σε σπέρνουν οι ΗΠΑ. 

Ο Κοτζιάς περηφανεύεται εν όψει τις επί-
σκεψης: “Στα σχεδόν τρία χρόνια που είμαι
υπουργός, έχουμε αναπτύξει και δημιουργή-
σει πολλαπλούς διεθνείς θεσμούς: 6 τριμε-
ρείς, 3 τετραμερείς, μια οκταμερή, μια επτα-
μερή, δύο διεθνείς οργανισμούς και έναν παγ-
κόσμιο. Συνολικά 14!” Αλλά δεν κρύβεται:
“Από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, ιδιαίτερο
βάθος έχουν αποκτήσει οι δύο τριμερείς Ελ-
λάδας – Κύπρου με Αίγυπτο και Ισραήλ. Είναι
πολυεπίπεδες συνεργασίες.”

Η τετράδα Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισ-
ραήλ προβάλλεται ως το κέντρο της σταθερό-
τητας που τους ενώνουν οι μοιρασιές του φυσι-
κού αερίου. Όμως, η “σταθερότητα” που απλώ-
νει η Αίγυπτος και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή
είναι η σταθερότητα του νεκροταφείου. Ο Σίσι
είναι ο σφαγέας της αραβικής Άνοιξης και το
Ισραήλ ο κατά συρροήν δολοφόνος των ελπί-

δων των Αράβων για απελευθέρωση. Το πόσο
εύθραυστη είναι η σταθερότητα που οικοδο-
μούν το βλέπουμε αυτές τις μέρες από τις σφα-
γές στην Υεμένη, μέχρι την κρίση στο Λίβανο.

Ο Ερντογάν βρίσκεται στο μέσο μιας πολλα-
πλής κρίσης, κομμάτι της οποίας εξηγείται
επειδή έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ουά-
σινγκτον. Όμως, όλη αυτή η ανατροπή δεν ήρ-
θε επειδή άλλαξε μυαλά ο Ερντογάν, αλλά
ακριβώς επειδή όλες οι παραδοσιακές σταθε-
ρότητες στην ευρύτερη περιοχή έχουν τινα-
χτεί στον αέρα. Ποιος θα περίμενε πριν μερι-
κά χρόνια ότι στα νότια σύνορα της Τουρκίας
θα υπήρχαν ανεπτυγμένες ημι-κρατικές οντό-
τητες Κούρδων τόσο στη Συρία, όσο και στο
Ιράκ, αλλά και ότι οι ΗΠΑ θα έστελναν χρήμα
και όπλα στις Κουρδικές δυνάμεις για να αντι-
μετωπίσουν το χάος που έχει δημιουργηθεί
στη Συρία;

Πέρσι ένα κομμάτι του βαθέος τουρκικού
κράτους έκανε πραξικόπημα και παρά λίγο να
ανατρέψει την εκλεγμένη κυβέρνηση μιας χώ-
ρας του ΝΑΤΟ, και οι διεθνείς αντιδράσεις
ήταν πως λίγο πολύ δεν συνέβη τίποτα. Ο
Ερντογάν κατηγορεί την CIA ότι βρίσκεται πί-
σω από το πραξικόπημα. Και αυτές τις μέρες
εξελίσσεται στις ΗΠΑ μια δίκη που σύμφωνα
με τον Ερντογάν είναι “δίκη κατά της Τουρ-
κίας”. Πρόκειται για τη δίκη ενός τουρκο-ιρα-
νού τραπεζίτη ο οποίος κατηγορείται ότι με
παράνομο τρόπο οργάνωνε την παράκαμψη
των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Ο
ίδιος βρίσκεται σε συνεργασία με τις διωκτι-
κές αρχές και ρίχνει ευθύνες στην τουρκική
κυβέρνηση και στον ίδιο τον Ερντογάν ότι του
έδωσε προσωπικά εντολές όταν ήταν πρωθυ-
πουργός. Η αμερικάνικη δικαιοσύνη έχει
ασκήσει δίωξη κατά πρώην υπουργών του
Ερντογάν. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη
υποθέσεις σκανδάλων που αφορούν εκατομ-
μύρια δολάρια και λογαριασμούς της οικογέ-
νεια του Τούρκου προέδρου. Και η οικονομία
της Τουρκίας βρίσκεται υπό πίεση - η είδηση
των ημερών είναι η φυγή κεφαλαίων (20% λι-
γότερες ξένες επενδύσεις το 2017) που έκανε
τα ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πιθανότητα επι-
βολής “capital controls”.

Ρήξη

Το 68% των Τούρκων πολιτών δηλώνουν
στις δημοσκοπήσεις ότι οι σχέσεις της Τουρ-
κίας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ πηγαίνουν
προς τη ρήξη. Αντίστοιχο ποσοστό απαντάει
θετικά στην πιθανότητα εξόδου από το ΝΑΤΟ.
Φυσικά για τις ΗΠΑ και για το ΝΑΤΟ η απώλεια
της χώρας με το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό
σε ολόκληρη τη Συμμαχία και με βάσεις κλει-
διά για τη Μέση Ανατολή όπως το Ιντζιρλίκ δεν
είναι εύκολη υπόθεση, ούτε λήγει επειδή οι
σχέσεις βρίσκονται στο πιο χαμηλό σημείο.

Όμως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Οι τε-
λευταίες συνομιλίες για το Κυπριακό στο
Κραν Μοντανά έληξαν πιο άδοξα από οποι-
αδήποτε άλλη φορά. Η ελληνοκυπριακή ακρο-
δεξιά καθόρισε την ατζέντα, πλέον έρχονται
προεδρικές εκλογές το Γενάρη, κι έτσι όλη η
διαδικασία είναι σαν να μην έγινε. 

Από όλα αυτά, η πλευρά της ελληνικής κυ-
βέρνησης βγάζει το συμπέρασμα ότι αφού τώ-
ρα δεν μετράνε οι συνομιλίες, μετράνε οι αγο-
ρές των F-16, οι αγκαλιές με τον Τραμπ και οι
συνεννοήσεις με το Ισραήλ. Με το μόνο ζήτη-
μα που απομένει για πραγματική συνεργασία
να είναι το κυνήγι των προσφύγων και των με-
ταναστών από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόρι-
ζο. Γιατί η Ελλάδα σύμφωνα με τον Κοτζιά και
τον Αμερικανό πρέσβη είναι ασφαλής χώρα
για επενδύσεις και στρατιωτικές βάσεις, αλλά
η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα για να της
στέλνουν ασυνόδευτα παιδιά.

Δεν πρέπει να έχουμε καμιά εμπιστοσύνη
στη “σταθερότητα” που οικοδομούν ο Τραμπ,
ο Καμμένος και ο Κοτζιάς, με ή χωρίς τον Ερν-
τογάν. Πρέπει να τους σταματήσουμε, προτού
οι πανηγυρισμοί για το πάνω χέρι που έχει
πλέον η Ελλάδα δώσουν τη θέση τους στους
ήχους των βομβαρδιστικών.

Νίκος Λούντος

Όχι στους ανταγωνισμούς

O
Eμίν Σακίρ, μέλος
του DSiP, του
αδελφού κόμματος

του ΣΕΚ στην Τουρκία συ-
νελήφθη και οδηγήθηκε
στην φυλακή την προηγού-
μενη βδομάδα γιατί δημι-
ούργησε στο διαδίκτυο ένα
website-ιστορικό αρχείο με
εκδόσεις όλου του φάσμα-
τος της αριστεράς στην
Τουρκία καθώς και γιατί

συμμετείχε σε κινητοποι-
ήσεις στο Γκεζί Παρκ. Η κα-
τηγορία είναι «προπαγάνδα
υπέρ τρομοκρατικών οργα-
νώσεων». Τις ίδιες μέρες η
αστυνομία του Ερντογάν
συνέλαβε την αγωνίστρια
Zeynep Duygu, αντικαπιτα-
λίστρια μουσουλμάνα. 

Ο Εμίν συμμετείχε στην
τουρκική αντιπροσωπεία
που διαδήλωσε υπέρ των

προσφύγων στον Εβρο τον
Γενάρη του 2016 και ομιλη-
τής στην μεγάλη εκδήλωση
στην Αλεξανδρούπολη. 

Ήδη έχει ξεκινήσει διε-
θνής καμπάνια αλληλεγ-
γύης που απαιτεί την απε-
λευθέρωση του Εμίν Σακίρ.  

Στείλετε μήνυμα αλλη-
λεγγύης στη σελίδα του fa-
cebook Devrimci Sosyalist
Isci Partisi (DSiP).

Λευτεριά στον σ. Εμίν Σακίρ

Συγκέντρωση και διαδήλωση στη Βουλή ενάντια στην άδικη σύλληψη και προσαγωγή 9
αγωνιστών από την Τουρκία οργανώνει την Πέμπτη 7/12 στις 6μμ στα Προπύλαια η Επιτροπή
Αλληλεγγύης για τους Πολιτικούς Κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Την κινη-
τοποίηση στηρίζουν μια σειρά από οργανώσεις και συλλογικότητες, ανάμεσά τους η
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 

«Να αφεθούν ελεύθεροι οι 9 πολιτικοί πρόσφυγες» ζητά με ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ τονίζοντας ότι πρόκειται για πολιτικούς πρόσφυγες που έχουν φύγει για να γλιτώσουν
από την "ασφαλή χώρα" του Ερντογάν, που βασανίζει, φυλακίζει, δολοφονεί όποιον αντι-
στέκεται… Είναι ακόμα ένα βήμα στην κατρακύλα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην εξυ-
πηρέτηση οποιωνδήποτε απαιτήσεων έχουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους. Συναγωνίζεται
επάξια την εποχή παράδοσης του Οτσαλάν από τους εγκληματίες Σημίτη και Πάγκαλο».

Συγκέντρωση στην Αθήνα
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