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Το  βράδυ της Τετάρτης 18
Δεκεμβρίου ο προϋπολογι-
σμός του 2020 θα εγκριθεί

από τη Βουλή – για αυτό δεν υπάρ-
χει καμιά αμφιβολία. Η υλοποίησή
του, όμως, είναι μια εντελώς δια-
φορετική ιστορία. 

Ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε
μια “υπόθεση εργασίας”: ο ρυθμός
ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας μέσα στη χρονιά που μας έρ-
χεται θα κλείσει στο 2,8%. Όλες οι
προβλέψεις για τα έσοδα και τις
δαπάνες στηρίζονται σε αυτό το
σενάριο. Και αυτό το σενάριο βρί-
σκεται κυριολεκτικά στον αέρα. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο και όλοι σχεδόν
οι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν το
2,8% υπεραισιόδοξο. 

Η Κομισιόν προβλέπει ότι ο ρυθ-
μός ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει
το 2,3% μέσα στο 2020, ενώ αναμέ-
νεται να “προσγειωθεί” στο 2% το
2021. Το ΔΝΤ προβλέπει και αυτό
ανάπτυξη 2,3% για το 2020. “Η
ανάκαμψη της ελληνικής οικονο-
μίας ήταν απογοητευτική”, γράφει
στην τελευταία του έκθεση (15 Νο-
εμβρίου) για την Ελλάδα. Ακόμα
χειρότερα, ακόμα και αυτό το 2,3%
που προβλέπουν η Κομισιόν και το
ΔΝΤ στηρίζεται σε μια ευνοϊκή υπό-
θεση: στην υπόθεση ότι η ύφεση
που αναμένεται στην παγκόσμια οι-
κονομία θα είναι “ήπια”. Κάτι που
δεν είναι καθόλου βέβαιο.

“Περίοδος 
υποτονικής ανάπτυξης”

“Η ευρωπαϊκή οικονομία εισήλθε
σε μια παρατεταμένη περίοδο υπο-
τονικής ανάπτυξης και χαμηλού
πληθωρισμού”, σημειώνει στην τε-
λευταία της έκθεση η  Κομισιόν. “Η
παγκόσμια ανάπτυξη προβλέπεται
να μειωθεί φέτος σε χαμηλούς
ρυθμούς, ρυθμούς που παρατη-
ρούνται συνήθως στις αρχές της
ύφεσης. Το διεθνές εμπόριο αγα-
θών βρίσκεται σε στασιμότητα...” Η
έκθεση θεωρεί τρεις παράγοντες
κύρια υπεύθυνους για αυτή την κα-
θίζηση: την όξυνση των γεωπολιτι-
κών εντάσεων, τον εμπορικό πόλε-
μο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα
και την απειλή του Brexit. Κανένας
από τους παράγοντες αυτούς δεν
προβλέπεται να βελτιωθεί μέσα
στη χρονιά που μας έρχεται. “Η οι-
κονομία της ΕΕ, η οποία επιβρα-
δύνθηκε στη δεύτερη τρίμηνο του
2019 δεν είναι πιθανό να ανακάμ-
ψει στο άμεσο μέλλον”. 

Η ίδια σκοτεινή εικόνα έρχεται
και από την παγκόσμια οικονομία.
Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία
του πλανήτη, ο δείκτης “διευθυντών
προμηθειών” -ένας δείκτης που
στηρίζεται στις προβλέψεις για τις

αγορές που προγραμματίζουν να
κάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις μέ-
σα στο άμεσο μέλλον- βρίσκεται
στο κόκκινο. Στην Κίνα, τη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη,
ο ρυθμός ανάπτυξης έπεσε στο τρί-
το τρίμηνο του 2019 κάτω από το
6% - στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 27 ετών. Η παγκόσμια
αυτή πτώση έχει χτυπήσει ήδη τις
ευρωπαϊκές εξαγωγές – και αναμέ-
νεται να τις χτυπήσει ακόμα χειρό-
τερα μέσα στους επόμενους μήνες. 

Στη συζήτηση στη Βουλή οι ειση-
γητές, οι υπουργοί και οι βουλευ-
τές της κυβέρνησης προσπάθησαν
να παρουσιάσουν τον νέο προϋπο-
λογισμό σαν μια “τομή” στην οικο-
νομική πολιτική. Η Ελλάδα άλλαξε
σελίδα, έλεγαν. Η κυβέρνηση
εφαρμόζει το πρόγραμμα το οποίο
ενέκρινε στις εκλογές του Ιουνίου
ο ελληνικός λαός: ένα πρόγραμμα
ανάπτυξης που θα εξασφαλίσει μια
βελτίωση για όλους. Τα αποτελέ-
σματα της αλλαγής κατεύθυνσης
είναι ορατά ήδη από τώρα. Μόνο
που τα στοιχεία άλλα λένε: “Οι
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου μειώθηκαν”, σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία, “κατά 5,0%
σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2019”.

Ο Σταϊκούρας και οι συνεργάτες
του γνωρίζουν  τις συνθήκες της
ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική
οικονομία, για να φέρουμε ένα
προφανές παράδειγμα, δεν μπορεί,
με τα σημερινά επίπεδα ανεργίας
και μισθών, να περιμένει τίποτα
από την εσωτερική ζήτηση. Αυτό
δεν τους εμπόδισε βέβαια να εγ-
γράψουν μια σημαντική αύξηση
της εσωτερικής κατανάλωσης (από
το 0,6% στο 1,8%) στον προϋπολο-
γισμό – και αυτό παρόλο που η
“συνολική τελική καταναλωτική δα-
πάνη μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση

με το δεύτερο τρίμηνο του 2019”. 
Σε τι στηρίζεται, λοιπόν, η αισιο-

δοξία της κυβέρνησης; Η απάντη-
ση είναι απλή: στους τρεις παλι-
ούς, καλούς, δοκιμασμένους “πυ-
λώνες” - λιτότητα για τους εργάτες
και τους φτωχούς, φοροαπαλλαγές
για τους πλούσιους και τους ισχυ-
ρούς, ιδιωτικοποιήσεις και επιδοτή-
σεις για το κεφάλαιο. Αλλά τι φέρ-
νουν αυτοί οι “πυλώνες”; 

Λιτότητα, περικοπές 
και ιδιωτικοποιήσεις

Όλες οι κοινωνικές δαπάνες είναι
κουτσουρεμένες στο νέο προϋπο-
λογισμό. Συνολικά στον προϋπολο-
γισμό του 2020 τα κονδύλια για την
κοινωνική προστασία έχουν περικο-
πεί κατά 400 εκατομμύρια σε σχέση
με τον προϋπολογισμό του 2019. Οι
περιβόητες φοροαπαλλαγές που
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν τις
“αδικίες σε βάρος της μεσαίας τά-
ξης” αναβάλλονται για το μέλλον.
Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ (η κυβέρ-
νηση κατέβασε τους συντελεστές)
αντισταθμίζονται στον νέο προϋπο-
λογισμό από τις αυξήσεις στις αντι-
κειμενικές αξίες των ακινήτων. 

Οι μόνοι που θα δουν τους φό-
ρους τους να μειώνονται θα είναι οι
επιχειρηματίες (μειώθηκε ο φόρος
εισοδήματος των επιχειρήσεων
από το 28% στο 24%) και οι “μέτο-
χοι” -τα παράσιτα που ζουν από τα
μερίσματα των μετοχών (μειώθηκε
ο φόρος από το 10% στο 5%). Ο
φετινός προϋπολογισμός προβλέ-
πει μείωση 600 εκατομμυρίων στα
έσοδα από τη φορολογία των επι-
χειρήσεων – στην οποία θα πρέπει
να προσθέσει κανείς και άλλα 120
εκατομμύρια που θα τσεπώσουν οι
επιχειρήσεις από τη μείωση των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφο-
ρών. 

Ο προϋπολογισμός προβλέπει
έσοδα 2,8 δισεκατομμυρίων από
ιδιωτικοποιήσεις. Η κυβέρνηση έχει
σχεδιάσει ένα προκλητικό πρό-
γραμμα ξεπουλήματος κυριολεκτι-
κά των πάντων (Ελληνικό, Μαρίνα
Αλίμου, ΕΛΠΕ, Αερολιμένας Αθη-
νών, ΔΕΠΑ, Εγνατία Οδός, περιφε-
ρειακά λιμάνια κλπ). Το 2015 το δη-
μόσιο (το ΤΑΙΠΕΔ για την ακρίβεια)
εισέπραξε όλα και όλα 100 εκατομ-
μύρια από το πρόγραμμα ιδιωτικο-
ποιήσεων. Το 2016 εισέπραξε 447
εκατομμύρια. Το 2018 τα έσοδα
έφτασαν στα 2 δις. Η κυβέρνηση
στηρίζει την αισιοδοξία της για αυ-
τό το φιλόδοξο σχέδιο στην αντα-
πόκριση που ελπίζει να βρει από
τους “επενδυτές” -όχι μόνο γιατί η
δική τους κυβέρνηση είναι στην
εξουσία αλλά και γιατί αυτή η κυ-
βέρνηση δείχνει έμπρακτα τη διά-
θεσή της να στηρίξει την “ιδιωτική
πρωτοβουλία”. Αλλά με την ανατα-
ραχή που αναμένεται στις διεθνείς
αγορές είναι τουλάχιστον αβέβαιο
αν θα υπάρξει αυτή η ανταπόκριση.

Η συζήτηση για τον προϋπολογι-
σμό στη Βουλή ήταν μια απογοή-
τευση. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης έντυσαν τις αντιπαραθέσεις

ανάμεσα στην κυβέρνηση και την
αξιωματική αντιπολίτευση με τίτ-
λους του είδους “σκληρό μπρα ντε
φερ ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για τον προϋπο-
λογισμό”.  Στην πραγματικότητα,
όμως, η αντιπαράθεση ήταν μηδα-
μινή. Και ο λόγος ήταν απλός: το
χρέος που είναι πλέον αποδεκτό
και από τα δυο μεγάλα κόμματα. 

Οι ομιλητές της Νέας Δημοκρα-
τίας κατηγόρησαν για μια ακόμα
φορά τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για τις καταστροφικές τους δια-
πραγματεύσεις με τους δανειστές
που δέσμευσαν τη χώρα σε υψηλά
πρωτογενή πλεονάσματα “μέχρι το
2060”. Οι ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ εγ-
κάλεσαν με τη σειρά τους τη σημε-
ρινή κυβέρνηση γιατί δεν τήρησε
τις (ψεύτικες τελικά) προεκλογικές
τις υποσχέσεις να μειώσει, με νέες
διαπραγματεύσεις, τα πλεονάσμα-
τα αυτά σε “βιώσιμα επίπεδα”. Ο
προϋπολογισμός του 2020 προβλέ-
πει και πάλι πλεονάσματα μεγαλύ-
τερα από το 3,5% του ΑΕΠ το οποίο
έχει δεσμευτεί να πετύχει η Ελλάδα
με βάση το τρίτο μνημόνιο – το
οποίο να θυμίσουμε διαπραγματεύ-
τηκε η κυβέρνηση του Τσίπρα το
2015 και υπερψηφίστηκε στη Βουλή
και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ. 

Ανοιχτή πληγή
Τα πλεονάσματα είναι μια ανοι-

χτή πληγή για την οικονομία. Το
3,5% αντιστοιχεί, με τα σημερινά
επίπεδα του ΑΕΠ, σε επτά περίπου
δισεκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά
τα “εξοικονομεί” το ελληνικό δημό-
σιο από τις περικοπές στις συντά-
ξεις, στους μισθούς, στην υγεία,
την παιδεία και την κοινωνική πρό-
νοια. Το νούμερο -3,5%- δεν έχει
πέσει από τον ουρανό: Το 3,5% αν-
τιστοιχεί στους τόκους που πρέπει
να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο
στους τραπεζίτες για να εξυπηρε-
τεί το τεράστιο χρέος που δεν έχει
μειωθεί καθόλου μετά από τόσα
“μνημόνια”.

Η μόνη λύση είναι η διαγραφή
του χρέους. Όχι με συνομιλίες. Με
μια μονοκοντυλιά. Αλλά αυτό απαι-
τεί μια αριστερά αντικαπιταλιστική
και ένα κίνημα αποφασισμένο να
επιβάλει αυτή τη λύση. Τα τελευ-
ταία στοιχεία δείχνουν ότι το ποσο-
στό του κόσμου που δυσκολεύεται
να τα βγάλει πέρα μήνα το μήνα δι-
πλασιάστηκε σε 40% από 20% που
ήταν το 2008. Οι πολιτικές του να
ξεπληρώνουμε το χρέος διπλασία-
σαν τη φτώχεια. Αλλά ο κόσμος
που ζει αυτή την εμπειρία είναι η
δύναμη που στηρίζει τις αντιστά-
σεις στις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης και ανοίγει την προοπτική να
πετύχουμε την ανατροπή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ένας προϋπολογισμός χρεοκοπίας από χέρι

Το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Ύστερα από τόσα Μνημόνια ανεβαινει αντί να κατεβαίνει!

Η μόνη λύση είναι
η διαγραφή του χρέους.
Όχι με συνομιλίες. 
Με μια μονοκοντυλιά.
Αλλά αυτό απαιτεί 
μια αριστερά 
αντικαπιταλιστική 
και ένα κίνημα
αποφασισμένο να 
επιβάλει αυτή τη λύση



Οι εργάτες στην Τουρκία, την
Ελλάδα και την Κύπρο δεν
έχουν τίποτε να κερδίσουν

από τη νέα κλιμάκωση της διαμάχης
στη Μεσόγειο για τις Αποκλειστικές
Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ). Αντίθετα,
έχουν πολλά να χάσουν αν η διαμά-
χη εξελιχθεί σε στρατιωτική αναμέ-
τρηση.

Οι υποσχέσεις που μοιράζουν οι
άρχουσες τάξεις ότι οι έρευνες για
πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα φέ-
ρουν ευημερία είναι ψεύτικες. Το
μόνο που φέρνουν είναι υπερκέρδη
για τις πολυεθνικές της ενέργειας
όπως οι Exxon, Total και ENI, ενώ
χειροτερεύουν την επίδραση των
ορυκτών καυσίμων στην κλιματική
αλλαγή και οξύνουν τους ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές
και τις τοπικές δυνάμεις της περιο-
χής.

Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι αντι-
δραστικοί από όλες τις πλευρές. Οι
απόπειρες των κυβερνήσεων να εμ-
φανίσουν τις δράσεις τους ως «υπε-
ράσπιση της πατρίδας» δεν είναι
αληθινές και αυτό φαίνεται πολύ κα-
θαρά από το γεγονός ότι οι κυβερ-
νήσεις Ερντογάν και Μητσοτάκη
στηρίζουν αντίπαλες δυνάμεις που
πολεμούν στη Λιβύη: η Βεγγάζη δεν
είναι τμήμα κάποιας ελληνικής πα-
τρίδας, η Τρίπολη της Λιβύης δεν εί-
ναι τμήμα κάποιας τουρκικής πατρί-
δας.

Μια δίκαιη λύση δεν πρόκειται να
έρθει μέσα από μεσολάβηση του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ ή του ΟΗΕ. Αυτοί οι
διεθνείς οργανισμοί δεν είναι «ανε-
ξάρτητοι μεσολαβητές» υπέρ της ει-
ρήνης και της δικαιοσύνης, είναι φο-
ρείς ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με
στρατιωτικά, οικονομικά και διπλω-
ματικά μέσα. Αυτό έχει αποδειχθεί
ξανά και ξανά σε κάθε χώρα της πε-
ριοχής, από τη Συρία ως την Υεμένη

και από το Αφγανιστάν μέχρι τον Ατ-
λαντικό περνώντας και από την Κύ-
προ.

Η εναλλακτική λύση απέναντι σε
τέτοιες «μεσολαβητικές προσπάθει-
ες» δεν είναι οι πολεμικές προετοι-
μασίες. Είμαστε αντίθετοι στις από-
πειρες κομμάτων της αντιπολίτευ-
σης να υπερκεράσουν τις κυβερνή-
σεις σε εθνικιστική ρητορική και σε
κλιμάκωση των εξοπλισμών. Τέτοιες
πολιτικές δημιουργούν ανοίγματα
για την ανάπτυξη της ακροδεξιάς
και των φασιστών. Είναι απαράδεκτο
τμήματα της Αριστεράς να απαιτούν

την επιβολή κυρώσεων από
την ΕΕ, να απειλούν με περισ-
σότερες φρεγάτες στο Αιγαίο
ή γύρω από την Κύπρο ή να
στηρίζουν την καταστολή των
Κούρδων.

Η μόνη εγγύηση για ειρήνη
και δικαιοσύνη είναι η κλιμά-
κωση των εργατικών αγώνων.
Αντλούμε έμπνευση από το

παγκόσμιο κύμα εξεγέρσεων, από
τη Χιλή μέχρι τον Λίβανο και από το
Σουδάν μέχρι τη Γαλλία. Προβάλ-
λουμε άμεσα αιτήματα για:
• Τερματισμό όλων των ιμπεριαλιστι-
κών επεμβάσεων στην περιοχή.
Έξω η Ελλάδα και η Τουρκία από το
ΝΑΤΟ, να κλείσουν όλες οι στρατιω-
τικές βάσεις ( Ιντσιρλίκ, Σούδα,
Ακρωτήρι) στην Κύπρο, την Ελλάδα
και την Τουρκία. 
• Τερματισμό των ερευνών και των
εξορύξεων για πετρέλαιο και φυσικό
αέριο στη Μεσόγειο. Τα ορυκτά καύ-
σιμα πρέπει να μείνουν στο βυθό
της θάλασσας.
• Τερματισμό του αγώνα δρόμου
των εξοπλισμών. Όχι δαπάνες για
μαχητικά αεροπλάνα, φρεγάτες ή
πυραύλους είτε από τη Δύση είτε
από τη Ρωσία.
• Ανοίξτε τα σύνορα για τους πρό-
σφυγες. Οι άνθρωποι που τρέχουν
να ξεφύγουν από τον πόλεμο και την
πείνα είναι καλοδεχούμενοι. Άσυλο

και στέγη για όλους. Τέλος στις πο-
λιτικές της «Ευρώπης-φρούριο», τέ-
λος στις αντιμεταναστευτικές συμ-
φωνίες της ΕΕ με την Τουρκία και τη
Λιβύη που εξευτελίζουν τους μετα-
νάστες και τους μετατρέπουν σε
πιόνια για εκβιασμούς. 
• Οι τουρκοκύπριοι και ελληνοκύπρι-
οι εργάτες στην Κύπρο έχουν το δι-
καίωμα να αποφασίσουν το μέλλον
του νησιού τους χωρίς εξωτερικές
επεμβάσεις.

Οι εργάτες στην Ελλάδα, την
Τουρκία και την Κύπρο έχουν πλού-
σια παράδοση αγώνων ενάντια στις
θυσίες που τους έχει επιβάλει η μα-
κρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού.

Χτίζοντας τα κινήματα για τις διεκδι-
κήσεις ενάντια στη λιτότητα και την
εκμετάλλευση ταυτόχρονα με τα
διεθνιστικά αιτήματά μας μπορούμε
να δημιουργήσουμε μια πανίσχυρη
δύναμη για ένα καλύτερο μέλλον. Οι
οργανώσεις μας δεσμεύονται από
την επαναστατική παράδοση ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους
και υπέρ της πάλης για διεθνή σο-
σιαλισμό. Καλούμε όλους τους φί-
λους της ειρήνης να βαδίσουμε μαζί
σε αυτή την κοινή προσπάθεια.

Εργατική Δημοκρατία (Κύπρος)
DSiP (Τουρκία)
ΣΕΚ (Ελλάδα)
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Διεθνιστική αλληλεγγύη ενάντια
στην πολεμική απειλή

23-24 Γενάρη 2016: Κοινή κινητοποίηση στους Κήπους του Έβρου ενάντια στους φράχτες και τα κλειστά σύνορα. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Προμηθευτείτε 
το ημερολόγιο 
της ΚΕΕΡΦΑ
για το νέο έτος



Μαζικές, οργισμένες και με μεγάλη συμ-
μετοχή ήταν οι δυο 24ωρες απεργίες και
οι συγκεντρώσεις που πραγματοποί-

ησαν μέσα σε 5 μέρες, την Πέμπτη 12/12 και την
Τρίτη 17/12, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι των ΕΛ-
ΠΕ. Οι απεργοί βρέθηκαν και τις δύο μέρες από
τα ξημερώματα στις πύλες των διυλιστηρίων
στον Ασπρόπυργο και στη Θεσσαλονίκη. 

Η πρωτη απεργία ήρθε ως άμεση απάντηση
μετά την ανακοίνωση από τον μεγαλύτερο εργο-
λάβο των ΕΛΠΕ Παπανικολάου, πως από 1/1/20
θα απολύσει 150 εργαζόμενους (τους μισούς
από όσους απασχολεί) γιατί η διοίκηση αποφάσι-
σε να του παραχωρήσει για τη νέα χρονιά τις μι-
σές εργατοώρες απ' ότι τις προηγούμενες. 

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης εκατοντάδες
εργαζόμενοι και συμπαραστάτες συγκεντρώθη-
καν μπροστά στην είσοδο του εργοστασίου και
έστειλαν ηχηρό μήνυμα πως οι μεθοδεύσεις της
διοίκησης δεν θα περάσουν. 

Εκτός από τους εργολαβικούς εργαζόμενους
των ΕΛΠΕ αλλά και συναδέλφους τους από το
διυλιστήριο της Ελευσίνας και τις εγκαταστάσεις
της ΕΚΟ, στις συγκεντρώσεις πήραν μέρος μέλη
από το ΔΣ της ΠΟΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο
Παναγιώτη Κοντουσιάδη, μέλη του σωματείου
των μόνιμων εργαζόμενων των ΕΛΠΕ, εκπρόσω-
ποι των εργολαβικών της ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ)
που καλούσαν επίσης σε 24ωρη απεργία, μέλη
από το ΔΣ του σωματείου των εργολαβικών στη
ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ), κόσμος από το Κλαδικό Σωμα-
τείο Ενέργειας και μεγάλη αντιπροσωπεία από
το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. 

"Η διοίκηση δεν αποδέχεται να μας συναντήσει
και να μας ενημερώσει για τα σχέδιά της, αντιθέ-
τως μάλιστα μέσω των διευθυντών και των εργο-
λάβων προσπαθεί να στήσει απεργοσπαστικούς
μηχανισμούς και να φοβίσει ή να τρομοκρατήσει
τους εργαζόμενους", ανέφερε στην ομιλία του ο
Χρήστος Ζαρκινός πρόεδρος του Σωματείου Ερ-
γαζόμενων σε Εργολάβους στις Επιχειρήσεις Πε-
τραιλοειδών, Φυσικού Αερίου και Χημικής Βιομη-
χανίας (ΣΕΕΕΠΦΧ). "Μια βδομάδα πριν η διοίκη-
ση προσπάθησε να μας αφαιρέσει το δικαίωμα
στον ελεύθερο συνδικαλισμό. Πρόκειται για ένα
παιχνίδι εκβιασμών απέναντι στο σωματείο και
τους εργαζόμενους. Δεν θα τους περάσει. Σήμε-
ρα δείξαμε την δύναμή μας. Και έχουμε και συνέ-
χεια με την κάλυψη της ΠΟΕ. Δεν θα σταματή-
σουμε να παλεύουμε για τη μονιμοποίησή μας",
ανέφερε εξηγώντας πως από την ΔΕΗ και το Φυ-
σικό Αέριο μέχρι τις Τράπεζες, τον ΟΤΕ και τώρα
τα ΕΛΠΕ, η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα
είναι γενικευμένη και έχει το πράσινο φως της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη.

"Δυο πράγματα λέμε στη διοίκηση σήμερα.
Πρώτον, δεν θα επιτρέψουμε να απολύονται ερ-
γαζόμενοι που έχουν δουλέψει χρόνια στα ΕΛΠΕ
μόνο και μόνο για να παίξει η διοίκηση τα δικά
της παιχνίδια. Και δεύτερον, δεν θα αφήσουμε
τον φόβο και την τρομοκρατία που προσπαθούν
να περάσουν απαγορεύοντας τη συνδικαλιστική
δράση. Θα είμαστε μαζί σας και θα καλύψουμε
όλες τις κινητοποιήσεις σας", ανέφερε ο πρό-
εδρος της ΠΟΕ, Π. Κοντουσιάδης.

Δεύτερη απεργία
Μεγάλη ήταν και η δεύτερη 24ωρη απεργία

της ΠΟΕ την Τρίτη 17/12. Οι εργολαβικοί των
ΕΛΠΕ απέργησαν με συμμετοχή που έφτασε μέ-
χρι και 90%. Μεγάλη συμμετοχή είχε η απεργία
και στους εργολαβικούς των διυλιστηρίων της
Ελευσίνας αφού η απεργία που προκηρύχθηκε
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας
ήταν 24ωρη για όλο τον κλάδο. “Με τους συνα-
δέλφους στον Ασπρόπυργο αντιμετωπίζουμε τα
ίδια προβλήματα. Ο Παπανικολάου είναι εργολά-
βος και στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα.
Χρειάζεται να ενώσουμε τις δράσεις μας και να
καλέσουμε στον αγώνα μας και τους μόνιμους
συναδέλφους. Δεν πρόκειται να ανατρέψουμε τα
σχέδιά τους αν δεν σταματήσουμε την παραγω-
γή. Και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να
παλέψουμε όλοι μαζί μόνιμοι και εργολαβικοί”,
ανέφερε ο Παναγιώτης, εργολαβικός πάνω από
15 χρόνια στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

24ωρη απεργία πραγματοποίησαν για άλλη
μια φορά και οι εργολαβικοί στη ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ-
ΔΕΠΑ). “Βρισκόμαστε μπροστά στην ιδιωτικοποί-
ηση της ΔΕΠΑ και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοι-
χτά. Ήδη η διοίκηση ανακοίνωσε την πρόσληψη
30 επιπλέον εργολαβικών. Αντί να μονιμοποιούν
το προσωπικό απλώνουν την εργολαβοποίηση.
Έχουμε σκληρές μάχες μπροστά μας την επόμε-
νη περίοδο”, ανέφερε η πρόεδρος του ΣΕΦΑ-ΔΕ-
ΠΑ Νικόλ Αθανασοπούλου.

"Η επίθεση στους εργολαβικούς είναι συνολικό-
τερη και η προσπάθεια των αφεντικών να σπάσουν
τις ΣΣΕ είναι γενικευμένη. Το βλέπουμε στα ΕΛΠΕ,
στη ΔΕΣΦΑ, στη ΔΕΗ και συνολικότερα στην ενέρ-
γεια, το βλέπουμε στις τράπεζες, το βλέπουμε και
στον ΟΤΕ. Η απάντηση των εργαζόμενων πρέπει
να είναι αγωνιστική", ανέφερε ο πρόεδρος του Ερ-
γατικού Κέντρου Αθήνας, Γ. Μυλωνάς.

Καταγγελίες ενάντια στις προσπάθειες δεξιών
συνδικαλιστών να μποϋκοτάρουν την απεργία
έκανε ο γραμματέας του ΣΕΕΕΠΦΧ Σπύρος Σα-
ραντόπουλος που τόνισε πως είναι ανάγκη να
απομονωθούν αυτοί οι συνδικαλιστές που θέ-
λουν να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και να
φοβίζουν τους εργαζόμενους.

Αντιπροσωπείες της ΠΟΕ, του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ,
των εργολαβικών της ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ), του Κλα-
δικού Σωματείου Ενέργειας και του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια βρέθηκαν για δεύτερη συ-
νεχόμενη φορά στο πλευρό των απεργών στέλ-
νοντας μήνυμα αγώνα. 

“Οι εργαζόμενοι σε εργολαβικές εταιρίες είναι
απολύτως απαραίτητοι για την λειτουργία των επι-
χειρήσεων, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι
συμβάσεις τους ανανεώνονται για πολλά συνεχό-
μενα χρόνια. Είναι απαράδεκτο το καθεστώς αυτό,
με εργαζόμενους να είναι δεύτερης κατηγορίας.
Οι εργολάβοι έρχονται και παρέρχονται αυτήν την
εικοσαετία, αλλά οι εργαζόμενοι παραμένουν οι
ίδιοι με κουτσουρεμένα δικαιώματα, κουτσουρεμέ-
νους μισθούς και καθημερινή ανασφάλεια”, ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια που υπογραμμίζει πως “ο αγώ-
νας των εργολαβικών χρειάζεται τη συμπαράστα-
ση όλων των εργαζομένων, γιατί αφορά τόσο τα
εργασιακά τους δικαιώματα όσο και τη συνολική
μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις”.

Τις επόμενες μέρες οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ
θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις για να απο-
φασίσουν τα επόμενα βήματα. 

Κυριάκος Μπάνος
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OTE
Aπεργίες από
21/12 - 15/1

Σε απεργία διαρκείας από το
Σάββατο 21/12 μέχρι και τις
15 Γενάρη ανακοίνωσε ότι θα

προχωρήσει η ΟΜΕ-ΟΤΕ μετά την
απόφαση της διοίκησης να διώξει
εκατοντάδες εργαζόμενους στη φύ-
λαξη των μονάδων του ΟΤΕ στέλ-
νοντάς τους ή στην ανεργία ή στη
Group 4 που αναλαμβάνει σαν εται-
ρία outsourcing τη φύλαξη. Στην
πραγματικότητα πρόκειται για άλλη
μια μεθόδευση της διοίκησης του
ΟΤΕ ενάντια στην υπογραφή ΣΣΕ. Η
ΟΜΕ-ΟΤΕ καλεί συνέντευξη Τύπου
στα γραφεία της (Δεριγνύ 25, 1ος
όροφος), την Πέμπτη 19/12, στις
11πμ. 

Ο Θανάσης Φωλιάς μέλος στο ΔΣ
της ΟΜΕ-ΟΤΕ με την παράταξη
ΑΣΕ-ΟΤΕ, εξήγησε μιλώντας στην
Εργατική Αλληλεγγύη: “Η διοίκηση
στέλνει όλο το έργο φύλαξης στην
Group 4. Εκατοντάδες εργαζόμενοι
εκβιάζονται ή να πάρουν εθελούσιες
και να φύγουν ή να μεταφερθούν
στην καινούρια εταιρία όπου θα μεί-
νουν για 2-3 χρόνια, αλλιώς θα απο-
λυθούν ούτως ή άλλως. 

Με τον ίδιο τρόπο η διοίκηση του
ΟΤΕ ετοιμάζεται από την επόμενη
μέρα να μεταφέρει 3.000 τεχνικούς
σε άλλες εταιρίες ή να διώξει όλα τα
καταστήματα σε θυγατρική. Δηλαδή
θέλουν να στείλουν όλο το προσωπι-
κό σε θυγατρικές και όποιος δεν θέ-
λει να μετακινηθεί θα απολύεται.

Αυτό σημαίνει πως θα τα κονομά-
νε μόνο τα ακριβοπληρωμένα στελέ-
χη και όλοι οι άλλοι θα δουλεύουν
για 600 ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όλη
αυτή την περίοδο η διοίκηση της
εταιρίας προσπαθεί με χίλιους τρό-
πους να παρακωλύσει τις διαπραγ-
ματεύσεις για νέα ΣΣΕ. Έφτασαν
στο σημείο να απειλούν συνδικαλι-
στές, και εμένα προσωπικά, ενώ κατ'
εντολή της διοίκησης κάνοντας πρα-
ξικόπημα έκοψαν έδρα στο ΔΣ της
ΟΜΕ-ΟΤΕ από την παράταξή μας -
την ΑΣΕ-ΟΤΕ. Δυστυχώς σε αυτό το
βρώμικο παιχνίδι έπαιξαν ρόλο και
αριστεροί συνδικαλιστές συνεργαζό-
μενοι με τη ΔΑΚΕ. 

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή
που ο ΟΤΕ έχει ένα εκατομμύριο ευ-
ρώ τη μέρα κέρδος. Πότε και με
ποιο τρόπο θα γυρίσουν αυτά τα
υπέρογκα κέρδη στην κοινωνία; Εί-
ναι δυνατόν αντί να ανοίγουν νέες
θέσεις εργασίας για να πιάσουν
δουλειά χιλιάδες νέοι τεχνικοί που
τους έχει τόσο πολύ ανάγκη ο ΟΤΕ,
με αξιοπρεπή μεροκάματα και εξα-
σφαλισμένες συνθήκες εργασίας να
μας γυρίζουν πίσω;”.

ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ

Εμπρός για κλιμάκωση

Σε στάση εργασίας από την έναρξη
της βάρδιας μέχρι τις 10πμ προχώ-
ρησαν οι εργαζόμενοι του Μετρό,

την Τρίτη 17/12. Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε η
κίνηση της διοίκησης να μετακινήσει εργαζόμενους ερήμην
του σωματείου. 

Όπως καταγγέλει το ΣΕΛΜΑ “την ώρα που οι κενές οργα-
νικές θέσεις στην ΣΤΑ.ΣΥ πλησιάζουν τις 700 η διοίκηση
της εταιρίας αποφασίζει και διατάζει Παρασκευή βράδυ να
μετακινήσει μονομερώς με τον πλέον βίαιο και αυταρχικό
τρόπο συναδέλφους από τις οργανικές τους θέσεις δημι-
ουργώντας περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτί-
θεται πως επιλύει...Το ΣΕΛΜΑ απαιτεί άμεσα, προσλήψεις
τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων, ανάκληση των μονομερών βίαιων μετακινήσεων.

Κανένας συνάδελφος δεν θα μετακινηθεί μέχρι να ενημε-
ρωθεί από το σωματείο”.

Σε στάση εργασίας αποφάσισε
να κατέβει ο Ενιαίος Σύλλογος
Υπαλλήλων στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού, την Τετάρτη 18/12,
από τις 12μεσ μέχρι το τέλος
του ωραρίου. 

Συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιηθεί έξω από το Υπουργείο
Πολιτισμού στη Μπουμπουλίνας.
Αφορμή για την κινητοποίηση εί-
ναι οι κινήσεις του Υπουργείου
Πολιτισμού που ανοίγουν το
δρόμο για την καταστροφή των
αρχαίων μνημείων στο σταθμό
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

ΜΕΤΡΟ ΥΠΠΟ

17/12, Δεύτερη 24ωρη απεργία στα ΕΛΠΕ. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Με νέα 24ωρη απεργία στην
Τράπεζα Πειραιώς την Πέμ-
πτη 19/12 και στάση εργα-

σίας για όλο τον τραπεζικό κλάδο
από τις 12 το μεσημέρι έως της
3.15μμ της ίδιας μέρας συνεχίζει τις
κινητοποιήσεις η ΟΤΟΕ απέναντι
στις 24 απολύσεις που πραγματο-
ποίησε η Τράπεζα Πειραιώς στους
εργαζόμενους στα RBU (κόκκινα δά-
νεια) που αρνήθηκαν να μεταφερ-
θούν με το ζόρι στην καινούρια εται-
ρία (Intrum).

H OTOE καλεί την ίδια μέρα
(19/12) σε συγκέντρωση των απερ-
γών από το πρωί στις 7πμ έξω από
το κτήριο της Διοίκησης της Τράπε-
ζας (Αμερικής 4) και στις 1.30μμ θα
ξεκινήσει πορεία για να φτάσει έξω
από το Υπουργείο Εργασίας που θα
πραγματοποιηθεί νέα (η τρίτη στη
σειρά) τριμερής μεταξύ των εκπρο-
σώπων των εργαζόμενων, των τρα-
πεζιτών και του υπουργείου.

Οι νέες κινητοποιήσεις έρχονται
σαν συνέχεια της μεγάλης 24ωρης
Παντραπεζικής απεργίας που πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/12
αλλά και της μαζικής περιφρούρη-
σης τη Δευτέρα 16/12 στις δύο ει-
σόδους του κέντρου μηχανογράφη-
σης της Τράπεζας Πειραιώς στο
Μαρούσι. 

Την ημέρα της απεργίας στις
11/12 πάνω από 50% ήταν η συμμε-
τοχή στην Πειραιώς με δεκάδες κα-
ταστήματα να κλείνουν πανελλαδικά
από τις περιφρουρήσεις που οργα-
νώθηκαν από πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και συνδικαλιστικές παρατάξεις,
35% συμμετοχή για την Εθνική Τρά-
πεζα με κλειστό το κεντρικό κατά-
στημα στο Σύνταγμα, έκλεισε το
RBU της ALPHA στη Συγγρού, έκλει-
σε το κεντρικό κατάστημα του
πρώην ΤΤ (σήμερα Eurobank) στην
Πεσματζόγλου και Σοφοκλέους. Χι-
λιάδες τραπεζοϋπάλληλοι πραγμα-
τοποίησαν μια μαζική συγκέντρωση
έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
Παρουσία με το πανό τους είχαν και
οι συνταξιούχοι της Εθνικής που πα-
λεύουν να σώσουν το ΛΕΠΕΤΕ και
το ΤΥΠΕΤ.

Στην συγκέντρωση επίσης βρέ-

θηκαν εργαζόμενοι αγωνιστές από
το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημό-
νια που με την Εργατική Αλληλεγ-
γύη στα χέρια έβαζαν την προοπτι-
κή της απεργιακής κλιμάκωσης
απέναντι στις μεθοδεύσεις των
τραπεζιτών να σπάσουν τις ΣΣΕ και
να απολύσουν χιλιάδες εργαζόμε-
νους. 

Τεράστια ήταν και η σημασία της
συμμετοχής των σωματείων των ερ-
γολαβικών και δανειζόμενων εργα-
ζόμενων που με 3ωρη στάση εργα-
σίας (με αποφάσεις και του σωμα-
τείου των Δανειζόμενων Εργαζόμε-
νων στον Τραπεζικό Τομέα και του
σωματείου της ICAP) κατέβηκαν
στην απεργιακή συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Εργασίας.

"Είμαστε εδώ για να δείξουμε την
αλληλεγγύη μας στους μόνιμους
συναδέλφους της Πειραιώς που
απολύονται και σε όλους τους συ-
νάδελφους τραπεζοϋπάλληλους
που βλέπουν τις διοικήσεις των
τραπεζών να θέλουν να τους ξε-
φορτωθούν. Τα προβλήματα αλλά
και ο αγώνας μας είναι κοινός", ανέ-

φερε από το μικρόφωνο της συγ-
κέντρωσης ο Πάνος Περγαντάς
από το Σύλλογο Δανειζόμενων Ερ-
γαζόμενων Τραπεζικού Τομέα που
βρέθηκαν στη συγκέντρωση με το
πανό τους. Οι δανειζόμενοι εργαζό-
μενοι της Εθνικής -πάνω από 1.200
άτομα- βρίσκονται σε κινητοποι-
ήσεις μετά την ανακοίνωση 50 απο-
λύσεων δανειζόμενου προσωπικού
από τη μεριά της ICAP (εταιρία που
αναλαμβάνει εργολαβικά την πρόσ-
ληψη εργαζόμενων προς όφελος
των τραπεζών).

Η Σ.Τ., μια από τις 50 απολυμένες
εργαζόμενες της Εθνικής βρέθηκε
στην συγκέντρωση και μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: “Δουλεύω
από το 2002 σε πάρα πολλά τμήμα-
τα της Εθνικής Τράπεζας. Με δικαιο-
λογία τη μείωση έργου της Εθνικής
προς την ICAP ξαφνικά μετά από 17
χρόνια βρέθηκα απολυμένη. Για μέ-
να και την οικογένειά μου είναι μια
καταστροφή. Η απόλυσή μου αυτή
είναι πραγματικά άδικη γι'αυτό και
δεν δέχτηκα να υπογράψω την από-
λυση και αμέσως κινήθηκα νομικά.

Δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί με πε-
τάξανε από τη δουλειά μου. Είμαι
μητέρα με τρία παιδιά και με σύζυγο
άνεργο”.

Στην ίδια μοίρα βρίσκονται εκα-
τοντάδες εργαζόμενοι στο τραπεζι-
κό τομέα που βλέπουν τις διοική-
σεις των τραπεζών να θέλουν να
σπάσουν τα εργασιακά τους δικαιώ-
ματα και να ξεκινήσουν μπαράζ χι-
λιάδων απολύσεων. 

Οι τραπεζίτες -όπως φάνηκε αρ-
γότερα και στην τριμερή συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο- αρνήθηκαν να ακούσουν τους
χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλους. Στην
τριμερή συνάντηση οι εκπρόσωποι
της διοίκησης της Πειραιώς και των
άλλων τραπεζών ήταν για άλλη μια
φορά ανυποχώρητοι στις απολύ-
σεις. Πάνω από 700 εργαζόμενους
διώχνει μέσω των RBU η Πειραιώς,
1.000 εργαζόμενους θέλει να διώξει
η ALPHA, 2.000 (δανειζόμενους και
μόνιμους) ετοιμάζεται να απολύσει
η Εθνική ενώ πάνω από 350 άτομα
θα φύγουν από τη νέα χρονιά μαζί
με τα RBU της Eurobank. 

Όπως έδειξε όμως η μεγάλη
απεργία της Τετάρτης 11/12 η μόνη
απάντηση στους εκβιασμούς είναι
οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες.
Τα πρωτοβάθμια σωματεία με τις
δεκάδες περιφρουρήσεις πανελλα-
δικά απέδειξαν πως έχουν τη δύνα-
μη να κλείσουν όλες τις τραπεζικές
λειτουργίες και να ανατρέψουν τα
σχέδια των τραπεζιτών.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ενωμένοι ενάντια
στις απολύσεις

Μαζική ήταν η συγκέντρωση που οργάνωσαν οι Ομο-
σπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών την Τετάρτη
11/12 έξω το Υπουργείο, με θέμα την υπαγωγή των νέ-

ων υπαλλήλων στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς. Περί-
που 300 άτομα από όλους τους κλάδους του ΥΠΟΙΚ έδωσαν το
παρών απαιτώντας όλοι μαζί την δικαίωση των συναδέλφων
τους και να σταματήσει ο εμπαιγμός από τον Σταϊκούρα, ο
οποίος από την εκλογή της νέας κυβέρνησης αρνείται να συ-
ναντήσει τα συνδικαλιστικά όργανα του υπουργείου του. Παρό-
τι ο Υπουργός δεν ήταν εκεί για ακόμα μια φορά, πήρε ένα
πρώτο μήνυμα από το ηχηρό παρών που έδωσαν οι παρευρι-
σκόμενοι. 

Πολύ σημαντικό ρόλο για την οργάνωση της κινητοποίησης
έπαιξε και το Συντονιστικό για την Μισθολογική Εξομοίωση σε

ΑΑΔΕ – ΥΠΟΙΚ, μέσα από το οποίο δραστηριοποιούνται οι νέοι
συνάδελφοι. Όχι μόνο είχε παρουσία με πανό, δίνοντας ζωντά-
νια στην ίδια την συγκέντρωση, αλλά και τις προηγούμενες μέ-
ρες οργάνωσε περιοδείες σε υπηρεσίες όπου δουλεύουν υπάλ-
ληλοι που δεν παίρνουν την προσωπική διαφορά, μοιράζοντας
κείμενο που επιχειρηματολογούσε γιατί ο συγκεκριμένος αγώ-

νας είναι αγώνας όλων των συναδέλφων και όχι μόνο των και-
νούργιων. Μέσα από αυτή την προσπάθεια ένας αξιοπρεπής
αριθμός “παλαιότερων” εργαζομένων ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα και κατέβηκαν στην συγκέντρωση, δημιουργώντας ένα
πολύ δυνατό κλίμα αλληλεγγύης και ενότητας με τους “νεότε-
ρους” συναδέλφους τους.

Η μαζικότητα της συγκέντρωσης βάζει πλέον υψηλά τον πήχη
και για την συνέχεια του αγώνα. Επιδιώκουμε οι Ομοσπονδίες
να δώσουν άμεση συνέχεια με νέα κινητοποίηση, και μάλιστα
πανελλαδικής εμβέλειας, είτε εμφανιστεί ο Υπουργός είτε όχι.
Ξέρουμε ότι παρόλο που η κυβέρνηση δηλώνει κάθετα αρνητική
σε οποιοδήποτε παροχή μπορεί να “απειλήσει την δημοσιονομι-
κή σταθερότητα”, βιώνουμε μια περίοδο που πολλά τμήματα ερ-
γαζομένων βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας τα αιτήμα-
τά τους και δεν θα είμαστε μόνοι σε αυτή την προσπάθεια.

Νίκος Τουρνάς, Μέλος του Συντονιστικού 
για την Μισθολογική Εξομοίωση σε ΑΑΔΕ – ΥΠΟΙΚ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11/12, Παντραπεζική απεργία, Υπουργείο Εργασίας. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

11/12, Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Φωτό: Νίκος Τουρνάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Και στη Θεσσαλονίκη δεκάδες εργα-

ζόμενοι συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη
11/12 το πρωί σε καταστήματα της Πει-
ραιώς, όπως στα κεντρικά γραφεία στην
Εθν. Αμύνης και στο κεντρικό κατάστη-
μα της Αριστοτέλους. Ο Μάκης Τσιμρό-
γλου, Γ.Γ. του Ενωτικού Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε
στην ΕΑ: «Συγκεντρωθήκαμε στο κτίριο
της Πειραιώς στην Εθν. Αμύνης για να
περιφρουρήσουμε την απεργιακή κινη-
τοποίηση και να ακυρώσουμε τις απολύ-
σεις των 24 συναδέλφων μας που έχει
πραγματοποιήσει η τράπεζα. Ξέρουμε
καλά πως έτσι και ξεκινήσουν οι απολύ-
σεις δεν θα περιοριστούν μόνο στους 24
αλλά έχουν σκοπό να διώξουν πολύ πε-
ρισσότερους. Ήδη η Intrum -στην οποία
η Πειραιώς έχει δανείσει 340 συναδέλ-
φους μας- τους ζήτησε να απαντήσουν
μέχρι τις 16/12 αν θα συνεχίσουν σ' αυ-
τήν αποχωρώντας οικειοθελώς από την
τράπεζα. Στην ουσία με τις απολύσεις
των 24 η Πειραιώς εκβιάζει και τους
υπόλοιπους πως αν γυρίσουν πίσω είναι
και αυτοί εν δυνάμει απολυμένοι». 

ΛΕΠΕΤΕ
Εκατοντάδες συνταξιούχοι της Εθνι-

κής Τράπεζας που παλεύουν να σώ-
σουν το ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ συγ-
κεντρώθηκαν την Τρίτη 17/12 έξω από
τον Άρειο Πάγο διαδηλώνοντας ενάν-
τια στην προσπάθεια της διοίκησης
της Τράπεζας να παρακάμψει προ-
ηγούμενες αποφάσεις δικαστηρίων
που δικαίωναν τους συνταξιούχους
όσον αφορά την υποχρεωτικότητα της
τράπεζας να συνεχίζει να πληρώνει
τον λογαριασμό επικούρησης. “Οι δι-
καιολογίες της διοίκησης της τράπε-
ζας, ότι δεν έχει να πληρώσει τόσα
χρήματα στο ΛΕΠΕΤΕ και στους συν-
ταξιούχους, είναι δείγμα της κατάστα-
σης που βρίσκεται όλος ο τραπεζικός
τομέας. Φτάνουμε να ακούμε από επί-
σημα χείλη ότι η τράπεζα αδυνατεί να
πληρώσει την υποχρέωσή της. Πρακτι-
κά με όσα λένε η Εθνική θα πρεπε να
είναι επίσημα πτωχευμένη”, ανέφερε η
Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος
της Εθνικής από το Συντονισμό Ενάν-
τια στα Μνημόνια.

Κ.Μ.
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ΟΕΝΓΕ

Την Τετάρτη 11/12 στο Ζάππειο ήταν
προγραμματισμένη ημερίδα του Πανελ-
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου με θέμα τις

ΣΔΙΤ, δηλαδή τη σύμπραξη του δημόσιου με
τον ιδιωτικό τομέα στην Υγεία. 

Αν έβλεπε κανείς το πρόγραμμα θα καταλά-
βαινε ότι στόχος ήταν η προώθηση των ΣΔΙΤ,
το πως θα ιδιωτικοποιηθούν κομμάτια της δη-
μόσιας Υγείας. Γίνεται μια ολόκληρη προσπά-
θεια τον τελευταίο καιρό για να δοθούν χώροι,
μηχανήματα και υπηρεσίες των δημόσιων νο-
σοκομείων σε ιδιώτες προς εκμετάλλευση και
η ημερίδα αυτή εντάσσεται σε αυτή την προ-
σπάθεια. 

Αμέσως σήμανε συναγερμός στα συνδικάτα
τις Υγείας. Η ΟΕΝΓΕ έβγαλε εκτάκτως στάση
εργασίας και μαζί με πρωτοβάθμια σωματεία –
μεταξύ αυτών και του Αγ. Σάββα – οργανώθη-
κε κινητοποίηση στο Ζάππειο. Στη συγκέντρω-
ση συμμετείχαν και αντιπροσωπείες της ΠΟΕ-
ΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ μαζί με δεκάδες εργαζό-
μενους των νοσοκομείων. Η αντιμετώπιση των
διαδηλωτών ήταν με ΜΑΤ, βία και χημικά.
Παρ' όλα αυτά όχι μόνο δεν μας διέλυσαν, αλ-
λά καταφέραμε και σπάσαμε τον αστυνομικό
κλοιό. Μπήκαμε μέσα στην αίθουσα, διακόψα-
με την ημερίδα και τοποθετηθήκαμε. Από τη
μεριά μας σαν σωματείο του νοσοκομείου Αγ.
Σάββας, ξεκαθαρίσαμε ότι αυτά τα σχέδια δεν
θα περάσουν. Τελικά η όλη ημερίδα μπλοκαρί-
στηκε από τη μαχητική δράση των εργαζόμε-
νων στην Υγεία.

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων 

νοσοκομείου Αγ.Σάββας

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Η μέρα δράσης για την ανανέωση των
συμβάσεών τους και το δικαίωμα στη
μόνιμη και σταθερή δουλειά καλούν

την Τετάρτη 18/12, οι συμβασιούχοι που εργά-
ζονται σε υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες
μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ για 5.500 νέ-
ους πτυχιούχους. Στην Αθήνα καλούν σε συγ-
κέντρωση στις 12μεσ στον ΟΑΕΔ της Σταδίου
και ανάλογες συγκεντρώσεις καλούν στους
κατά τόπους ΟΑΕΔ των άλλων πόλεων. Την κι-
νητοποίηση καλύπτει η ΑΔΕΔΥ με στάση ερ-
γασίας από τις 11πμ. Νέα μεγάλη κινητοποί-
ηση θα ακολουθήσει στις 10 Γενάρη με συγ-
κέντρωση στα Προπύλαια. 

Οι συμβασιούχοι διεκδικούν η 10 Γενάρη να
είναι μέρα απεργίας σε όλο το δημόσιο για τη
διεκδίκηση της μόνιμης και σταθερής εργα-
σίας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησαν
παρέμβαση στη συνεδρίαση του Γενικού Συμ-
βουλίου της ΑΔΕΔΥ το Σάββατο 14/12. 

“Βγήκε η απόφαση για στάση εργασίας στις
18/12 και παραμένει ανοιχτό το τι θα γίνει στις
10 Γενάρη. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε
την προκήρυξη απεργίας γιατί το αν θα παρα-
μείνουν στη δουλειά οι συμβασιούχοι και το
αν θα κερδίσουμε μόνιμη και σταθερή εργα-
σία για όλους, αφορά όλους τους κλάδους κι
όλους τους συναδέλφους, είτε συμβασιού-
χους είτε μόνιμους” μας είπε η Ηρώ, μέλος
του Συντονιστικού Αγώνα των 5.500 συμβασι-
ούχων ΟΑΕΔ που συμμετείχε στην παρέμβα-
ση στο Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΕΛΜΕ Πειραιά

Την Δευτέρα 16 Δεκέμβρη η ΕΛΜΕ Πειραιά έκανε εκλογές για νέο ΔΣ. Το
αντικαπιταλιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”, συμμετείχε στο ψηφο-
δέλτιο “Ενότητα Αντίσταση Ανατροπή” με τη Μαρία Ανδρέου. Η “Ενότητα
Αντίσταση Ανατροπή” σημείωσε άνοδο καθώς έλαβε 186 ψήφους από 157
στις προηγούμενες εκλογές και θα έχει μία έδρα στο νέο Δ.Σ.

ΣΕΠΕ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη ο ΣΕΠΕ Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης έκανε

εκλογοαπολογιστική συνέλευση και εκλογές για νέο ΔΣ. Το αντικαπιταλιστι-
κό δίκτυο εκπαιδευτικών της “Τάξης μας”, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της
“Συνεργασίας για ενότητα και αγώνα” με τον Στέλιο Γιαννούλη, ο οποίος
εκλέχθηκε και στο νέο Δ.Σ. Η “Συνεργασία για ενότητα και αγώνα” αναδείχ-
θηκε πρώτη δύναμη με 223 ψήφους και ποσοστό 44%, λαμβάνοντας 3 έδρες
στο νέο Δ.Σ σημειώνοντας μεγάλη άνοδο σε σχέση με το 2017 όπου είχε λά-
βει 133 ψήφους (30%, 2 έδρες). 

“Η συζήτηση στη συνέλευση ήταν αντικυβερνητική, με πολλές αιχμές ενάν-
τια στην αδιοριστία, την καταστολή, την αξιολόγηση. Αποφασίστηκε ομόφωνα
η συμμετοχή του συλλόγου στη Διεθνή Ημέρα Δράσης κατά του Ρατσισμού
και του Φασισμού στις 21 Μάρτη και καταγγέλθηκε με ψηφίσματα το πρόστι-
μο στην Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία και η κατάργηση επιμορφωτικού
προγράμματος που έγινε μετά από παρέμβαση της εκκλησίας και του Δημάρ-
χου” μετέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Στέλιος Γιαννούλης. 

ΣΕΠΕ Ξάνθης
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση και εκλογές για νέο ΔΣ πραγματοποίησε την

Τετάρτη 11 Δεκέμβρη ο Συλλογος Δασκάλων (ΣΕΠΕ) της Ξάνθης. Το αντικαπι-
ταλιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”, συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της
“Αριστερής Αγωνιστικής Κίνησης” με τον Τζεμαλί Μηλιαζήμ. Στην συνέλευση σε
συνεργασία με το ΠΑΜΕ πάρθηκε απόφαση για απεργία – αποχή από την αξιο-
λόγηση. Η Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση έλαβε 59 ψήφους και ποσοστό 8.98%,
σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Εκλογές στα Συνδικάτα

Στις 19 και 20 Δεκέμβρη θα πραγματο-
ποιηθούν οι εκλογές του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς. “Οι

εκλογές του σωματείου μας γίνονται την πιο
κρίσιμη στιγμή” τονίζει η Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή σε προκήρυξη με
την οποία καλεί σε ενίσχυσή της στις εκλο-
γές. 

“Ο Μητσοτάκης έχει έρθει με όρεξη να τα
διαλύσει όλα, με τη γραμμή 'εμπρός για ανά-
πτυξη με απολύσεις' και με τη συνοδεία μα-
τατζίδικης επίδειξης δύναμης και άγριας κα-
ταστολής... Στα νοσοκομεία ετοιμάζουν την
περίφημη ‘σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα – ΣΔΙΤ' δηλαδή την είσοδο στο ΕΣΥ
των μεγαλοκαρχαριών της ιδιωτικής Υγείας...
Η κυβέρνηση έχει παγώσει προϋπολογισμό
και προσλήψεις, θεωρεί παράνομους τους
14.000 και πλέον συμβασιούχους στα νοσο-
κομεία και παλεύει να επαναφέρει την αξιο-
λόγηση και να άρει τη μονιμότητα των δημο-
σίων υπαλλήλων. Λογαριάζουν όμως, χωρίς
τον ξενοδόχο” σημειώνουν τα μέλη της Αγω-
νιστικής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή
θυμίζοντας όλες τις μάχες που έδωσαν, στην
πρώτη γραμμή μαζί με το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων. 

Για να μην απολυθούν οι συμβασιούχοι,
για να γραφτούν στο σωματείο, για να οργα-

νωθούν οι απεργιακές μάχες, από τα κάτω,
με γενικές συνελεύσεις. Αλλά και για να βρε-
θεί το σωματείο στον αγώνα ενάντια στην
καταπίεση των γυναικών, συμμετέχοντας
στην απεργία της 8 Μάρτη, για να καταδικα-
στούν οι νεοναζί της Χ.Α, δίνοντας το παρών
στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια και στη δί-
κη της εγκληματικής συμμορίας.

“Χρειαζόμαστε όσο ποτέ τον συνδικαλισμό
από τα κάτω, το δυνάμωμα της αριστεράς
πέραν του ΣΥΡΙΖΑ στα συνδικάτα, την ενότη-
τα μόνιμων και συμβασιούχων για να απο-
κρούσουμε τις επιθέσεις”, υπογραμμίζει το

σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 
Υποψήφιες/οι με την Αγωνιστική Πρωτο-

βουλία για την Ανατροπή είναι οι Γιάννης
Αναγνωστόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος,
Χρίστος Αργύρης, Χριστίνα Γιαννάκου, Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου, Ελένη Ζαφειρίου, Δήμητρα
Κατσούδα, Ελίζα Κομπολίτη, Κωνσταντίνος
Κονταράκης, Κωνσταντίνος Κωσταρέλος, Ελ-
πίδα Παπανικολοπούλου, Μικαέλα Προδρό-
μου, Ειρήνη Ρουμελιώτη, Σάχερ Σαμπρί, Ελέ-
νη Τοζακίδου, Γεωργία Τσοβόλα, Μαρία Χαρ-
χαρίδου, Πάρις Χρηστογεώργος.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

27/11, Απεργία εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΔΕΔΥ

H πρώτη συνεδρίαση του νέου Γενικού Συμβουλίου
της ΑΔΕΔΥ, έγινε το Σάββατο 14/12. Ο Χρίστος
Αργύρης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου με τις

Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις μετέφερε στην
Εργατική Αλληλεγγύη: 

“Το Γενικό Συμβούλιο περιορίστηκε στο να εκλέξει τη
νέα Εκτελεστική Επιτροπή. Από τη μεριά μας βάλαμε προ-
τάσεις προκειμένου να αποφασιστεί απεργιακό πρόγραμ-
μα. Συγκεκριμένα, προτείναμε απεργία στις 18/12 για τον
προϋπολογισμό και 48ωρη απεργία το Γενάρη όπου προ-
βλέπεται να φέρουν το ξεπούλημα της επικουρικής ασφά-
λισης. Τελικά κι αφού η πλειοψηφία του Γενικού Συμβουλί-
ου αρνήθηκε την προκήρυξη απεργίας, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε
απογευματινό συλλαλητήριο την Τετάρτη 18/12. Προτείνα-
με να προκηρυχθούν απεργιακές κινητοποιήσεις για τους
συμβασιούχους του ΟΑΕΔ και αποφασίστηκε να καλύψει
απεργιακά η ΑΔΕΔΥ την ημέρα δράσης των συμβασιού-
χων στις 18/12. Παραμένει ανοιχτό και υπό διεκδίκηση το
αν θα προκηρυχθεί πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία για το
ζήτημα των συμβασιούχων στις 10/1, όπως ήταν και το αί-
τημα των ίδιων των συμβασιούχων ΟΑΕΔ.

Ταυτόχρονα διεκδικήσαμε να βγει απόφαση της ΑΔΕΔΥ
που να στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών στις 8
Μάρτη και να αποφασιστεί η συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ στη
Διεθνή Ημέρα κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού στις
21 Μάρτη, τα οποία όμως παραπέμφθηκαν στην Εκτελε-
στική Επιτροπή. 

Μελανό σημείο η διαδικασία για την εκλογή της Εκτελε-
στικής Επιτροπής. Η απουσία ενός αντιπροσώπου από το
ΠΑΜΕ άλλαξε το μέτρο εκλογής, χαρίζοντας από μια έδρα
στις παρατάξεις της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ και στερώντας
το δικαίωμα για διεκδίκηση μιας έδρας στη δεύτερη κατα-
νομή από τις Παρεμβάσεις”.
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Φτάνει η ώρα της Εισαγγελικής πρότασης
Σε μια κρίσιμη φάση της μάχης

για ισόβια καταδίκη των δολο-
φόνων ναζί μπαίνει το αντιφα-

σιστικό κίνημα με την εισαγγελική
πρόταση. Η εισαγγελέας αναμένεται
να ανακοινώσει την πρότασή της
στις 18 Δεκέμβρη, στην 400ή συνε-
δρίαση της δίκης, εκτός εάν κρίνει
ότι χρειάζεται επιπλέον χρόνο (σε
αυτή την περίπτωση η εισαγγελική
πρόταση θα γίνει τον Γενάρη).

Πρόκειται για μια κομβική στιγμή
της δίκης, καθώς δια στόματος της
εισαγγελέως Α. Οικονόμου θα «μιλή-
σει» το κράτος. Για πρώτη φορά στα
4,5 χρόνια της δίκης, θα δείξει ευθέ-
ως την πρόθεσή του απέναντι στους
χρυσαυγίτες, αν σκοπεύει να τους
ρίξει στα μαλακά, καταδικάζοντας
μόνο τους φυσικούς αυτουργούς ή
«σπάζοντας» τη Χρυσή Αυγή και κα-
ταδικάζοντας ένα μέρος της, ή αν θα
κινηθεί προς την κατεύθυνση της κα-
ταδίκης ολόκληρης της ηγεσίας ως
ηγεσία μιας ενιαίας εγκληματικής
οργάνωσης που δρούσε κάτω από
τον μανδύα «πολιτικού κόμματος».

Στην Πανελλαδική Συνέλευση και
Διεθνή Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ, που
έγινε στις 12 Οκτώβρη, ο συνήγο-
ρος Πολιτικής Αγωγής Θανάσης
Καμπαγιάννης τόνιζε στο πλαίσιο
της συζήτησης «Δίκη καταδίκη της
Χρυσής Αυγής»: «Πρέπει να απορρί-
ψουμε τις απλουστευτικές αντιλή-
ψεις είτε ότι θα αθωωθούν γιατί αυ-
τό κάνουν τα δικαστήρια, είτε ότι
δεν έχει σημασία η καταδίκη γιατί
όλη η ΧΑ τώρα πια είναι στη ΝΔ. Θέ-
λουμε την καταδίκη της ΧΑ και χρει-
άζεται να επιμείνουμε με στοχοπρο-
σήλωση. Καταδίκη της ΧΑ ως εγκλη-

ματικής οργάνωσης, του Μιχαλολιά-
κου ως διευθυντή και όλης της ηγε-
τικής ομάδας, επιστροφή του Μιχα-
λολιάκου στη φυλακή το 2020.

[Με την εισαγγελική πρόταση] θα
υπάρξει το άνοιγμα των χαρτιών του
κράτους. Ανάμεσα στην πρόταση
και την απόφαση θα μεσολαβήσουν
κι άλλοι μήνες, κατά τους οποίους
θα γίνονται οι αγορεύσεις της πολι-
τικής αγωγής και της υπεράσπισης.
Θα υπάρξει χρόνος παρέμβασης
από την πλευρά του κινήματος. Είναι
σημαντικό να δώσουμε την εικόνα
ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε επα-
νανομιμοποίηση της ΧΑ και τάγματα
εφόδου ξανά στο δρόμο. 

Μετά την αγόρευση η πολιτική
αγωγή δεν θα έχει πια τη δυνατότη-
τα να ακούγεται στο δικαστήριο. Δεν
θα τοποθετηθεί στα ζητήματα της

ενοχής, της ποινής και των ελα-
φρυντικών. Το ρόλο της πολιτικής
αγωγής εκεί θα τον αναλάβει το αν-
τιφασιστικό κίνημα που με την πα-
ρουσία του μέσα στην αίθουσα του
δικαστηρίου και με χιλιάδες κόσμου
έξω από την αίθουσα θα στείλει το
μήνυμα στη δικαστική εξουσία ότι
ένα μόνο μπορεί να είναι το τέρμα
αυτής της υπόθεσης: η καταδίκη της
οργάνωσης και των διευθυντικών
στελεχών της.

Αυτοπεποίθηση
Η αυτοπεποίθησή μας δεν προκύ-

πτει από πίστη στο δικαστικό σύστη-
μα, αλλά επειδή δώσαμε και κερδί-
σαμε κάποιες μάχες: ότι ήρθαν οι
μάρτυρες κατηγορίας, ότι υποδείξα-
με στο δικαστήριο τα αναγνωστέα
έγγραφα που έπρεπε να αναδειχ-

θούν, ότι καταφέραμε και εξετάσαμε
μάρτυρες πολιτικής αγωγής. Χτίστη-
κε ένας κοινωνικός συσχετισμός μέ-
σα από αυτή τη διαδικασία. Θα πρέ-
πει το κράτος να νιώσει το βάρος
αυτού του συσχετισμού, ότι δεν θα
πάει σε μια κατάσταση ομαλότητας
αν η πρόταση της εισαγγελέως είναι
η καταδίκη μόνο των φυσικών αυ-
τουργών. Ακόμα και αν το κράτος
αποδεχθεί την καταδίκη της ΧΑ συ-
νολικά, θα χρειαστεί να αξιοποι-
ήσουμε αυτόν τον συσχετισμό για
να εκτελέσουμε την καταδικαστική
απόφαση. Δεν θα πάει ένας δικαστι-
κός επιμελητής να κλείσει τα γρα-
φεία της ΧΑ επειδή θα υπάρχει η
απόφαση. Θα τα κλείσουμε εμείς.
Με όπλο την καταδικαστική απόφα-
ση θα διαλύσουμε τον πυρήνα της
οργάνωσης».

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε κινητοποίηση
στο Εφετείο στις 18 Δεκέμβρη 9πμ
στο Εφετείο, τονίζοντας μεταξύ άλ-
λων στην ανακοίνωσή της: «Το αντι-
φασιστικό κίνημα, έχοντας πετάξει
έξω από τη Βουλή τη Χρυσή Αυγή,
δεν επαναπαύεται. Η ίδια η ρατσιστι-
κή πολιτική της κυβέρνησης των
στρατοπέδων συγκέντρωσης αλλά
και της καταστολής και των ξεγυ-
μνωμάτων διαδηλωτών στρώνει το
έδαφος για την επιστροφή στο προ-
σκήνιο των φασιστών». 

Η παρουσία του αντιφασιστικού
κινήματος στην απολογία του Μιχα-
λολιάκου, τον πιο πρόσφατο μεγάλο
σταθμό της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής, καθόρισε τη συνεδρίαση και
έδειξε τη δύναμη του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Ο φύρερ απολογή-
θηκε πολιορκημένος από αντιφασί-
στριες και αντιφασίστες, τόσο στρι-
μωγμένος και με τόσο διαλυμένη
την οργάνωση που αναιρούσε τα
ίδια του τα λεγόμενα ενώ κάρφωσε
έναν προς έναν όλους τους υπόλοι-
πους κατηγορούμενους. 

Το ότι έφτασε να απολογείται κα-
τηγορούμενος ο αρχηγός της ναζι-
στικής συμμορίας ύστερα από τόσες
δεκαετίες ασυλίας ήταν η μεγαλύτε-
ρη νίκη του αντιφασιστικού κινήμα-
τος μέχρι στιγμής. Ήταν αποτέλεσμα
της απομόνωσης της ΧΑ που έχουν
πετύχει οι πολυετείς αντιφασιστικές
μάχες αλλά και ένα περαιτέρω σπρώ-
ξιμο προς αυτή. Αυτό το νήμα πρέπει
να πιάσει το κίνημα με την ανακοίνω-
ση της εισαγγελικής πρότασης και να
συνεχίσει δυναμικά μέχρι την δικαστι-
κή απόφαση και μετά από αυτή.

Αφροδίτη Φράγκου

Στις 17 Γενάρη 2020 θα δικαστεί σε δεύ-
τερο βαθμό ο χρυσαυγίτης Χρήστος
Ζέρβας για τον άγριο ξυλοδαρμό του

σπουδαστή Αλέξη Λάζαρη. Ο Ζέρβας ηγήθη-
κε ομάδας χρυσαυγιτών της Ασφάλειας της
«Κεντρικής Διοίκησης» -δηλαδή του τάγμα-
τος εφόδου που εξορμούσε από τα «γρα-
φεία» της Μεσογείων- και καταδίωξε, έπιασε
και ξυλοκόπησε άγρια, κυρίως στο κεφάλι,
τον Α. Λάζαρη καθώς αυτός επέστρεφε από
φωτογράφιση κτιρίου στα πλαίσια της διπλω-
ματικής του εργασίας. Καθώς τον χτυπού-
σαν, τον απείλησαν ότι θα τον πάνε στα
«γραφεία». Έφυγαν μετά από τις αντιδρά-
σεις των περίοικων, αφού πρώτα τον λήστε-
ψαν.

Ήταν 31 Μάρτη 2017, την περίοδο που στη
μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής μάρτυρες
κατηγορίας από όλες τις συσχετιζόμενες
υποθέσεις κατέθεταν τη σημασία των ορμη-
τηρίων που η ναζιστική συμμορία ονομάζει
«γραφεία», στην οργάνωση των επιθέσεων
των ταγμάτων εφόδου. Η δολοφονική επίθε-
ση σε βάρος του Αλέξη Λάζαρη ήρθε να επι-
βεβαιώσει με φοβερό τρόπο την πραγματικό-

τητα αυτή. Αμέσως οργανώθηκε μαζικό αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο που κατευθύνθηκε
προς τα κεντρικά της Μεσογείων απαιτώντας
να κλείσουν. 

Το αντιφασιστικό κίνημα έβαλε αποφασι-
στικά στην προμετωπίδα του, σε εκείνη τη
φάση της πάλης ενάντια στη Χρυσή Αυγή, το
κλείσιμο όλων των «γραφείων»-ορμητηρίων
της Χρυσής Αυγής σε κάθε γειτονιά. Στην
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
εκείνης της χρονιάς, πολλές χιλιάδες αντιφα-
σίστριες και αντιφασίστες βάδισαν προς την
κομαντατούρ. Κοινοτικά συμβούλια έβγαλαν
αποφάσεις με τις οποίες ζητούσαν το κλείσι-
μο των «γραφείων». Ψηφίσματα έβγαλαν και
σωματεία, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι,
δημοτικές κινήσεις. Με τη μάχη αυτή, σε
συνδυασμό με την εξέλιξη της δίκης και τις
αποκαλύψεις, το αντιφασιστικό κίνημα πέτυ-
χε νίκες. Δεκάδες ορμητήρια της ΧΑ σε πολ-

λές γειτονιές στην Ελλάδα έκλει-
σαν. Μετά την εκλογική συντριβή
της οργάνωσης και τις καταστροφι-
κές για τη ΧΑ απολογίες του τάγμα-
τος εφόδου της Νίκαιας, έκλεισαν
και τα κεντρικά «γραφεία» της Με-
σογείων. Ήταν μια μεγάλη νίκη του
αντιφασιστικού κινήματος.

Ο Χρήστος Ζέρβας ήταν υπάλλη-
λος στη Βουλή, στο γραφείο του
Μιχαλολιάκου. Ηγετικό στέλεχος
της ΧΑ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής,
υπεύθυνος της τοπικής Αμπελοκήπων και της
Ασφάλειας της Μεσογείων. Ο Μιχαλολιάκος
σε ομιλία του στην οργάνωση έχει περηφα-
νευτεί στους άλλους χρυσαυγίτες: «έξω από
τα γραφεία μας, ή τρέχεις ή δεν προλαβαί-
νεις να τρέξεις». Το γραφείο τύπου της ναζι-
στικής συμμορίας κάλυψε το Ζέρβα πριν τη
σύλληψή του μιλώντας για «προπαγανδιστικά

σόου και ψευδολογίες». Πρόκειται για μια εμ-
βληματική επίθεση στην οποία η ευθύνη του
Μιχαλολιάκου και της ηγεσίας είναι αδιαμφι-
σβήτητη.

Ο Ζέρβας καταδικάστηκε πρωτόδικα τον
Νοέμβρη του 2017 σε 7 χρόνια κάθειρξη χω-
ρίς αναστολή για επικίνδυνες σωματικές βλά-
βες και ληστεία. Ωστόσο η εκτέλεση της ποι-
νής έχει ανασταλεί μέχρι την έφεση και έτσι
κυκλοφορεί ελεύθερος.

Στις 17 Γενάρη δικάζεται 
ξανά ο ναζί Χ. Ζέρβας

6 Νοέμβρη 2019, Αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην απολογία του Μιχαλολιάκου. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Η σύλληψη του χρυσαυγίτη Ζέρβα
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«Ειρήνη, αγάπη, αλληλεγγύη, όχι στην ισλαμοφοβία». Αυτό ήταν το
μήνυμα που έστειλαν το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου εκατοντάδες με-
τανάστες που διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας μετά από το

κάλεσμα της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας «Η Ενότητα», καταγγέλλον-
τας την ισλαμοφοβική προβοκατόρικη επίθεση που έγινε στη συμβολή των
οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους στα μαγαζιά μεταναστών την περασμένη
Τρίτη 3/12. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης αντιπροσωπείες της Κοι-
νότητας Μπανγκλαντές και της ΚΕΕΡΦΑ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλ. Εθνικής Αντιστάσεως
μπροστά από το δημαρχείο Αθήνας και από εκεί βαδίζοντας μέσω της οδού
Σταδίου κατέληξαν στην πλατεία Συντάγματος. Στην ομιλία του προς τους
συγκεντρωμένους ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ,
είπε ότι χρειάζεται να υπάρχει σεβασμός απέναντι σε κάθε θρησκεία, τόνισε
ότι θα πρέπει να σταματήσουν τώρα οι ισλαμοφοβικές επιθέσεις και ευχήθη-
κε σε όλους και όλες καλά Χριστούγεννα.

Σε πάνω από 100.000 υπολογίζεται ο αριθμός
των αντιφασιστών-τριών που συμμετείχαν στη
συγκέντρωση του κινήματος των Σαρδελών

στην πιάτσα Σαν Τζιοβάνι στη Ρώμη το Σάββατο
14/12, με την αστυνομία να δίνει 35.000. Το ίδιο σαβ-
βατοκύριακο έγιναν συγκεντρώσεις σε περίπου 15
ακόμη σημεία στην Ιταλία (Λέτσε, Πίζα, Σάσαρι, Μόν-
ζα κ.α) ενώ δεκάδες διαμαρτυρίες συμπαράστασης
στις Σαρδέλες οργανώθηκαν στις 14/12 και σε δεκά-
δες πόλεις της Ευρώπης.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πετύχαμε τον στό-
χο μας”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ματία
Σαρτόρι, ένας από τους πρωτοστάτες των Σαρδελών.
“Είμαστε αντιφασίστες, υπέρ της ισότητας και της
ανοχής, εναντίον της ομοφοβίας”. Οι διαδηλωτές
τραγουδούσαν το Bella Ciao που τραγουδιέται μαζικά

σε κάθε συγκέντρωση. “Είμαστε ενάντια στην κουλ-
τούρα του μίσους”, δηλώνει ο δημοσιογράφος Στίβεν
Ογκόγνκο με καταγωγή από την Κένυα και εκπρόσω-
πος του κινήματος στη Ρώμη. “Δεν πρόκειται να ανε-
χτούμε πλέον τη γλώσσα που είναι φασιστική, ρατσι-
στική, σεξιστική και υπέρ των διακρίσεων”. 

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη συμμε-
τάσχει στις συγκεντρώσεις των Σαρδελών σε δεκά-
δες πόλεις ενάντια στον Σαλβίνι, την ακροδεξιά και
τον ρατσισμό – συγκεντρώσεις που ξεκίνησαν το Νο-
έμβριο από την Μπολόνια, όταν μέσω facebook καλέ-
στηκε μια κινητοποίηση ενάντια στην επίσκεψη Σαλβί-
νι στην πόλη. Σε γκάλοπ που έγινε τον Νοέμβρη ανα-
δείχτηκε ότι το 40% των ερωτηθέντων θεωρούν το κί-
νημα τη μεγαλύτερη απειλή για τον Σαλβίνι και ό,τι
εκπροσωπεί. 
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

14/12, Ρώμη, πλατεία Σαν Τζιοβάνι.
Φωτό: Ε. Βαλέρι

14/12, Η διαδήλωση ανεβαίνει τη Σταδίου. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για
να σωθούν οι Ροχίγκια πραγ-
ματοποιήθηκε στο Σύνταγμα

την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη με πρωτο-
βουλία της Κοινότητας Μπαγκλαντε-
σιανών στην Ελλάδα, με την στήριξη
της ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής
Κοινότητας. Η διαμαρτυρία πραγμα-
τοποιήθηκε με αφορμή την προσφυ-
γή που έχει κατατεθεί στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης του ΟΗΕ κα-
τά της Μιανμάρ το διάστημα 11-13
Δεκέμβρη.

“Η κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει
διώξει 1 εκατομμύριο Ροχίγκια στο
Μπανγκλαντές με στόχο να μην τους
αφήσει να γυρίσουν ποτέ πίσω στον
τόπο τους ενώ 400.000 Ροχίγκια
κρατούνται σε φυλακές στην Μιαν-
μάρ” μας λέει ο Αριφουραχμάν Σι-
ράζ εκ μέρους της κοινότητας. “Ζη-
τάμε οι Ροχίγκια να μπορούν να πά-
νε πίσω στον τόπο τους με ίσα δι-
καιώματα. Το δικαστήριο της Χάγης
πρέπει να καταδικάσει όλους όσοι
και όσες είναι υπεύθυνοι για τα εγ-
κλήματα κατά των Ροχίγκια. Έχουν
χιλιάδες στοιχεία και μαρτυρίες για

να το κάνουν αυτό στη Χάγη αλλά το
ίδιο ζητάμε και εδώ από την ελληνι-
κή Βουλή”. 

“Συμμετέχουμε σήμερα μαζί με την
Κοινότητα του Μπαγκλαντές γιατί
στη Ροχίνγκια έχουν δολοφονηθεί,
βασανιστεί, βιαστεί εκατοντάδες χι-
λιάδες άνθρωποι. Ζητάμε την καταδί-
κη τους στο διεθνές δικαστήριο”, δή-
λωσε στην ΕΑ ο πρόεδρος της Πακι-
στανικής Κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ. 

“Ο στρατός της Βιρμανίας έχει δο-
λοφονήσει χιλιάδες, ανάμεσα τους
γυναίκες και παιδιά, βίασε βάρβαρα
πολλές γυναίκες Ροχίγκια από την
ημέρα της μεγάλης επιδρομής, 25
Αυγούστου 2017. Πάνω από ένα εκα-
τομμύριο Ροχίγκια έφυγαν από τις
πατρογονικές τους εστίες και βρή-
καν καταφύγιο στο Μπαγκλαντές.
Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις
από την διεθνή κοινότητα, η κυβέρ-
νηση της Μιανμάρ είναι απρόθυμη
να διασφαλίσει την ασφαλή, εθελον-
τική και αξιοπρεπή επιστροφή στα
εδάφη τους στην Μιανμάρ”, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της Κοινότητας
Μπαγκλαντεσιανών στην Ελλάδα. 

Αλληλεγγύη στους Ροχίγκια

11/12, Σύνταγμα. Φωτό: Γιώργος Πίττας

Οι “Σαρδέλες” πλημμύρισαν και τη Ρώμη

Την Παρασκευή 13/12 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μετά
από πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων, Ν. Κόσμου και
Θησείου συζήτηση για τα προβλήματα των προσφύγων στον

Ελαιώνα και στα κέντρα κράτησης σε όλη την Ελλάδα. Μετά από
πλούσια συζήτηση που άνοιξε με τις εισηγήσεις του Προέδρου της
Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ και του δημοτικού συμ-
βούλου Πέτρου Κωνσταντίνου αποφασίστηκε η στήριξη της Διε-
θνούς μέρας δράσης ενάντια στο φασισμό και στο ρατσισμό στις
21 Μάρτη 2020 με μια πλατιά καμπάνια στις γειτονιές και στους
χώρους εργασίας. 

Ο Πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας κάλεσε στη διαδήλω-
ση που θα γίνει στις 17 Γενάρη 2020 στην Πλατεία Μερκούρη για
να τιμήσουμε την μνήμη του Σαχζάτ Λουκμάν. Στη συζήτηση που
ακολούθησε συμμετείχαν πάνω από 30 εργαζόμενοι, νεολαίοι, με-
τανάστες και φοιτητές που έθεσαν τα ζητήματα της ενσωμάτωσης
των προσφύγων, την αναγκαιότητα της κοινωνικής παρέμβασης για
την καταδίκη της Χ.Α και όχι της ευνοϊκής μεταχείρισης της από το
δικαστήριο, την εναντίωση στα κέντρα κράτησης για τους πρόσφυ-
γες και μετανάστες αλλά και στη στυγνή αστυνομοκρατία και κατα-
στολή που ασκεί η κυβέρνηση. 

Σαν πρώτο βήμα συστάθηκε η Επιτροπή για την διοργάνωση της
διεθνούς κινητοποίησης της 21 Μάρτη 2020 με πρώτο σταθμό την
ευρεία συμμετοχή στην πορεία για τον Σαχζάτ Λουκμάν στις 17 Γε-
νάρη 2020.

Στέλιος Κ., Πετράλωνα

Kυκλοφορούν ήδη η αφίσα 
και οι προκηρύξεις της ΚΕΕΡΦΑ
για τη Διεθνή Μέρα δράσης
ενάντια στον ρατσισμό και την
φασιστική απειλή στις 21/3/20 
ενώ συνεχίζονται οι εκδηλώσεις
σε μια σειρά από γειτονιές της
Αθήνας.

Στην Ελλάδα, συλλαλητήρια 
στις 21 Μάρτη έχουν ήδη 
καλεστεί στις εξής πόλεις: 

Αθήνα, Ομόνοια 3μμ
Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου
12μεσ
Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου 12μεσ
Χανιά, Πλατεία Αγοράς 12μεσ
Ηράκλειο, Λιοντάρια 12μεσ, 
Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία 12μεσ
Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας 2μμ
Γιάννενα, Περιφέρεια 1μμ
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7ο ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΑΣ
Καταδίκασε τη
ρατσιστική επίθεση

"Θέλουμε όχι μόνο να ενημερώσουμε,αλλά και
να καταγγείλουμε, το ρατσιστικό και απο-
τρόπαιο συμβάν που έλαβε χώρα σε σχο-

λείο της κοινότητας μας, το 10ο Δημοτικό σχολείο,
την Παρασκευή 6/12/2019, όπου πατέρας επιτέθηκε
σε ασυνόδευτο συμμαθητή της κόρης του, φιλιππινέζι-
κης καταγωγής. Τα σχολεία μας είναι ανοικτή αγκαλιά
για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής,
θρησκεύματος και χρώματος. Ως χώροι παιδείας είναι
γέφυρες πολιτισμού για την γειτονιά που εδώ και πολ-
λά χρόνια έχει υποδεχτεί μετανάστες από τις Φιλιππί-
νες και άλλες χώρες. Τέτοιου είδους ρατσιστικά περι-
στατικά βίας, όχι μόνο δεν έχουν θέση στα σχολεία
της κοινότητας μας, αλλά πρέπει να καταγγέλλονται
ηχηρά. Η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη απέναντι
σε τέτοια συμβάντα. Άλλωστε ως γνωστόν τα σχολεία
μας δεν έχουν ξένους αλλά μόνο παιδιά που καλούμα-
στε καθημερινά να προστατεύσουμε από κάθε είδους
φασιστικές ενέργειες".

Aυτά αποφάσισε σε ψήφισμά του το συμβούλιο της
7ης κοινότητας Δήμου Αθήνας που συνεδρίασε την
Τετάρτη 11/12, μετά από πρόταση του Βασίλη Μάραν-
του, σύμβουλου της Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας. 

“Από την προηγούμενη μέρα καταθέσαμε το αίτημά
μας το ψήφισμα να συζητηθεί στα προ ημερήσιας διά-
ταξης θέματα”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Βασίλης Μάραντος. “Η πρόεδρος της κοινότητας, η
Ιωάννα Δανάη Βορίδη Μιχελάκου, (σ.σ. σύζυγος του
υπουργού της ΝΔ), προέβαλε διαδικαστικού χαρακτή-
ρα αντιρρήσεις για να μην υπάρξει ψήφισμα ζητώντας
αρχικά να μην μπει στην ημερήσια διάταξη, κάτι που
απέρριψε το σώμα, με ονομαστική ψηφοφορία, υπερ-
ψηφίζοντας να υπάρξει απόφαση. Στην συζήτηση μέ-
λος της παράταξης του Δημάρχου πρότεινε "να κατα-
δικαστεί γενικώς η βία απ' όπου και αν προέρχεται..."

Με τη δύναμη των σωματείων
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε το τελικό ψήφι-

σμα όπως διαμορφώθηκε (είχε κατεβάσει δικό της για
το θέμα και η Ανοιχτή Πόλη) ψηφίστηκε με 10 ψήφους
υπέρ και μια κατά. Με τη δύναμη των σωματείων, των
συλλόγων και του αντιφασιστικού κινήματος δεν πρό-
κειται να επιτρέψουμε φασιστικές επιθέσεις στις γει-
τονιές που οι φασίστες χτυπούσαν τον φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη - στον οποίο δηλώνουμε και την αλληλεγγύη
μας ενόψει της εκδίκασης της έφεσης του χρυσαυγίτη
Ζέρβα που εκδικάζεται την Δευτέρα 16/12”. 

Το λόγο πήραν γονείς από το 10ο Δημοτικό σχολείο,
ο δικηγόρος Δημήτρης Ζώτος, ο δημοτικός σύμβου-
λος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας Πέ-
τρος Κωνσταντίνου ενώ παραβρέθηκε και ο πρόεδρος
της κοινότητας Φιλιππινέζων Εργαζομένων, Τζό Βα-
λένθια.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕφΣυν,
“μετά τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών στο αστυνο-
μικό τμήμα Αμπελοκήπων και ύστερα και από την κατά-
θεση και της διευθύντριας του σχολείου, σχηματίστηκε
αυτεπάγγελτα σε βάρος του 53χρονου δικογραφία για
πρόκληση απλών σωματικών βλαβών. Ο δράστης εξα-
φανίστηκε και γλίτωσε το αυτόφωρο. Ευτυχώς, το παι-
δί φέρεται να έχει υποστεί απλές κακώσεις στο γόνατο
και στα πλευρά, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ενώ
από το τμήμα ασφαλείας Αμπελοκήπων παραγγέλθηκε
και η εξέτασή του από ιατροδικαστή”.

ΕΒΡΟΣ: 6 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ ΣΕ 4 ΜΕΡΕΣ...

και η ΝΔ σηκώνει νέο φράχτη 
“Oι δύο γυναίκες, γύρω στα

είκοσι, αδερφές πιθανό-
τατα, βρέθηκαν παγωμέ-

νες και αγκαλιασμένες σε μια φυλλω-
σιά κοντά στις Φέρες. Είχαν περάσει
το ποτάμι και «λούφαξαν» για να
προφυλαχθούν από το τσουχτερό
κρύο που στον Εβρο, λόγω της
υγρασίας, γίνεται φονικό ειδικά για
εξασθενημένους οργανισμούς. Φο-
ρούσαν από επτά πουλόβερ και πέν-
τε κολάν η καθεμιά... Τρύπωσαν
στους θάμνους προφανώς για να ξε-
κουραστούν αλλά αποκοιμήθηκαν.
Τα μουσκεμένα ρούχα τους αντί να
τις προστατεύσουν λειτούργησαν
σαν παγοκύστες..”

Έξι νεκρούς από το κρύο μέσα σε
4 μέρες μέτρησε η ρατσιστική πολιτι-
κή της κυβέρνησης στον Έβρο. Πέν-
τε από τα νεκρά σώματα βρέθηκαν
το Σαββατοκύριακο και ο έκτος στις
5 Δεκεμβρίου, ανέφερε ο Π. Παυλί-
δης, ιατροδικαστής στο Associated
Press τονίζοντας ότι τα θύματα ήταν
τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες,
κάτω των 30 ετών. 

Την ίδια στιγμή συγκλονίζουν τα
βίντεο που έφερε στο φως το Der
Spiegel και δείχνουν αστυνομικούς
να επαναπροωθούν παράνομα πίσω
στην Τουρκία πρόσφυγες που επιχει-
ρούσαν να περάσουν τον Έβρο (με
λεπτό προς λεπτό ανάλυση του υλι-
κού από τη Forensic Architecture). Λί-
γες μέρες νωρίτερα, το Παρατηρητή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW),
είχε καταγγείλει τις ελληνικές αρχές
για βίαιες επαναπροωθήσεις προ-
σφύγων στον Έβρο παρουσιάζοντας
άλλο βίντεο με χτυπημένους πρόσφυ-
γες (γυρίστηκε στην Αδριανούπολη
τον Αύγουστο). “Δώδεκα είπαν ότι η
αστυνομία ή εκείνες οι αταυτοποί-
ητες δυνάμεις που συνόδευαν την
αστυνομία πήραν οτιδήποτε είχαν
στην κατοχή τους, συμπεριλαμβανο-
μένων των χρημάτων και των δελτίων
ταυτότητάς τους, τα οποία συχνά κα-
τέστρεφαν. Επτά είπαν ότι η αστυνο-
μία ή οι αταυτοποίητες δυνάμεις
τούς πήραν τα ρούχα ή τα παπούτσια
και τους ανάγκασαν να επιστρέψουν
στην Τουρκία με τα εσώρουχά τους,
μερικές φορές μέσα στη νύχτα με
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες”. 

Συρματοπλέγματα
Τι απαντάει η ελληνική κυβέρνηση

στις καταγγελίες; Την περασμένη Πέμ-
πτη ο υφυπουργός Άμυνας Στεφανής
βρέθηκε στον Έβρο για να επιβλέψει
την τοποθέτηση των πρώτων συρματο-
πλεγμάτων (στο μέρος του Έβρου που
δεν υπάρχει φράχτης) καθώς και την
ενίσχυση με θερμικές κάμερες προκει-
μένου να εντοπίζουν όσους δεν έχουν
πεθάνει από το κρύο. 

Πηγές του υπουργείου ΠροΠο ανα-
φέρουν ότι οι «δυνάμεις αποτροπής»
στον Εβρο θα ενισχυθούν με επιπλέ-
ον 400 συνοριοφύλακες, η διαδικασία
πρόσληψης των οποίων έχει αρχίσει
ενώ μια δεύτερη ζώνη έχει ενεργο-
ποιηθεί ήδη στα μετόπισθεν, και συγ-
κεκριμένα στην Εγνατία Οδό, στην
οποία δυνάμεις της αστυνομίας θα
περιπολούν νυχθημερόν. «Αντί να
προκαλέσει θερμό επεισόδιο, έστω
μικρό, στο Αιγαίο, [ο Ερντογάν] θα
σπρώξει στον Εβρο χιλιάδες μετανά-
στες και θα τους πει “περάστε απέ-
ναντι”» δήλωσε στην Καθημερινή “έμ-
πειρος διπλωμάτης με άριστη γνώση
των ελληνοτουρκικών”.

Αθώοι άνθρωποι, που πεθαίνουν
χωρίς έλεος από το κρύο, μετατρέ-
πονται σε “μυστικά όπλα του Ερντο-
γάν” και στοχοποιούνται από τους
υπουργούς μιας κυβέρνησης που
την Παρασκευή έφερε εκτάκτως τρο-
πολογία στη Βουλή με την οποία επι-
χειρεί την πλήρη στρατιωτικοποί-
ηση του προσφυγικού συστήνοντας
τη θέση του Εθνικού Συντονιστή για
τη διαχείριση του προσφυγικού κα-
θώς και του Ενιαίου Φορέα Επιτήρη-
σης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.), που υπά-
γεται στον Εθνικό Συντονιστή και
έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την
επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσ-
σιων συνόρων της Ελληνικής Επικρά-
τειας με χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό και από κον-
δύλια των ταμείων της E.E. 

Ειδικός συντονιστής του όλου σχε-
δίου θα είναι -ποιος άλλος- ο υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας, Α. Στεφα-
νής. Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος για το προσφυγικό
τόνισε μάλιστα στη Βουλή ότι «το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν φεύ-
γει από το βάρος και την ευθύνη, αλ-
λά έρχεται και αναλαμβάνει επιπλέον
βάρος και όποια ευθύνη χρειαστεί
προκειμένου να προασπίσει την
ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων
αλλά και την εσωτερική ασφάλεια»! 

Γιώργος Πίττας

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Συγκέντρωση
ΚΕΕΡΦΑ στα
δικαστήρια 

“Ο Έβρος έχει μετατραπεί σε κολαστήριο
για τους πρόσφυγες που προσπαθούν
να περάσουν από αυτόν διεκδικώντας

να επιβιώσουν, άλλοι χάνουν τη ζωή τους από υπο-
θερμία, άλλοι επαναπροωθούνται παράνομα, άλλοι
συλλαμβάνονται με την κατηγορία της διακίνησης
και αντιμετωπίζουν τη ρατσιστική και δρακόντεια νο-
μοθεσία για πρόσφυγες και μετανάστες”, αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ που την Τρίτη 17/12
κάλεσε συγκέντρωση συμπαράστασης στους πολιτι-
κούς πρόσφυγες Χάμζα Χαντί και Μοχάμεντ Χαντάρ
έξω από τα Δικαστήρια της Κομοτηνής. Όπως ανα-
φέρει:

“Δικάζονται την Τρίτη 17/12 στο Εφετείο Θράκης
δύο πρόσφυγες, ο Χάμζα Χαντί και ο Μοχάμεντ Χαν-
τάρ, υπήκοοι Μαρόκο με συντριπτικές κατηγορίες
περί διακίνησης δήθεν μεταναστών που είναι απολύ-
τως ανυπόστατες. Και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν
συμμετάσχει στο κίνημα στο Μαρόκο ενάντια στη
διαφθορά του βασιλικού καθεστώτος ζητώντας πε-
ρισσότερα δημοκρατικά δικαιώματα. Ιδίως ο Χάμζα
Χαντί είναι πολιτικός ακτιβιστής που έχει συλληφθεί
από τη μαροκινή αστυνομία και έχει φυλακισθεί 3
φορές με κατασκευασμένες κατηγορίες, η μητέρα
του έχει πέσει θύμα βασανισμού από την αστυνομία
ενώ ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων έχει εκδώσει αναφορά για την αυ-
θαίρετη σύλληψη και κράτησή του στο Μαρόκο.
Ήταν και μέλος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των του Μαρόκο.

Ο Χάμζα Χαντί και ο Μοχάμεντ Χαντάρ προσπάθη-
σαν να περάσουν τον Έβρο αναζητώντας μια καλύ-
τερη ζωή και πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Μα-
ζί τους στη βάρκα επέβαιναν άλλοι δύο μαροκινοί ο
ένας εκ των οποίων είναι αδερφός του Χάμζα Χαντί
(!) μαζί με τον οποίο είχαν ταξιδέψει λίγες μόνο μέ-
ρες πριν στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να ζητή-
σουν άσυλο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κανείς από τα
δύο άλλα πρόσωπα δεν αναφέρει ότι πήραν χρήμα-
τα ενώ όλοι αρνούνται ότι υπάρχει διακινητής ανά-
μεσά τους”. 

Διώκουν αγωνιστές από το Μαρόκο ως διακινητές! Η φωτό είναι από παλιότερες κινητοποιήσεις στο Μαρόκο.
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Διεθνιστική και 
όχι εθνικιστική Αριστερά

Το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρου-
σίαζε την Συμφωνία των Πρεσπών σαν
επιτυχία της πολιτικής της ειρήνης και

της συναδέλφωσης των λαών κόντρα στο εθνι-
κιστικό παραλήρημα της ΝΔ και των φασιστο-
«μακεδονομάχων» που κάλυπτε. Ένα χρόνο
μετά, η «υπεύθυνη αντιπολίτευση» του ΣΥΡΙΖΑ
έχει μετακινηθεί τόσο πολύ στα δεξιά που προ-
καλεί σοκ στον κόσμο της Αριστεράς. Ο Τσί-
πρας μιλώντας στη Βουλή στις 11 Δεκέμβρη
κατηγόρησε λίγο πολύ την κυβέρνηση της ΝΔ
ότι δεν έχει δείξει «αποφασιστικότητα»: 

«Ενδεχομένως να φοβηθήκατε να ανεβάσε-
τε τους τόνους λόγω του προσφυγικού. Ενδε-
χομένως να μην τολμήσατε να πιέσετε τους
εταίρους μας, που διστάζουν αυτή την περίοδο
να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στην ήδη επιβα-
ρυμένη ατζέντα τους με την Τουρκία» είπε. 

Και οι προτάσεις του στην κυβέρνηση ήταν
στην ίδια γραμμή. Για παράδειγμα: «Θα είναι
πολύ θετικό να υπάρξουν Συμπεράσματα της
ΕΕ που να υπογραμμίζουν ότι δεν παράγονται
νομικά αποτελέσματα από την Συμφωνία Λι-
βύης-Τουρκίας.

Αλλά, λυπάμαι που θα το πω, σε μια τόσο
κρίσιμη στιγμή, δεν φτάνουν οι δηλώσεις. Είτε
θα υπάρξει η πολιτική των ευρωπαϊκών κυρώ-
σεων τώρα, είτε η πολιτική των ελληνικών φρε-
γατών ύστερα, όταν θα είναι πια αργά».

Είναι κατάντια ο πρόεδρος ενός αριστερού
κόμματος να απειλεί, εμμέσως πλην σαφώς,
ότι θα «έρθει η ώρα των ελληνικών φρεγατών».
Και βέβαια, το δίλημμα κυρώσεις ή φρεγάτες
είναι ψεύτικο. Οι κυρώσεις εντείνουν την έντα-
ση και οπλίζουν τις φρεγάτες και από τις δυο
μεριές. 

Ιδιαίτερα αν συνδυαστούν με τις άλλες προ-
τάσεις του Τσίπρα: «Καλό είναι που έχουμε μα-
ζί μας το Ισραήλ, αλλά πρέπει να δοθεί σαφώς
το μήνυμα από τις ΗΠΑ ότι θα στηρίξει μέχρι
το τέλος τον αγωγό East Med, όπως είχε δη-
λώσει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ τον Απρίλιο». Με άλ-
λα λόγια, σύσφιξη των σχέσεων με τον Τραμπ
και τις αμερικάνικες επεμβάσεις στην περιοχή.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ δίνει τη δυνατότητα
στην κυβέρνηση της ΝΔ να παριστάνει την
«συναινετική» στο εσωτερικό και την «ψύχραι-
μη»  στο εξωτερικό. Αλλωστε υπάρχουν και
προηγούμενα. Τον Αύγουστο του 1976 σε ένα
άλλο «επεισόδιο» στο Αιγαίο, ο Α. Παπανδρέου
είχε καλέσει σε μια ομιλία του «βυθίσατε το
Χόρα» (το τουρκικό ωκεανογραφικό). Λίγα
χρόνια μετά ο Μητσοτάκης (πατήρ) δήλωνε
στη Βουλή ότι αυτή η «εμπρηστική» δήλωση εί-
χε γίνει σε συνεννόηση με τον Καραμανλή…

Η ηγεσία του ΚΚΕ, δυστυχώς, μιλάει και αυ-
τή για “τουρκική επιθετικότητα”. Όπως δήλω-
σε ο Κουτσούμπας «το πρόβλημα είναι ότι η
Τουρκία, μέρα με τη μέρα, κατοχυρώνει απα-
ράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο,
στην Ανατ. Μεσόγειο”. Ενάμιση χρόνο πριν, σε
εκδήλωση της ΚΕ του κόμματος ο Δ. Κου-
τσούμπας παρουσίαζε τις θέσεις του για τις
ΑΟΖ: «Το ΚΚΕ τάσσεται ενάντια στην πολιτική
της εγκατάλειψης και εκχώρησης κυριαρχικών
δικαιωμάτων, όπως καθορίζονται από τη Διε-
θνή Σύμβαση για το Δίκαιο στη Θάλασσα του

1982». 
Η μόνη διαφοροποίηση της ηγεσίας του ΚΚΕ

από την επίσημη γραμμή της σύγκρουσης με
την Τουρκία είναι ότι δεν πρέπει να περιμένου-
με βοήθεια από τους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς. Ο Ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου
14-15 Δεκέμβρη κατακεραυνώνει «έναν νέο γύ-
ρο προσπαθειών εφησυχασμού του λαού, ότι
τάχα τα κυριαρχικά του δικαιώματα μπορεί να
διασφαλιστούν από τις ιμπεριαλιστικές συμμα-
χίες ΝΑΤΟ και ΕΕ». 

Τι έχουν να κερδίσουν οι εργάτες και η νεο-
λαία από μια πολιτική που δεν θα «εκχωρεί» τις
ΑΟΖ αντίθετα θα τις διεκδικεί χωρίς «υποχω-
ρητικότητα»; Τον ανταγωνισμό για τις ΑΟΖ και
την υφαλοκρηπίδα τον κάνουν άρχουσες τά-
ξεις, τα δικά τους συμφέροντα και πλούτη κρί-
νονται. Οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι κάθε
λογής αετονύχηδες της αγοράς θα κερδίσουν
από το σφιχταγκάλιασμα με τις πολυεθνικές
της ενέργειας. Ακόμα και αν οι «εξορύξεις»
στεφθούν με επιτυχία, σε μας θα μείνει ο λογα-
ριασμός με τους εξοπλισμούς, τη λιτότητα και
την πολεμοκαπηλεία. 

Επαναστατική παράδοση
Εκατό χρόνια πριν, η Κομμουνιστική Διεθνής

συσπείρωνε τα επαναστατικά κόμματα που
γεννιούνταν με βάση το διεθνισμό, την ανειρή-
νευτη κόντρα στις επιδιώξεις της «δικιάς μας
άρχουσας τάξης», τις συμμαχίες και τα ψέμα-
τά της. Ο Λένιν έδωσε μια ολόκληρη μάχη για
να προσανατολίσει το κόμμα των μπολσεβίκων
και ολόκληρη την αντιπολεμική αριστερά σε
ρήξη με την πολιτική των κομμάτων της Δεύτε-
ρης Διεθνούς που στήριζαν τις άρχουσες τά-
ξεις στο πόλεμο και στις διεκδικήσεις τους στο
όνομα της «εθνικής άμυνας». Και ο Κ. Λήμπ-
κνεχτ διατύπωσε την ίδια θέση με τη φράση:
«Ο κύριος εχθρός είναι στην ίδια μας τη χώ-
ρα». 

Αυτή η παράδοση σημαίνει συγκεκριμένες
θέσεις για την Αριστερά για τις σημερινές ανα-
μετρήσεις ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις της
περιοχής. Δεν θέλουμε εξορύξεις στις ΑΟΖ,
προτιμάμε οι υδρογονάνθρακες να μείνουν
στο βυθό της θάλασσας, δεν θέλουμε φρεγά-
τες να τις «προστατεύουν», ελληνικές, ισραηλι-
νές ή αμερικάνικες. Θέλουμε λεφτά για δουλει-
ές, σχολεία και νοσοκομεία, όχι για αναβαθμί-
σεις των F-16 και αγορές πολεμικών πλοίων ή
drones από το Ισραήλ. 

Παλεύουμε μαζί με την εργατική τάξη της
Τουρκίας ενάντια στις πολεμικές εξορμήσεις,
ενάντια στις στρατιωτικές βάσεις που τις διευ-
κολύνουν, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές συμμα-
χίες, απλώνουμε το χέρι στο «αραβικό πεζο-
δρόμιο» σπάζοντας τη συμμαχία με τη δικτατο-
ρία της Αιγύπτου και το σιωνιστικό κράτος του
Ισραήλ. Η κοινή πάλη των εργατών σε Ελλάδα,
Κύπρο και Τουρκία είναι η μόνη συμμαχία που
μπορεί να σβήσει τις εστίες της πολεμικής έν-
τασης και το κίνδυνο πολέμου στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Η κοινή διακήρυξη
(βλ. σελίδα 3) που συνυπογράφουν το ΣΕΚ
από την Ελλάδα, το DSiP από την Τουρκία και
η Εργατική Δημοκρατία από την Κύπρο δείχνει
το δρόμο προς αυτή τη διεθνιστική διέξοδο.

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη είναι η θαλάσσια πε-
ριοχή όπου μια χώρα έχει αποκλειστικό δικαίωμα
αξιοποίησης των πόρων, είτε πρόκειται για αλιεία,

είτε για υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου. Αυτά είναι «κυριαρχικά δικαιώματα» αλλά οι
ΑΟΖ (ακτίνα 200 μιλίων από την ακτογραμμή) δεν είναι
κομμάτι της επικράτειας κάθε συγκεκριμένου κράτους. 

Η σημασία των ΑΟΖ είναι και οικονομική και γεωστρατη-
γική, είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι εξορύ-
ξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου από τα βάθη της θά-
λασσας μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για το
περιβάλλον, αλλά είναι ένας εν δυνάμει θησαυρός για τις
πολυεθνικές της ενέργειας και ο έλεγχός τους γίνεται
όπλο στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Η ιστορία
της Μέσης Ανατολής είναι ταυτισμένη με τις ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις για τον έλεγχο του πετρελαίου της. 

Το μεγαλεπήβολο σχέδιο όλων των ελληνικών κυβερνή-
σεων τα τελευταία 15 και παραπάνω χρόνια ήταν οι ΑΟΖ να
γίνουν όπλο αποκλεισμού της Τουρκίας. Ο άξονας Ελλά-
δας-Κύπρου-Αιγύπτου με το Ισραήλ αυτό τον σκοπό έχει. 

Η Κύπρος έχει οριοθετήσει την ΑΟΖ της με την Αίγυπτο
(2004) με το Λίβανο (2007) και με το Ισραήλ (2010). Ο
Αναστασιάδης κόβει σε «οικόπεδα» αυτές τις θαλάσσιες
περιοχές και δίνει άδειες ερευνών σε πολυεθνικές όπως η
αμερικάνικη Exxon Mobil, η γαλλική Total η ιταλική ΕΝΙ.
Κάποια απ’ αυτά τα «θαλασσοτεμάχια» τα διεκδικεί και η
Τουρκία ενώ για κάποια άλλα θεωρεί ότι είναι αδειοδοτη-
μένα από τις τουρκοκυπριακές αρχές. Τίποτα χειροπιαστό
δεν έχει προκύψει από τις όποιες έρευνες, όμως κάθε βή-
μα σε αυτή την πορεία φέρνει στρατιωτικές εντάσεις.

Η Ελλάδα δεν έχει οριοθετήσει τη δική της ΑΟΖ αλλά η
ελληνική διπλωματία προσπαθεί να κατοχυρώσει μια τε-
ράστια ΑΟΖ που συνορεύει με της Κύπρου ανατολικά και
της Αιγύπτου νότια, περιορίζοντας την Τουρκία σε μια μι-
κρή λωρίδα κοντά στα παράλιά της. Κομβικό ρόλο σε αυ-
τή την οριοθέτηση παίζει το Καστελόριζο. 

Κομμάτι αυτής της στρατηγικής είναι και ο East Med.
Πρόκειται για τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς του
φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της
Κύπρου μέσω Κρήτης, Πελοποννήσου με τελικό προορι-
σμό την Ιταλία. Τον Μάρτη στην Ιερουσαλήμ η συνάντηση
«κορυφής» ανάμεσα στον Τσίπρα τον Αναστασιάδη και
τον Νετανιάχου με τον Πομπέο, τον υπουργό Εξωτερικών
του Τραμπ, να τους ευλογεί, επικύρωσε τα σχέδια για την
κατασκευή του. Στο κοινό ανακοινωθέν οι τρεις δήλωναν
ότι θα αντιμετωπίσουν από κοινού τις «κακόβουλες επιρ-
ροές» στην Ανατολική Μεσόγειο. Ή όπως είχε ποστάρει
λίγες μέρες πριν ο Νετανιάχου «ισραηλινό ναυτικό θα
προστατέψει τον East Med». Όχι μόνο του βέβαια. Η όλο
και πιο στενή στρατιωτική συνεργασία με το κράτος-τρο-
μοκράτη σημαίνει ότι και οι ελληνικές φρεγάτες και αερο-
σκάφη θα συμβάλουν.

Γεωστρατηγικά “θαλάσσια οικόπεδα”

Δεν πολεμάμε για ΑΟΖ και εξορύξεις
Με φράσεις όπως «η ΕΕ υψώ-

νει διπλωματικό τείχος στην
τουρκική προκλητικότητα»

υποδέχτηκε η κυβέρνηση τις ανακοι-
νώσεις της Συνόδου Κορυφής της
ΕΕ. Εδώ και δυο βδομάδες ο Μη-
τσοτάκης, ο Δένδιας και οι υπόλοι-
ποι επαναλαμβάνουν την ίδια γραμ-
μή: το «μνημόνιο συνεργασίας» που
υπέγραψε η τουρκική κυβέρνηση με
την λιβυκή για την οριοθέτηση των
ΑΟΖ τους είναι ένα «χαρτί» και πα-
ραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ψυχραι-
μία, αποφασιστικότητα, συναίνεση,
είναι το επίσημο τροπάρι της κυβέρ-
νησης. 

Ταυτόχρονα, πάνω στα διπλωματι-
κά τείχη κάθονται οι τελάληδες της
«πυγμής». Απόστρατοι παρελαύνουν
στα κανάλια με πολεμικές ιαχές, ο
Σαμαράς είπε στο συνέδριο της ΝΔ
ότι: «χρειάζεται νέα πολιτική απέναν-
τι στην Τουρκία… η επίκληση του
διεθνούς δικαίου από μόνη της δεν
αρκεί και κινήσεις κατευνασμού δεν
ωφελούν». 

Ο βουλευτής της ΝΔ Ε. Στυλιανί-
δης πρότεινε -σύμφωνα με τις «διαρ-
ροές» που αναπαράγονται με πρω-
τόγνωρη ταχύτητα- την εφαρμογή
της στράτευσης στα 18 «με κίνητρα
όπως στην Κύπρο και το Ισραήλ» και
βέβαια την αγορά ενός σμήνους F-
35. Ο αγέρωχος αυτός πατριώτης
είναι και ξεφτέρι στους λογαρια-
σμούς: θα μας έρθουν φτηνά υπολο-
γίζει, μόλις 6 δις ευρώ, τα οποία θα
προέλθουν από το «μαξιλάρι» των
37 δις. Τα 12 πήγαν στους τραπεζί-
τες για «εγγυήσεις» με το Σχέδιο
Ηρακλής, περισσεύουν κάμποσα. 

Kυβέρνηση και ΜΜΕ δηλώνουν
σοκαρισμένα από την «προκλητικό-
τητα της Τουρκίας» που «σβήνει την
Κρήτη από τον χάρτη». Οι κραυγές
τους είναι υποκριτικές από κάθε

άποψη. 
Καταρχήν, δεν «πέσανε από τα

σύννεφα». Γνώριζαν ότι η τουρκική
κυβέρνηση προετοίμαζε μια τέτοια
συμφωνία με την κυβέρνηση της
Τρίπολης εδώ και τουλάχιστον ένα
χρόνο όταν τον Οκτώβρη του 2018 ο
Χ. Ακάρ, ο υπουργός Άμυνας, είχε
κάνει επίσημη επίσκεψη εκεί. Ένα
μήνα μετά περνούσε στα ψιλά η εί-
δηση ότι η Τουρκία αποσύρθηκε
από την συνδιάσκεψη του Παλέρμο
για την «ειρήνευση» στη Λιβύη επει-
δή δεν προσκλήθηκε στο ανεπίσημο
«τραπέζι» που έκαναν το παζάρι
τους όλοι οι «βασικοί παίχτες». Ήταν
η εποχή που η ελληνική διπλωματία
και τα ΜΜΕ σε κλίμα «εθνικής συναί-
νεσης» πανηγύριζαν για την απομό-
νωση της Τουρκίας από τη «διεθνή
κοινότητα». 

Σχεδιασμοί
Ο Αγγ. Συρίγος, βουλευτής της

ΝΔ, πανεπιστημιακός και με μόνιμο
στασίδι στη τηλεόραση του Σκάι,
έγραφε στην Καθημερινή στις 22
Ιούλη:

«Για την Τουρκία η υπογραφή
μιας τέτοιας συμφωνίας αποτελεί κί-
νηση στρατηγικής σημασίας. Της
προσφέρει το δικαίωμα να ανατρέ-
ψει τους ελληνικούς σχεδιασμούς
για υδρογονάνθρακες σε όλη την
Ανατολική Μεσόγειο. Εκτός από την
Κρήτη, η Ρόδος, η Κάσος, η Κάρπα-
θος και το Καστελόριζο θα εμφανί-
ζονται χωρίς υφαλοκρηπίδα βάσει
διεθνούς συμφωνίας. Ένα μεγάλο
τμήμα των δύο τεμαχίων νοτιοδυτικά
της Κρήτης, που παραμονές των
εκλογών κατακυρώθηκαν στην κοι-
νοπραξία των Ελληνικών Πετρελαί-
ων με Total και Exxon Mobil, θα διεκ-
δικείται από τη Λιβύη. Το πιο σημαν-
τικό είναι ότι η Τουρκία θα αποκτή-

σει επιφανειακή νομιμοποίηση να
παρεμβαίνει στην περιοχή. Είναι αυ-
τό που τόσο της έχει λείψει όλα αυ-
τά τα χρόνια».

Η γλώσσα της «διεθνούς νομιμό-
τητας» του κ. καθηγητή με το ζόρι
καλύπτει την κυνική ουσία: «ελληνι-
κοί σχεδιασμοί για υδρογονάνθρα-
κες σε όλη την Ανατολική Μεσό-
γειο», δηλαδή όλη η περιοχή «δικιά
μας». Κι όταν ο ανταγωνιστής κάνει
τη δικιά του «στρατηγική κίνηση» τό-
τε η άρχουσα τάξη «μας» παριστάνει
την έκπληκτη και την αμυνόμενη. 

Δεκαετίες
Η αντιπαράθεση για τις ΑΟΖ είναι

μόνο η πιο πρόσφατη φάση σε ένα
ανταγωνισμό ανάμεσα στις δυο άρ-
χουσες τάξεις, την ελληνική και την
τουρκική, που διεκδικούν να πάρουν
το πάνω χέρι σε μια περιοχή που ξε-
κινάει από τα Βαλκάνια και καταλή-
γει στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρό-
κειται για ένα ανταγωνισμό που κρα-
τάει δεκαετίες. Είναι η σύγκρουση
δυο περιφερειακών καπιταλισμών
για οικονομική και γεωστρατηγική
υπεροχή.

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις
δυο άρχουσες τάξεις κρατάει δεκαε-
τίες. Η κόντρα για τον έλεγχο της
Κύπρου, του «αβύθιστου αεροπλα-
νοφόρου» έξω από τις ακτές της Μέ-
σης Ανατολής, που ξεκίνησε από τη
δεκαετία του ’50 έφερε τις εθνοκα-
θάρσεις, το πραξικόπημα της χούν-
τας και έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο
στο νησί το 1974. 

Είκοσι χρόνια μετά η αντιπαράθε-
ση είχε μεταφερθεί στο πεδίο του
ελέγχου όχι μόνο των όποιων ενερ-
γειακών κοιτασμάτων στο Αιγαίο αλ-

λά και των διαδρομών των πετρελαί-
ων του Καυκάσου και της Κασπίας
Θάλασσας στη Δύση. Αν σήμερα οι
εφημερίδες είναι γεμάτες με εκθαμ-
βωτικές περιγραφές του πλούτου
που θα μεταφέρει ο East Med και
του χρυσού που θα αναβλύσει από
τα γεωτρύπανα της Exxon Mobil,
στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τα
ίδια γράφονταν για την Κασπία, τον
«Περσικό Κόλπο του 21ού αιώνα». 

Με ποιους αγωγούς, από ποιες
διαδρομές (και βέβαια με ποια τάν-
κερ) θα διοχετεύονταν αυτά τα κοι-
τάσματα πυροδότησε τον ανταγωνι-
σμό για τα αεροναυτικά περάσματα
του Αιγαίου -και για τον έλεγχο των
Βαλκανίων- σε σημείο κάθε μικρο-
σκοπική βραχονησίδα να αποκτήσει
σημασία. Τον Γενάρη του 1996 η αν-
τιπαράθεση έφτασε στα πρόθυρα
της πολεμικής σύγκρουσης γύρω
από τα Ίμια.

Ανταγωνισμοί
Κι οι δυο προβάλουν ότι είναι

«αμυνόμενες» σύμφωνα μάλιστα με
τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές
δίκαιο. Βέβαια, το διεθνές δίκαιο και
οι συνθήκες είναι κι αυτά προϊόντα
ανταγωνισμών, συγκρούσεων και
συμμαχιών ανάμεσα σε άρχουσες
τάξεις και αποτυπώνουν την ισχύ και
τις επιδιώξεις σε μια δεδομένη πε-
ρίοδο.

Για παράδειγμα, η Σύμβαση για το
Δίκαιο της Θάλασσας (1982) δίνει το
δικαίωμα επέκτασης των χωρικών
υδάτων μιας χώρας στα 12 ναυτικά
μίλια. Τι θα σήμαινε μια τέτοια κίνη-
ση από πλευράς Ελλάδας; Ότι τα
διεθνή ύδατα του Αιγαίου ουσιαστι-
κά θα εξαφανίζονταν, από 49% της
επιφάνειάς του θα περιορίζονταν σε
19% με το ελληνικό μερίδιο να ανε-
βαίνει από το 43% στο 71,5%. «Ανα-

φαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα» λέει η
ελληνική διπλωματία, casus belli (αι-
τία πολέμου) λέει η τουρκική. Τι κρί-
νεται από αυτή την αντιπαράθεση;
Σήμερα ένα πλοίο μπορεί να διασχί-
σει το Αιγαίο χωρίς να μπει σε ελλη-
νικά ή τουρκικά χωρικά ύδατα. Αυτό
δεν θα είναι δυνατόν αν γίνει η επέ-
κταση. Τα περάσματα του Αιγαίου
θα ελέγχονταν από το ελληνικό κρά-
τος, ουσιαστικά ο έλεγχος της ναυ-
σιπλοΐας από και προς τον Εύξεινο
Πόντο.

Η τωρινή αντιπαράθεση για τις
ΑΟΖ κλιμακώνει τον αντιδραστικό
ανταγωνισμό των δυο αρχουσών τά-
ξεων από τα νερά του Αιγαίου στα
παράλια της Μέσης Ανατολής και
της Βόρειας Αφρικής. Από τις εικο-
νικές αερομαχίες στο FIR Αθηνών
στις πτήσεις των drones «από την
Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Λιβύη»
όπως κοκορεύτηκε ο υπουργός
Άμυνας Παναγιωτόπουλος πριν λί-
γες μέρες. 

Πρόκειται για έναν επικίνδυνο αν-
ταγωνισμό που φέρνει επιθέσεις και
θυσίες στην εργατική τάξη με τους
εξοπλισμούς, την πολεμοκαπηλεία
και την πίεση να συνταχτούμε πίσω
από τους Μητσοτάκηδες στο όνομα
του «εθνικού συμφέροντος». Και ο
ανταγωνισμός γίνεται ακόμα πιο επι-
κίνδυνος με τις δυο άρχουσες τά-
ξεις να αναζητάνε πλάτες και ρόλο
στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς στην ευρύτερη περιοχή σε
μια περίοδο αστάθειας όπου «η διε-
θνής διπλωματία θυμίζει μπιλιάρδο
σε σκοτεινό δωμάτιο» όπως έγραφε
η Καθημερινή της Κυριακής. Η εμ-
πλοκή στον πόλεμο της Λιβύης είναι
η πιο χειροπιαστή απόδειξη για το
πόσο αντιδραστικός και πόσο επικίν-
δυνος είναι αυτός ο ανταγωνισμός
και από τις δυο πλευρές.

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Μάρτης 2005, Αντιπολεμική διαδήλωση στην Τουρκία ενάντια στην επέμβαση στο Ιράκ.
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Συλλήψεις του τάγματος εφόδου Ασπροπύργου
Συνελήφθη επιτέλους ο 20χρο-

νος Γιάννης Μ. που εδώ και
τρία χρόνια έχει συμμετάσχει

σε σειρά επιθέσεων εναντίον μετα-
ναστών αλλά και ντόπιων στον
Ασπρόπυργο, μετά από ένταλμα για
αιματηρό περιστατικό στο οποίο
ενεπλάκη:

“Συγκεκριμένα, στις 15 Νοεμβρίου
είχε επιτεθεί σε δύο Αλβανούς υπη-
κόους και είχε στείλει τον έναν στο
νοσοκομείο αφού τον χτύπησε με σι-
δερογροθιά και μεταλλικό αντικείμε-
νο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,
ο τραυματίας έπεσε σε κώμα και ει-
σήχθη στην εντατική, αλλά ανάρρω-
σε. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στις
10/10 είχε προηγηθεί επίθεση του κα-
τηγορουμένου μαζί με ομάδα ατόμων
σε βάρος έξι αλλοδαπών έξω από το
Λύκειο του Ασπροπύργου με αποτέ-
λεσμα να του ασκηθεί δίωξη για λη-
στεία και επικίνδυνες σωματικές βλά-
βες με ρατσιστικά χαρακτηριστικά,
αφού τους πήραν χρηματικά ποσά και
κινητά τηλέφωνα, αλλά και  εξαπέλυ-
σαν υβριστικές φράσεις εναντίον
τους λόγω της αλβανικής τους υπη-
κοότητας. Ο 20χρονος δεν δίστασε
να επιτεθεί και σε αστυνομικούς της
ΟΠΚΕ, οι οποίοι στις 29/11 τον εντό-
πισαν σε στέκι του στον Ασπρόπυργο
και τον συνέλαβαν αφού κατάφεραν
να τον ακινητοποιήσουν” (ΕφΣυν).

Χρειάστηκαν τρία ολόκληρα χρό-
νια από τότε που η ΚΕΕΡΦΑ κατήγ-
γειλε τη δολοφονική δράση του συγ-
κεκριμένου φασίστα και του τάγμα-
τος εφόδου Ασπροπύργου προκει-
μένου να τον συλλάβει η ΕΛ.ΑΣ - με
αποτέλεσμα ένας άνθρωπος παρά
λίγο να χάσει τη ζωή του. 

Πρόκειται για εγκληματική ανοχή
της ΕΛ.ΑΣ και καθυστέρηση της δι-
καστικής εξουσίας που είχε εδώ και

καιρό όλα τα στοιχεία για σωρεία
επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν
το 2016-17 κατά Πακιστανών Μετα-
ναστών, καθώς η ΚΕΕΡΦΑ και άλλες
οργανώσεις είχαν καταθέσει μηνυ-
τήρια αναφορά κατά του 20χρονου
“αθλητή πολεμικών τεχνών” και των
συνεργών του στον εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου στις 19/6/2017. Πριν
μόλις από μερικές βδομάδες η δικο-
γραφία για την υπόθεση ανετέθη

στον 17ο τακτικό ανακριτή ενώ πλην
του “αθλητή”, κατηγορούμενοι στην
ίδια δικογραφία είναι πρώην μέλη
της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής Ασπροπύργου.

Τον Απρίλιο του 2017 ένας Πακι-
στανός εργάτης είχε ξυλοκοπηθεί
άγρια στη Γκορυτσά Ασπροπύργου.
Τον νεαρό δράστη είχε αναγνωρίσει
στις φωτογραφίες που του είχαν
επιδείξει οι αστυνομικοί του τοπικού

τμήματος. Ο 20χρονος μερικούς μή-
νες νωρίτερα είχε αναγνωριστεί ως
ένας από τους δράστες της επίθε-
σης εις βάρος ενός ακόμα υπηκόου
Πακιστάν, μέσα στο σπίτι του στον
Ασπρόπυργο. «Αν δεν φύγεις από τη
χώρα θα σε κάψουμε ζωντανό» τον
απειλούσε, ενώ τον χτύπαγε με σιδε-
ρογροθιές στο κεφάλι.

Στο υπόμνημα που είχε καταθέσει
ένα από τα θύματα ήδη από τον Ιού-
λη του 2017 ανέφερε: “Εξαιτίας
όλων των παραπάνω κλιμακούμενων
συστηματικών, βίαιων ρατσιστικών
επιθέσεων στον Ασπρόπυργο, η Πα-
κιστανική Κοινότητα «Η Ενότητα», η
Ένωση Μεταναστών Εργατών, η «Κί-
νηση Ενωμένοι Ενάντια στην Ρατσι-
σμό και την Φασιστική Απειλή»
(ΚΕΕΡΦΑ) και εργατικά σωματεία,
κάλεσαν σε αντιρατσιστική κινητο-
ποίηση και πορεία το Σάββατο 13
Μαΐου 2017, στην Γκορυτσά... Η πο-
ρεία δέχτηκε απρόκλητη επίθεση
από μέλη μιας ενιαίας κατ’ ουσίαν
ομάδας... Μεταξύ αυτών που επετί-
θεντο σε βάρος μας, και μας απει-
λούσαν και εξύβριζαν με ρατσιστι-
κές εκφράσεις κατά την διάρκεια
της κινητοποίησης, αναγνώρισα ανε-
πιφύλακτα έναν από τους δράστες
της σε βάρος μου επίθεσης που είχε
προηγηθεί την 30-4-2017...”

Γ.Π.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Σεξιστικά σχόλια
για την κυβέρνηση!

«Φτάσαμε να βλέπουμε μια νεαρή
πωλήτρια να γίνεται πρωθυπουρ-
γός και μερικές αμόρφωτες ακτι-

βίστριες του δρόμου να συμμετέχουν σε κυ-
βέρνηση». Τάδε έφη ο 70χρονος υπουργός
Μεταφορών της Εσθονίας και ηγέτης του
ακροδεξιού κόμματος EKRE, Μαρτ Χέλμε,
για τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης της Φιν-
λανδίας.

Και μπορεί η δήλωσή του να θεωρήθηκε
προκλητική και να καταδικάστηκε ως τέτοια
ακόμα και σε επίσημο επίπεδο. Όμως στην
ουσία της δεν διαφέρει και πολύ από τον
τρόπο που κάλυψαν τα περισσότερα μεγάλα
ΜΜΕ την είδηση της ανάληψης της πρωθυ-
πουργίας της Φινλανδίας από τη Σάννα Μα-
ρίν, σε μια κυβέρνηση συνασπισμού πέντε
κομμάτων με επικεφαλής σε όλα να είναι γυ-
ναίκες.

Η πραγματικότητα είναι ότι τα “χαρακτηρι-
στικά” της Σάννα Μαρίν, που προέρχεται από
τους Σοσιαλδημοκράτες, προκαλούν ανατρι-
χίλα, όχι μόνο στους ακροδεξιούς, αλλά συ-
νολικά στους από πάνω. Εκτός από γυναίκα,
είναι παιδί ομόφυλου ζευγαριού και συγκε-
κριμένα δύο γυναικών, είναι ανύπαντρη μητέ-

ρα που συζεί με το σύντροφό της, κατάγεται
από μη εύπορη οικογένεια και στο παρελθόν
έχει εργαστεί ως ταμίας για να πληρώσει τις
σπουδές της. Με άλλα λόγια (βασικά στην
κυρίαρχη γλώσσα), όλα αυτά σημαίνουν
“ανώμαλη”, “αστεφάνωτη”, “φτωχή”. 

Γι' αυτό και άλλα ΜΜΕ περιορίστηκαν να
προβάλλουν ως είδηση τη νεαρή ηλικία της,
το γεγονός δηλαδή ότι είναι μόλις 34 χρονών
που την κάνει τη νεότερη πρωθυπουργό στη
Φινλανδία και γενικά στον κόσμο μέχρι αυτή
τη στιγμή. Άλλα πάλι δεν έκρυψαν τον εκλε-
πτυσμένο σεξισμό τους μιλώντας για τη “γοη-
τευτική” νέα πρωθυπουργό. Και άλλα -βλέπε
ΣΚΑΙ εδώ- δεν έκρυψαν ούτε την ομοφοβία
τους και μετέτρεψαν το παιδί “ομόφυλου ζευ-
γαριού” σε παιδί “μονογονεϊκής οικογένειας”.

Για τις γυναίκες των υπόλοιπων τεσσάρων
κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού,
που αναλαμβάνουν υπουργοί σε κρίσιμα πό-
στα, δεν χρειάστηκε να πουν πολλά. Και μόνο
το γεγονός ότι μόνο η μία είναι άνω των 34
ετών αρκούσε για να υπονοούν για το πόσο
“εύθραυστη” είναι η νέα κυβέρνηση. Αθερά-
πευτοι σεξιστές.

Λ.Β.

ΓΟΥΑΪΝΣΤΑΪΝ:
Ένας “αναντικατάστατος” βιαστής

Αμετανόητος και προκλητικός εμφανίζε-
ται ο πρώην μεγαλοπαραγωγός του
Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, λιγότε-

ρο από ένα μήνα πριν ξεκινήσει η δίκη του
στη Νέα Υόρκη για βιασμό και άλλες σεξουα-
λικές επιθέσεις. Σε πρόσφατη συνέντευξή
του, ο άνθρωπος που κατηγορείται από δεκά-
δες γυναίκες σε όλο τον κόσμο για σεξουαλι-
κά εγκλήματα σε βάρος τους και έγινε πριν
δυο χρόνια περίπου η αφορμή για να ξεσπά-
σει το γυναικείο κίνημα #metoo στις ΗΠΑ και
διεθνώς, υποστηρίζει τον... αναντικατάστατο
ρόλο του στην προώθηση των γυναικών στην
αμερικάνικη κινηματογραφική βιομηχανία!

Την ίδια στιγμή, για να προκαλέσει συμπά-
θεια και λύπηση, παριστάνει τον άρρωστο.
Δεν είχε βέβαια κάτι καλύτερο να προβάλει
πέρα από κάποια προβλήματα στη μέση του
(!). Η τελευταία του εμφάνιση στο δικαστήριο
έγινε με τη βοήθεια ενός “πι”, ενώ την παρα-
πάνω συνέντευξη έδωσε μέσα σε δωμάτιο
νοσοκομείου όπου υποτίθεται υποβλήθηκε
σε χειρουργική επέμβαση στην πλάτη. Η στά-
ση του προκαλεί την οργή πολλών από τα
θύματά του, ανάμεσά τους διάσημων ηθοποι-
ών του Χόλιγουντ, αλλά και του γυναικείου
κινήματος συνολικά.

Οργή προκαλεί και ο οικονομικός διακανο-
νισμός που προσπαθεί να επιτύχει με κάποι-

ες από τις γυναίκες που τον κατηγορούν,
ώστε να γλυτώσει τις αγωγές εναντίον του.
Οι αντιδράσεις αφορούν τόσο την ίδια τη
συνδιαλλαγή, καθώς αποδεικνύει για άλλη
μια φορά ότι οι πλούσιοι αυτού του κόσμου
μπορούν να την σκαπουλάρουν, όσο και τους
όρους της. Τα χρήματα που συζητιούνται να
δοθούν ως αποζημίωση στα θύματα είναι
ελάχιστα, ενώ ο ίδιος ο Γουάινσταϊν ούτε θα
χρειαστεί να παραδεχτεί την ενοχή του (επι-
μένει ότι όλες οι σχέσεις ήταν συναινετικές)
ούτε και να πληρώσει τίποτα από την τσέπη
του. Το ποσό θα δοθεί από τους ασφαλιστές
της Weinstein Company, της πρώην εταιρεί-
ας παραγωγής του, όπως επίσης και τα δικα-
στικά έξοδα στην αστική δίκη.

Όποια κι αν είναι η συνέχεια, το σίγουρο
είναι ότι τύποι της άρχουσας τάξης σαν τον
Γουάινσταϊν βρίσκονται πλέον στο στόχα-
στρο του γυναικείου κινήματος. Η υπόθεση
Γουάινσταϊν έδωσε θάρρος σε εκατομμύρια
γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά για τις σε-
ξουαλικές επιθέσεις των αφεντικών στους
χώρους δουλειάς. Αυτή είναι και η δύναμη
που μπορεί να στείλει τον Γουάινσταϊν και
τους ομοίους του στη φυλακή, αλλά και να
ξεφορτωθεί μια και καλή το σύστημα όλων
αυτών που στήνουν καριέρες και πλούτη πά-
νω στο σεξισμό.

17/6/17, Αντιφασιστική διαδήλωση στον Ασπρόπυργο. Φωτό: Κυριάκος Μπάνος
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Στις 19 Γενάρη ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων καλούν σε
πανελλαδική συνέλευση. Ποιά εί-
ναι τα ζητήματα που θα συζητήσει
η συνέλευση;

Η αλλαγή της κυβέρνησης δεν σή-
μανε την επιστροφή στην κανονικό-
τητα. Ο ερχομός της ΝΔ έφερε κλι-
μάκωση των επιθέσεων από τη μεριά
της άρχουσας τάξης και της κυβέρ-
νησης ενάντια στους εργαζόμενους.
Αρκεί να δούμε τις τελευταίες μέ-
ρες. 

Γίνονται απεργιακές κινητοποι-
ήσεις στις τράπεζες. Οι τραπεζοϋ-
πάλληλοι βγήκαν σε απεργίες για
πρώτη φορά από το 2006. Έχουμε
ένα μαζικό κύμα απολύσεων στον
κλάδο, δείχνοντας καθαρά ότι η
“έξοδος από τα μνημόνια” είναι μια
μπαρούφα κι ότι οι συνέπειες της
επιδείνωσης της κρίσης θα φορτω-
θούν στους εργαζόμενους. 

Άλλο παράδειγμα είναι τα ΕΛΠΕ.
Η εργοδοσία του Λάτση με τις ευλο-
γίες της κυβέρνησης – πρόεδρος
των ΕΛΠΕ είναι ο πρώην υπουργός
Παπαθανασίου – αποφάσισαν την
απόλυση του 50% των εργολαβικών
εργαζόμενων. Και δεν έμειναν εκεί,
αλλά μετά την απεργία της περα-
σμένης βδομάδας, προχώρησαν
στην ανάκληση των αδειών του μόνι-
μου προσωπικού προκειμένου να το
εκπαιδεύσουν στις δουλειές που
έκαναν οι εργολαβικοί, για να στηθεί
απεργοσπαστικός μηχανισμός. Οι
εργαζόμενοι απαντάνε με νέα απερ-
γία αυτή τη βδομάδα.

Στον ΟΤΕ οι εργαζόμενοι, επίσης
μετά από αρκετά χρόνια, προχωρά-
νε σε απεργία διαρκείας, ενάντια
στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας
που προχωράει σε μαζικές απολύ-
σεις και καταστρατήγηση της ΣΣΕ!

Μαζί με αυτούς τους κλάδους που
ξεσηκώνονται το τελευταίο διάστη-
μα, είχαμε όλη την προηγούμενη πε-
ρίοδο ένα φούντωμα της εργατικής
αντίστασης. Λίγες βδομάδες μετά
την εκλογή της νέας κυβέρνησης εί-
χαμε ένα μεγάλο διήμερο κινητοποι-
ήσεων στη ΔΕΘ. Στη συνέχεια τις
πανεργατικές απεργιακές κινητοποι-
ήσεις στις 24 Σεπτέμβρη και στις 2
Οκτώβρη. Τις απεργίες των νοσοκο-
μείων στις 23 Οκτώβρη και στις 27
Νοέμβρη. Τις απεργίες στους δή-
μους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
δημοτικών υπηρεσιών. Κινητοποι-
ήσεις των συμβασιούχων ΟΑΕΔ σε
υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες
κλπ. Τη ΔΕΗ. Με λίγα λόγια, ο ερχο-
μός της νέας κυβέρνησης έφερε κλι-
μάκωση των επιθέσεων αλλά και της
εργατικής αντίστασης. 

Έχουμε να οργανώσουμε την κλι-
μάκωση του αγώνα για μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, για
να μην περάσει καμία απόλυση, αλ-
λά και τη μάχη ενάντια στις ιδιωτικο-
ποιήσεις. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται
εκτός από το ξεπούλημα της ενέρ-
γειας, να ιδιωτικοποιήσει ολόκληρα

κομμάτια της δημόσιας Υγείας. Να
προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση
στους ΟΤΑ. Την ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής ασφάλισης. Κομματιών
της εκπαίδευσης. Θέλουν να τα δώ-
σουν όλα στην αγορά.

Το πώς θα οργανώσουμε την αντί-
σταση είναι θέμα της συνέλευσης
στις 19 Γενάρη.

Η συμβολή του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια και του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων σε αυτές τις
μάχες ποια είναι;

Μπορούμε να πούμε ότι σε αρκε-
τές από αυτές ήταν καθοριστική.
Προφανώς στις κινητοποιήσεις των
νοσοκομείων. Η εικόνα της διαδήλω-
σης των υγειονομικών στη ΔΕΘ και
των απεργιών που ακολούθησαν εί-
ναι χαρακτηριστική. Μόνιμοι και
συμβασιούχοι εργαζόμενοι με τα πα-
νό των σωματείων τους να διαδηλώ-
νουν συγκροτώντας κάθε φορά μαζι-
κά μπλοκ. Αυτό δεν ήρθε από μόνο
του. Η οργάνωση από τα κάτω σε
κάθε νοσοκομείο ήταν που κινητο-
ποίησε αυτόν τον κόσμο κι έβαλε τις
πιέσεις στην ΠΟΕΔΗΝ να συνεχίσει
την απεργιακή δράση για να κερδη-
θεί η παραμονή στη δουλειά για χι-
λιάδες συμβασιούχους. 

Στη ΔΕΗ, η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ
έκανε πίσω. Οι 48ωρες επαναλαμβα-

νόμενες απεργίες που είχαν προκη-
ρυχθεί, πετσοκόπηκαν φτάνοντας σε
μια 24ωρη απεργία τη μέρα της ψή-
φισης. Το μήνυμα της μάχης ενάντια
στα σχέδια του Χατζηδάκη έφτασε
σε πολλούς εργατικούς χώρους και
γειτονιές χάρη στην πρωτοβουλία
του Συντονισμού να οργανώσει ανοι-
χτή καμπάνια με αφίσα, προκήρυξη,
κείμενο υπογραφών, ψηφίσματα, βά-
ζοντας παρακαταθήκη για τη συνέ-
χεια. 

Στην απεργία των δήμων, οι δυνά-
μεις Συντονισμού και Συντονιστικού,
προσπάθησαν να ενώσουν τους ερ-
γαζόμενους, κατεβάζοντας πανό και
εργαζόμενους από τα νοσοκομεία
στις απεργιακές διαδηλώσεις της
ΠΟΕ ΟΤΑ, δίνοντας το μήνυμα της
ανάγκης για κοινό αγώνα. Η παρου-
σία του Συντονισμού στις απεργια-
κές περιφρουρήσεις των τραπεζοϋ-
παλλήλων, των ΕΛΠΕ μετέφεραν το
ίδιο μήνυμα. 

Ο Συντονισμός προσπαθεί – και
θα το κάνει ακόμα καλύτερα με τη
συνέλευση στις 19/1 – να συνδεθεί
με τα κομμάτια εργαζομένων σε κά-
θε χώρο δουλειάς, που καθορίζουν
την επιτυχία μιας απεργίας. Να τα
βοηθήσει να οργανωθούν μέσα
στους χώρους από τα κάτω, να στή-
σουν επιτροπές αγώνα, να πάρουν
στα χέρια τους την οργάνωση της
μάχης. Αυτή είναι η εμπειρία του
Συντονιστικού Νοσοκομείων και αυ-
τή προσπαθούμε να γενικεύσουμε. 

Μαζί με τις επιθέσεις της κυβέρνη-
σης σε οικονομικό επίπεδο βλέ-
πουμε να εξαπολύεται και μια συ-
στηματική επίθεση στο συνδικαλι-

σμό. Ποια πρέπει να είναι η απάν-
τηση του εργατικού κινήματος;

Η κυβέρνηση για να υλοποιήσει
τις ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις,
το χτύπημα των ΣΣΕ έχει ανάγκη το
χτύπημα του συνδικαλισμού γιατί
καταλαβαίνουν ότι παρ' όλη την κρί-
ση της ΓΣΕΕ, στην πραγματικότητα
η οργανωμένη δράση της εργατικής
τάξης είναι ζωντανή και μπορεί να
τους σταματήσει. 

Περάσανε νομοσχέδιο και αυτή
και η προηγούμενη κυβέρνηση ενάν-
τια στο συνδικαλισμό αλλά δεν στα-
ματάνε εκεί. Είδαμε την απόπειρα
απόλυσης του προέδρου του Συλλό-
γου Εργαζομένων του Αγ. Σάββα. Εί-
δαμε τις επιθέσεις στην ΠΟΣΠΕΡΤ
που τη βγάζουν από τη διαδικασία
υπογραφής ΣΣΕ. Στα ΕΛΠΕ και στην
Τράπεζα Πειραιώς η εργοδοσία
απαγορεύει την είσοδο στο συνδικά-
το. 

Χρειάζεται σκληρή απεργιακή
απάντηση μαζί με άνοιγμα και στήρι-
ξη από την υπόλοιπη εργατική τάξη.
Αυτός είναι ο τρόπος να κερδηθεί
παντού η υπεράσπιση του συνδικα-
λισμού.

Το καλύτερο παράδειγμα απάντη-
σης από τη μεριά των εργαζομένων,
είναι αυτό του Αγ. Σάββα. Το σωμα-
τείο έδωσε τη μάχη, με απεργίες, με
καταλήψεις στο γραφείο της διοίκη-
σης, με συγκεντρώσεις και πίεση
στην Υγειονομική Περιφέρεια και το
Υπουργείο, με άνοιγμα σε άλλα σω-
ματεία, εργαζόμενους, ακόμα κι
ασθενείς για συμπαράσταση, με δε-
κάδες ψηφίσματα αλληλεγγύης, με
τη φυσική παρουσία όλων στις κινη-

τοποιήσεις, με επιμονή και πείσμα
μέχρι τη νίκη. 

Στο κάλεσμα για τη συνέλευση της
19 Γενάρη ανάμεσα στα μέτωπα
που θα συζητηθούν αναφέρονται
και η μάχη ενάντια στο σεξισμό, το
ρατσισμό και το φασισμό. Ποια εί-
ναι η δουλειά του Συντονισμού σε
αυτό το επίπεδο;

Η επίθεση της κυβέρνησης απέ-
ναντι στην εργατική τάξη περνάει
και μέσα από επιθέσεις στις γυναί-
κες, στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. Η περσινή – για πρώτη
φορά – απεργιακή 8 Μάρτη ήταν μέ-
ρος της απόφασης της αντίστοιχης
περσινής πανελλαδικής συνέλευσης
του Συντονισμού. Μαζί με την Κίνη-
ση για απεργιακή 8 Μάρτη οργανώ-
σαμε εκδηλώσεις για την απελευθέ-
ρωση των γυναικών σε πολλούς χώ-
ρους δουλειάς, διεκδικήσαμε απο-
φάσεις από συνδικάτα, φτάνοντας
τελικά στην ιστορική αυτή απεργία.
Αν το κάναμε πέρυσι φέτος έχουμε
να παλέψουμε ακόμα πιο εντατικά
απέναντι σε μια κυβέρνηση που είναι
προκλητικά σεξιστική. Οι ιδιωτικο-
ποιήσεις και η υποβάθμιση του κρά-
τους πρόνοιας είναι επίθεση στις γυ-
ναίκες. Το ίδιο και οι απολύσεις των
συμβασιούχων που στην πλειοψηφία
τους είναι γυναίκες. Το ίδιο και η
στροφή στην οικογένεια, με το επί-
δομα αποκλειστικά για τις ελληνίδες
μάνες κάτω των 30, τη μετατροπή
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
σε Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής
κλπ. Άρα η προσπάθεια για απεργια-
κή 8 Μάρτη 2020 είναι στα ζητήματα
που θα συζητήσουμε στη συνέλευ-
ση.

Το ίδιο ισχύει και με τη μάχη ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Η κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τις
Μόριες σε όλη τη χώρα. Στρατόπε-
δα – φυλακές και απελάσεις. Κόβει
τον ΑΜΚΑ σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες. Τροφοδοτεί τις ρατσιστικές
κινήσεις “αγανακτισμένων κατοί-
κων”. Το να μην περάσει η ρατσιστι-
κή εκστρατεία αφορά κύρια τους ερ-
γαζόμενους και τον κόσμο των συν-
δικάτων. Μέσα από τη δράση των
εργαζόμενων στα σχολεία, στην
Υγεία, στους δήμους, μπορούμε να
πετύχουμε ανοιχτές πόλεις, νοσοκο-
μεία κι εκπαίδευση για όλους. 

Ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη για
την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ει-
δικά τώρα που ολοκληρώνεται η δί-
κη. Συμβάλαμε καθοριστικά ώστε η
δίκη αυτή να ξεκινήσει με απεργιακή
κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ και τα συν-
δικάτα να δώσουν ξανά και ξανά το
παρών στη δίκη με πιο πρόσφατη
την κινητοποίηση στην απολογία του
Μιχαλολιάκου. Έτσι θα συνεχίσου-
με. Έχουμε μπροστά μας μια μεγά-
λη διεθνή μέρα δράσης στις 21
Μάρτη. Θα οργανώσουμε ώστε οι
εργαζόμενοι με τα σωματεία τους να
κατέβουν μαζικά στο δρόμο εκείνη
την ημέρα. 

Ο Τάσος Αναστασιάδης
μίλησε στον Στέλιο
Μιχαηλίδη για τη
Συνέλευση Συντονισμού
στις 19 Γενάρη

Να ενώσουμε 
τις προσπάθειες
οργάνωσης από τα κάτω

12/12, 24ωρη απεργία στα ΕΛΠΕ. 
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος



Κινητοποίηση σπουδαστών/τριών των Δημόσιων ΙΕΚ πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 12/12 έξω από το Υπουργείο Παι-

δείας. 
Οι σπουδαστές/τριες διεκδικούν πάσο για δωρεάν μετακινή-

σεις στα ΜΜΜ, χορήγηση αναλώσιμων, βιβλίων και σύγχρονου
εξοπλισμού, αναγνώριση της ιδιότητας του ανέργου χωρίς προ-
ϋποθέσεις σχετικές με φοίτηση στα ΙΕΚ, να καταργηθεί η εγκύ-
κλιος του Υπουργείου που προβλέπει ανασφάλιστη και απλήρω-
τη πρακτική εργασία, να καταργηθεί η πιστοποίηση. Αντιπροσω-
πεία ζήτησε να συναντηθεί με την Κεραμέως η οποία τους απα-
ξίωσε, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση ή να βρεθεί αρμόδιος.
Νέα κινητοποίηση των ΔΙΕΚ θα γίνει την Τετάρτη 18/12, 10.30πμ
στο Υπουργείο Παιδείας.

Μετά την εκδήλωση "Οι ρίζες του ρα-
τσισμού και το αντιρατσιστικό κίνη-

μα σήμερα" στο Πάντειο, υπήρχε ενδια-
φέρον από τους συμφοιτητές μας για το
πώς μπορούμε να δράσουμε. Προτείνα-
με τη σύσταση Πρωτοβουλίας για τις 21
Μάρτη. Περίπου 10 άτομα μιλήσαμε κα-
ταρχάς για το τι είναι ο ρατσισμός και ο
φασισμός, τι είναι η ΚΕΕΡΦΑ, με βάση
ποιες πολιτικές και στρατηγικές επιλο-
γές λειτουργεί. 

Ανοίξαμε διαφορά πολιτικά ζητήματα,
από το τι διαφορά έχει ο Βελόπουλος με

τη ΧΑ, μέχρι το αν υπάρχει εκφασισμός
της κοινωνίας. Οι συμφοιτητές μας έλε-
γαν ότι οι πρόσφυγες είναι κομμάτι μας
και ότι θέλουμε να μπούμε στη δράση
μέσα στο πανεπιστήμιό μας. Αυτή τη
βδομάδα θα φτιάξουμε πανό για την 21
Μάρτη και για τη δίκη της ΧΑ όπου κα-
λούμε την Τετάρτη 18/12 για την ανακοί-
νωση της εισαγγελικής πρότασης. Υπάρ-
χουν διάφορες ιδέες και είμαστε γεμάτοι
όρεξη για τη συνέχεια! Δίπλα στον αγώ-
να μας για τη δημόσια δωρεάν παιδεία
που θα μας χωράει όλους, θέλουμε και
πρόσφυγες να είναι συμφοιτητές μας και
στις γειτονιές μας.

Παναγιώτα Ζυντιλή
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Έξω 
οι μπάτσοι 
απ’ τις 
σχολές

Την Παρασκευή 13/12 έν-
στολος και ένοπλος

αστυνομικός εμφανίστηκε
να τρώει στο εστιατόριο της
Φιλοσοφικής. Άμεσα δύο μέ-
λη του ΣΕΚ βρέθηκαν εκεί
και ζήτησαν το λόγο από τον
αστυνομικό. Πώς γίνεται με
τα όπλα και την στολή να
βρίσκεται μέσα σε πανεπι-
στημιακό χώρο. Η απάντηση
του προκλητική, απαίτησε
να του δείξουν το κινητό
τους με το τι φωτογραφίες
έχουν τραβήξει και συνέχισε
με απειλές ότι θα τους συλ-
λάβει. Με περίσσιο θράσος
είπε ότι μέσα στη πανεπι-
στημιούπολη βρίσκονται και
άλλοι αστυνομικοί και ανά
πάσα στιγμή θα τους πάνε
στο Α.Τ. Ζωγράφου. 

Είναι άλλο ένα περιστατι-
κό που οι μπάτσοι μπαίνουν
μέσα στις σχολές όπως ήδη
έχει γίνει μετά την κατάργη-
ση του πανεπιστημιακού
ασύλου το καλοκαίρι. Έχουν
προηγηθεί οι επιθέσεις της
αστυνομίας μέσα στην ΑΣΟ-
ΕΕ, είσοδος τους στη Γεω-
πονική, στη Νομική και αλ-
λού. Ποιος αποφάσισε να
τρώνε οι μπάτσοι στα εστια-
τόρια των σχολών την ίδια
στιγμή που σε χιλιάδες φοι-
τητές δεν επιτρέπεται επει-
δή δεν πληρούν τα κριτήρια;
Την ίδια ώρα που η κυβέρνη-
ση τσακίζει την μέριμνα,
ιδιωτικοποιεί τα πάντα μέσα
στις σχολές, οι αστυνομικοί
έχουν όλη την άνεση να
τρώνε δωρεάν, να κυκλοφο-
ρούν με τα όπλα τους μέσα
στις σχολές, να απειλούν
τους φοιτητές με συλλήψεις
μέσα στο Πανεπιστήμιο. 

Η αστυνομία δεν είναι ευ-
πρόσδεκτη μέσα στις σχο-
λές. Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ
και ο κοσμήτορας Φιλοσοφι-
κής οφείλουν εξηγήσεις και
το φοιτητικό κίνημα θα τις
απαιτήσει. Καλούμε τον φοι-
τητικό σύλλογο Φιλοσοφι-
κής να καταδικάσει την πα-
ρουσία της αστυνομίας και
θα διεκδικήσουμε το ίδιο
από όλους τους φορείς της
Πανεπιστημιακής κοινότη-
τας. 

ΣΕΚ στις σχολές

ΠΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ

Την Παρασκευή 13/12 πραγ-
ματοποιήθηκε στο ΠαΔΑ 2

(πρώην ΤΕΙ Πειραιά) εκδήλωση
για τις ρίζες του ρατσισμού και
το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό
κίνημα σήμερα, με ομιλητή τον
Παντελή Παναγιωτακόπουλο.
Έγινε μια ιστορική αναδρομή με
κέντρο τη σύνδεση του ρατσι-
σμού με το καπιταλιστικό σύ-
στημα και πώς τον χρησιμοποιεί
σαν όπλο για να καταφέρνει να
διασπά την εργατική τάξη. Συ-
νέχισε με μια ανασκόπηση των
αγώνων που έχει δώσει το διε-
θνές κίνημα, τους αγώνες για
να έχουν οι μετανάστες χαρτιά,
την πάλη για να κλείσουν τα
κέντρα κράτησης και να ανοί-
ξουν οι πόλεις, τα σχολεία και οι
σχολές, τα νοσοκομεία για
όλους τους πρόσφυγες και με-
τανάστες. 

Άνοιξε η συζήτηση και για το
αντιφασιστικό κίνημα και τη δί-
κη της Χρυσής Αυγής. Στο Πα-
ΔΑ αυτή την στιγμή οι φοιτητι-
κοί σύλλογοι και των 5 σχολών
έχουν πάρει αποφάσεις στήρι-
ξης των κινητοποιήσεων για να
καταδικαστούν και να μπουν
στη φυλακή οι κατηγορούμενοι
χρυσαυγίτες. Στη συζήτηση, πέ-
ρα από φοιτητές, συμμετείχε
και καθηγητής της σχολής που
μετέφερε τις δικές του εμπει-
ρίες από την συμμετοχή του
στο Κοινωνικό Ιατρείο Περιστε-
ρίου, ενώ αναφέρθηκε ότι το
μήνυμα αυτών των εκδηλώσεων
πρέπει ενωτικά να το μεταφέ-
ρουμε ακόμα πιο πλατιά μέσα
στο ΠαΔΑ. Συζητήσαμε για επό-
μενες δράσεις για την οργάνω-
ση της παγκόσμιας κινητοποί-
ησης στις 21 Μάρτη αλλά και
για τα άμεσα επόμενα βήματα:
κινητοποίηση στις 18/12 έξω
από το Εφετείο στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, επισκέψεις στα
camp των προσφύγων όπως το
Σχιστό.

Εύα Ντόκου

Την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19
Δεκέμβρη θα γίνει το συντονι-
στικό των σχημάτων της

ΕΑΑΚ. Τα σχήματα απ’ όλες τις σχο-
λές έχουν εμπειρίες από το κίνημα
των φοιτητικών καταλήψεων των τε-
λευταίων μηνών και έχει σημασία να
συμφωνήσουμε για το πώς θα συνε-
χίσουμε. 

Η μακρόσυρτη οικονομική κρίση
συνεχίζει, οι κοινωνικές ανισότητες
λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις και
ένας ολόκληρος κόσμος βρίσκεται σε
αναβρασμό. Από την απεργία στη
Γαλλία μέχρι τις εξεγέρσεις στη Χιλή,
στο Χονγκ Κονγκ, στο Λίβανο και στο
Ιράκ, παντού στον πλανήτη ξεπετά-
γονται κινήματα που συγκρούονται
με τις επιλογές των κυρίαρχων. 

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση του
Μητσοτάκη προχωράει άμεσα σε
επιθέσεις στην εργατική τάξη και τη
νεολαία: κατάργηση του πανεπιστη-
μιακού ασύλου, δόγμα νόμος και τά-
ξη, προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΗ, διάλυση των συλλογικών συμ-
βάσεων, κύμα απολύσεων σε μια
σειρά από κλάδους. 

Έχουμε όμως νέους αγώνες που
δεν αφήνουν καμία επίθεση αναπάν-
τητη. Η διαδήλωση ενάντια στην κα-
τάργηση του ασύλου στις 23 Ιούλη
έδειξε ότι υπάρχει η δύναμη για να
μπλοκάρουμε τα σχέδια τους.

Η Κεραμέως τα βρήκε σκούρα με
το που άνοιξαν οι σχολές: μαζικές γε-

νικές συνελεύσεις, μεγάλα φοιτητικά
συλλαλητήρια που δεν σταμάτησαν
από τις επιθέσεις της αστυνομίας,
αντίθετα μετά από κάθε επίθεση πε-
ρισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες
έμπαιναν στον αγώνα. Συνεχίσαμε με
τις πιο μαζικές διαδηλώσεις Πολυτε-
χνείου και 6ης Δεκέμβρη των τελευ-
ταίων ετών. 

Κύμα
Αντίστοιχα οι επιθέσεις στην εργατι-

κή τάξη έχουν σημάνει ένα νέο κύμα
απεργιών: δύο πανεργατικές το φθι-
νόπωρο, απεργίες των νοσοκομείων,
απεργία ενάντια στο ξεπούλημα της
ΔΕΗ, απεργίες ενάντια στις απολύ-
σεις στις τράπεζες και στα ΕΛΠΕ,
απεργία διαρκείας στον ΟΤΕ. Αυτή εί-
ναι η καλύτερη απάντηση και στην πο-
λεμοκαπηλεία της κυβέρνησης. Η ερ-
γατική τάξη και η νεολαία που κάνει
καταλήψεις και απεργίες δεν θα πολε-
μήσει για τα συμφέροντα του Μητσο-
τάκη, του Λάτση και του Μυτιληναίου. 

Το νέο νομοσχέδιο για την αξιολό-
γηση και την χρηματοδότηση των
σχολών βρίσκεται ήδη στη δημόσια
διαβούλευση και ο νέος νόμος πλαί-
σιο θα κατατεθεί το διάστημα μετά τα
Χριστούγεννα. Ξέρουμε ότι οι καθυ-
στερήσεις οφείλονται στο κίνημά μας.
Να μην αφήσουμε χρόνο στη κυβέρ-
νηση. Να προχωρήσουμε σε καταλή-
ψεις αμέσως μετά τις γιορτές ακόμα
και μέσα στην εξεταστική συντονισμέ-

να για να τα πάρει όλα πίσω. Να συν-
δεθούμε με τις εργατικές απεργίες.
Να γενικεύσουμε τις προσπάθειες
που έγιναν αυτό το διάστημα. Ανοί-
γουμε μέσα στο κίνημα και τις συνε-
λεύσεις όλες τις πολιτικές μάχες. 

Ήδη πολλοί σύλλογοι έχουν πάρει
απόφαση για την παγκόσμια μέρα
δράσης στις 21 Μάρτη ενάντια στο
ρατσισμό και την φασιστική απειλή.
Να σταματήσουμε την ρατσιστική εκ-
στρατεία της κυβέρνησης, να παλέ-
ψουμε μαζί με τους πρόσφυγες για
ανοιχτά σύνορα, για να μπουν οι φα-
σίστες στη φυλακή, για να μην επι-
τρέψουμε να συγκροτηθούν ξανά
φασιστικές συμμορίες. Η διαδήλωση
των φοιτητικών συλλόγων στη δίκη
της Χρυσής Αυγής στις 6 Νοέμβρη
ήταν στη σωστή κατεύθυνση και
μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο
μαζικά στο δρόμο για τις 21 Μάρτη. 

Αντίστοιχα η πάλη και η σύγκρου-
ση με τις ιδέες της καταπίεσης και
του σεξισμού λαμβάνει εκρηκτικές
διαστάσεις στη νεολαία. Μπαίνουμε
μπροστά για να οργανωθεί μια τερά-
στια διαδήλωση-απεργία στις 8
Μάρτη. Μια νέα ριζοσπαστικοποίηση
δίνει το τόνο και η αντικαπιταλιστική
αριστερά στις σχολές μπορεί να
βρεθεί στη πρώτη γραμμή όλων των
αγώνων για να καταφέρει να αντα-
ποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου
που θέλει να παλέψει. 

ΣΕΚ στις σχολές

Συντονιστικό ΕΑΑΚ για συνέχεια
27/11, Η κατάληψη Καλών Τεχνών στην απεργία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης



Μεγάλα λόγια χωρίς αντίκρυσμα ήταν,
για άλλη μια φορά, τα αποτελέσματα
της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της

ΕΕ στις Βρυξέλλες πάνω στο κρίσιμο θέμα της
κλιματικής αλλαγής. Η “πράσινη συμφωνία”,
στην οποία οι ηγέτες των “27” κρατών-μελών
της ΕΕ υπερηφανεύονται ότι κατέληξαν και η
οποία υποτίθεται ότι θα οδηγήσει σε μια Ευρώ-
πη κλιματικά ουδέτερη ως το 2050, δεν είναι τί-
ποτα παραπάνω από μια σειρά ευχολόγια. 

«Οι δεσμεύσεις για μηδενισμό των ρύπων το
2050 δεν σημαίνουν τίποτα. Αν συνεχίσουμε
έστω και για λίγα χρόνια να εκπέμπουμε ρύπους
με τους τωρινούς ρυθμούς, θα εξαντλήσουμε
τον προϋπολογισμό άνθρακα που μας απομέ-
νει», είπε για τη συμφωνία η Γκρέτα Τούνμ-
περγκ στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα που γι-
νόταν ταυτόχρονα στη Μαδρίτη.

Στο σχέδιο, που παρουσίασε η νέα επικεφα-
λής της Ευρωπαϊκής Επτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, περισσεύουν οι δηλώσεις για μετά-
βαση σε μια ευρωπαϊκή οικονομία μηδενικών
ρύπων, με δραστικές αλλαγές στο ενεργειακό
σύστημα, στις μεταφορές, στις κατασκευές,
στην αγροτική παραγωγή σε κάθε χώρα. Όμως,
είναι όλα λόγια του αέρα. Ούτε τα χρονοδια-
γράμματα ούτε οι τρόποι με τους οποίους θα
προχωρήσουν αυτά τα σχέδια είναι συγκεκριμέ-
να, καθώς οι ίδιες οι “στρατηγικές” μετάβασης
που θα ακολουθήσει η ΕΕ σε κάθε έναν από αυ-
τούς τους τομείς δεν έχουν ξεκαθαρίσει -όπου
“στρατηγικές” βλέπε τα συμφέροντα των ευρω-

παϊκών επιχειρήσεων που θα πρέπει να συμμορ-
φωθούν χωρίς φυσικά να χάσουν στα κέρδη
τους και στον ανταγωνισμό τους με τις ΗΠΑ, τη
Ρωσία, την Κίνα.

“Παράθυρα”
Το γεγονός ότι για παράδειγμα στις δεσμεύ-

σεις περί μείωσης ρύπων των πλούσιων χωρών
δεν περιλαμβάνονται οι ρύποι από την κατανά-
λωση εισαγόμενων ειδών ή ότι σε πάρα πολλές
περιπτώσεις ως μείωση των ρύπων λογίζεται η
αγορά δικαιωμάτων ρύπων, είναι χαρακτηριστι-
κό για τα “παράθυρα” που αφήνουν κάθε φορά
οι συμφωνίες των κυβερνήσεων. Η μόνη τους
έγνοια είναι η διάσωση του κεφαλαίου και όχι
του πλανήτη. Όσες υποσχέσεις και να δίνουν,
συνεχίζουν να στηρίζονται, να προωθούν και να
επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα που ευθύνονται
για την κλιματική αλλαγή.

Γι' αυτό άλλωστε και η συμφωνία δεν ήταν δε-
σμευτική για όλους. Μπορεί να ψηφίστηκε ομό-
φωνα, αλλά αυτό έγινε μόνο και μόνο επειδή οι
ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν πλάτες στον πρωθυ-
πουργό της Πολωνίας που από την αρχή μέχρι
το τέλος διαφωνούσε ακόμα και με το μακρινό
στόχο του 2050, καθώς η χώρα του είναι σε με-
γάλο βαθμό εξαρτημένη από τις λιγνιτικές μονά-
δες και γενικά την καύση άνθρακα. Η Πολωνία
έμεινε τελικά εκτός δέσμευσης ή όπως το ανα-

φέρει η διατύπωση στο κείμενο «ένα κράτος μέ-
λος, σε αυτό το στάδιο, δεν μπορεί να δεσμευ-
θεί σε αυτόν τον στόχο σε ό,τι το αφορά και η
ΕΕ θα επανέλθει στο ζήτημα τον Ιούνιο του
2020».

Ανάλογες αντιρρήσεις είχαν οι πρωθυπουργοί
της Τσεχίας και της Ουγγαρίας, που υποστήρι-
ζαν επιπλέον ότι από τις εναλλακτικές πηγές
ενέργειας δεν μπορεί να λείπει... η πυρηνική. «Η
πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή χωρίς εκπομ-
πές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας και
από δίπλα ο Μακρόν είπε πως «η πυρηνική
ενέργεια μπορεί να είναι μέρος του μείγματος
[της μετάβασης]». Όχι βέβαια για να μην κακο-
καρδίσει τον Τσέχο πρωθυπουργό, αλλά γιατί η
Γαλλία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη στον κό-
σμο εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια.

Τα υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας που κατα-
γράφονται κοντά σε πυρηνικούς αντιδραστή-
ρες, οι ανυπολόγιστες επιπτώσεις που έχουν
στο περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων τα
πυρηνικά απόβλητα, οι κίνδυνοι των πυρηνικών
ατυχημάτων ή απλά το γεγονός ότι η πυρηνική
ενέργεια μπορεί να αφανίσει τον πλανήτη, είναι
μάλλον μικρές λεπτομέρειες για τους ευρωπαί-
ους ηγέτες που στηρίζονται σε αυτή, όχι μόνο
οικονομικά αλλά και στρατιωτικά. Τελικά η ΕΕ
τη συμπεριέλαβε στις αποδεκτές λύσεις...

Λένα Βερδέ
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ΦΥΛΗ
Η μάχη 
του ΧΥΤΑ 
κλιμακώνεται

Μεγάλο συλλαλητήριο ενάν-
τια στην επέκταση του ΧΥ-
ΤΑ της Φυλής και σε όλα

τα εγκληματικά -για το περιβάλλον
και τη ζωή των κατοίκων της Δυτι-
κής Αττικής- σχέδια κυβέρνησης
και περιφέρειας σχετικά με τη δια-
χείριση των απορριμάτων, οργα-
νώνεται την Τετάρτη 18 Δεκέμβρη
στις 12 το μεσημέρι στο δημαρ-
χείο Πετρούπολης. Την κινητοποί-
ηση, με κεντρικό αίτημα το άμεσο
και οριστικό κλείσιμο της χωματε-
ρής, καλούν το Σωματείο Εργαζό-
μενων του δήμου Πετρούπολης, οι
ΕΛΜΕ Γ Δυτικής Αθήνας και Άνω
Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής, ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
«Δ.Γληνός» και άλλα συνδικάτα,
περιβαλλοντικές κινήσεις όπως το
Δυτικό Μέτωπο, δημοτικά σχήμα-
τα ανάμεσά τους η Ανυπότακτη
Πετρούπολη, και πολλές ακόμα
συλλογικότητες της ευρύτερης
περιοχής, ενώ έχει τη στήριξη του
δήμου Πετρούπολης.

Τη συγκέντρωση θα ακολουθή-
σει πορεία στη Λεωφόρο Θηβών,
ενώ την επόμενη μέρα, Πέμπτη 19
Δεκέμβρη, όλοι μαζί καλούν σε συ-
ναυλία στο 10ο Δημοτικό Σχολείο
Πετρούπολης στις 8μμ. 

“Μας ετοιμάζουν μία ακόμα
εφιαλτικότερη κατάσταση: Νέα
επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής με ορί-
ζοντα δεκαετίας (Γ’ φάση) και
αξιοποίηση των ανενεργών λατο-
μείων στη Δυτική Αθήνα –μεταξύ
των οποίων και το λατομείο Μου-
σαμά στα όρια της Πετρούπολης–
για την κατασκευή ΧΥΤΥ. Ταυτό-
χρονα πληθαίνουν οι συζητήσεις
για τη δημιουργία εγκαταστάσεων
καύσης σκουπιδιών στην Αττική
(προτάσεις δήμου Αθηναίων για
συνεργασία με τον δήμο Ασπρο-
πύργου για το χτίσιμο τέτοιας μο-
νάδας στον Ασπρόπυργο, προτά-
σεις δήμου Ιλίου μερικούς μήνες
πριν). Ενώ τέλος, η νέα κυβέρνηση
έχει στρώσει το έδαφος (με σχετι-
κό πολυνομοσχέδιο) για την εκχώ-
ρηση των υπηρεσιών καθαριότη-
τας των Δήμων σε ιδιώτες”, ανα-
φέρει ανακοίνωση που συνυπο-
γράφουν η Χωματερή stop–πολί-
τες εν δράσει, ο Ελεύθερος Κοι-
νωνικός χώρος Βοτανικός Κήπος,
ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
«Δ.Γληνός», η Αγωνιστική Παρέμ-
βαση Εργαζομένων Δ.Πετρούπο-
λης, η Ανυπότακτη Πετρούπολη,
το Ασυμβίβαστο Ίλιον.

Πολύ μαζική, παρά την κα-
ταρρακτώδη βροχή, ήταν
την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη

το απόγευμα η διαδήλωση ενάντια
στην εγκατάσταση βιομηχανικών
αιολικών εργοστασίων που σχεδιά-
ζει η κυβέρνηση της ΝΔ σε όλη τη
χώρα στο όνομα της «πράσινης
ανάπτυξης». Εκατοντάδες διαδη-
λώτριες και διαδηλωτές έκφρασαν
την αντίθεσή τους στην καταστρο-
φική, για τα βουνά και το περιβάλ-
λον, κυβερνητική πολιτική προς
όφελος των μεγάλων εταιριών που
εμπορεύονται τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας.

Την “Πορεία ενάντια στης Φύσης
τη Λεηλασία”, όπως ονομαζόταν η
κινητοποίηση, κάλεσαν, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, η
«Πρωτοβουλία Αθήνας για την
Προστασία των Αγράφων» και η
«Επιτροπή Αγώνα Αγραφιωτών». Η
ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή
καθώς συμμετείχαν κάτοικοι από
πάρα πολλές περιοχές της χώρας
που απειλούνται από τις τεράστιες
βιομηχανικού τύπου ανεμογεννή-
τριες -τη Ζήρεια, την Οίτη, την Ικα-
ρία, την Άνδρο, την Τήνο, την Κρή-
τη, τον Πάρνωνα, τη Μάνη, τον Κα-
βομαλιά, την Εύβοια, τον Κίσσαβο,
την Πίνδο, τα Άγραφα και αλλού.

Το κάλεσμα αγκαλιάστηκε επί-
σης από δεκάδες συλλογικότητες
που δραστηριοποιούνται σε πολλά
περιβαλλοντικά ζητήματα: την
«Πρωτοβουλία ενάντια στην περι-
βαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή», κινήσεις κατά

των εξορύξεων υδρογονανθράκων,
για την προστασία των ρεμάτων,
των ποταμών και των βουνών, κ.α.
Συμμετείχαν ακόμα ορειβατικοί
σύλλογοι από την Αττική, την Καρ-
δίτσα, την Χαλκίδα, την Κόρινθο,
πεζοπορικές ομάδες, το Σωματείο
Μονίμων Υπαλλήλων της Σιβιτανι-
δείου, ο Φοιτητικός Σύλλογος του
Βιολογικού της Αθήνας.

Ελεύθερα βουνά
Η συγκέντρωση έγινε στο Μονα-

στηράκι και ακολούθησε πορεία
προς τη Βουλή. Όλα τα συνθήματα
έβαζαν στο στόχαστρο τα κυβερ-

νητικά σχέδια που, για τα κέρδη
των μεγαλοεπενδυτών, οδηγούν
στην ισοπέδωση των βουνοκορφών
και το μπάζωμα των ποταμών με
την κατασκευή αιολικών εργοστα-
σίων και φραγμάτων. «Ελεύθερα
βουνά χωρίς αιολικά, Κάτω τα χέ-
ρια απ' τα Άγραφα», «Η “πράσινη
ανάπτυξη” δεν μας παραμυθιάζει,
τη φύση καταστρέφει και τα βουνά
ρημάζει», «Όχι εξορύξεις και ιδιω-
τικοποιήσεις, στο δρόμο του αγώ-
να βρίσκονται οι λύσεις», ήταν κά-
ποια από αυτά.

“Η σημερινή διαδήλωση ήταν
ένα ακόμα δείγμα της διάθεσης για

αντίσταση στις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης που καταστρέφουν το
περιβάλλον και τις ζωές μας. Η
«Πρωτοβουλία ενάντια στην περι-
βαλλοντική καταστροφή και την
κλιματική αλλαγή» θα συμβάλει με
όλες τις δυνάμεις της για το συν-
τονισμό όλων των μετώπων και την
κλιμάκωση των αγώνων” ανέφερε
η Πρωτοβουλία στην ανακοίνωσή
της αμέσως μετά την πορεία.

Η συνέχεια θα δοθεί την Τετάρτη
18 Δεκέμβρη, στη “Συναυλία ενάν-
τια στης Φύσης τη Λεηλασία”, στις
7:30μμ, στην πλατεία Κοραή, με τη
συμμετοχή δεκάδων καλλιτεχνών.

Η απάτη της “πράσινης” ΕΕ

Τετάρτη 11/12. Φωτό: Λένα Βερδέ

Όχι στη λεηλασία



ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Σταθμός 8.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Σταθμός 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
καφέ Γαρδένια (Βασ.Σοφίας 75) 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Μαίρη Κόλλια
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Γαρδένια (Βασ.Σο-
φίας 75) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΚΕΝΤΡΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Καστελιώτη

ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Αμπελιώτη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 δημαρχείο, 
αιθ. Ανταρσία στο Λιμάνι, 5ος ορ., 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Ζωή 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 Θόλος 9μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Τάσος Τσιούνης

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο

Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Γέφυρες 7μμ
Τέλος στους βρώμικους ανταγωνισμούς με
την Τουρκία
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Γέφυρες 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Καρύδας

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 
Γρ.δημοτικού σχήματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ 8μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί, ΑΟΖ και
Λιβύη: όχι στην πολεμοκαπηλεία
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Σπίριτ 5μμ
Ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί, ΑΟΖ και
Λιβύη: όχι στην πολεμοκαπηλεία
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Σπίριτ 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Φράου 4μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Βάσια Τσώνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Κρίκος 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Κρίκος 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΘΗΣΕΙΟ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ 6, 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ 6, 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Ηλιόπετρα 7.30μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Ηλιόπετρα 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Πλάτων 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 καφέ Πλάτων 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12 καφέ Μυρτίλο 7.30μμ
Μέση Ανατολή – Μοιράζουν τη Συρία αλλά
το «αραβικό πεζοδρόμιο» επιστρέφει
Ομιλήτρια: Τζέρυ Μιλούση

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
καφέ Deza (Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
καφέ Rewind (Αγ.Λαύρας) 7μμ

Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 Παιδαγωγικό (Ναυαρίνου),
υπόγειο, 7.30μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
καφέ Ενωδία (πλ. Γκύζη) 7.30μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12
καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Γωγώ (πλατεία Φρατζή) 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΛΟΦΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 καφέ Καφεΐνη 7.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 καφέ Ποέτα 8μμ
Τρότσκι: Η πάλη ενάντια στο φασισμό στη
Γερμανία
Ομιλητής: Αντώνης Καρολίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 καφέ Γιώτης 8μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Διεθνιστική απάντηση στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/12 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Κίνημα αντίστασης στην περιβαλλοντική κα-
ταστροφή 
Ομιλητής: Νίκος Κουτσόγιαννης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί, ΑΟΖ και
Λιβύη: όχι στην πολεμοκαπηλεία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΙΚΑΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 δημαρχείο 7.30μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 δημαρχείο 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 δημαρχείο 8μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 δημαρχείο 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Σιδέρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 στέκι Εκτός Σχεδίου 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 καφέ Κομπολόϊ 8μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 καφέ Κομπολόϊ 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/12 καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο 
και τη Μεσόγειο
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΠΕΜΠΤΗ 9/1 
καφέ Σεβάχ (Πριάμου 3) 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12 
καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Διεθνιστική ενότητα πάνω στο Αιγαίο και τη
Μεσόγειο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/1 
καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο,
Β’ όροφος 7μμ
Ο κόκκινος Δεκέμβρης του ‘44
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12 καφέ Ποέτα 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/12
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Μάρκετ Ιν (Πλαταιών) 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Βενιζέλου 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία, (ΑΒ) 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (Κελάρι) 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πετρουπόλεως (Τζάντε) 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκίσης 2μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
Πλατεία Πατριάρχου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία (Μυλωνάς) 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 12μ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12μ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 12μ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Πλ. Σημιριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλατεία ( Έβερεστ) 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλ. Πλαστήρα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Πλ. Λαζάρου 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11πμ
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Σκλαβενίτης (Τζον Κένεντυ) 12μ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή Παιδική Στέγη 1.15 μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ 
Σβώλου με Ναυαρίνου 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Πλ. Επταλόφου 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ
Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
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Εκδηλώσεις
Πώς οργανώνουμε τις 8 Μάρτη για να
σταματήσουμε τις σεξιστικές επιθέ-
σεις της κυβέρνησης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΡΙΤΗ 14/1 αιθ. ΚΑΠΗ Νέας Φιλαδέλ-
φειας, Δεκελείας 154
Ομιλήτριες: Μαρία Στύλλου, συγγρα-
φέας του βιβλίου «Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών», Χρι-
στίνα Ανδρέου, Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

ΚΕΕΡΦΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
21 Μάρτη: Διεθνής Μέρα Ενάντια 
στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες - 
Στη φυλακή οι νεοναζί - 
STOP στις “επιτροπές αγανακτισμένων”

ΠEMΠTH 16 Γενάρη, 7.30μμ 
Παλιό Δημαρχείο Aνδρέα Γκίνη (Πλα-
τεία Xαλανδρίου)
Oμιλητές: 
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολι-
τικής αγωγής στην δίκη της Χ.Α,
Δημήτρης Τσακιλτζής, Σύλλογος Μι-
κρασιατών Χαλανδρίου “Ρίζες”,
Δημήτρης Περίχαρος, πρόεδρος Σω-
ματείου Εργαζομένων Αμαλία Φλέ-
μινγκ, Αφροδίτη Φράγκου, ΚΕΕΡΦΑ
Συντονίζει η Μαριάννα Ψαραδέλλη,
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες 
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για
Tον σοσιαλισμό, μέσα από την 
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανα-
τραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβου-
λευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή. Το κοινοβού-
λιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστι-
κό κράτος λειτουργεί για να προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα της άρχουσας τάξης.
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον κα-
πιταλισμό. Μια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκ-
μετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια
τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προ-
γραμματίσουν την παραγωγή και την διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

Tον διεθνισμό
Στην παγκόσμια οικονομία κυριαρχούν οι μεγάλες πο-
λυεθνικές. Μόνο εάν παλέψουμε όλοι μαζί σε παγκό-
σμιο επίπεδο, μπορούμε να σταματήσουμε τους πλούσι-
ους και δυνατούς που κυριαρχούν πάνω στον πλανήτη.
Η πάλη για τον σοσιαλισμό μπορεί να πετύχει μόνο εάν
είναι παγκόσμια. 
Αυτό δείχνει και η εμπειρία της Ρωσίας όπου ακόμα και
μια νικηφόρα αλλά απομονωμένη επανάσταση όπως ο
Οκτώβρης του ’17 ηττήθηκε κάτω από την πίεση της
παγκόσμιας αγοράς. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επι-
κράτηση του Στάλιν και την μετατροπή της Ρωσίας σε
κρατικό καπιταλισμό. Του ίδιου τύπου καθεστώτα δημι-
ουργήθηκαν αργότερα στην Ανατολική Ευρώπη και την
Κίνα.

Ενάντια στον ρατσισμό, 
τον ιμπεριαλισμό και την καταπίεση
Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει
στόχο την διαίρεση της εργατικής τάξης. Είμαστε αντί-
θετοι σε μια Ελλάδα – φρούριο, κομμάτι μιας Ε.Ε –
φρούριο, που καταδικάζει πρόσφυγες και μετανάστες
να πεθαίνουν στα σύνορά της και να αντιμετωπίζουν ρα-
τσιστικές διακρίσεις αν καταφέρουν να τα περάσουν. 
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανε-
ξάρτητα από χρώμα, φυλή και φύλο καθώς και όλους
τους καταπιεσμένους να οργανώνουν την αντίστασή
τους. Υποστηρίζουμε όλα τα αυθεντικά εθνικοαπελευ-
θερωτικά κινήματα. 
Παλεύουμε για την πραγματική κοινωνική, πολιτική και
οικονομική ισότητα των γυναικών και για το τέλος όλων
των διακρίσεων ενάντια στους ομοφυλόφιλους, γυναί-
κες και άντρες.
Παλεύουμε ενάντια σε ένα σύστημα που καταστρέφει
τον πλανήτη μέσα από το κυνήγι του κέρδους και τους
ανταγωνισμούς.

Το επαναστατικό κόμμα
Αυτοί που μας κυβερνάνε είναι δυνατοί γιατί είναι οργα-
νωμένοι, γιατί ελέγχουν τον πλούτο, τα ΜΜΕ, τα δικα-
στήρια και τον στρατό. Για να συγκρουστεί μ’ αυτή την
δύναμη, η εργατική τάξη χρειάζεται να είναι κι αυτή ορ-
γανωμένη. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, έχει σαν
στόχο να φέρει τους ακτιβιστές του κινήματος μαζί με
την εργατική τάξη. Το επαναστατικό κόμμα είναι ανα-
γκαίο για να δυναμώσει το κίνημα, να οργανώσει τον κό-
σμο μέσα σ’ αυτό και να βοηθήσει να αναπτυχθούν εκεί-
νες οι ιδέες και εκείνες οι στρατηγικές που θα μπορέ-
σουν ν’ ανατρέψουν συνολικά τον καπιταλισμό. 

Στις 19 Δεκέμβρη δικάζεται στο Ι Τριμελές Πλημμελημάτων (Ευελπί-
δων, Κτίριο 12, αίθουσα 4) η τρανς ακτιβίστρια Άννα Πήλιου. Πρόκειται
για την εκδίκαση έφεσης που έχει κάνει η Άννα μετά την καταδίκη της
σε 6 μήνες με αναστολή για το αδίκημα της εξύβρισης. Ενάγουσα είναι
μια αστυνομικός! 

Πρόκειται για μια καθαρά εκδικητική κίνηση απέναντι σε ένα πρόσωπο
που εκείνη την ημέρα μάλιστα πήγαινε στο Μάτι για αλληλεγγύη στους πυ-
ρόπληκτους! Είναι γνωστό πόσο εύκολα χρεώνουν οι αστυνομικοί τέτοιες
κατηγορίες. H υπόθεση της Άννας ήταν το προοίμιο αυτού που ετοίμαζε η
αστυνομία για κάθε απλό πολίτη όταν θα της λύνονταν τα χέρια, όπως τώ-
ρα με το δόγμα «νόμου και τάξης». Η Άννα χρειάζεται τη στήριξη όλων.

Άλλα 4.320 ευρώ συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον
δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της

Εργατικής Αλληλεγγύης στα 41.270 ευρώ.   

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που συγκέντρωσαν 500 ευρώ
από το πάρτυ της Εργατικής Αλληλεγγύης
στη Νέα Ιωνία και 60 ευρώ στο Ηράκλειο.
Ακολουθούν οι γιορτές της εφημερίδας σε
Ίλιον, Παγκράτι και Θεσσαλονίκη αυτή τη
βδομάδα και στο κέντρο της Αθήνας αρχές
Γενάρη (δείτε δίπλα). 

Ευχαριστούμε επιπλέον για την ανταπόκρι-
σή σας στις εξορμήσεις για την οικονομική
στήριξη της εφημερίδας σε μια σειρά χώ-
ρους: 80 στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, 75 ευρώ
Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και 44 στο Ιππο-
κράτειο Αθήνας, 50 ευρώ στον Άγιο Σάββα,
40 στην Ιντρακόμ, από 30 ευρώ στον Δήμο
Βριλλησίων και στο Αγία Όλγα, από 20 στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Ξυλοτε-
χνία στο Περιστέρι, από 10 ευρώ στη ΔΕΣΦΑ,
στην εφορία Κυψέλης, στην πλατεία στο Παγ-
κράτι, στο Κουκάκι, στην Αλεξανδρούπολη.

Στάση εργασίας τις τέσσερις τελευταίες ώρες της πρωινής βάρδιας
και τις τέσσερις πρώτες της απογευματινής, καλεί την Τετάρτη 18/12 το
Σωματείο των συμβασιούχων εργαζόμενων στην Υπηρεσία Ασύλου.
Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στη 1μμ, στο προαύλιο
της Υπηρεσίας Ασύλου στην Κατεχάκη. Οι συμβασιούχοι διεκδικούν “μό-
νιμη και σταθερή δουλειά, ίσα δικαιώματα για ίση εργασία και άρση κά-
θε διάκρισης εις βάρος των συμβασιούχων, να εφαρμοστεί στην πράξη
η εξίσωση προς τα πάνω όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου”.

ΥΠ. ΑΣΥΛΟΥ Στάση εργασίας

Κάτω τα χέρια από την Άννα

Οικονομική εξόρμηση
Ευχαριστούμε τα σωματεία της ΕΙΝΑΠ

και του ΠΣΥΠΕΡΤ που γράφτηκαν συν-
δρομητές και τους Νίκο Σ., Άννα Μαρία
Ρ. και Δήμητρα Π. που ανανέωσαν την
συνδρομή τους. Ευχαριστούμε τέλος,
για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από
150 ευρώ Μαρίζα Ψ., Δημήτρης Δ., από
100 Μανώλης Φ., Σωτήρης Κ., Λευτέρης
Α., Χρύσα Κ. 60, από 50 ευρώ Μαρία Ν.,
Αγγέλα Χ., Σίσσυ Ζ., Χρυσάνθη Μ., Βασί-
λης Τ., Στέφανος Μπ., Γιώργος Τ., Γκέλυ
Γκ., Βασίλης Μ., 40 ευρώ Μαρία Ν., από
30 ευρώ Ευγενία Κ., Γιώργος Φ., Νίκος
Κ., Μιχάλης Μ., από 20 ευρώ Θανάσης
Λ., Κώστας Κ., Θάλεια Γ., Ιωάννα Π.,
Γιώργος Π., Κώστας Κ., Στέλιος Γ., Μα-
ρία Β., Νικηφόρος Π., Μαρίνος Θ., από
15 ευρώ Γιάννης Σ. και Μιχάλης Σ., από
10 ευρώ Γιώργος Σ., Αναστασία Π., Δη-
μήτρης Κ., Παναγιώτα Ζ., Εύα Η., Ρα-
φαήλ Κ., Νεκτάριος Χ., Μαρία Γ., Πάνος
Κ., Χουάνα Σ., Τάκης Κ., Μιχάλης Π., Μή-
τσι Μπ., Χριστίνα Σ., από 5 ευρώ Κώστας
Τ., Ιλεάνα Ζ., Λεωνίδας Κ.

Την Τετάρτη 18 Δεκέμβρη η
ΕΛΜΕ Χανίων καλεί σε

εκλογοαπολογιστική συνέλευση και σε εκλογές για την ανάδει-
ξη νέου ΔΣ. Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών “Η Τάξη
μας”, συμμετέχει  στο ψηφοδέλτιο της “Πρωτοβουλίας -Παρέμ-
βασης Εκπαιδευτικών” (Παρεμβάσεις) με τους εκπαιδευτικούς
Γεωργοκώστα Σοφία, Κιντή Δώρα και Κοκκόλη Λεωνίδα.

Την Τετάρτη 18 Δε-
κέμβρη η Γ’ ΕΛΜΕ

Αθήνας καλεί σε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και την Πέμ-
πτη 19 Δεκέμβρη σε εκλογές για το νέο της Δ.Σ. Το αντικαπιτα-
λιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών “Η Τάξη μας”, συμμετέχει στο ψη-
φοδέλτιο της “Αντίστασης” με τις εκπαιδευτικούς Γκαρανέ Ντί-
να και Κόφφα Γεωργία.

Η Ά ΕΛΜΕ Αθήνας
θα πραγματοποιήσει

εκλογές την Πέμπτη 19 Δεκέμβρη. Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο
εκπαιδευτικών της “Τάξης μας”, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
της “Αγωνιστικής Παρέμβασης – Συσπείρωσης” (Παρεμβάσεις)
με την εκπαιδευτικό Κατσούλη Αθανασία.

ΕΛΜΕ Χανίων

Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας

Α΄ΕΛΜΕ Αθήνας
Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν θα κυκλοφορήσει
τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Το επόμενο φύλλο θα βγεί 
την Τετάρτη 8 Γενάρη 2020.
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Σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβά-
νει εκδηλώσεις, νέες εκδόσεις, εκθέσεις
φωτογραφίας, μεγάλες εκπτώσεις και προ-

σφορές μας καλεί το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο εν
όψει των γιορτών!

Την Κυριακή 22 Δεκέμβρη, στις 12 το μεσημέρι,
με αφορμή την επέτειο του Δεκέμβρη του '44, ορ-
γανώνεται στο χώρο του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου (Φειδίου 14, πίσω από Τιτάνια-Ρεξ) εκδήλω-
ση παρουσίασης των βιβλίων «Αντίσταση, η Επα-
νάσταση που χάθηκε» και του συλλογικού τόμου
«Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά». Ομι-
λητές θα είναι οι ιστορικοί Μιχάλης Λυμπεράτος
και Προκόπης Παπαστράτης, επιμελητές του συλ-
λογικού τόμου, καθώς και ο Λέανδρος Μπόλα-
ρης, συγγραφέας του βιβλίου για την Αντίσταση.

Έκθεση
Παράλληλα στο χώρο του βιβλιοπωλείου θα

λειτουργεί Έκθεση Φωτογραφίας αφιερωμένη
στους αγώνες των γυναικών για την απελευθέρω-
ση από τη σεξιστική καταπίεση. Στα 110 χρόνια
από το συνέδριο που καθιέρωσε την 8 Μάρτη σαν
Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, το ΜΒ προτεί-
νει σε όλες και όλους να επισκεφτούν την έκθεση
και να προμηθευτούν το βιβλίο “Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών” που μέσα στο πρώ-
το χρόνο κυκλοφορίας του έχει κάνει δύο εκδό-
σεις και ετοιμάζεται για την τρίτη. Είναι το βιβλίο
που έπαιξε κρίσιμο ρόλο για να μετατραπεί η περ-
σινή 8 Μάρτη για πρώτη φορά σε απεργία στην
Ελλάδα και αντίστοιχη θα είναι η συνεισφορά του
για έναν ακόμα μεγαλύτερο απεργιακό εορτασμό
στις 8 Μάρτη του 2020.

Τέλος, από τις 11 Δεκέμβρη μέχρι τις 5 Γενάρη,
με αγορές άνω των 20 ευρώ στις εκδόσεις του, το
ΜΒ προσφέρει έκπτωση 40%, ενώ στο χώρο του θα
υπάρχουν εκατοντάδες τίτλοι βιβλίων για όλο τον
κόσμο που ψάχνει ιδέες και προοπτική για να παλέ-
ψει ενάντια σε αυτό το χρεοκοπημένο σύστημα.

Με διαδηλώσεις
στην Ντάου-
νινγκ Στριτ

στο Λονδίνο αλλά και
σε άλλες πόλεις της
Βρετανίας υποδέχτη-
καν από την πρώτη
κιόλας μέρα την εκλο-
γική νίκη του Μπόρις
Τζόνσον, εργαζόμενοι,
συνδικαλιστές, ακτιβι-
στές ενάντια στην κλι-
ματική αλλαγή, το αν-
τιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό κίνημα. Το
κείμενο που ακολουθεί
περιλαμβάνει βασικά
σημεία από το άρθρο
του Τσάρλι Κίμπερ
που δημοσιεύθηκε
στις 13/12, την επομέ-
νη των εκλογών στην
εφημερίδα Socialist
Worker.

Oι Συντηρητικοί κέρ-
δισαν μια σημαντική
πλειοψηφία στο κοινοβούλιο μετά τις γενι-
κές εκλογές της Πέμπτης. Εξέλεξαν 365
βουλευτές ενώ το Εργατικό Κόμμα 203. Το
Σκωτικό Εθνικό Κόμμα σάρωσε εκλέγον-
τας 48 βουλευτές σε σύνολο 59 στη Σκω-
τία. Η ψήφος των συντηρητικών σε ολό-
κληρη τη Βρετανία ήταν μόλις 1,2% υψη-
λότερη σε σύγκριση με το 2017.

Όμως, οι ψήφοι που πήρε το Εργατικό
Κόμμα μειώθηκαν σχεδόν κατά 8% και οι
Τόρις κατάφεραν να εκλέξουν βουλευτές
σε περιφέρειες που ήταν εκλογικά οχυρά
των Εργατικών, ακόμη και σε περιοχές που
δεν είχαν προηγουμένως εκλέξει ποτέ ξα-
νά βουλευτή του Συντηρητικού κόμματος
σε γενικές εκλογές. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν δή-
λωσε ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει το Ερ-
γατικό Κόμμα σε επόμενες εκλογές και του
ασκείται έντονη πίεση να παραιτηθεί. 

Χρειάζεται άμεσα να χτίσουμε την αντί-
σταση αλλά και να εξηγήσουμε αυτήν την
ήττα. 

Όταν το Εργατικό Κόμμα παλαιότερα
έχασε τις εκλογές κάτω από την ηγεσία
του Γκόρντον Μπράουν ή του Εντ Μίλιμ-
παντ, η αριστερά του μπορούσε να εξηγή-
σει αυτές τις ήττες γιατί ήταν άμεσα δεμέ-
νες με τις πολιτικές λιτότητας που ακο-
λουθούσε η δεξιά του πτέρυγα.  Αυτό δεν
ίσχυε αυτήν τη φορά. Η αλήθεια είναι ότι η
δεξιά πτέρυγα των Εργατικών έκανε ό,τι
μπορούσε να σαμποτάρει την προεκλογι-
κή εκστρατεία του Κόρμπιν. Αλλά βέβαια η
δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος
και η εσωτερική αντιπολίτευση στον Κόρμ-
πιν δεν προέκυψε χθες. Ο Κόρμπιν σίγου-
ρα θα μπορούσε να είναι πιο αιχμηρός στα
ντιμπέιτ που είχε με τον Τζόνσον πάνω
στις ευθύνες για την καταστροφή του
Γκρένφελ Τάουερ ή πάνω στις πολιτικές
λιτότητας, και τις ρατσιστικές και ομοφο-
βικές δηλώσεις του δεύτερου. Αλλά πρέ-

πει να κοιτάξουμε βαθύτερα. 
Το Mπρέξιτ ήταν βασικό ζήτημα. Κατά-

φερε να διασπάσει την εργατική τάξη, δί-
νοντας τη δυνατότητα σε έναν απατεώνα
σαν τον Τζόνσον να εμφανίζει τον εαυτό
του σαν τον φίλο των απλών ανθρώπων
ενάντια στις ελίτ.

Τα τελευταία δύο χρόνια το Εργατικό
Κόμμα μετακινήθηκε όλο και πιο κοντά σε
μια θέση υπέρ της παραμονής στην ΕΕ και
έφτασε να καλέσει τελικά σε δεύτερο δη-
μοψήφισμα. Ήταν μια μεγάλη μετατόπιση
από την αρχική του θέση του 2017 ότι το
“Εργατικό Κόμμα αποδέχεται το αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος και θα αναζητή-
σει τρόπους να ενώσει τη χώρα γύρω από
από μια συμφωνία εξόδου που θα δουλέψει
υπέρ όλων των κοινοτήτων της Βρετανίας”.  

Lexit
Αυτή η μετατόπιση ήταν καταστροφική.

Αποξένωσε μαζικά εκείνους που είχαν ψη-
φίσει έξοδο από την ΕΕ. Η ψήφος στο Ερ-
γατικό Κόμμα έπεσε κατά μέσο όρο 10%
στις περιοχές που ήταν υπέρ της εξόδου -
παρόλο που έπεσε και 6% στις περιοχές
που ήταν υπέρ της παραμονής. Η θέση
του Lexit, για ένα Μπρέξιτ των Εργατών με
αριστερό πρόσημο, μπορεί να έγινε αντι-
κείμενο ειρωνείας από πολλούς μέσα στο
Εργατικό Κόμμα, αλλά τελικά ήταν η σω-
στή θέση. 

Η υποχώρηση της ηγεσίας των Εργατι-
κών κάτω από τις πιέσεις που κατηγο-
ρούσαν τον Κόρμπιν για αντισημιτισμό
ήταν επίσης καταστροφική. Αντί να πουν
ότι δεν είναι αντισημιτισμός να είσαι κατά
του σιωνισμού και του Κράτους του Ισ-
ραήλ, στην ουσία πρόδωσαν τους Παλαι-
στίνιους.  

Η άνοδος του Κόρμπιν στην ηγεσία των
Εργατικών έδωσε μια μεγάλη ώθηση στην

Αριστερά αλλά δεν μεταφράστηκε σε
αγώνες καθώς προτάχθηκε η προβολή της
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του
κόμματος. Δεν οργανώθηκαν μεγάλες δια-
δηλώσεις ή απεργίες και ακόμη και όταν
οι Συντηρητικοί φαίνονταν να ρίχνουν το
καράβι τους στα βράχια, δεν υπήρχε
απάντηση ούτε στους δρόμους ούτε
στους χώρους δουλειάς. Όταν πριν ένα
χρόνο η συμφωνία εξόδου της Μέι γνώρι-
ζε μια από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτι-
κές ήττες δεν έγινε καμιά απόπειρα να ορ-
γανωθούν μαζικές κινητοποιήσεις που θα
έριχναν τους συντηρητικούς. Όταν στη
συνέχεια ο Τζόνσον βρισκόμενος σε αδιέ-
ξοδο πρότεινε εκλογές στις 14 Οκτώβρη,
το Εργατικό Κόμμα προτίμησε να κάνει
συμμαχίες με τους Φιλελεύθερους Δημο-
κράτες και άλλους προκειμένου να σταμα-
τήσουν ένα Μπρέξιτ χωρίς συμφωνία από
το να πάνε στις κάλπες. 

Σε τελική ανάλυση το πρόβλημα βρίσκε-
ται στην κυρίαρχη μέσα στο Εργατικό
Κόμμα ιδέα ότι το κοινοβούλιο αποτελεί
την πρώτη του και βασική προτεραιότητα.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη
επαναστατική οργάνωση. Ο Τζόνσον έχει
να αντιμετωπίσει μια σειρά από σοβαρά
προβλήματα. Το Μπρέξιτ θα χρειαστεί
πολλές ακόμη διαπραγματεύσεις και πολ-
λοί από αυτούς που τον ψήφισαν θα δουν
τις όποιες προσδοκίες τους να διαψεύδον-
ται. Νέα οικονομικά σοκ μπορεί να χτυπή-
σουν ξανά την παγκόσμια οικονομία και
την Βρετανία.  

Χρειαζόμαστε σήμερα δράση που να
οργανώσει τους αγώνες και όχι δικαιο-
λογίες.  

Το κίνημα στη Γαλλία δείχνει πόσο γρή-
γορα μπορούν να πάρουν μεγάλες διαστά-
σεις οι αγώνες ακόμα και μετά από μια
εκλογική ήττα.

BΡΕΤΑΝΙΑ 

Διαδηλώσεις από την πρώτη μέρα
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“Οι απεργίες και οι διαδη-
λώσεις θα συνεχιστούν
κάθε Παρασκευή. Η με-

γάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν
συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία.
Παραδοσιακά, ο στρατός ψηφίζει μέ-
σα στα στρατόπεδα. Τώρα όμως τους
μοιράσανε σε κανονικά εκλογικά τμή-
ματα, για να παρουσιάσουν φωτο-
γραφίες με κόσμο να ψηφίζει. 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώ-
θηκαν οι εκλογές επιβεβαίωσαν
στον κόσμο ότι το καθεστώς δεν θέ-
λει να αλλάξει, όσα και αν δήλωναν
τους τελευταίους μήνες. Συνεχίζουν
να ελέγχουν απολύτως όλα τα ΜΜΕ
και να διοχετεύουν την προπαγάνδα
τους σε παντελή αντίθεση με την
πραγματικότητα. Αυτό που θέλησαν
να κάνουν ήταν μόνο να ανανεώ-
σουν το σύστημα με καινούργια
πρόσωπα. Όμως και οι πέντε υπο-
ψήφιοι ανήκουν στο βαθύ καθε-
στώς, υπουργοί και πρωθυπουργοί
του Μπουτεφλίκα. Ο Τεμπούν υπήρ-
ξε και υπουργός και πρωθυπουρ-
γός. Ο Αλί Μπενφλίς, που από μερι-
κά διεθνή ΜΜΕ παρουσιαζόταν σαν
υποψήφιος `κοντινός στο κίνημα`
ήταν ο πρωθυπουργός που το 2001-
2002 απαγόρευσε τις απεργίες στο
Αλγέρι και δολοφόνησε 126 ανθρώ-
πους στην Καμπυλία.

Το κίνημα απάντησε ότι δεν πάμε
σε εκλογές όσο έχουμε κόσμο στις
φυλακές που κρατείται για λόγους
ιδεολογικούς, ή γιατί συμμετείχε
στις διαδηλώσεις. Δεν πάμε σε
εκλογές όσο κάθε Παρασκευή έχου-
με καταστολή στους δρόμους. Γι’
αυτό και η διαδικασία ήταν μια απο-
τυχία. Στην Καμπυλία δεν πήγε κα-
νένας να ψηφίσει, το κίνημα είχε
ελέγξει τα περισσότερα εκλογικά

κέντρα και δεν επέτρεψε να στη-
θούν κάλπες. Η κατάσταση εκεί δεί-
χνει ότι το καθεστώς έχει χάσει με-
γάλο μέρος της δυνατότητάς του να
ελέγχει. 

Αποσχιστικές τάσεις
Στην Καμπυλία έχουν αυξηθεί και

οι αποσχιστικές τάσεις στη διάρκεια
αυτής της χρονιάς. Το καθεστώς
χρησιμοποίησε την προπαγάνδα του
διχασμού και του μίσους ενάντια
στους Αμαζίγ. Απαγόρευσαν τις ση-
μαίες, προσπάθησαν να πουν ότι πί-
σω από το κίνημα βρίσκονται οι
“αποσχιστικές δυνάμεις” που παί-
ζουν το παιχνίδι ξένων δυνάμεων.
Αλλά αυτές τις μέρες στις διαδηλώ-
σεις σε άλλα σημεία της Αλγερίας,
ακούγεται το σύνθημα “Είμαστε
όλοι παιδιά του Αμιρούς”, του ήρωα
της αλγερινής Αντίστασης κατά των
Γάλλων. Είναι σύνθημα που στέλνει
μήνυμα ότι δεν θα μας διχάσετε (ο
Αμιρούς ήταν από την Καμπυλία).
Και στις μεγάλες πόλεις με αραβικό
πληθυσμό, εκτός Καμπυλίας, η συμ-
μετοχή στις εκλογές ήταν ελάχιστη.
Η αδυναμία φάνηκε και αλλού. Δεν
κατάφεραν να οργανώσουν μεγάλες
συγκεντρώσεις των υποψηφίων, ού-
τε ντιμπέιτ, ούτε κανενός είδους δη-
μόσιο διάλογο για τις διαφορετικές
πολιτικές μεταξύ των υποψηφίων. 

Τώρα υπάρχουν εξελίξεις στο
εσωτερικό του καθεστώτος. Υπάρχει
συζήτηση αν θα βγάλουν από τη φυ-
λακή τους καπιταλιστές που έβαλαν
όταν ξεκίνησε το κίνημα. Ο στρατός
κινήθηκε εκείνες τις μέρες εναντίον
ενός μέρος των επιχειρηματιών,
προσπαθώντας να δείξει ότι θέλει να
τα βάλει με τη διαφθορά του καθε-
στώτος. Τώρα όμως θέλουν να τα

ξαναβρούν και να πουν ότι οι εκλο-
γές έλυσαν τα προβλήματα. Ξεκίνη-
σαν ένα νέο γύρο καταστολής. Αυτή
τη στιγμή επιτίθενται βάρβαρα στον
κόσμο που διαδηλώνει στο Οράν. Εί-
ναι όλοι τους μια μαφία, και ο στρα-
τός πρώτος μεταξύ όλων. Λείπουν
δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημό-
σια ταμεία και τα περισσότερα έχουν
φαγωθεί από το στρατό.

Οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν ότι
δεν τα βλέπουν όλα αυτά. Γιατί γι αυ-
τούς η Αλγερία είναι από τη μια μεριά

το φυσικό αέριο και οι αγωγοί που
εξασφαλίζουν ‘ενεργειακή ασφάλεια’
στην Ευρώπη. Και από την άλλη είναι
οι συμφωνίες για τον περιορισμό της
‘παράνομης μετανάστευσης’. Η Ρω-
σία επίσης ήταν ο παραδοσιακός
προστάτης του καθεστώτος, αλλά τα
τελευταία χρόνια του Μπουτεφλίκα
το είχαν αγκαλιάσει και οι ΗΠΑ. Οι
αγώνες θα συνεχιστούν μέχρι να φύ-
γει όλο αυτό το καθεστώς”.

Ο Αμίν Λιάμ μίλησε 
στον Νίκο Λούντο

18 Δεκέμβρη 2019, Νο 1403Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Παγκόσμιο
κίνημα 
για τον 
πλανήτη

Η μάχη για το κλίμα του
πλανήτη έχει μετατραπεί
σε ένα παγκόσμιο μαζικό

κίνημα που δεν μπορεί πλέον κα-
νείς να αγνοήσει. Στη Μαδρίτη,
την ώρα που οι ηγέτες των χω-
ρών του ΟΗΕ συμφωνούσαν ότι
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα
για να σταματήσουν την κλιματική
καταστροφή, 500 χιλιάδες διαδη-
λωτές είχαν καταλάβει την πόλη. 

Στους δρόμους βρέθηκαν όχι
μόνο περιβαλλοντικές και οικολο-
γικές οργανώσεις, αλλά κόσμος
από όλα τα κινήματα που δεν
έχουν σταματήσει να αναστατώ-
νουν την ισπανική πολιτική. Γυναί-
κες, συνδικάτα, αριστερά και όλοι
μαζί με τον κόσμο από τη Χιλή
στην πρώτη γραμμή. Η Σύνοδος
COP25 ήταν αρχικά να γίνει στη
Βραζιλία, ο Μπολσονάρο την απέ-
φυγε για ευνόητους λόγους, με-
ταφέρθηκε στη Χιλή, όπου δεν
μπόρεσε να γίνει λόγω του ξεση-
κωμού κατά της κυβέρνησης Πι-
νιέρα. Οργανώθηκε από την “στα-
θερή” Ισπανία που ακόμη δεν έχει
σχηματίσει κυβέρνηση μετά από
αλλεπάλληλες εκλογές. Οι Χιλια-
νοί και Χιλιανές μετανάστριες
στην Ισπανία έγιναν η γέφυρα για
αλληλεγγύη με τους αγώνες για
το περιβάλλον στη Λατινική Αμε-
ρική αλλά και με τη μάχη ενάντια
στην καταστολή.

Αυστραλία
Παράλληλα, στην άλλη άκρη

του πλανήτη, στην Αυστραλία, οι
Αρχές ξεσπάνε με καταστολή
ενάντια στο κίνημα για το περι-
βάλλον και τους αγώνες του. Στις
πολιτείες του Κουΐνσλαντ και της
Τασμανίας περνάνε νομοθεσίες
ενάντια στον ακτιβισμό στους
δρόμους, δίνοντας δικαίωμα στην
αστυνομία να ψάχνει και να διώκει
αγωνιστές επειδή έχουν αλυσίδες
και λουκέτα με τα οποία μπορούν
να δεθούν για να σταματήσουν τα
σπρωξίματα των μπάτσων. Πρό-
κειται για μια από τις κυβερνήσεις
που αν και βρίσκεται στο επίκεν-
τρο των επιπτώσεων της κλιματι-
κής αλλαγής, βρίσκεται και στην
πρώτη γραμμή της μάχης για να
μην παρθούν μέτρα που θα φρε-
νάρουν τις εξορύξεις και την
“ανάπτυξή” τους. Η δεξιά βγήκε
νικήτρια από τις εκλογές του πε-
ρασμένου Μάη, αλλά δείχνει ότι
φοβάται ιδιαίτερα τη ριζοσπαστι-
κοποίηση που εκφράζεται μέσα
από το κίνημα ενάντια στην κλιμα-
τική καταστροφή.

ΙΝΔΙΑ Ξεσηκωμός ενάντια στο νόμο-απαρτχάιντ

Ένας μαζικός ξεσηκωμός ξεκίνησε από τα
Πανεπιστήμια στην Ινδία αλλά έχει προ-
οπτικές να απλωθεί παντού. Οι διαδηλώ-

σεις ξέσπασαν ενάντια στο νέο νόμο για την υπη-
κοότητα που έφερε η ρατσιστική κυβέρνηση του
Μόντι. Ο νόμος δίνει ινδική υπηκοότητα σε κόσμο
που είχε έρθει σαν πρόσφυγας και μετανάστης
στην Ινδία μέχρι πριν από λίγο χρόνια, όχι όμως
στους μουσουλμάνους.

Η κυβέρνηση του Μόντι κλιμακώνει την επίθεσή
της στους Μουσουλμάνους, και αυτός είναι μόνο
ένας από τους τρόπους. Το Κασμίρ συνεχίζει να
βρίσκεται πρακτικά υπό πολιορκία, αφότου η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να καταργήσει την αυτοκυ-
βέρνησή του στις αρχές Αυγούστου. Η ιδεολογι-
κή μηχανή του κυβερνώντος κόμματος είναι η ορ-
γάνωση RSS που στήθηκε με πρότυπα το Μουσο-
λίνι και το Χίτλερ τη δεκαετία του ‘20 και του ‘30.
Τσαλαπατώντας την “κοσμικότητα” (δηλαδή, του-

λάχιστον στα χαρτιά, την ισότητα απέναντι στο
νόμο ανεξάρτητα από το θρήσκευμα), τη βάση
που εγγυήθηκε την ίδια την ύπαρξη της Ινδίας με-
τά την απελευθέρωση από τους Βρετανούς, φιλο-
δοξεί να κάνει την Ινδία “ινδουϊστικό κράτος”. Μι-
λάμε για τη χώρα που έχει το 2ο μεγαλύτερο μου-
σουλμανικό πληθυσμό μετά την Ινδονησία, 200
εκατομμύρια. Αυτά τα 200 εκατομμύρια θέλει να
τα κάνει πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ξεσηκώθηκαν στο
Δελχί. Η κυβέρνηση έστειλε τα ΜΑΤ και εισέβα-
λαν στα Πανεπιστήμια. Τους χτύπησαν με βία, άρ-
χισαν να βγάζουν τις μαντίλες από όσες φοιτή-
τριες τις φορούσαν. Η καταστολή γενίκευσε το κί-
νημα, κόσμος από τις μουσουλμανικές γειτονιές
άρχισε να φτάνει στα Πανεπιστήμια για να συμπα-
ρασταθεί. Οι διαδηλώσεις απλώθηκαν σε άλλες
πόλεις, στους δρόμους και τις σχολές. Την ίδια
στιγμή στο Ασάμ, ένα από τα βορειοανατολικά
κρατίδια της Ινδίας ξεσπούσε άλλος παράλληλος

ξεσηκωμός, μιας και ο ίδιος νόμος του Μόντι
απειλεί να μετατρέψει εκατομμύρια κόσμο σε
απάτριδες. Πολλοί έχουν γεννηθεί στην Ινδία, αλ-
λά δεν θέλουν να τους αναγνωρίσουν ούτε σαν
μετανάστες.

Ο Μόντι αντιγράφει την αντιμουσουλμανική εκ-
στρατεία του Τραμπ, και ο Τραμπ στηρίζει τον
Μόντι σαν αντίβαρο απέναντι στην Κίνα. Παράλ-
ληλα, αυτές τις μέρες, η Κίνα φέρνει για λογαρια-
σμό του Πακιστάν το ζήτημα του Κασμίρ στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ίδια κινέζικη κυ-
βέρνηση που οργανώνει τα πιο μαζικά στρατόπε-
δα “επανεκπαίδευσης” για τους μουσουλμάνους
Ουϊγούρους κατοίκους της. Η φωτιά που μπο-
ρούν να ανάψουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
που συγκρούονται στους δρόμους της Ινδίας
μπορεί να κάψει όλους αυτούς τους υποκριτές
και δολοφόνους.

Ν.Λ.

ΟΑμπντελματζίντ Τεμπούν ορκίζεται νέος πρόεδρος της Αλγερίας αυ-
τή τη βδομάδα, αλλά το κίνημα που συγκλονίζει τη χώρα εδώ και 44
βδομάδες δεν τον αναγνωρίζει και συνεχίζει τη μάχη για την ανατρο-

πή ολόκληρου του καθεστώτος. Ο ξεσηκωμός ξεκίνησε στις αρχές του 2019
όταν κυκλοφόρησε μήνυμα του προέδρου Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα ότι θα
είναι υποψήφιος (δηλαδή σίγουρος πρόεδρος) για 5η θητεία. 

Ο Μπουτεφλίκα ήταν ήδη εξαφανισμένος για χρόνια λόγω προβλημάτων
υγείας, αλλά φάνηκε πως το καθεστώς δεν είχε εναλλακτική λύση από το να
συνεχίσει με τον ίδιο επικεφαλής. Οι δρόμοι της Αλγερίας άρχισαν να γεμί-
ζουν με κόσμο και συγκροτήθηκε το πιο συμπαγές και διαρκές κίνημα μετά
την απελευθέρωση από τη Γαλλία. Το καθεστώς προσπάθησε να βρει ενδιά-
μεσες λύσεις, αλλά τελικά ο Μπουτεφλίκα παραιτήθηκε στις 2 Απρίλη. 

Το κίνημα δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω. Κάθε Παρασκευή συνέχισε να
πλημμυρίζει τη χώρα απαιτώντας να φύγουν όλοι, να ξηλωθεί όλο το σύστη-
μα του κράτους που είχε εκπρόσωπο τον Μπουτεφλίκα. Την τελική διέξοδο
διαφυγής το σύστημα προσπάθησε να τη βρει μέσω των εκλογών, όμως το
κίνημα στο σύνολό του μποϊκοτάρισε τις εκλογές, καταγγέλλοντας ότι γί-
νονται σε συνθήκες ανελευθερίας και έχουν μόνο στόχο να νομιμοποιήσουν
το καθεστώς. Μιλήσαμε με τον Αμίν Λιάμ, Αλγερινό αγωνιστή από την Καμ-
πυλία, την περιοχή των Αμαζίγ (Βερβέρων), μια ζώνη που βρίσκεται στην
πρωτοπορία των αγώνων.

Ανταπόκριση 
από την Αλγερία 

“Όχι στις εκλογές”, γράφει το πλακάτ από τις κινητοποιήσεις στο Αλγέρι.



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Αυτή την Τρίτη το πρωί (17/12), μέρα γε-
νικής απεργίας που έχουν καλέσει όλες
οι εργατικές συνομοσπονδίες κι ενώ εί-

ναι ακόμα νύχτα, σε διάφορες γειτονιές του
Παρισιού δασκάλες, φοιτήτριες, φοιτητές, και
σιδηροδρομικοί έχουν ραντεβού μπροστά στα
αμαξοστάσια για να στηρίξουν την περιφρού-
ρηση των οδηγών λεωφορείων.

Στο 18ο διαμέρισμα, στο βόρειο τμήμα του
Παρισιού, οι απεργοί οδηγοί και οι συμπαρα-
στάτες τους θα πάνε το μεσημέρι στο νοσοκο-
μείο για να ενωθούν με το προσωπικό που
απεργεί και να διαδηλώσουν μαζί. Ενώνονται
στο δρόμο με τους απεργούς σιδηροδρομι-
κούς των βορείων του Παρισιού. Την ίδια στιγ-
μή οι απεργοί εκπαιδευτικοί οργανώνουν συ-
νέλευση για να συζητήσουν τη συνέχεια του
αγώνα πριν φύγουν για την διαδήλωση που θα
είναι τεράστια. Εκεί θα είναι και οι εργαζόμε-
νοι του πολιτισμού και της τέχνης. Στη δια-
δρομή θα είναι και «κομάντο» απεργών του
ηλεκτρισμού που θα κόψουν το ρεύμα στο-
χευμένα σε δημόσια κτίρια.

Αυτά συμβαίνουν λίγο πολύ παντού, σε όλο
το Παρίσι, και σε άλλες περιοχές της Γαλλίας.
Παρόλες τις αποθαρρυντικές ανακοινώσεις
των ΜΜΕ, τα αναμενόμενα νούμερα είναι για
δυο εκατομμύρια διαδηλωτές. Σε όλες τις πό-
λεις, απεργοί από τις συνομοσπονδίες FO,
FSU, Solidaires, CGT μαζί με Κίτρινα Γιλέκα,
μοιράζουν προκηρύξεις που καλούν στην
απεργία της Τρίτης ενώ αυτήν την φορά κάλε-
σε και η CFDT (απευθύνοντας βέβαια ταυτό-
χρονο κάλεσμα για διακοπή του απεργιακού
κινήματος για τα Χριστούγεννα). 

Η 17/12 είναι η τρίτη μέρα γενικής απεργίας
μετά τις απεργίες της 5/12 και 12/12 ενώ στο
δημόσιο τομέα το κλίμα είναι εκρηκτικό καθώς
ήδη μια σειρά χώροι είναι σε απεργία διαρ-
κείας. Οι συγκοινωνίες έχουν παραλύσει εδώ
και 12 μέρες. Μαζί με τους σιδηροδρομικούς,
οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι εργα-
ζόμενοι στη δημόσια υγεία που είναι σε απερ-
γία διαρκείας εδώ και 10 μέρες, οι φορτηγα-
τζήδες που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, οι οι ελεγ-
κτές εναέριας κυκλοφορίας, οι δικηγόροι, οι
εργαζόμενοι στις κοινωνικές υπηρεσίες, οι ερ-
γαζόμενοι στον ηλεκτρισμό, οι πυροσβέστες,
οι νηπιαγωγοί, οι εργαζόμενοι στο ραδιόφωνο.

4 διυλιστήρια είναι σε απεργία από τις 5 Δε-
κέμβρη και από σήμερα Τρίτη μπαίνει άλλο
ένα. Είναι πιο δύσκολο να προβλέψουμε το μέ-
γεθος της συμμετοχής στον ιδιωτικό τομέα αλ-
λά στις 5 Δεκέμβρη όταν ξεκίνησε το απεργια-
κό κίνημα, η CGT, η μεγαλύτερη συνομοσπον-
δία, είχε μετρήσει 2000 απεργιακά καλέσματα
μέσα στις επιχειρήσεις. Επίσης. ακυρώθηκαν
οι παραστάσεις των 5 τελευταίων ημερών στην
Όπερα του Παρισιού λόγω της απεργίας των
μουσικών της ορχήστρας της Όπερας.

Χωρίς συγκοινωνίες
Την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη, 80.000 κατανα-

λωτές της EDF (ηλεκτρισμός και φυσικό αέ-
ριο) στην περιοχή της Λυών, κυρίως σε λαϊκές
συνοικίες, περάστηκαν σε χαμηλό τιμολόγιο
από τους απεργούς. Το ίδιο στο Μπορντώ
στις 12/12 μετά από κάλεσμα της CGT-Ενέρ-
γεια. Παράλληλα έκοψαν το ρεύμα σε κάποια
δημόσια κτίρια (νομαρχία) ή εμπορικά κέντρα
ενώ συνέδεσαν το ρεύμα σε φτωχές οικογέ-
νειες που τους το είχαν κόψει. Την Κυριακή 15
Δεκέμβρη είχε σταματήσει η κυκλοφορία στις
14 από τις 16 γραμμές του Μετρό στο Παρίσι,
αντίστοιχα στα λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ και
προαστιακό. Στο Μετρό η περιφρούρηση γίνε-
ται από φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Στις δια-
δηλώσεις, το σύνθημα της CGT είναι πλέον
«greve generale» (γενική απεργία), και απαιτεί

την απόσυρση του ν/σ και αρνείται κάθε δια-
πραγμάτευση.

Η κυβέρνηση δηλώνει αμετακίνητη αλλά την
ίδια στιγμή πιέζεται και αναζητά συναίνεση με
τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, ποντάροντας στις
γιορτές για μια αποκλιμάκωση του κινήματος.
«Θα συζητήσουμε, η πόρτα μου είναι ανοιχτή,
το χέρι μου απλωμένο» απάντησε ο πρωθυ-
πουργός Εντουάρ Φιλίπ. Στο μεταξύ, ο υπουρ-
γός Ζαν-Πολ Ντελεβουά, αποστολή του οποί-
ου ήταν η προετοιμασία αυτής ακριβώς της
επίθεσης στο συνταξιοδοτικό σύστημα, παραι-
τήθηκε χθες καθώς κατηγορείται γιατί είχε ξε-
χάσει να δηλώσει κάποια εισοδήματα, μεταξύ
άλλων από ασφαλιστικές εταιρείες!

Η αφορμή γι’ αυτό το κίνημα είναι το νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης για τις συντάξεις αλλά
ταυτόχρονα είναι και η σταγόνα, τεράστιων
διαστάσεων, που ξεχείλισε το ποτήρι της ορ-
γής απέναντι σε αυτήν την αλαζονεία της κυ-
ρίαρχης τάξης. Σε μια συνέλευση στη γειτονιά
μου την περασμένη Πέμπτη, ένας νέος είπε
χαρακτηριστικά «είναι αλήθεια ότι δε με νοι-
άζει για τη σύνταξη, έτσι κι αλλιώς δε θα πά-
ρω ποτέ σύνταξη. Στην πραγματικότητα είναι
απλό, ή θα έχουμε κομμουνισμό ή δεν θα
έχουμε ούτε πόσιμο νερό!»

Αυτό το κίνημα δεν έπεσε από τον ουρανό,
είναι η συνέχεια των προηγούμενων κινημά-
των: του 2016, όταν με την απεργία ενάντια
στην επισφάλεια στην εργασία είχαν γίνει και
καταλήψεις στις πλατείες, της μεγάλης απερ-
γίας των σιδηροδρομικών το 2018 αλλά και
του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων που κινη-
τοποίησε τα πιο επισφαλή κομμάτια, συνήθως
έξω από τα συνδικάτα, και με τρόπους δρά-

σης πιο άμεσους. 
Η καρδιά του σημερινού κινήματος αποτε-

λείται από εργαζόμενους του δημοσίου με τα
συνδικάτα τους. Η απεργία δείχνει τη δύναμη
της. Ο οικονομικός αντίκτυπος που έχει είναι
πολύ μεγαλύτερο από αυτό των Κίτρινων Γιλέ-
κων. Αριθμητικά παρασέρνει εκατομμύρια ερ-
γαζόμενους εκεί που τα Κίτρινα Γιλέκα είχαν
κινητοποιήσει, στην αιχμή του κινήματος τους,
κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές.
Από την άλλη το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων,
λιγότερο παραδοσιακό και με όλες τις ασάφει-
ές του, έφερνε πιο άμεσα τη σύγκρουση με
«την εξουσία των πλούσιων» και την ιδέα μιας
σύγκρουσης χωρίς δυνατότητα συμβιβασμών.
Είναι πλέον το διακύβευμα για το σημερινό κί-
νημα: να το μπολιάσουμε με τις προηγούμενες
εμπειρίες, να «κιτρινογιλεκοποιήσουμε» το πε-
ριεχόμενο του και τους τρόπους πάλης. 

Δεν θα αφήσουμε κανένα 
να μας διαιρέσει

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας διαιρέσει
προβάλλοντας ότι φέρνει ένα νομοσχέδιο «για
όλους» απέναντι στα «προνόμια» κάποιων κλά-
δων στο συνταξιοδοτικό. Στην πραγματικότη-
τα θέλει να φέρει για όλους την επισφάλεια
και τη φτώχεια. Οι απεργοί χρειάζεται να δεί-
ξουν ότι ο αγώνας τους δεν είναι μόνο η υπε-
ράσπιση κάποιων κεκτημένων από κάποιους
κλάδους. Οι διαθέσιμες δυνάμεις είναι τερά-
στιες. Η απεργία πρέπει να γενικευτεί, να ορ-
γανωθεί από τα κάτω, με μαζικές συνελεύσεις
για να φτάσει και να εμπλέκει πλατιά τους ερ-
γαζόμενους σε κάθε χώρο απεργίας, όπως και
σε κάθε γειτονιά, σταθμό, αμαξοστάσιο, σχο-
λείο.

Χρειάζεται επίσης η πολιτική, να δείξουμε
ότι κάθε διεκδίκηση είναι δεμένη με τη γενική
λογική, ότι για να νικήσουμε δεν θα αφήσουμε
κανένα να μας διαιρέσει. Σήμερα χιλιάδες θα
είναι στο δρόμο για το ζήτημα των συντάξεων.
Αύριο Τετάρτη 18 Δεκέμβρη, θα γίνουν διαδη-
λώσεις σε όλη τη χώρα, με αφορμή τη διεθνή
μέρα των Μεταναστών. Οι βασικές συνομο-
σπονδίες καλούν διαδηλώσεις μαζί με τους
sans-papiers. Είναι μια ευκαιρία αλλά και μια
αναγκαιότητα για το κίνημα. Η ισότητα δε δι-
αιρείται. Αυτό που παίζεται είναι πλέον πολιτι-
κό με την πιο δυνατή σημασία: είναι η κοινω-
νία ολόκληρη που σέρνεται από κάθε μεριά
στον ταξικό ανταγωνισμό. 

Ειρωνικά, τα Χριστούγεννα, η «χριστιανική»
και εμπορική γιορτή έχει γίνει διακύβευμα. Οι
πλούσιοι και οι κυβερνώντες χρησιμοποιούν
την προοπτική μιας παράλυσης της χώρας αυ-
τή την περίοδο για να φέρει σε αντιπαράθεση
τους απεργούς με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Το ανάποδο χρειάζεται να κτίσουμε.

Να μπλοκάρουμε την οικονομία για να κατέ-
βουν στο δρόμο όλοι οι συλλογικοί χώροι: να
κάνουμε αυτή την περίοδο γιορτή σε όλη τη
χώρα, πραγματική λαϊκή γιορτή, γιορτή που
να δίνει ελπίδα για ένα άλλο μέλλον. «Οι καρ-
διές πεθαίνουν της πείνας όσο και τα σώματα,
δώστε μας ψωμί, αλλά δώστε μας και τριαντά-
φυλλα!» λέει το ποίημα. Ψωμί και τριαντάφυλ-
λα, λοιπόν!

Ντενί Γκοντάρ, Παρίσι 17 Δεκέμβρη 2019

Ανταπόκριση 
από το Παρίσι

Κατάληψη στο Κέντρο Ελέγχου Διανομής Ρεύματος και Φυσικού Αερίου στη Ναντ.
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