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H Αριστεράσελ. 2, Νο 1145
εργατικη αλληλεγγυη

Η
3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα
πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο
10-11 Γενάρη 2015. Θα προηγηθεί

Π.Σ.Ο.στις 23/11 που θα συζητήσει το πλαίσιο
θέσεων της ΚΣΕ για τη Συνδιάσκεψη και θα
αποφασίσει για το οργανοτικό (τρόπος εκλο-
γής οργάνων κλπ).

Ο διάλογος ενόψει της 3ης Συνδιάσκεψης
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ξεκινήσει με δημόσια κεί-
μενα και τοποθετήσεις. Στα πλαίσια αυτής της
συζήτησης, οι σύντροφοι και συντρόφισσες,
μέλη του ΣΕΚ, που είναι εκλεγμένοι στην Κεν-
τρική Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχουν καταθέσει ένα κείμενο που φιλοδοξεί να
συμβάλει στη συζήτηση και την αντιμετώπιση
των προκλήσεων που έχει μπροστά της. 

Το κείμενο σκιαγραφεί τους άξονες μιας τέ-
τοιας παρέμβασης της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στις σημερινές συνθήκες. Ο πρώτος
αφορά τους εργατικούς αγώνες:

“ Η περασμένη χρονιά σφραγίστηκε από δυ-
νατούς αγώνες που διαψεύδουν τις απόψεις
για το «χαμηλό» επίπεδο του κινήματος που
εκπορεύονται είτε από τη συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία, είτε από τις ηγεσίες της αριστε-
ράς για να δικαιολογούν την αδράνειά τους.
Από την ΕΡΤ και τους διοικητικούς των ΑΕΙ-
ΤΕΙ, μέχρι τους σχολικούς φύλακες, την Κόκα
Κόλα και τις καθαρίστριες του υπουργείου Οι-
κονομικών, που αναδείχθηκαν σε σύμβολο αν-
τίστασης για όλους τους εργαζόμενους… 

Μάχες όμως είχαμε και στον ιδιωτικό τομέα,
κόντρα στις απόψεις που ξεκινώντας από τις
αντικειμενικές δυσκολίες φτάνουν να αμφισβη-
τούν την ίδια την ύπαρξη και το ρόλο της ερ-
γατικής τάξης αναζητώντας νέα υποκείμενα σε
«ευρύτερα» κινήματα. Ο αγώνας των εργαζό-
μενων στο «κάτεργο» της Cosco είναι το πιο
πρόσφατο παράδειγμα, αλλά όχι το μόνο.

Προκύπτει όλο και πιο έντονα η ανάγκη να
στηρίξουμε τις εργατικές αντιστάσεις από τα

κάτω ΚΑΙ να τις περιφρουρήσουμε πολιτικά.
Αυτό είναι και αναγκαίο και εφικτό”.

Όπως έδειξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η
συναυλία στο Σύνταγμα στην επέτειο της δο-
λοφονίας του Π. Φύσσα, το αντιφασιστικό κί-
νημα είναι εδώ, πιο δυνατό. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέ-
πει να συμβάλει στις μάχες του:

“Κόντρα στην προσπάθεια επανεμφάνισης
των ταγμάτων εφόδου, κόντρα στην ακροδεξιά
κυβέρνηση Σαμαρά που ρίχνει γέφυρες με
τους Μπαλτάκους και μεθοδεύει να πέσουν στα
μαλακά οι Χρυσαυγίτες, παλεύουμε για να γίνει
η δίκη και να καταδικαστεί ισόβια η ηγεσία της
ναζιστικής συμμορίας. Το επιχείρημα ότι ο φα-
σισμός δεν παλεύεται με νομικές διώξεις γυρί-
ζει τις προτεραιότητες με το κεφάλι κάτω. 

Τυχόν αποχή από την πάλη για την δίκη και
καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί αποδυναμώ-
νει αντί να ενισχύει την πάλη για την κοινωνική
απομόνωση της Χρυσής Αυγής. Αντίθετα, η
αποκάλυψη των μεθοδεύσεων για την συγκά-
λυψη της ενοχής τους ανοίγει όλο το πεδίο για
σύγκρουση με τα στηρίγματά τους στο κράτος
και στο κεφάλαιο. Χρειάζεται αντιπαράθεση
και όχι συμπόρευση με τις αντιλήψεις που ευ-
δοκιμούν στον ΣΥΡΙΖΑ και αντιμετωπίζουν τη
Χρυσή Αυγή ως νόμιμο πολιτικό κόμμα”.

Διεθνείς εξελίξεις

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς εξελίξεις, αναδει-
κνύουν τις δυνατότητες και την ανάγκη για ένα
νέο αντιπολεμικό-αντιμπεριαλιστικό κίνημα:

“Στο πλευρό των αραβικών επαναστάσεων,
χωρίς αυταπάτες για καθεστώτα τύπου Σίσι ή
Άσαντ που συνεργάζονται με τους δυτικούς ιμ-
περιαλιστές κατά του ISIS, που οι ίδιοι έθρε-
ψαν. Η νίκη του αραβικού «πεζοδρόμιου» είναι
η μόνη δύναμη που μπορεί να ανοίξει διέξοδο
για τους λαούς της περιοχής. Στο πλευρό του
Ουκρανικού λαού, για την ενότητα των εργα-
τών σε ανατολή και δύση ενάντια στις επεμβά-

σεις ΗΠΑ – ΕΕ και Ρωσίας και τους ολιγάρχες.
Για τη διαγραφή του χρέους και από το ΔΝΤ
και από τη Μόσχα, για να πάψουν οι εκβιασμοί
που σπέρνουν τη φτώχεια και τον πόλεμο.

Ενάντια στην ελληνική συμμετοχή σε όλα τα μέ-
τωπα, τον αντιδραστικό άξονα Ελλάδας – Κύπρου
– Ισραήλ, για να σταματήσουν οι εξοπλισμοί, να
κλείσουν οι βάσεις και να ανοίξουν τα σύνορα για
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες”.

Για να παίξει αυτό τον πρωτοπόρο ρόλο σε
όλα αυτά τα μέτωπα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
ξεπεράσει μια σειρά αδυναμίες και προβλήμα-
τα. Για παράδειγμα:

“Την περασμένη χρονιά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σπα-
τάλησε χρόνο και δυνάμεις επιδιώκοντας τη
«μετωπική συμπόρευση», κυρίως με το Σχέδιο
Β’. Η προσπάθεια αυτή ανέδειξε σημαντικές
πολιτικές διαφωνίες όχι μόνο γύρω από την
άρνηση του στόχου για αποδέσμευση από την
ΕΕ αλλά και για άλλα ζητήματα. Για παράδειγ-
μα, η έμφαση στην ανάγκη «παραγωγικής
ανασυγκρότησης» και ελεγχόμενης διολίσθη-
σης του εθνικού νομίσματος σαν μέσο διεξό-
δου από την κρίση. Αυτά μπορεί να είναι αιτή-
ματα για την συμβιβαστική, κεϋνσιανή και πα-
τριωτική αριστερά, δεν μπορεί όμως να προ-
βάλλονται από τις δυνάμεις της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
διεκδικεί ‘όχι εθνικό έλεγχο στο νόμισμα αλλά
ταξικό έλεγχο των εργατών στις τράπεζες,
στις μεγάλες επιχειρήσεις και ολόκληρη την
κοινωνία’. 

Η οποιαδήποτε απόπειρα να αμβλύνουμε τις
αιχμές του αντικαπιταλιστικού προγράμματος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν μας βοηθάει να ‘διατηρή-
σουμε επαφή’ με τις μάζες που επηρεάζονται
από τον ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα διευκολύνει την έν-
ταξή τους στη λογική της «ρεαλιστικής πολιτι-
κής» που καλλιεργεί η ηγεσία Τσίπρα. Η άλλη
όψη της κοινής δράσης μαζί τους μέσα στους
αγώνες δεν είναι να πάμε πιο κοντά προγραμ-

ματικά, αλλά να αναδείξουμε το ρεαλισμό της
αντικαπιταλιστικής ανατροπής».

Αφετηρία

Με βάση αυτή την αφετηρία, προκύπτει η
ανάγκη αλλά και η δυνατότητα για «αριστερή –
εργατική αντιπολίτευση, δυνατή επαναστατική
αριστερά». Συγκεκριμένα: 

«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η δύναμη της αριστεράς
που παλεύει για μια άλλη προοπτική, της ερ-
γατικής επανάστασης και της ανατροπής του
καπιταλισμού.  

Αυτό δεν σημαίνει σεχταριστική αντιμετώπι-
ση απέναντι στον κόσμο της ρεφορμιστικής
αριστεράς. Αντίθετα, σημαίνει ενιαίο μέτωπο
και κοινή δράση για να συνεχίσει το κίνημα και
να πάρει πίσω τις δουλειές και τις κατακτήσεις
του, να τσακίσει τους φασίστες, να βγάλει την
Ελλάδα από τον πόλεμο, να επιβάλει το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα. 

Θα είμαστε μια δυνατή αριστερή αντιπολί-
τευση, σαν κι αυτές που ήδη σπεύδει από σή-
μερα να καταγγείλει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ,
μαζί με χιλιάδες αγωνιστές που μπορεί να τον
ψήφισαν αλλά καταλαβαίνουν ότι η δική τους
δράση και μόνο μπορεί να εξασφαλίσει νίκες.
Μέσα στα συνδικάτα, δυναμώνοντας τα βή-
ματα των πιο προχωρημένων κομματιών για
οργάνωση και συντονισμό από τα κάτω κόν-
τρα στις εντονότερες πιέσεις της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας για «αυτοσυγκράτη-
ση» και «περίοδο χάριτος» στη νέα κυβέρνη-
ση. Μέσα σε κάθε γειτονιά, ξεπερνώντας τα
όρια μιας «υπεύθυνης» διαχείρισης των
εκλεγμένων του ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στη βουλή,
αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σπάσει το όριο του 3% στις
εκλογικές αναμετρήσεις που θα ακολουθή-
σουν”. 

Η ανεξάρτητη παρέμβαση και το δυνάμωμα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι όρος για να προχωρή-
σουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Η
επίσκεψη του Αλ. Τσίπρα στο
Πεντάγωνο την Τρίτη 20
Οκτώβρη είχε μεγάλη κάλυψη

από τα ΜΜΕ. Η ιδιαίτερη συνάντησή
του με τον Αβραμόπουλο κράτησε
μια ώρα, και άλλες δυόμισι ώρες
αφιερώθηκαν σε συναντήσεις και
ενημερώσεις με τους στρατιωτικούς. 

Ο Αβραμόπουλος επεφύλαξε μια
ιδιαιτέρως θερμή υποδοχή στον Τσί-
πρα. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη.
Ανήκει στην πτέρυγα των νεοδημο-
κρατικών στελεχών που βλέπουν το
καράβι να βουλιάζει με τον Σαμαρά
στο τιμόνι και ετοιμάζονται για την
επόμενη μέρα, βάζοντας το υπεύθυ-
νο και συναινετικό κουστούμι τους.
Aν μη τι άλλο από κουστούμια ξέρει
ο Αβραμόπουλος. Το «νέο» είναι η
θέρμη του Τσίπρα για τον Αβραμό-
πουλο και τις «συγκλίσεις». Είπε για
παράδειγμα:

«Υπουργέ, εμείς έχουμε μία δυνα-
τότητα να επικοινωνούμε όλο αυτό
το διάστημα. Παρά το γεγονός ότι
διαφωνούμε, είμαστε πολιτικοί αντί-
παλοι, εντούτοις τα κρίσιμα θέματα

της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας
και της εξωτερικής πολιτικής απαι-
τούν θεσμική συνεννόηση, ανταλλα-
γή απόψεων και πληροφοριών και
γιατί όχι και συγκλίσεις εκεί που εί-
ναι απαραίτητο και μπορούν να
υπάρχουν συγκλίσεις».

Οι «συγκλίσεις» φαίνεται ότι έχουν
γίνει το σήμα κατατεθέν της ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε λίγο προβάλει και
μια. Δυο μέρες πριν την επίσκεψη
του Τσίπρα στο Πεντάγωνο, η Κ.Ε
του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφιζε την τροπο-
λογία της Αριστερής Πλατφόρμας
που ζητούσε να συμπεριληφθεί στα
άμεσα μέτρα που είχε ανακοινώσει ο
Τσίπρας στην ΔΕΘ, η εθνικοποίηση
του τραπεζικού συστήματος και η
κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. Με άλλα
λόγια, οι τράπεζες θα παραμείνουν
ιδιωτικές. Ένα ξεκάθαρο συναινετι-
κό μήνυμα «σύγκλισης» στους τρα-
πεζίτες και τις «αγορές».

Δεν πρόλαβε να καταλαγιάσει ο

θόρυβος από αυτή την «συναινετι-
κή» χειρονομία και ο Γ. Σταθάκης
διατύπωσε κι ένα νέο πεδίο «συγκλί-
σεων», αυτή τη φορά με το ΔΝΤ. Εί-
πε στο Μέγκα στις 23 Οκτώβρη: ‘Εί-
παμε εμείς ποτέ, δε θα πληρώσουμε
το χρέος του ΔΝΤ; Το ΔΝΤ είναι σχέ-
ση συγκεκριμένη. Τα ευρωπαϊκά εί-
ναι προς διαπραγμάτευση’. Η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή θα
πληρώνει κανονικά το 1/3 της τρόι-
κας ενώ θα «διαπραγματεύεται» με

τα 2/3. Πραγματι-
κά, ο κατήφορος
των «συγκλίσεων»
δεν έχει τέλος. 

Τι αφορούν αυ-
τές οι «συγκλίσεις»
στον τομέα της
εξωτερικής πολιτι-
κής και της «εθνι-
κής άμυνας»; Περι-
λαμβάνουν και την
σύσφιξη της συ-
νεργασίας με το

Ισραήλ για να «σώσουμε» τα κοιτά-
σματα φυσικού αερίου της ανατολι-
κής Μεσογείου από την «τουρκική
επιθετικότητα» στην κυπριακή ΑΟΖ;  

Επί των ημερών του Αβραμόπου-
λου στο υπουργείο Άμυνας, έγινε
πιο στενή η στρατιωτική συνεργασία
με το Ισραήλ. Πέρσι τον Οκτώβρη
για παράδειγμα πραγματοποιήθηκαν
δυο κοινές ασκήσεις, η μια αεροναυ-
τική και η άλλη αεροπορική. Η πρώ-

τη σύμφωνα με πολλά ρεπορτάζ είχε
στόχο να «γεφυρώσει» τον εναέριο
χώρο Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. 

Ο περίφημος «άξονας» Ελλάδας-
Ισραήλ-Κύπρου είναι μια αντιδραστι-
κή φιλοδοξία της άρχουσας τάξης,
που υπηρετεί με περίσσιο ζήλο η κυ-
βέρνηση των Σαμαροβενιζέλων. Ση-
μαίνει, ουσιαστικά, στήριξη και συμ-
μετοχή σε όλες τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, στή-
ριξη στις σφαγές των Παλαιστινίων
στη Γάζα. 

Όταν ο Τσίπρας ανταλλάσει φιλο-
φρονήσεις με τον Αβραμόπουλο και
μιλάει «γιατί όχι» για συγκλίσεις την
ίδια ώρα που οι ανταγωνισμοί για τα
κοιτάσματα των ΑΟΖ οξύνονται (άλ-
λωστε αυτή ήταν η αφορμή για την
επίσκεψη στο Πεντάγωνο), τότε
στέλνει το μήνυμα ότι ο «άξονας» με
το Ισραήλ θα παραμείνει ανέγγιχτος.

Λέανδρος Μπόλαρης 

Ο Τσίπρας στο Πεντάγωνο, μια ιστορία “σύγκλισης”

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πορεία προς την 3η Συνδιάσκεψη



H άποψή μας Νο 1145, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

Α
κόμη και η συντηρητική Καθημερινή έχει
αναγκαστεί να χαρακτηρίσει το επόμενο
τετράμηνο ως μια περίοδο «Μεταξύ κραχ

και επιβίωσης». Είναι τέτοια η επιδείνωση της οι-
κονομικής εικόνας αλλά και της πολιτικής αστά-
θειας, ώστε οι αστοί σχολιαστές τρώνε τα νύχια
τους. Το εργατικό κίνημα, όμως, έχει καλύτερα
πράγματα να κάνει από το να μαδάει μαργαρί-
τες. Μπορούμε να κάνουμε το Νοέμβρη, τον
πρώτο μήνα αυτού του κρίσιμου τετράμηνου,
μήνα ξεσηκωμού.

Η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου κάνει ό,τι
μπορεί για να συσκοτίσει την εικόνα. Πάρτε για
παράδειγμα το χειρισμό των στρες-τεστ για τις
τράπεζες, όπου οργιάζει η «δημιουργική λογι-
στική». Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής οι τράπεζες
που έχουν ανάγκη ξανά από ανακεφαλαιοποί-
ηση περιλαμβάνουν 9 ιταλικές, 3 ελληνικές και 3
κυπριακές. Οι ελληνικές και οι κυπριακές μαζί
αντιπροσωπεύουν το 45% των νέων κεφαλαίων
που χρειάζονται.

Κι’ όμως, το Έθνος είχε τίτλο ότι «Οι τράπεζες
αφήνουν πίσω το… στρες» και ο Στουρνάρας
έκανε δηλώσεις ότι τα αποτελέσματα είναι κα-
λύτερα από τα αναμενόμενα! Φοβούνται τόσο
πολύ μια νέα δόση πανικού στις αγορές, ώστε
να λένε τα πιο χοντροκομμένα ψέματα.

Δυστυχώς και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ επι-
κρατεί η ταχτική των συγκρατημένων αντιδρά-
σεων. Το κείμενο άποψης της Αυγής της Τρίτης
προτείνει να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο: «Αν
δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο,
θα πούμε ότι, ευτυχώς, οι κεφαλαιακές τους

ανάγκες δεν είναι τόσο σημαντικές όσο θα μπο-
ρούσαν να είναι».

Η αλήθεια, όμως, δεν είναι πενήντα-πενήντα.
Εφτά χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης στις
ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2007 και ενώ έχουν περάσει
πέντε χρόνια γεμάτα μνημόνια και «διασώσεις»
τραπεζών, η μαύρη τρύπα παραμένει και απαιτεί
νέες ανθρωποθυσίες: νέες απολύσεις, νέες ιδιωτι-
κοποιήσεις, νέα σφαγή μισθών και συντάξεων.

Όλα για τους τραπεζίτες
Εδώ βρισκόμαστε. Οι σαμαροβενιζέλοι παρέα

με την Τρόικα θέλουν να αντέξουν σαν κυβέρνη-
ση για να περάσουν νέο Ασφαλιστικό, νέο μι-
σθολόγιο και νέα απελευθέρωση των απολύσε-
ων για να εξασφαλίσουν τη νέα χρηματοδότηση

από την ΕΕ που έχουν ανάγκη οι τραπεζίτες.
Γι’ αυτό ακριβώς και οι απαντήσεις μας δεν

μπορούν να είναι μεσοβέζικες. Πρέπει και μπο-
ρούμε να κάνουμε το Νοέμβρη μήνα ανατροπής. 

Μέσα στην πρώτη βδομάδα, φοιτητές, μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί προχωρούν σε πανεκπαι-
δευτικά συλλαλητήρια στις 6 Νοέμβρη. Και την
επόμενη μέρα, 7 Νοέμβρη, η μαχόμενη ΕΡΤ και
ο Συντονισμός μάς καλούν σε πανεργατικό συλ-
λαλητήριο στο Ραδιομέγαρο. Ακολουθεί το Πο-
λυτεχνείο και αμέσως μετά, στις 27 Νοέμβρη
πανεργατική απεργία.

Να μην αφήσουμε τον Σαμαρά να επιβιώσει
και από αυτή την απάτη. Ξεσηκωμός για να μην
έχουμε νέο Μνημόνιο και για να πάρουμε πίσω
όλα όσα μας λεηλάτησαν με τα προηγούμενα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

Στα 44.220 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τα 7.050 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
τη βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τους Γιάννης Λ., Βασίλη Α., Πέ-
νη Α., Εύη Τ., Βασίλη Χ., Ηλία Σ. που γράφτηκαν
συνδρομητές στην εφημερίδα και όλους και
όλες που ενίσχυσαν προσωπικά: Λέανδρος Μ.
100 ευρώ, Ιωάννα Ι. 80, Αναστασία Κ. 55, από 50
ευρώ Κώστας Β., Γιώργος Π., Αλέξης Α., Πέτρος
Π., Βασιλική Λ., Κώστας Δ., Δημήτρης Χ., Δημή-
τρης Λ. 30, Νίκος Χ. 25, από 20 ευρώ Βασίλης

Κ., Έρση Π., Θάλεια Γ., Στέφανος Μ., Μαρία Β.,
Σπύρος Σ., Θράσος Τ., Μαρία Π., από 15 ευρώ
Ευκλείδης Μ., Ιάσωνας Κ. και Βασίλης Μ., από
10 ευρώ Χρήστος Κ., Γιάννης Π., Βασίλης Μ.,
Παναγιώτα Ε., Γιάννης Σ., Μαρία Γ., από 5 ευρώ
Ιωάννα Ι. και Δημήτρης Β. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που στις εξορμήσεις συγκέν-
τρωσαν 40 ευρώ στο Παίδων Πεντέλης, 20 ευρώ
στη ΔΕΗ Ηρακλείου, 14 ευρώ στην εφορία Κυψέ-
λης, 15 ευρώ στο Δήμο Καλλιθέας, 13 ευρώ στη
ΔΕΗ Συγγρού, 15 ευρώ στο Σισμανόγλειο. 

Έ
να εκατομμύριο διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν το περασμέ-
νο Σάββατο στη Ρώμη, την

πρωτεύουσα της Ιταλίας ενάντια στις
αλλαγές στην εργατική νομοθεσία της
κεντροαριστερής κυβέρνηση του Μα-
τέο Ρέντσι. Ήταν η μαζικότερη εργα-
τική κινητοποίηση από την εποχή της
γιγαντιαίας διαδήλωσης ενάντια στη
δεξιά κυβέρνηση του Μπελουσκόνι το
2002.

Στο στόχαστρο των μεταρρυθμίσε-
ων της κυβέρνησης είναι το "Άρθρο
18" που προστατεύει τους εργαζομέ-
νους από "αναίτιες απολύσεις". Τα μέ-
τρα του Ρέντσι θα κάνουν τις απολύ-
σεις πολύ πιο εύκολες ενώ θα είναι
πια πολύ δύσκολο στους εργαζόμε-
νους που έχουν χάσει τις δουλειές
τους να καταφύγουν στα δικαστήρια.

Απεργίες
Οι κινητοποιήσεις άρχισαν την Πα-

ρασκευή με στάσεις εργασίας στις
συγκοινωνίες -που ανάγκασαν, μετα-
ξύ άλλων, τις αεροπορικές εταιρείες
να ακυρώσουν τις πτήσεις τους από
και προς τα αεροδρόμια της Ιταλίας-
τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τις δη-
μόσιες υπηρεσίες σε πολλές πόλεις.
Οι εργαζόμενοι στην Alitalia και την
Easyjet ετοιμάζονται να κατέβουν ξα-
νά σε απεργία στις 14 Νοέμβρη.

Ο Ρέντσι υποστηρίζει ότι η "απλο-
ποίηση" του κώδικα εργασίας είναι
μονόδρομος αν θέλει η Ιταλία να προ-
σελκύσει επενδύσεις -ένας απαραίτη-
τος όρος, υποτίθεται, για να αντιμε-
τωπίσει την ύφεση. Η ανεργία βρίσκε-
ται, επίσημα, στο 12.6% στην Ιταλία
σήμερα. Η ανεργία των νέων στο
44.2%. Η κυβέρνηση υποστηρίζει,
προκλητικά, ότι το φάρμακο για την
καταπολέμηση της ανεργίας είναι η
μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά ερ-
γασίας -οι απολύσεις δηλαδή. 

Νοέμβρης, μήνας ξεσηκωμού!

“Σεισμός”
στην 
Ιταλία

Ρώμη, Σάββατο 25 Οκτώβρη,
ένα εκατομμύριο στους
δρόμους ενάντια στις
“μεταρρυθμίσεις” Ρέντσι.

Συνέχεια στη σελίδα 19



Σε καταγγελία ενάντια στη συλλογική σύμβαση που υπέ-
γραψαν συνδικαλιστές της ΣΤΑΣΥ χωρίς να έχουν αρμοδιό-

τητα προχώρησε το Σωματείο των εργαζόμενων του ΜΕΤΡΟ.

Το ΣΕΛΜΑ στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα παρακάτω: «Μνημονιακή σύμβαση εργασίας συμ-
φώνησαν να υπογράψουν η διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ με συνδικαλιστές που δηλώνουν αντιμνημονιακοί
κι ότι ανήκουν σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλουν να υπογράψουν, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι
έχουν κερδίσει ήδη δικαστήρια ενάντια στα Μνημόνια. Αυτό εμείς το θεωρούμε ξεπούλημα. Σας
ενημερώνουμε ότι συμφώνησαν να υπογράψουν ΣΣΕ προσπερνώντας τους νόμους σχετικά με την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Ν.1876/1990 που ορίζει ρητά πως μόνο με το επιχει-
ρησιακό σωματείο ΣΕΛΜΑ μπορεί να υπογράψει. 

Ζητάμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο και όσους δηλώ-
νουν ότι είναι ενάντια στα Μνημόνια, τις μνημονιακές συμβάσεις και στηρίζουν το «εργατικό δί-
καιο» να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τους συνδικαλιστές που θέλουν να υπογράψουν σύμ-
βαση μνημονιακή για προσωπικά τους οφέλη».     

Την Τρίτη στις 4 Νοέμβρη θα πραγματοποι-
ηθούν οι εκλογές στο Σύλλογο Εργαζομένων
του νοσοκομείου Αγ.Όλγα για την ανάδειξη αν-

τιπροσώπων για το συνέδριο της ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Το Νυστέρι στηρίζει και συμμετέ-
χει στο ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας

αντίστασης και πάλης μεταξύ άλλων με τους
Δέσποινα Τσατσούλη, Μαργαρίτα Χαϊδή και Βα-
σίλη Κυριάκη.

Κινητοποίηση
στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Το απεργιακό κίνημασελ. 4, Νο 1145
εργατικη αλληλεγγυη

Αύξηση των δυνάμεων της αριστεράς και
κατάρρευση της ΠΑΣΚΕ υπήρξε στις εκλο-
γές του Συλλόγου Εργαζόμενων στις εφο-
ρίες σε Αττική και Κυκλάδες για το ΔΣ και
την Ομοσπονδία. Χαρακτηριστικό των εκλο-
γών ήταν η αύξηση της συμμετοχής. Την
πρώτη θέση κατέλαβε η ΑΣΚΙ που πρόσκει-
ται στο ΣΥΡΙΖΑ με 28,4%. Στους παρακάτω
πίνακες μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα απο-
τελέσματα. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμετείχε και
στήριξε το ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας
Εργαζόμενων που συμμετείχε για δεύτερη
φορά στις εκλογές και εξέλεξε δύο αντιπρο-
σώπους για το συνέδριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ, αλ-
λά δεν κατάφερε να αποσπάσει έδρα στο
ΔΣ του συλλόγου. 

Εκλογές διεξάγονται και στο Σύλλογο
Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας στις 12
Νοέμβρη. Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμετέ-
χει στις εκλογές με υποψήφιους τους: Χρυ-
σόστομο (Μάκη) Γεροντίδη, Μαρία Κων-
σταντινίδου και Κορνηλία Μητριτώνη. 

Η ανακοίνωση που έχει κυκλοφορήσει για
τις εκλογές αναφέρει μεταξύ άλλων: «Eίναι
ώρα να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Οι
αγώνες στα χέρια των εργαζόμενων. Λει-
τουργία των συλλόγων με άμεση δημοκρα-
τία, με αποφασιστικό λόγο στις γενικές συνε-
λεύσεις με άμεσους και ανακλητούς αντιπρο-
σώπους κόντρα στη λογική των «επαγγελμα-
τιών αντιπροσωπευτών». Να παλέψουμε να
αποτρέψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης-ΕΕ-
ΔΝΤ για νέες μειώσεις μισθών και απολύσεις
μέσω της νέας αξιολόγησης που προωθείται
με το νέο μισθολόγιο και το ν. 4250/14.

ΕΜΔΥΔΑΣ

Επιτυχία 
της
Συσπείρωσης

Μεγάλη άνοδο είχε η Συσπείρωση
Αριστερών Μηχανικών (ΣΑΜ, στην
οποία συμμετείχε και η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη), αλλά και οι άλλες αριστε-
ρές παρατάξεις, Αγωνιστική Συνερ-
γασία (ΣΥΡΙΖΑ) και ΔΕΜ (ΚΚΕ), στις
εκλογές της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής για
ΔΣ και αντιπροσώπους στην Ομο-
σπονδία, που έγιναν στις 22 Οκτώ-
βρη. 

Για την ακρίβεια, καταλαμβάνουν
τις πρώτες τρεις θέσεις σε ψήφους
και ποσοστά. Αντίθετα, οι δυνάμεις
της ΕΔΑΚ (πρώην ΠΑΣΚΕ) και της
ΔΑΚΜη (της Νέας Δημοκρατίας) κυ-
ριολεκτικά καταβαραθρώθηκαν. Πρό-
κειται, χωρίς καμιά αμφιβολία, για μια
τεράστια στροφή αριστερά που δεί-
χνει και τη διάθεση που υπάρχει
στους χώρους του δημοσίου και
στους μηχανικούς ειδικότερα.

Η δεύτερη σημαντική διαπίστωση
από τα αποτελέσματα είναι η επανα-
συσπείρωση των μηχανικών του δη-
μοσίου στο σωματείο τους. Είναι αλή-
θεια ότι με την κατάργηση από τις
μνημονιακές κυβερνήσεις των επιδο-
μάτων που έπαιρναν οι μηχανικοί δη-
μόσιοι υπάλληλοι, τα τελευταία τέσ-
σερα χρόνια, υπήρξε μια τάση απο-
συσπείρωσης με αποτέλεσμα το σω-
ματείο να κινδυνεύει μέχρι και με διά-
λυση λόγω των οικονομικών προβλη-
μάτων. Στην πραγματικότητα, τους
τελευταίους μήνες η ΕΜΔΥΔΑΣ σχε-
δόν «επανιδρύθηκε», μέσα από μια
προσπάθεια επανεγγραφής των συ-
ναδέλφων. Αναμφισβήτητα, στην επι-
τυχία αυτής της προσπάθειας έπαιξε
ρόλο το γεγονός ότι πρωτοστάτησε
στην οργάνωση της απεργίας-απο-
χής από την «αξιολόγηση» του Μη-
τσοτάκη.

Το μόνο αρνητικό σημείο είναι ότι
οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς (της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) κατέβη-
καν για μια ακόμα φορά διασπασμέ-
νες ανάμεσα στη Συσπείρωση (ΣΑΜ)
και την Αριστερή Παρέμβαση (ΑΠ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των
εκλογών:

Για ΔΣ: ΑΣ 37,43 % (29,73 το 2012)
έδρες 4, ΣΑΜ 19,54 (15,01) έδρες 2,
ΔΕΜ 13,66 (10,52) έδρες 2, ΕΔΑΚ
12,82 (23,99) έδρες 2, ΔΑΚΜη 12,43
(16,41) έδρες 1, ΑΠ 4,10 (4,34).

Για την Ομοσπονδία: ΑΣ 35,01%
(29,92) αντιπρόσωποι 11, ΣΑΜ 21,66
(15,82) αντ. 7, ΔΕΜ 13,90 (10,38) αντ.
4, ΕΔΑΚ 12,67 (22,66) αντ. 4, ΔΑΚΜη
11,85 (16,63) αντ. 3, ΑΠ 4,90 (4,27)
αντ. 1.

Κώστας Πίττας, γραμματέας Ομο-
σπονδίας ΥΠΑΝ, μέλος της ΣΑΜ

EΦΟΡΙΕΣ

Ενίσχυση
της αριστεράς

H
ΠΟΕ-ΟΤΑ συνεχίζει την απεργία-αποχή
από όλες τις διαδικασίες που αφορούν
την «αξιολόγηση» μετά από νέα απόφα-

ση της Εκτελεστικής της Επιτροπής. 

Παράλληλα, οργανώνει κινητοποίηση την Τε-
τάρτη 29 Οκτώβρη, στις 8πμ στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης, όπου καλεί όλους τους συλλό-
γους μέλη της του Νομού, να παραβρεθούν για
να μπλοκάρουν για μια ακόμα φορά τους ελεγ-
κτές του Σώματος Δημόσιας Διοίκησης. 

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τον Δήμαρχο Μπουτά-
ρη, αφού με δηλώσεις του επιχείρησε να τρομο-
κρατήσει τους εργαζόμενους λέγοντας πως ο
έλεγχος των συμβάσεων θα γίνει «ακόμα και με την
παρουσία του Εισαγγελέα και της Αστυνομίας». 

Κινητοποίηση στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ορ-
γάνωσαν οι εργαζόμενοι του Δήμου Κερατσινί-
ου την Πέμπτη 23 Οκτώβρη. 27 από τους εργα-
ζόμενους απειλούνται με απόλυση παρά το ότι

είχαν υπογράψει σύμβαση αορίστου χρόνου.

Παρέμβαση

Οι εργαζόμενοι παρά την καταρρακτώδη βρο-
χή συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Νο-
βοτέλ που γινόταν η συνεδρίαση και μπήκαν με
συνθήματα μέσα στην αίθουσα. Απαίτησαν από
την ΚΕΔΕ και τους δημάρχους να σταθούν στο
πλευρό των εργαζόμενων και να μην συνεργα-
στούν με την κυβέρνηση που προσπαθεί να πιά-
σει τον στόχο των μνημονιακών απολύσεων. 

Αντίστοιχη κατάσταση με το Κερατσίνι υπάρ-
χει και στο Δήμο Ασπροπύργου. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ
χρειάζεται να προχωρήσει σε συντονισμό των
αγώνων και σε κάλεσμα για απεργία ενάντια
στις απολύσεις. Η απεργία-αποχή είναι βοηθητι-
κή, αλλά δεν φτάνει για να ανατραπεί η αντερ-
γατική «αξιολόγηση» και οι επερχόμενες απολύ-
σεις. 

ΜΕΤΡΟ-ΣΤΑΣΥ

Eκλογές στους Δασκάλους...
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκλογές σε πολλούς

Διδασκαλικούς Συλλόγους. Παρακάτω δημοσι-
εύουμε τα αποτελέσματα από το Σύλλογο Δα-
σκάλων «Γ. Σεφέρης» και από το Σύλλογο Δα-
σκάλων Ξάνθης. Στις παρενθέσεις είναι τα περ-
σινά νούμερα σε ψήφους και έδρες. 

Στον «Σεφέρη» ψήφισαν 740 δάσκαλοι (735).
Η ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) πήρε 353 (388) ψήφους και 4
έδρες (5). Η ΑΚΣΥΑ πήρε 154 και 2 έδρες. Η

ΑΣΕ (Παρεμβάσεις) πήρε 102 (118) και 1 έδρα
(1), ενώ η ΔΑΚΕ έπεσε στις 75 ψήφους (113)
και έχασε την έδρα της (1). Από τις Παρεμβά-
σεις στο ΔΣ εκλέχτηκε ο Οδυσσέας Μουτάφης. 

Στην Ξάνθη ψήφισαν 636 (653). Η ΔΑΚΕ πήρε
238 ψήφους (247) και 3 έδρες (3), η Αυτόνομη
Παρέμβαση πήρε 194 (190) και 2 έδρες (2), η
ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) πήρε 83 (72) και 1 έδρα (1) και η
ΔΗ.ΣΥ. 76 ψήφους (80) και 1 έδρα (1). 

... και στο Αγία Όλγα

«Nαι στο 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, Όχι μέσα στο Μπαρουτάδικο» διεκδικεί με προκήρυξη που
διακινεί το Ρήγμα στα Δυτικά. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του: “Το Ρήγμα στα Δυτικά κα-
ταγγέλλει τις δημοτικές παρατάξεις αλλά και τη σημερινή διοίκηση της Ανάπλασης που με την εμ-
μονή της στην κατασκευή ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ του Β/Σ – ο σταθμός, συμφωνούμε, είναι έργο απο-
λύτως απαραίτητο - ταυτίζεται με αντιδραστικές επιλογές μεγάλων συμφερόντων». 

«Δεν θα επιτρέψουμε οι λαϊκές ανάγκες να μπουν σε ζυγαριά, δεν θα μπούμε στην λαϊκίστικη
λογική ‘Πράσινο ή Βρεφονηπιακός Σταθμός’. Θέλουμε και τα δύο χωρίς κανένα συμβιβασμό και
τα θέλουμε ΤΩΡΑ» καταλήγει. Το πρωί της Τετάρτης 29/10, κάτοικοι της περιοχής καλούσαν σε
περιφρούρηση για να μην μπουν οι μπουλντόζες. 

Καλούν σε νέα απεργία ενάντια στην κα-
τάργηση της Κυριακάτικης αργίας στις 2/11,
και συγκέντρωση στις 11πμ στην Ερμού.

Εμποροϋπάλληλοι

ΡΗΓΜΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ



Πανεργατική Απεργία 27 Νοέμβρη

Το απεργιακό κίνημα Νο 1145, σελ. 5
εργατικη αλληλεγγυη

24ωρη απεργία πραγματοποιήθηκε στην Forthnet - Νetmed την Παρασκευή
24 Οκτώβρη. Οι εργαζόμενοι οργάνωσαν περιφρουρήσεις στα κτίρια της εται-
ρίας και σε ανακοίνωση του το Σωματείο αναφέρει ότι «απευθύνει θερμό αγω-
νιστικό χαιρετισμό στις εκατοντάδες συναδέλφισσες και συναδέλφους που
έκαναν δική τους υπόθεση την απεργία στις 24 Οκτώβρη. Με τη μαζική συμ-
μετοχή και συμβολή μας στην οργάνωση της απεργίας και της περιφρούρη-
σης, δώσαμε ηχηρή απάντηση στους σχεδιασμούς και στον απεργοσπαστικό
μηχανισμό που έβαλε σε εφαρμογή η εργοδοσία».

Τα βασικά αιτήματα της απεργίας ήταν η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβα-
σης, να σταματήσει η εντατικοποίηση της δουλειάς, να υπάρχουν ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας και μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους.

Γ
ενική Απεργία στις 27 Νοέμβρη καλούν
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Μετά από πολλές ανα-
βολές υπάρχει η ευκαιρία να συντονι-

στούν οι εργατικές αντιστάσεις που συνεχίζουν
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Η ΓΣΕΕ ήθελε να γίνει η απεργία τον Δεκέμ-
βρη, την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού.
Η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ πατώντας πάνω σε αυτή
την αδράνεια μετέθετε την απόφαση για απερ-
γιακή κινητοποίηση από μήνα σε μήνα. 

Όμως, η πίεση και στις δύο Ομοσπονδίες
ήταν διπλή. Από τη μία είναι η συνέχεια των επι-
θέσεων από τη μεριά της κυβέρνησης. Όσα ψέ-
ματα και αν είπε ο Σαμαράς και οι βουλευτές
του κατά τη διάρκεια της ψήφου εμπιστοσύνης
στη Βουλή, η πραγματικότητα είναι ότι έρχονται
νέα μέτρα. Έχουν υποσχεθεί στην Τρόικα ότι
θα συνεχίσουν με τις απολύσεις, ενώ ετοιμά-
ζουν νέο Μνημόνιο για να πάρουν νέο δάνειο.

Από την άλλη υπάρχει η πίεση από τα κάτω.
Σε κανένα σημείο του προηγούμενου διαστή-
ματος δεν έπαψαν οι αγώνες. Στο δημόσιο έγι-
νε ξεσηκωμός ενάντια στην «αξιολόγηση», που
είναι το εργαλείο για τις απολύσεις. Στα νοσο-
κομεία, στα σχολεία, στους δήμους. Κανένας
χώρος δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια πα-
ρά την άρνηση των ηγεσιών να πάρουν πρωτο-
βουλίες κλιμάκωσης και συντονισμού. Οι διαθέ-
σιμοι είτε είναι οι Καθαρίστριες, είτε είναι οι
Σχολικοί Φύλακες, είτε είναι οι εκπαιδευτικοί,
όλοι συνεχίζουν.

Καθημερινές κινητοποιήσεις

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν καθημερινές
κινητοποιήσεις για την απλήρωτη εργασία, για
απολύσεις, για τη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων (μόνο αυτή τη βδομάδα Βιβλιοσυνερ-
γατική, Forthnet). 

Μπροστά μας έχουμε την πανεκπαιδευτική
κινητοποίηση στις 6/11 όπου φοιτητές, μαθη-
τές και εκπαιδευτικοί θα συντονιστούν. Την
επόμενη μέρα στις 7/11 με αφορμή τη συμπλή-
ρωση του ενός χρόνου από την επέμβαση των
ΜΑΤ στην ΕΡΤ υπάρχει το συλλαλητήριο που
καλούν οι εργαζόμενοι έξω από το Ραδιομέγα-
ρο της Αγίας Παρασκευής (περισσότερα στις
σελίδες 10-11). 

Η Πανεργατική Απεργία στις 27/11 έχει όλα
τα φόντα να είναι τεράστια. Ο Συντονισμός
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες
ετοιμάζει υλικό για να το διακινήσει σε όλους
τους χώρους, βάζει την κατεύθυνση να γίνουν
παντού γενικές συνελεύσεις και να οργανωθεί η
ίδια η μέρα της απεργίας με περιφρουρήσεις.
Επίσης, το Συντονιστικό των Νοσοκομείων συνε-
δριάζει την Τετάρτη 29/10 στις 6μμ στον Άγιο
Σάββα με θέμα την οργάνωση της απεργίας. 

Η επιτυχία της απεργίας θα βάλει πίεση στις
ηγεσίες των συνδικάτων για κλιμάκωση. Σίγου-
ρα θα βάλει συγκεκριμένα την πίεση για Γενική
Απεργία την ημέρα που θα ψηφίζεται ο προϋπο-
λογισμός-σφαγείο στη Βουλή τον Δεκέμβριο. 

Η απεργιακή σύγκρουση είναι η μόνη που
μπορεί να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους
και στη νεολαία ότι θα ξεφορτωθούν την κυ-
βέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου που έχει μείνει χω-
ρίς στηρίγματα και εναλλακτική λύση.

Nεκ. Δ.

ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

FORTHNET

Νέα 24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
της Βιβλιοσυνεργατικής, την Παρασκευή 24 Οκτώβρη. Ορ-
γάνωσαν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας
στη Σταδίου, όπου γινόταν η τριμερής συνάντηση ανάμεσα
στην εργοδοσία, το υπουργείο και αντιπροσωπεία των ερ-
γαζόμενων. 

«Όχι στην κοροϊδία και τον εμπαιγμό, να καταβληθούν τα
δεδουλευμένα 5 μηνών» έγραφε το πανό των εργαζόμενων,
ενώ πολύς κόσμος παρά τη δυνατή βροχή σταματούσε για
να ρωτήσει τι συμβαίνει στο εργοστάσιο ή να πει μια κου-
βέντα συμπαράστασης. Από την ντουντούκα γίνονταν ανα-
κοινώσεις που εξηγούσαν ότι η εργοδοσία ρίχνει την ευθύ-
νη για τις δικές της επιλογές πάνω στους εργάτες, ενώ κα-
λούσαν σε συμπαράσταση άλλα σωματεία και κλάδους που
αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης οι εργαζόμενοι
κατήγγειλαν την εργοδοσία αφού ηθελημένα είχε στείλει
εκπρόσωπο, ο οποίος δεν ήταν νόμιμος. Ακόμα και το
υπουργείο αντέδρασε και ζήτησε στην επόμενη συνάντηση
να υπάρχει νόμιμος εκπρόσωπος και να κατατεθεί από την
πλευρά της εργοδοσίας σχέδιο για το πώς και πότε θα απο-
πληρωθούν τα δεδουλευμένα και πως θα παραμείνει ανοι-
χτό το εργοστάσιο.

Αυτά είναι και τα βασικά αιτήματα των εργαζόμενων που
δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα παρά τα ψέματα και
τις πιέσεις που βάζει η διοίκηση της εταιρίας. Νέα τριμερής
συνάντηση ορίστηκε για τις 3 Νοέμβρη ξανά στο υπουργείο
Εργασίας.   

Οι Χαλυβουργοί είναι εδώ! Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο οργανώνουν
λαϊκό γλέντι οικονομικής ενίσχυσης με αφορμή την συμπλήρωση τριών χρό-
νων από την έναρξη της μεγάλης απεργίας στη Χαλυβουργία. Το γλέντι θα γί-
νει στις 31 Οκτώβρη στις 7.30μμ στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας. 

Η Επιτροπή Αγωνιστών Απολυμένων Χαλυβουργών Ασπροπύργου αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα στο κάλεσμα της: «Χαλυβουργία 31/10/2011. Ημέρα που άρ-
χισαν οι απολύσεις εργατών στην Χαλυβουργία στον Ασπρόπυργο. Οι εργά-
τες δεν δίστασαν και εφάρμοσαν την ομόφωνη απόφαση της τελευταίας Γ.Σ.
του ταξικού τους σωματείου, την ΑΠΕΡΓΙΑ. Από εκείνη την μέρα και για 272
μέρες ήταν ακοίμητοι φρουροί του δικαιώματός τους για μεροκάματο για
ΟΛΟΥΣ με πλήρη δικαιώματα…Οι χαλυβουργοί είναι ΕΔΩ!! Και παλεύουν ακό-
μα, μεταδίδοντας τον ταξικό αγώνα που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν.

Με την ευκαιρία των 3 χρόνων από την έναρξη του ηρωικού αγώνα τους,
κάνουν πλατύ κάλεσμα σε όλους για ένα Λαϊκό Γλέντι. Για να θυμηθούμε, να
ανταμώσουμε, για να κάνουμε σχέδια για ένα Μέλλον που θα είναι για μας και
τα παιδιά μας!».

Από τη Γενική Απεργία στις 9 Απρίλη

Οι εργαζόμενοι της Βιβλιοσυνεργατικής
έξω από το υπουργείο Εργασίας, 24/10

Από την περιφρούρηση στην Forthnet στον Ταύρο, 24/10



Μ
ε λένε Τζαμάλ, 34 χρονών
και είμαι από την Αλγερία.
Είμαι 4 χρόνια στην Ελλάδα

και τα μισά τα έχω περάσει μέσα
στη φυλακή επειδή δεν είχα χαρτιά.
Ήταν Δευτέρα 7 Γενάρη του 2013
λίγες μέρες πριν το συλλαλητήριο
στις 19 Γενάρη που οργανώναμε να
έρθουμε Αθήνα, όταν με πιάσανε
στο Φάρο της Πάτρας. Ήταν η 2η
επιχείρηση Ξένιος Δίας. Καθόμουν
σε ένα παγκάκι με την κιθάρα που
μόλις είχα αρχίσει να μαθαίνω.

Μου ζητήσανε χαρτιά. Τους έδω-
σα αυτό που είχα και είχε λήξει. Μου
είπανε έλα μαζί και θα δούμε. Απάν-
τησα πως ξέρω τι είναι ο Ξένιος Δίας
και δεν θα ξεμπλέξω εύκολα, όπως
και έγινε. Στο αστυνομικό τμήμα
έκατσα τρεις μέρες και εκεί, με τη
βοήθεια των συντρόφων από την
ΚΕΕΡΦΑ, έκανα αίτηση για άσυλο
αλλά μου είπαν πως δεν μπορούσαν
να με αφήσουν γιατί είχαν στείλει το
όνομά μου στην Κόρινθο. Πήγαινε
και θα τα βρεις εκεί, μου είπαν. Και

έτσι έπεσα στην τρύπα γιατί αυτοί
ήθελαν να γεμίσουν τις φυλακές.

Παρασκευή 11 Γενάρη έφτασα
στο στρατόπεδο. Εκεί στην αρχή
ήταν πολύ χάλια. Ήμασταν 70-80
άτομα σε κάθε θάλαμο, σε διώροφα
κρεβάτια. Οι τουαλέτες ήταν πολύ
χάλια. Δεν είχαν πόρτες, χωρίς νερό
ζεστό και κάναμε μπάνιο μέσα στο
κρύο. Ζεστό νερό είχαμε μόνο στο
τέλος, τους τελευταίους 4-5 μήνες.

Το πρωί μας δίνανε ένα κέικ που
ήταν πραγματικά το μοναδικό φαγη-
τό που τρωγότανε. Μερικές φορές
λάτρεψα αυτό το κέικ. Το φαγητό

ήταν τραγικό. Κολλημένα μακαρόνια
ή ρύζι και άψητο κοτόπουλο, τέτοιο
που μερικές φορές τρώγαμε μόνο
το ψωμί. Τόσο χάλια. Χωρίς τσιγάρα,
χωρίς καφέ, χωρίς κάρτα να μιλή-
σεις με την οικογένειά σου για μεγά-
λο χρονικό διάστημα.

Αλληλεγγύη 

Η αλληλεγγύη μέσα εκεί ήταν το
σημαντικότερο πράγμα. Στην αυλή
βγαίναμε μια ώρα το πρωί, μια ώρα
το απόγευμα. Τον τελευταίο καιρό
άλλαξε, δυο ώρες το πρωί, δυο το
απόγευμα. Από την αστυνομία είδα
βία, είδα να χτυπάνε και να βρίζουν
σαν χρυσαυγίτες. Όμως είδα και
αστυνομικούς που δεν ήθελαν να γί-
νουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα.

Είχαμε ένα παιδί από Τυνησία που
ήταν στη Γαλλία, τον έστειλαν πίσω
και εκεί τον έπιασε η αστυνομία και

τον έφερε στην Κόρινθο. Μόλις του
ανακοίνωσαν πως θα κάτσει μέσα
παραπάνω από 12 μήνες τότε αυτός
τρελάθηκε και πήγε να αυτοκτονή-
σει. Το ίδιο και ένα άλλο παιδί που
πήδηξε από την ταράτσα και έσπασε
τα πόδια του.

Γίνανε και κάποιες απεργίες πεί-
νας. Στην αρχή δεν συμμετείχαν
όλοι. Κάποια στιγμή άρχισαν να συμ-
μετέχουν και οι Πακιστανοί που ήταν
οι περισσότεροι και είχαν δύναμη.
Εκεί για κάποιες μέρες άρχισαν να
παίρνουν αποτυπώματα και να αφή-
νουν κάποιους. Είχα ένα φίλο τον
Αμίν που τον έπιασαν στον πρώτο
Ξένιο Δία και ενώ βγήκε μετά από 18
μήνες, τώρα, την προηγούμενη
εβδομάδα που μιλάμε τον ξαναέπια-
σαν και τον ξαναέστειλαν πίσω.

Εγώ βγήκα μετά από 18 μήνες και
4 μέρες. Μας πήραν με λεωφορείο,

πήγαμε στην Κατεχάκη, μας πήραν
αποτυπώματα και δώσαμε συνεντεύ-
ξεις. Έκανα αίτηση ασύλου. Μας λέ-
γανε πως ή θα μείνουμε μέσα ή θα
μας στείλουν πίσω στις χώρες μας ή
θα κάνουμε αίτηση ασύλου. Ακόμα
ήμασταν κρατούμενοι. Μας γύρισαν
στο στρατόπεδο και την ίδια μέρα
μας έδωσαν ένα χαρτί και μας είπαν
να πάμε να κάνουμε χαρτιά.

Νομίζω πως αυτούς τους 18 μή-
νες που έμεινα μέσα είναι σαν να
μου κλέψανε τη ζωή και τα όνειρα.
Είναι πολύ άσχημο. Εγώ πιστεύω
πως θα πληρώσουν όλοι αυτοί που
έκαναν όλα αυτά. Λυπάμαι πραγμα-
τικά που υπάρχουν τέτοια μέρη στην
Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το φαΐ τα
φάρμακα, ο τρόπος ζωής, αλλά το
χειρότερο είναι το γιατί είμαστε εκεί.
Ολοι αυτοί που ήμασταν μέσα, άλ-
λος που πήγαινε στη δουλειά του, ή
να πάρει ψωμί κλπ δεν είχαν κανένα
λόγο να πάνε φυλακή. 

“Μας κλέβουν τη ζωή και τα όνειρα”

Το αντιρατσιστικό καισελ. 6, Νο 1145
εργατικη αλληλεγγυη 

Μ
ε πιάσανε στις 5 Οκτώβρη του 2012
στην πλατεία Κάνιγγος και με πήγανε
στο ΑΤ Ομόνοιας, μετά στο Αλλοδα-

πών στην Πέτρου Ράλλη και το ίδιο βράδυ
στην Αμυγδαλέζα. Εκεί μας βάλανε σε προκάτ
σπίτια που σε κάθε ένα μένανε 8 άτομα, 4 σε
κάθε δωμάτιο, σε διώροφα κρεβάτια. Κάθε 10
τέτοια σπίτια, τα λέγανε πτέρυγες, με σύρμα-
τα και στη μέση και υπήρχε ένα προαύλιο
όπου βγαίναμε από δυο ώρες πρωί και από-
γευμα. Όλη την υπόλοιπη μέρα ήμασταν μέσα
κλειδωμένοι.

Το πρωί γύρω στις 5:30-6 την ώρα που άλ-
λαζαν βάρδια οι αστυνομικοί, μας ξυπνούσαν
με φωνές για να μας μετρήσουν. Ειδικά στην
αρχή η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε
μέρα που πέρναγε, κράταγα ημερολόγιο.
Ήταν και ένα τρόπος για να περνάει η μέρα.
Τους πρώτους 5 μήνες δεν μπορούσα να μιλή-
σω με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τη μητέ-
ρα και τον πατέρα μου. Δεν είχα κανέναν απ’
έξω να μου φέρνει πράγματα, λεφτά, κάρτες
και ρούχα. Όταν πρωτοπήγαμε μέσα, έπρεπε
να τα βρούμε όλα από την αρχή. Παπούτσια,
ρούχα, όλα. Και φυσικά το φαΐ. Το φαΐ ήταν
πάρα πολύ άσχημο στην Αμυγδαλέζα. Και δεν
ήταν μόνο αυτό. Με το φαΐ μας τιμωρούσαν
όλους. Ένα παιδί έκανε κάτι λάθος, όλοι μαζί
την πληρώναμε και δεν τρώγαμε. Έμεινα 45 κι-
λά μέσα στη φυλακή.

Μου δώσανε ένα χαρτί να υπογράψω. Ζήτη-
σα να είναι στα αγγλικά αλλά δεν μου έφεραν.
Μου είπαν πως άμα υπογράψω μετά από τρεις
μήνες θα μου δώσουν κόκκινη κάρτα. Μετά
από τρεις μήνες δεν με άφησαν. Όταν ρώτη-
σα, μου είπαν πως άλλαξε ο νόμος και θα μεί-
νουμε μέσα για 6 μήνες. Μετά τους 6μήνες
μου είπαν πως θα μείνω άλλους τρεις μήνες
μέσα. Και μετά άλλους τρεις.

Ενός παιδιού πέθανε ο πατέρας του και το

έμαθε 22 μέρες μετά γιατί δεν μπορούσε να
επικοινωνήσει. Υπήρχαν αστυνομικοί που βοη-
θούσαν, αλλά πάρα πολλοί αστυνομικοί μίλα-
γαν για τη Χρυσή Αυγή, φώναζαν, χτυπούσαν
τους μετανάστες. Ένα παιδί έφαγε σαμπουάν
για να αυτοκτονήσει. Δίπλα μου, μπροστά στα
μάτια μου. Η αστυνομία τον άφησε έτσι εκεί.

Έχω πρόβλημα με τα μάτια μου. Ζήτησα να
πάω σε νοσοκομείο. Την Πέμπτη 27 Ιούνη
2013 με μετέφεραν στο αεροδρόμιο. Εκεί έφα-
γα πολύ ξύλο. Θέλανε να με στείλουν πίσω και
εγώ δεν ήθελα. Με βάλανε μέσα σε ένα δωμά-
τιο και με χτυπήσανε. Μου κάνανε ηλεκτρο-
σόκ, αλλά εγώ δεν υπέγραψα χαρτί. Το βράδυ
με μετέφεραν στο κρατητήριο στο Ελληνικό

που έμεινα 3 μήνες και 5 ημέρες περίπου. Ήρ-
θαν ο Τζαβέντ Ασλάμ και ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου στο Ελληνικό και με είδαν. Είχα πρησμένο
όλο μου το κεφάλι, αίμα παντού, τα μάτια μου
μαύρα, το σώμα μου με ηλεκτροσόκ. Δεν μπο-
ρούσα να φάω για βδομάδες. Όλα αυτά τα
έχω γράψει στο ημερολόγιο. Ήθελα να θυμά-
μαι πόσο δύσκολη ήταν η ζωή μέσα στη φυλα-
κή. Πραγματικά κατάλαβα πόσο μεγάλη βοή-
θεια είναι η Πακιστανική Κοινότητα για εμάς.
Από τότε άρχισα να καταλαβαίνω πως υπάρχει
και άλλος κόσμος έξω και βοηθάει.

Μετά με στείλανε ξανά πίσω Αμυγδαλέζα.
Και τώρα είμαι έξω από τις 5 Απρίλη 2014.
Μου είπαν πως τελείωσε το 18μηνο και μου

έδωσαν χαρτί για ένα μήνα, που πλέον έχει λή-
ξει. Ζητάω να μου δώσουν κόκκινη κάρτα και
δεν μου δίνουν. Τώρα πάλι είμαι παράνομος.
Ο, τι ώρα με πιάσουν θα ξαναγυρίσω πίσω
στην Αμυγδαλέζα γιατί δεν μου δίνουν κόκκινη
κάρτα. Γι' αυτό δεν βγαίνω από το σπίτι. Δεν
πάω ούτε στη δουλειά μου στην πλατεία Κά-
νιγγος, το αφεντικό μου λέει να πάω, αλλά φο-
βάμαι.

Όσοι δεν μίλησαν πήραν και χαρτιά, όσοι μι-
λάνε φοβάμαι πως θα τους κυνηγήσουν και
δεν θα μπορέσουν να πάρουν ποτέ χαρτιά. Σε
όλα τα παιδιά που βγήκαν έξω τους έδωσαν
κόκκινη κάρτα, σε μένα ό,τι και να κάνω, ακό-
μα και μέσω της κοινότητας ή της ΚΕΕΡΦΑ,
δεν μου δίνουν τίποτα.

Πριν έρθω εδώ το σκέφτηκα πολύ. Η ζωή
εκεί που ζούσα στο Κασμίρ ήταν πολύ δύσκο-
λη. Ζητάω να πάρω χαρτιά, να μπορώ να δου-
λέψω, να έχω μια κανονική ζωή. Έδωσα 7.000
ευρώ και δεν μπορώ να ξεπληρώσω αν δεν
δουλέψω. Είμαι 35 χρονών. 14 χρονών πήγα
σχολείο. Ξέρω καλά τι είναι η ζωή. Είμαι μά-
στορας. Φτιάχνω κινητά, λαπ-τοπ, i-phone,
δουλεύω πολύ για να στέλνω λεφτά στη γυναί-
κα μου και το παιδί μου.

Ο Τζαμάλ και ο Νταούντ μίλησαν 
στον Κυριάκο Μπάνο

Μαρτυρίες
μεταναστών
από τα
στρατόπεδα
συγκέντρωσης

Τζαμάλ, από την Αλγερία

Νταούντ, από το Κασμίρ

Διαδήλωση ενάντια στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας στις 14/09/2013

•Απορρίφθηκαν χωρίς περαιτέρω εξέταση
οι μηνύσεις που είχε υποβάλει ο Νταούτ εναν-
τίον των αστυνομικών που τον βασάνισαν με
ξύλο και ηλεκτροσόκ στα κρατητήρια του αε-
ροδρομίου τον Ιούνη του 2013. Όπως καταγ-
γέλλει η Πακιστανική Κοινότητα, η ΕΛ.ΑΣ. αρ-
νείται συστηματικά να διερευνήσει τα πολλα-
πλά κρούσματα ρατσιστικής συμπεριφοράς
που έχουν καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια.
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εργατικη αλληλεγγυη

•� Την Τρίτη 21 Οκτώβρη, ομάδα αστυνομικών της ΔΙΑΣ
αποφάσισε να «ελέγξει» ανθρώπους που περίμεναν στην ου-
ρά του συσσιτίου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης
Αστέγων του Δήμου Αθήνας με προκλητικό και «τσαμπουκαλί-
δικο» τρόπο.

Οπως κατήγγειλε η Ιωάννα Σωκελιάδου αφού προσήγαγαν
ένα μετανάστη που δεν είχε χαρτιά μαζί του, η ίδια λογομάχη-
σε με τον αστυνομικό που της ζητούσε τα χαρτιά της και για
να μην χάσει τη σειρά της, του έδωσε όλο το τσαντάκι της και
του είπε «εγώ μπαίνω μέσα για να πάρω τη μερίδα μου». Ένας
δεύτερος αστυνομικός την έβριζε με χυδαίο τρόπο. Στάθηκε
άτυχος διότι λίγα λεπτά μετά παραβίασε το κόκκινο φανάρι
και χτύπησε σε διερχόμενο ταξί στην οδό Πειραιώς…

Η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας κάλεσε το Δημοτικό
Συμβούλιο Αθήνας να καταδικάσει και να εμποδίσει τέτοιου εί-
δους πρακτικές από την ΕΛ.ΑΣ.

�• Την Πέμπτη 30 Οκτώβρη δικάζεται στο Μονομελές
Πλημ/κείο (κτίριο 2, Ευελπίδων) ο νεοναζί βουλευτής της Χ.Α
Κουκούτσης με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης
κατ’ εξακολούθηση.

Στις 24 Αυγούστου του 2012 ο Κουκούτσης είχε επιτεθεί
στο προαύλιο χώρο της Βουλής εναντίον αντιπροσωπείας της
Πακιστανικής Κοινότητας, της ΚΕΕΡΦΑ και της βουλευτίνας
του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου που κατέθεταν ψήφισμα της μεγά-
λης αντιρατσιστικής συγκέντρωσης που γινόταν την ίδια ώρα.
Ο Κουκούτσης αφού επιτέθηκε με αισχρές βρισιές, δύο μέρες
αργότερα στις 26/8/12, σε δελτίο τύπου του πολιτικού του
γραφείου “ισχυρίστηκε και διέδωσε ότι «ο βουλευτής της Χ.Α
Δ. Κουκούτσης πέταξε με τις κλωτσιές από το ελληνικό κοινο-
βούλιο τον εμπρηστή και όχι μόνο της Μαρφίν, αρχηγό της
Ανταρσίας Κωνσταντίνου»”!

•� Πρόκληση αποτελεί η πέμπτη κατά σειρά
αναβολή της δίκης των εργοδοτών και βασανι-
στών του Αιγύπτιου Ουαλίντ Ταλέμπ από το Τρι-
μελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά.

Πρόκειται για τον εργάτη που αφού βασανίστη-
κε άγρια βρέθηκε αλυσοδεμένος στη Σαλαμίνα το
2012. Παρά το αντίθετο αίτημα των δικηγόρων, η
δίκη αναβλήθηκε ξανά για τον Μάρτιο 2015, λόγω
«έλλειψης διερμηνέα», ενώ οι δράστες εξακολου-
θούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι.

• «Παραμένοντας πιστός στις αρχές μου για
καμία διευκόλυνση στο νεοναζιστικό μόρφωμα
της Χρυσής Αυγής και στην παράταξή του στο
Δήμο της Αθήνας, της οποίας επικεφαλής είναι ο
έγκλειστος στο Κορυδαλλό Κασιδιάρης, είμαι αν-
τίθετος σε κάθε συμμετοχή της παράταξης αυτής
σε διαπαραταξιακές επιτροπές. Πολύ περισσότε-
ρο βέβαια αν το επιτρέψει η πλειοψηφία, δεν μπο-
ρώ να συμμετέχω...» δήλωσε ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου δημοτικός σύμβουλος Αθήνας. 

Όπως κατήγγειλε μέσα στο δημοτικό συμβού-
λιο «ούτε για λάθoς να μηv συμπεριληφθεί ξανά
νεoναζί σύμβoυλoς σε διαπαραταξιακές επιτρo-
πές τoυ Δήμoυ Αθήvας. Ο νoώv νoείτω. Μoυ ήρθε
ένα χαρτί για τo Απoτεφρωτήριo, τo oπoίo είχε
μέσα τoν φυλακισμένo νεoναζί. Λάθoς ήταν, έφυ-
γε αυτό τo όνoμα. 70 χρόνια μετά τo Άoυσβιτς εί-
ναι ανατριχιαστικό να βλέπεις νεoναζί σε διαπα-
ραταξιακές επιτρoπές για τo oτιδήπoτε. Πόσο
μάλλoν για ένα απoτεφρωτήριo…»

Αντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση καλούν το

Σάββατο 1 Νοέμβρη στις 5πμ στο σταθμό ΗΣΑΠ του Νέ-

ου Ηράκλειου φορείς και συλλογικότητες ενάντια στην

πρόκληση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να πραγματο-

ποιήσουν φασιστοσύναξη.

Η απόφαση πάρθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε την Δευτέρα 27 Οκτώβρη στο στέκι δημοτικής κί-
νησης Ρήξη και Ανατροπή στο Νέο Ηράκλειο και συμμε-
τείχαν η KΕΕΡΦΑ, η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Φορέ-

ων και Συλλογικοτήτων Βορείων Προαστίων, η ΟΡΜΑ,
δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη από τις παρατάξεις Ρήξη
και Ανατροπή στο Ηράκλειο, Δίκτυο Πολιτών Ηρακλείου
Αττικής, Εκτός των Τειχών στο Μαρούσι, Εκτός Σχεδίου

Νέας Ιωνίας, αντιφασίστες και αντιφασίστριες.
Τέσσερις μήνες μετά το κλείσιμο των γραφείων-ορμη-

τήριο της Χ.Α “Βορείων Προαστίων” στο Νέο Ηράκλειο
και δύο μόλις βδομάδες μετά το κλείσιμό τους και στο
Μαρούσι, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής με αφορμή τον
ένα χρόνο από τον θάνατο των Καπελώνη-Φουντούλη

επιχειρούν να ξανασπείρουν τον τρόμο της φασιστικής
και ρατσιστικής βίας στις γειτονιές τις οποίες κηρύχτη-
καν ανεπιθύμητοι.

Στο μεταξύ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένει-
ας του Μ. Καπελώνη (ζήτησε ασφαλιστικά μέτρα για κα-
τάχρηση του ονόματος του παιδιού τους για προπαγαν-
διστική πολιτική εκμετάλλευση από την Χ.Α που όμως
απορρίφθηκε) Γιάννης Βλάχος δήλωσε ανάμεσα σε άλλα
στην ΕφΣυν:

“Το αίτημα της οικογένειας για άμεση προστασία
απορρίφθηκε χωρίς αιτιολογία, άρα δεν θα πληροφορη-
θούμε ποτέ τα αίτια της δικαστικής κρίσης, η οποία είναι
όλως ατυχής και αυθαίρετη, εφόσον συνέτρεχαν όλοι οι
νόμιμοι λόγοι για να γίνει δεκτό. Συνέπεια της απόρριψης
είναι ο εξαναγκασμός των συγγενών να υφίστανται τις
οδυνηρές συνέπειες της προσβολής για πολλούς ακόμη
μήνες, ενώ η Χρυσή Αυγή μπορεί ανεμπόδιστη να συνεχί-
σει την προπαγανδιστική της εκστρατεία κορυφώνοντάς
την με τη νεκροφιλική φιέστα που ήδη ανακοίνωσε για
την επέτειο της ανεξιχνίαστης ακόμη δολοφονίας...”

Σ
τις 3 Νοεμβρίου αρχίζει στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο, η δίκη των
65 κρατουμένων μεταναστών από την εξέγερση στο Κέντρο Κράτη-
σης στην Αμυγδαλέζα τον Αύγουστο του 2013.

Η εκ νέου παράταση της κράτησης μέχρι 18 μήνες, η παραμονή εν μέσω
καύσωνα σε κοντέινερς χωρίς ρεύμα και κλιματιστικά, οι προσβλητικές επι-
θέσεις, στα πλαίσια της ισλαμοφοβίας, στα θρησκευτικά δικαιώματα των
κρατουμένων, οι βιαιότητες, οι εξευτελισμοί των αστυνομικών υπαλλήλων
κατά των κρατουμένων οδήγησε τους κρατουμένους σε διαμαρτυρία, που
πνίγηκε με την καταστολή, την επέμβαση των ΜΑΤ, τα δακρυγόνα και τις
χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, τις εκδικητικές συλλήψεις και την απόδοσή
των κατηγοριών της στάσης κρατουμένων, του εμπρησμού, της επικίνδυ-
νης σωματικής βλάβης, της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και
άλλων κατηγοριών. Συνελήφθησαν 59. Οι 25 προφυλακίστηκαν και δια-
σκορπίστηκαν στις φυλακές ανά την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι οδηγηθήκαν εκ
νέου πίσω στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στην Αμυγδαλέζα.

Το Κέντρο Κράτησης της Αμυγδαλέζας, το κατά την επίσημή του επο-
νομασία “Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας”, συστάθηκε τον
Απρίλιο του 2012, στα πλαίσια του Ν.3907/2011 που προέβλεπε, συμμορ-
φούμενο με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την δημιουργία στρατοπέδων συγ-
κέντρωσης μεταναστών είτε με τη σύσταση των λεγόμενων Κέντρων
Πρώτης Υποδοχής είτε με την αναβάθμιση, επέκταση και σύσταση νέων
προαναχωρησιακών κέντρων. Το κέντρο της Αμυγδαλέζας όπως και της
Κορίνθου ανήκουν σε αυτήν την τελευταία κατηγορία. Η “χωρητικότητα”
μόνο του κέντρου της Αμυγδαλέζας φτάνει στα 2.000 άτομα.

Επιχείρηση

Με την δημιουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης μπήκε αμέσως και
πανελληνίως σε εφαρμογή η επιχείρηση Ξένιος Δίας, στις 4 Αυγούστου
2012. Στόχο είχε να συγκεντρώσει στα στρατόπεδα όλους όσους εξέπεσαν
της νομιμότητας λόγω της έλλειψης ενσήμων και της ανεργίας κι όσους
πρόσφυγες ξεριζώθηκαν από την χώρα τους αλλά δεν κατάφεραν να κατα-
θέσουν αίτημα ασύλου, καθώς στην ουσία δεν υπήρχε διαδικασία ασύλου
αλλά μια παρωδία. Επιπλέον, όσους τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής στοχοποιούσαν, όσους η Ελληνική Αστυνομία ανέλεγκτα και έκρινε
«επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη» όπως π.χ. τους μικροπωλήτες.

Και με τον εγκλεισμό τους στο στρατόπεδο αρχίζει η σκληρή εφαρμο-
γή της τελευταίας πράξης της άνωθεν οδηγίας «ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ
ΒΙΟ ΑΒΙΩΤΟ», όπως το διατύπωσε ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ κ.Παπαγιαννό-
πουλος. Να ζούνε δηλαδή στις χειρότερες συνθήκες, να υφίστανται την
καταστολή, τον εξευτελισμό, την συνεχή αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρ-
κεια της κράτησής τους, μέχρι να παρακαλέσουν να φύγουν και να επι-
στρέψουν πίσω στις χώρες τους μόνοι τους.

Πρόκειται για την πλήρη εφαρμογή μιας στοχευμένης ρατσιστικής ρη-
τορικής όχι μόνο από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή αλλά κυρίως από την επί-
σημη κυβερνητική πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που εν μέσω
της κρίσης, των απολύσεων, των ιδιωτικοποιήσεων, του πετσοκόμματος
των μισθών και των συντάξεων, των καταργήσεων των βασικών εργασια-
κών δικαιωμάτων, οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως ο ιδανικός για αυ-
τούς “εσωτερικός εχθρός”.

Τα πράγματα όμως δεν κρίνονται πάντα από τα σχέδια των από πάνω
αλλά και από τα σχέδια των από κάτω. Μέσα σε όλο αυτό το οργανωμένο
σχέδιο, στις 24 Αυγούστου του 2012 εν μέσω επιχειρήσεων Ξενίου Δία,
χιλιάδες μετανάστες διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας για το δικαίωμά
τους στην ελευθερία και νομιμοποίηση. Η στήριξη όλων αυτών των αν-
θρώπων που αγωνίζονται συνεχώς μέσα στα κέντρα κράτησης είτε με
απεργίες πείνας είτε με συνεχείς διαμαρτυρίες πρέπει να είναι στην πρώ-
τη γραμμή του αντιρατσιστικού κινήματος.

Στις 3 Νοέμβρη δικάζεται το δικαίωμα των ανθρώπων στην ελευθερία,
στην ειρήνη και στη δικαιοσύνη. Απαιτούμε να αθωωθούν όλοι οι κατηγο-
ρούμενοι από τις κατηγορίες, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
μεταναστών, να καταργηθεί η FRONTEX. Απαιτούμε τη νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών και τη χορήγηση πολιτικού ασύλου στους πρόσφυ-
γες, ανοιχτά σύνορα σε μετανάστες εργάτες και πρόσφυγες πολέμων και
εμφύλιων συρράξεων.

Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος 

Τους δικάζουν 
γιατί εξεγέρθηκαν!

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο 
στο Νέο Ηράκλειο

Αστυνομική “σκούπα” στο συσσίτιο του Δήμου

Από τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στο Ν. Ηράκλειο που ανάγκασαν την Χρυσή Αυγή να κλείσει τα γραφεία της στην περιοχή

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Δευτέρα 3/11 9πμ

δικαστήρια, οδός Δέγλερη
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Με μαζική παρουσία και πανό αποφάσισαν ότι
θα συμμετέχουν στην αντιφασιστική συγκέντρω-
ση την πρώτη μέρα της δίκης των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, οι φοιτητές σε μια σειρά από
σχολές. Την απόφαση αυτή έχουν πάρει ήδη μέ-
σα από γενικές συνελεύσεις, οι φοιτητικοί σύλ-

λογοι Φιλοσοφικής, Πολιτικού Νομικής, Χημικού,
Καλών Τεχνών, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, και η σχολή
ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Πειραιά. «Η απόφαση στη συνέ-
λευση ήταν ομόφωνη και στηρίχτηκε απ’ όλες
τις παρατάξεις της αριστεράς και τα σχήματα»
μας μετέφερε η Διοτίμα από την ΣΓΤΚΣ Αθήνας.

Μ
άχη για την ιδιωτικοποίηση της Παιδεί-
ας δίνει η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέ-
λου, στον τελευταίο γύρο της κούρσας

της. Πρόκειται για ένα στοίχημα όχι δικής της
έμπνευσης, αλλά που αν κερδηθεί θα αποδείξει
τη μεγάλη της “ικανότητα”. Είναι ένα στοίχημα
που έρχεται από το παρελθόν. Πολλοί προσπά-
θησαν να το κερδίσουν, κανείς δεν τα κατάφε-
ρε μέχρι τώρα κι έτσι το κύρος θα είναι μεγάλο.

Είναι κομμάτι της ίδιας επίθεσης που δρομο-
λογεί την ιδιωτικοποίηση της Υγείας. Με τον
ίδιο τρόπο που έριξαν τσεκούρι σε μια σειρά
νοσοκομείων πανελλαδικά, κλείνοντας κλινικές
και απολύοντας χιλιάδες γιατρούς και εργαζό-
μενους. Κλείνοντας τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργών-
τας την ΕΣΑΝ Α.Ε. και πετώντας εκατοντάδες
χιλιάδες ανασφάλιστους έξω από το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας. Κομμάτι της ίδιας προσπάθειας
να μεταφερθούν τα βάρη της κρίσης στις πλά-
τες της εργατικής τάξης. Να κοπούν οι παρο-
χές που το ίδιο το εργατικό κίνημα διεκδίκησε
και κατέκτησε και να εφαρμοστεί το μοντέλο
που θέλει τους εργάτες να πληρώνουν από την
τσέπη τους για τη μόρφωση και την υγεία τους.

Στην Παιδεία, αυτό αφορά όλες τις βαθμί-
δες της, από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
Μόνο το 1,9 % του προϋπολογισμού πάει στην
παιδεία, ενώ για στρατιωτικές δαπάνες δίνεται
ποσό σχεδόν 1,5 φορά παραπάνω. Από τους
παιδικούς σταθμούς που η λειτουργία τους
έχει περιοριστεί λόγω του κοψίματος των κον-
δυλίων, του οικονομικού στραγγαλισμού των
δήμων και των απολύσεων νηπιαγωγών. Στα
δημοτικά σχολεία και τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση μέσω των απολύσεων, των καταργήσε-
ων και των συγχωνεύσεων σχολείων. Ακόμα
και με την κατάργηση πενήντα ειδικοτήτων
στα ΕΠΑΛ που οδηγούν τους μαθητές στη μα-
θητεία ή στα ιδιωτικά ΙΕΚ.

Ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αυτό
παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Η προσπά-
θεια να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια που
θα μοιάζουν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά, παρου-
σιάζεται σαν τη μεγάλη προσπάθεια εκσυγ-
χρονισμού. Η δημόσια και δωρεάν Παιδεία πα-
ρουσιάζεται όχι σαν ένα αναφαίρετο δικαίωμα
που κερδήθηκε με τους αγώνες ενάντια στη
Χούντα, αλλά σαν μια οπισθοδρομική κατά-
σταση που εμποδίζει την ανάπτυξη της οικονο-

μίας και της κοινωνίας. Στην πραγματικότητα
αυτό που διακυβεύεται, είναι το για ποιον λει-
τουργούν τα πανεπιστήμια. Αυτό που λέμε
Παιδεία θέλει τα πανεπιστήμια να λειτουργούν
για να παράξουν γνώση, για να μορφωθούν τα
παιδιά της εργατικής τάξης και να βγουν στην
αγορά εργασίας. Όχι κάποιο μεγάλο κομμου-
νιστικό ιδεώδες, τα απλά πράγματα. 

Για τον καπιταλισμό όμως, αυτό δεν αποφέρει
το επιθυμητό κέρδος. Οι εργάτες θα πρέπει να
πληρώνουν εξ’ ολοκλήρου την αναπαραγωγή
και τη μόρφωσή τους χαρίζοντας στο σύστημα
την επόμενη γενιά εργατών. Αντίθετα, κέρδος
αποφέρουν οι μεγάλες πολυεθνικές που τώρα
δεν έχουν δικαίωμα να παρέμβουν και να πα-
ραγγείλουν έρευνες για τα προϊόντα τους. 

Η ιδιωτικοποίηση όμως θα τους δώσει αυτή
τη δυνατότητα. Να δίνουν ψίχουλα στα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και να έχουν καθηγητές,
εργαζόμενους και φοιτητές να δουλεύουν
στην ουσία για να παράξουν εκείνοι κέρδος.
Να κάνει το Χημικό Αθήνας για παράδειγμα τις
μελέτες για τη βελτίωση της coca-cola, τη
στιγμή που η εταιρεία απολύει τους εργαζόμε-
νούς της. Να εφαρμόζουν τις τεχνικές του
μάρκετινγκ και ό,τι άλλο μπορούμε να φαντα-
στούμε που συνδέει την παραγόμενη γνώση
με το κέρδος των ιδιωτών.

Γι’ αυτό κομμάτι της επίθεσης στην παιδεία
ήταν και η κατάργηση του αυτοδιοίκητου των
πανεπιστημίων. Μέχρι τώρα πρόεδρος ενός
τμήματος ή μιας σχολής εκλεγόταν κάποιος

που είχε την κοινή αποδοχή καθηγητών - εργα-
ζομένων - φοιτητών. Αυτό, με την ίδρυση των
Συμβουλίων Ιδρυμάτων, κόπηκε. Η εκπροσώ-
πηση των φοιτητών, στην ουσία, εξαφανίστηκε
εντελώς. Σε κάθε ίδρυμα εκπροσωπεί ένας
όλους τους φοιτητές. Αλλά ακόμα και αυτή
των καθηγητών και των εργαζομένων περιορί-
στηκε σε τέτοιο βαθμό που στην ουσία δεν
παίζει σοβαρό ρόλο. 

Καλές συμφωνίες

Έτσι στη θέση των πρυτάνεων, προέδρων
κλπ μπαίνουν εύκολα αυτοί που έχουν τα κονέ
με τις επιχειρήσεις και το κεφάλαιο, που θα
μπορέσουν να κάνουν καλές συμφωνίες μετα-
ξύ επιχειρηματιών και κράτους, προς το συμ-
φέρον υποτίθεται του κράτους. Ένας τέτοιος
«ισχυρός» είναι και ο πρύτανης του ΕΚΠΑ,
Φορτσάκης. Πρόεδρος του εποπτικού συμβου-
λίου της ΝΕΡΙΤ, έχει μάθει ήδη κάποια από τα
απαραίτητα βήματα. Σίγουρα αυτά της συκο-
φαντίας και της τρομοκράτησης.

Μαζί με την ιδιωτική έρευνα πάει και η ανα-
γκαιότητα οι φοιτητές να πληρώνουν οι ίδιοι για
τις σπουδές τους. Όχι απλά να δουλεύουν για
τις πολυεθνικές, αλλά να πληρώνουν και τα βι-
βλία, τη σίτιση και τη στέγασή τους για όσο και-
ρό σπουδάζουν. Να πληρώνουν δίδακτρα για
τα μεταπτυχιακά, αλλά ακόμα και για τα προ-
πτυχιακά αν αυτό καταφέρουν να το πετύχουν.

Ακριβώς επειδή αυτή η μάχη κρατάει χρόνια
και το εκπαιδευτικό κίνημα έχει αποδείξει ξανά

και ξανά πως μπορεί να σταματάει την εφαρ-
μογή ψηφισμένων νόμων, η επίθεση στην αντί-
σταση παίρνει καινούρια χαρακτηριστικά. Τις
επιθέσεις της Γιαννάκου, της Διαμαντοπού-
λου, του Αρβανιτόπουλου και σωρό άλλες αν
γυρίσουμε προς τα πίσω, τις έχει ανακόψει μέ-
σα από απεργίες και καταλήψεις διαρκείας.
Αυτή τη δυνατότητα προσπαθεί να σταματήσει
τώρα ο Λοβέρδος. Αντικατέστησε τους φύλα-
κες των πανεπιστημίων με ιδιωτικές εταιρείες
security προσπαθώντας να διαλύσει τα σωμα-
τεία και το συνδικαλισμό, απολύοντας παράλ-
ληλα εκατοντάδες διοικητικούς. Με τις δηλώ-
σεις του Φορτσάκη για πανεπιστημιακή αστυ-
νομία προσπαθεί να ποινικοποιήσει την πολιτι-
κή δραστηριότητα. Με τις διαγραφές των φοι-
τητών προσπαθεί να επιβάλει την τρομοκρατία
των χαμένων εξεταστικών και εξαμήνων θέλον-
τας να στρέψει τους φοιτητές μακριά από τις
συλλογικές διαδικασίες και τις καταλήψεις.

Σε αυτή τη φάση οι φοιτητικοί σύλλογοι
απαντάνε με συνελεύσεις και καταλήψεις
έχοντας στο πλευρό τους τους εργαζόμενους.
Αψηφώντας την τρομοκρατία των ΜΑΤ που
επιστρατεύτηκε αρκετές φορές, τόσο στην
Πρυτανεία του ΕΚΠΑ όσο και σε άλλες κινητο-
ποιήσεις. Είναι η ώρα για κλιμάκωση. Με κατα-
λήψεις διαρκείας, απεργία των εργαζομένων
και των καθηγητών, κοινές διαδηλώσεις και
συνελεύσεις συντονισμού με όλα τα κομμάτια
που παλεύουν αυτή την κυβέρνηση. 

Έλλη Πανταζοπούλου

Κάτω τα χέρια
απ’ την Παιδεία

Στους δρόμους την πρώτη μέρα 
της δίκης της Χρυσής Αυγής

Oι φοιτητές του ΕΚΠΑ στις 23 Οκτώβρη μαζί με ΔΟΕ και ΟΛΜΕ

Οι φοιτητικοί σύλλογοι στις 22 Μάρτη, στην παγκόσμια ημέρα αντιφασιστικής δράσης
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Ο
λόκληρη η εκπαιδευτική κοι-
νότητα προετοιμάζει τα μεγά-
λα συλλαλητήρια στις 6 Νο-

έμβρη ενάντια στο Λοβέρδο και τα
σχέδια της κυβέρνησης για διάλυση
της παιδείας. Οι φοιτητικοί σύλλογοι
κάλεσαν αυτή τη διαδήλωση με στό-
χο να υπάρξει συντονισμένη απάντη-
ση και κλιμάκωση για να μην περά-
σουν οι απολύσεις, τα κλεισίματα και
οι διαγραφές των φοιτητών. Μέχρι
στιγμής έχουν βγει αποφάσεις και
από διοικητικούς υπαλλήλους και γί-
νεται η προσπάθεια να καλεστεί
απεργία από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ. 

Οι διοικητικοί του ΕΚΠΑ που κατά-
φεραν μαζί με τους φοιτητικούς
συλλόγους, να σπάσουν τον απο-
κλεισμό της Πρυτανείας που είχε
επιβάλει o Φορτσάκης με το λοκ-
άουτ όλη την προηγούμενη βδομά-
δα, αποφάσισαν να καλέσουν στις 6
Νοέμβρη στις 12μες στα Προπύλαια
οργανώνοντας στάση εργασίας και
καλώντας την Ομοσπονδία τους να
κηρύξει απεργία. Βγάλανε αυτή την
απόφαση στο συντονιστικό που έγι-
νε  μετά από το συλλαλητήριο της
περασμένης Πέμπτης 23 Οκτώβρη,
που ένωσε μαθητές και φοιτητές
στο δρόμο. 

Εκείνη την ημέρα δεκάδες μαθη-
τές από τα Δυτικά και τα Βόρεια της
Αθήνας βρέθηκαν στα Προπύλαια
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των
φοιτητών. Έγινε κοινή συνέλευση
όπου τον κύριο λόγο τον είχαν οι μα-
θητές, συζητώντας για τα μέτρα που
φέρνει το Νέο Λύκειο και την ανάγκη
οργάνωσης καταλήψεων διαρκείας.
Από την αρχή της σχολικής χρονιάς
έχουν γίνει καταλήψεις σε εκατοντά-
δες σχολεία πανελλαδικά. Όπως εί-
παν όμως και οι ίδιοι χρειάζεται συν-
τονισμός. Γι’ αυτό καλούν σε κατα-
λήψεις στις 3 Νοέμβρη και κλιμάκω-
ση μέχρι τις 6/11. Φοιτητές από τους
συλλόγους του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ
που ήταν εκεί με αποφάσεις των συ-
νελεύσεών τους, είπαν πως χρειάζε-
ται πανεκπαιδευτικό μέτωπο για να

μην περάσουν οι επιθέσεις και κάλε-
σαν με τη σειρά τους στη διαδήλω-
ση. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο
που κατέληξε στις καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες
συγκινημένες από τον παλμό της
διαδήλωσης δήλωσαν πως θα είναι
στο πλευρό των διαδηλωτών για
όσο χρειαστεί. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας οι
φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν
στη διαδήλωση που κάλεσαν ΟΛΜΕ
και ΔΟΕ στην Αθήνα με πάνω από χί-
λιους διαδηλωτές. Αντίστοιχες συγ-
κεντρώσεις εκπαιδευτικών έγιναν και
σε άλλες πόλεις. Στην Αλεξανδρού-

πολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα,
την Πάτρα, το Ηράκλειο της Κρήτης
και αλλού.

Είχαν προηγηθεί αποφάσεις από
συνελεύσεις που συνέχισαν τις διή-
μερες καταλήψεις των σχολών. Συγ-
κεκριμένα στο ΕΜΠ, 7 στις 9 σχολές
προχώρησαν σε κατάληψη την περα-
σμένη βδομάδα ανανεώνοντας το
ραντεβού για το νέο γύρο συνελεύ-
σεων. 

“Στη Φιλοσοφική είχε προηγηθεί
στις 16 Οκτώβρη η τραμπούκικη επί-
θεση από δύο καθηγητές και μερι-
κούς φοιτητές στην κατάληψη της
σχολής με στόχο να την σπάσουν,

χρησιμοποιώντας μέχρι και βία”, μας
λέει η Σύλβια Κατρινάκη. “Γι’ αυτό
τη μέρα της συνέλευσης ήταν έντο-
νο το κλίμα του θυμού αλλά και του
άγχους για το τι απόφαση θα πά-
ρουμε. Παρ’ όλα αυτά στη συνέλευ-
ση συμμετείχαν πάνω από 500 φοι-
τητές, οι οποίοι στη συντριπτική
πλειοψηφία τους στήριξαν τα πλαί-
σια απόφασης της αριστεράς. Οι το-
ποθέτηση του ΣΕΚ που συνέδεε τον
αγώνα των φοιτητών με τον αντικυ-
βερνητικό και αντιπολεμικό αγώνα,
καταχειροκροτήθηκε. 

Κατάληψη
Αποφασίσαμε ξανά για διήμερη

κατάληψη, την πρόταση του συντο-
νιστικού που προέκυψε από την
προηγούμενη συνέλευση. 

Δυστυχώς οι Αγωνιστικές Κινήσεις
και το ΜΑΣ δεν πρότειναν κατάλη-
ψη, ενώ μιλάνε για σύγκρουση με το
υπουργείο και την κυβέρνηση.
Έχοντας την εμπειρία του τραμπου-
κισμού, μείναμε περισσότεροι φοιτη-
τές στη σχολή για να προστατέψου-
με την κατάληψη κι έτσι όταν την
επόμενη μέρα ξαναεμφανίστηκε μια
μικρή ομάδα που καλούσε σε «ανοι-
χτές σχολές» δε μπόρεσε να κάνει
τίποτα λόγω της μαζικότητας”.

Αυτή την Πέμπτη συνεδριάζει η
Σύγκλητος του ΕΚΠΑ και οι φοιτητι-
κοί σύλλογοι οργανώνουν κινητοποί-
ηση στις 10πμ στα Προπύλαια. Σκο-
πός τους είναι να παρέμβουν στη
συνεδρίαση και να διεκδικήσουν ρη-
τή απόφαση ενάντια στις διαγραφές
και τις απολύσεις. Σε αυτή τη συνε-
δρίαση ο Πρύτανης ζητά να δοθούν
τα ονόματα των εκπροσώπων των
συλλόγων στη νέα διοίκηση, κάτι
που οι γενικές συνελεύσεις έχουν
απορρίψει.

Αυτή τη βδομάδα οργανώνονται
σε αρκετές πόλεις κοινές διαδικα-
σίες φοιτητών και διοικητικών για
την προπαγάνδιση του συλλαλητηρί-
ου. Στη Φιλοσοφική Ρεθύμνου οργα-
νώνεται την Πέμπτη 30 Οκτώβρη

κοινή συνέλευση στις 2:30μμ με
συμμετοχή καθηγητών της σχολής.
Στις 6/11 καλούν συλλαλητήριο στην
πόλη. Στην Πάτρα την ίδια μέρα, οι
διοικητικοί κάνουν στάση εργασίας
10πμ - 1μμ και καλούν σε συγκέν-
τρωση στο κτίριο της πρυτανείας. Οι
φοιτητικοί σύλλογοι του πανεπιστη-
μίου μέσα από τις συνελεύσεις ορ-
γανώνουν τη συμμετοχή τους και το
6/11 στην πλ. Γεωργίου. 

“Στο Ηράκλειο της Κρήτης συμμε-
τείχαμε στην πορεία των εκπαιδευτι-
κών”, μεταφέρει ο Μύρωνας Μαρκά-
κης από την Ιατρική. “Βάζουμε μπρο-
στά την οργάνωση του συλλαλητηρί-
ου στην πόλη μας στις 6 Νοέμβρη,
ενώ το σχήμα Αριστερόστροφη Έλι-
κα - ΕΑΑΚ, οργάνωσε πριν λίγες μέ-
ρες εκδήλωση με τίτλο: “διαχειριστι-
κή λογική ή επαναστατική προοπτι-
κή;”, προσπαθώντας να απαντήσει
στο μεγάλο δίλημμα της περιόδου
για την έξοδο από τα μνημόνια”.

Η Λουίζα Γκίκα από την Ιατρική
Ιωαννίνων μας είπε: “Στη σχολή μου
οργανώνουμε συνέλευση αυτή την
Πέμπτη για να συζητήσουμε τις επιθέ-
σεις του Βορίδη στην Υγεία και τους
γιατρούς αλλά και για να οργανώσου-
με το συλλαλητήριο στις 6 Νοέμβρη
στην πόλη. Οι μαθητές ήδη οργανώ-
νουν καταλήψεις για τις 3 του μήνα
και ετοιμάζονται να διαδηλώσουν στις
6/11 μαζί με τους φοιτητές”.

Σ
ε καταλήψεις στις 3 Νοέμβρη προχω-
ρούν οι μαθητές, σε μια προσπάθεια να
συντονιστούν πανελλαδικά οι δράσεις

όλου του προηγούμενου μήνα ενάντια στο
Νέο Λύκειο. Το κάλεσμα ξεκίνησε από μια
πρωτοβουλία μαθητών μέσω του διαδικτύου
και υιοθετήθηκε από το συντονιστικό μαθητών
και φοιτητών που προηγήθηκε της διαδήλω-
σης στις 23 Οκτώβρη στην Αθήνα. 

Το Νέο Λύκειο εισάγει εξετάσεις σε όλες τις
τάξεις του Λυκείου μέσα από την Τράπεζα Θε-
μάτων. Μια διαδικασία που την περασμένη
σχολική χρονιά άφησε εκατοντάδες μαθητές

μεταξεταστέους και άλλους τό-
σους εκτός Πανεπιστημίων. “Ένας
νόμος που στρέφει τα παιδιά στα
φροντιστήρια, μέσα σε μια εποχή

που είναι δυσβάσταχτο οικονομικά για τους
γονείς. Λόγω των απολύσεων καθηγητών και
της έλλειψης βιβλίων το μάθημα δε μπορεί να
εμβαθύνει, προσφέροντας πολύ χαμηλής ποι-
ότητας εκπαίδευση”, μας είπε ο Θανάσης από
το 5ο ΓΕΛ Αχαρνών και το δίκτυο μαθητών An-
ticapitalista που συμμετείχε στη διαδήλωση.
“Γι' αυτό καλούμε στο πανεκπαιδευτικό συλ-
λαλητήριο ενάντια στο νέο σύστημα στις 6 Νο-
έμβρη και προσπαθούμε να οργανώσουμε κα-
ταλήψεις. Για να το ανατρέψουμε”. 

Οι μαθητές Anticapitalista κυκλοφόρησαν
προκήρυξη που καλεί στις 3 του μήνα, αλλά

και στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 6
Νοέμβρη στις 12 μες στα Προπύλαια και στην
πανεργατική συγκέντρωση έξω από το Ραδιο-
μέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, την
επόμενη μέρα στις 7μμ. 

Η προκήρυξη αναφέρει τα προβλήματα που
δημιουργεί στα σχολεία η υποχρηματοδότηση,
οι απολύσεις καθηγητών και η κατάργηση των
ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, και καταλήγει:

“Το μαθητικό κίνημα αντιστέκεται και μπορεί
να ανατρέψει το νέο Λύκειο, τα μνημόνια και
την κυβέρνηση με μαζικές συνελεύσεις, κατα-
λήψεις, διαδηλώσεις. Παλεύουμε για διαγρα-
φή του χρέους, όχι των σχολείων, 12χρονο
Δημόσιο και Δωρεάν σχολείο για όλους με το
15% του προϋπολογισμού για την Παιδεία,
προσλήψεις καθηγητών, κατάργηση του νέου
συστήματος Λυκείου και της Τράπεζας Θεμά-
των, ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Να συντονιστούμε με τους φοιτητές, τους
καθηγητές και όλη την εργατική τάξη για να νι-
κήσουμε!”.

Κύκλος 
Γενικών Συνελεύσεων
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΗ

Φιλοσοφική Αθήνας  12.30μμ
Χημικό Αθήνας 2μμ
Πολιτικό Αθήνας 1μμ
Νομική Αθήνας 1μμ
Ιατρική Πάτρας 12μες
Θεατρικών Σπουδών Πάτρας 12μες

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΗ

Βιολογικό Ηρακλείου 1μμ
Επιστήμη Υλικών Πάτρας 1μμ
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας 2μμ
Ιατρική Ιωαννίνων 2μμ
Χημικό Ιωαννίνων 12μες 

Και οι μαθητές
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Πανεργατικό συλλαλητήριο στο Ραδιομέγαρο

Έχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις στους χώρους των
ΜΜΕ, με το νέο τεύχος των Financial Crimes και

την προκήρυξη του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες, αφιερωμένα και τα δύο στο
μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 7/11 έξω από
την ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή. 

Ξεκινήσαμε από τους αθλητικούς συντάκτες που δού-
λευαν σε γήπεδα την Κυριακή και συνεχίσαμε τη Δευτέ-
ρα 27/10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84, τον
Επικοινωνία 94FM και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων. Είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση από τους συναδέλ-
φους, γιατί βλέπουν ότι συνεχίζουμε τις εξορμήσεις σε
χώρους δουλειάς κι εκτός περιόδου εκλογών όπως αυ-
τών που προηγήθηκαν στην ΠΟΕΣΥ. Είναι μια καλή ευ-
καιρία να ανταλλάξουμε εικόνες κι εμπειρίες για την ερ-
γασιακή κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και μπο-
ρώ να πω ότι η προπαγάνδιση του συλλαλητήριου στις
7/11 έχει μεγάλη αποδοχή. Βλέπουν οι συνάδελφοι ότι
ο αγώνας της ΕΡΤ δεν είναι ένας “τοπικός” αγώνας, για
όσους δηλαδή δουλεύουμε εκεί, αλλά ένα κομβικό ση-
μείο μάχης για όλους τους εργαζόμενους και για τις γε-
νικότερες εργασιακές και πολιτικές εξελίξεις. Οι εξορ-
μήσεις θα συνεχιστούν σε πολλά “μαγαζιά” των ΜΜΕ
τις επόμενες ημέρες, ενώ την Παρασκευή 31 Οκτώβρη,
στις 7:30πμ, στο Μετρό στο Σύνταγμα θα γίνει μεγάλη
εξόρμηση εργαζομένων από διάφορα σωματεία που
συμμετέχουν στο Συντονισμό, για ενημέρωση του κό-
σμου για το συλλαλητήριο της 7ης Νοεμβρίου. 

Νάσος Μπράτσος, εργαζόμενος ΕΡΤ

Μ
εγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο ορ-
γανώνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, το
απόγευμα της 7ης Νοέμβρη, ημέρα που

συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εισβολή
των ΜΑΤ, στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρα-
σκευής. 

Θα είναι ένα συλλαλητήριο οργής. Η οργή
που δεν έλλειψε ποτέ από τους αγωνιζόμενους
της ΕΡΤ και τους συμπαραστάτες τους από την
11η Ιούνη 2013 και πολύ περισσότερο από το
ξημέρωμα της 7/11, μέχρι σήμερα. Από τη μέρα
που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους πάνοπλους
κρανοφόρους της κυβέρνησης που εστάλησαν
για να συλλάβουν, να δείρουν, να ψεκάσουν με
χημικά και τελικά να απομακρύνουν τους εργα-
ζόμενους από το χώρο εργασίας τους.  

Θα είναι όμως και ένα συλλαλητήριο – γιορ-
τή, καθώς 17 μήνες τώρα όλες οι προσπάθειες
της κυβέρνησης να σταματήσει ξανά και ξανά
τον αγώνα της ΕΡΤ, έπεσαν στο κενό. Στην αρ-
χή, λίγο μετά το “μαύρο”, επένδυσε στην απερ-
γοσπασία φτιάχνοντας τη ΔΤ. Δεν κατάφερε να
λυγίσει τους εκατοντάδες αγωνιστές κι αγωνί-
στριες, που έμειναν πιστοί στον αγώνα. Επένδυ-
σε στην κούραση και την απληρωσιά. Ούτε αυ-
τό απέδωσε. Στις 7 Νοέμβρη του 2013, επένδυ-
σε στην καταστολή. Τους προηγούμενους πέν-
τε μήνες, σε καθημερινή βάση, το Ραδιομέγαρο
είχε μετατραπεί σε έναν από τους πιο μαζικούς,
μαχητικούς και πολιτιστικά ζωντανούς χώρους
σε διεθνή κλίμακα. Ένα επιτυχημένο παράδειγ-
μα του τι σημαίνει να δουλεύει ένας χώρος στα
χέρια των εργαζομένων του. Παίρνοντας το Ρα-
διομέγαρο η κυβέρνηση θεώρησε ότι αυτό το,
πολύ επικίνδυνο, παράδειγμα θα λάμβανε τέ-
λος. Ένα χρόνο μετά όλα φωνάζουν για το αντί-
θετο. Η ΕΡΤ συνεχίζει και η ΝΕΡΙΤ καταρρέει,
μαζί και η κυβέρνηση που την έστησε.

Θα είναι ένα συλλαλητήριο συνέχειας και κλι-
μάκωσης. Τον αγώνα της ΕΡΤ δεν τον ξεχνάνε
οι εκατοντάδες χιλιάδες που εμπνεύστηκαν από
την άμεση αντίδραση των εργαζομένων της
στην επίθεση της 11ης Ιούνη. Αυτές οι εκατον-
τάδες χιλιάδες βρέθηκαν ξανά και ξανά στο
πλευρό των αγωνιζόμενων της ΕΡΤ. Οι καθαρί-
στριες, οι σχολικοί φύλακες, οι διαθέσιμοι εκ-
παιδευτικοί, οι υγειονομικοί, οι απεργοί της Κό-
κα Κόλα, των Τσιμέντων Χαλκίδας, είναι μόνο η
κορυφή ενός κόσμου που βράζει από αγανά-
κτηση για τις μνημονιακές επιθέσεις. Το “θα γί-
νουμε ΕΡΤ” παραμένει μια επιλογή αγώνα για
κάθε εργαζόμενο που κινδυνεύει από τις απο-
λύσεις και τα λουκέτα της κυβέρνησης, αλλά
και μια ζωντανή απειλή που τρέμουν οι Σαμαρο-
βενιζέλοι. Στις 11/6, αυτής της χρονιάς, στη
συμπλήρωση ενός χρόνου από το “μαύρο”, χι-
λιάδες απεργοί διαδήλωσαν στο κέντρο της
Αθήνας το πρωί και το απόγευμα, η Μεσογείων
πλημμύρισε ξανά. Στις 7/11, πρέπει να γεμίσει
πάλι, με την κυβέρνηση πιο αδύνατη και τα χτυ-
πήματα της από δω πλευράς να γίνονται πιο
ηχηρά. Με την εκπαίδευση να διαδηλώνει την
προηγούμενη ημέρα, τους αγωνιζόμενους κλά-
δους που προαναφέραμε να συνεχίζουν, με τις
διαδηλώσεις της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
αλλά και τη γενική απεργία, της 27ης Νοέμβρη,

να ακολουθούν, το συλλαλητήριο στο Ραδιομέ-
γαρο, θα είναι ένας σημαντικός σταθμός σε
έναν καυτό Νοέμβρη. Ένα μαζικό πανεργατικό
συλλαλητήριο για έναν αγώνα σύμβολο, θα εί-
ναι σκαλοπάτι συντονισμού και κλιμάκωσης για
όλους τους κλάδους.

Στις 7 Νοέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο
Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής.

Η7η Νοέμβρη είναι μια ημερομηνία χαραγμέ-
νη στο μυαλό το δικό μου, αλλά κι όλων των

συναδέλφων. 

Ήταν γύρω στις 4 τα ξημερώματα, μόλις μισή
ώρα αφότου είχα φύγει από το Ραδιομέγαρο, όταν
έφτασε το μήνυμα της ΠΟΣΠΕΡΤ: “Συνάδελφοι τα
ΜΑΤ μπήκαν στο Ραδιομέγαρο, όλοι τώρα εδώ”. Το
σοκ ήταν χειρότερο κι από αυτό της 11ης Ιούνη
όταν ανήγγειλε ο Κεδίκογλου το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Ειδοποίησα τους δικούς μου να μην με περιμένουν
στο σπίτι κι ανέβηκα πάλι στην Αγ.Παρασκευή. Ορ-
γή κι αγανάκτηση ήταν το συναίσθημα για αυτό που
συμβολικά απεικονίστηκε με τις χειροπέδες στην
πόρτα. 

7 Νοέμβρη η εισβολή στην ΕΡΤ, 17 Νοέμβρη στο
Πολυτεχνείο. Δεν θέλουμε να συγκριθούμε με τους
ήρωες του Πολυτεχνείου, αλλά η εισβολή των δυνά-
μεων καταστολής, ξημερώματα, σε έναν ελεύθερο
αγωνιζόμενο χώρο, θύμισε πολλά.

Θυμάμαι τον τότε υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη,
που βρισκόταν σε κάποιο ταξίδι, με λεφτά του ελλη-
νικού λαού, να στέλνει το ίδιο πρωί συγχαρητήρια
στον Δένδια “για την αποκατάσταση της τάξης”.
Δεν τους πέρασε όμως. Παραμείναμε εκεί μαζί με
χιλιάδες κόσμο, βγάλαμε δελτίο ειδήσεων από το
πεζοδρόμιο το ίδιο βράδυ και συνεχίζουμε ένα χρό-
νο από εκείνη την ημέρα και 17 μήνες από τις 11
Ιούνη να λειτουργούμε την ΕΡΤ και να βγάζουμε
πρόγραμμα δίνοντας την ψυχή μας σε αυτό τον
αγώνα. 

Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες. Μην ξεχνάμε ότι

τόσους μήνες δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμα-
στε. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν τα χρή-
ματα για να ανέβουν στην Αγ.Παρασκευή να κάνουν
βάρδια στο ertopen. Παρ'όλα αυτά η βάρδια γίνεται
και τα προβλήματα λύνονται με αλληλεγγύη. 

Εμείς στο ertopen, δεν περιμέναμε να σταματήσει
η καταιγίδα. Απλά μάθαμε να χορεύουμε στη βρο-
χή. Κι όσο και να κρατάει η βροχή και το χαλάζι,
εμείς δεν τη φοβόμαστε. Θα είμαστε εκεί και θα συ-
νεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. 

Για να φύγει η κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο. Ο αγώ-
νας θα συνεχιστεί αν η οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση
δεν κάνει τα πράγματα όπως πρέπει. Τόσους μήνες
έχουμε δείξει πως πρέπει και μπορεί να λειτουργεί
η δημόσια ραδιοτηλεόραση. “Φωνή κάθε αγωνιστή”
είμαστε και έτσι πρέπει να παραμείνουμε. Κι όποιος
θέλει να έρθει να δει πως λειτουργεί κάτι τέτοιο, ας
έρθει να το διαπιστώσει. Δεν υπάρχει αφεντικό, δι-
ευθυντής, προϊστάμενος, υπάρχουν υπευθυνότητες
μεταξύ ίσων συναδέλφων κι όλα λειτουργούν. 

Αυτή είναι η αυτοδιαχείριση η οποία κάνουμε. Το
σύνθημα “εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά” φαίνεται
μέσα από το παράδειγμά μας ότι μπορεί να γίνει
πράξη. 

Καλούμε όλο τον λαό της Αθήνας, τους εργαζό-
μενους, τα σωματεία, να αναλάβουν δράση, να βρε-
θούν στο πλευρό μας στις 7/11 κι όχι μόνο. Αν συ-
νεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα βρεθούν πολλοί πε-
ρισσότεροι στη μοίρα τη δικιά μας. Εδώ που έχουμε
φτάσει, μόνο ο λαός μπορεί να δώσει λύση. 

Γιάννης Λευκιμιάτης, εργαζόμενος ΕΡΤ

Ηεισβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο ήταν η συνέ-
χεια της πολιτικής του “μαύρου”. Τα συνδικάτα κι

όλοι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από την κρίση, τις
μνημονιακές πολιτικές και τον αυταρχισμό της κυβέρνη-
σης, οφείλουμε να κινητοποιηθούμε στις 7 Νοέμβρη και
να βρεθούμε για ακόμη μια φορά μαζί με τους αγωνιζό-
μενους εργαζόμενους της ΕΡΤ. 

Οι εργαζόμενοι στo ΕΚΠΑ που βγαίνουμε ξανά στο
δρόμο του αγώνα με τις κινητοποιήσεις μας ενάντια
στις απολύσεις, αλλά και τις αυταρχικές πολιτικές των
πρυτάνεων, ήμασταν σε κοινό αγώνα με τους εργαζόμε-
νους της ΕΡΤ τον καιρό της πολύμηνης απεργίας μας
και συνεχίζουμε. Θα είμαστε εκεί, στις 7/11, για να δώ-
σουμε απάντηση στην κυβέρνηση, ενάντια στην πολιτι-
κή του “μαύρου”.

Ζαχαρίας Τριγάζης, πρόεδρος Συλλόγου Διοικητικού 
Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες θα είναι
παρούσες στο συλλαλητήριο. Στηρί-

ζουμε αυτόν τον μεγάλο αγώνα. 

Μέχρι τώρα, εδώ κι ενάμιση χρόνο, οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ μας έχουν δείξει το
δρόμο, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην
ανταποκριθούμε στο κάλεσμά τους. Θα εί-
μαστε με το πανό μας, δυναμικά, να πούμε
ότι είμαστε ενάντια στο “μαύρο”, τον αυ-
ταρχισμό, τις απολύσεις. Καλούμε όλο τον
κόσμο να κάνει το ίδιο.

Ευαγγελία Αλεξάκη, αγωνιζόμενες 
καθαρίστριες υπουργείου Οικονομικών

Όταν έπεσε το μαύρο στην
ΕΡΤ η αντίδραση των εργα-

ζομένων αλλά και της κοινωνίας
έκανε την κυβέρνηση από τρι-
κομματική να γίνει δικομματική.

Τώρα ένα χρόνο μετά την ει-
σβολή των ΜΑΤ μπορούμε όλοι
μαζί να τη ρίξουμε. Ο εχθρός εί-
ναι κοινός και λέγεται φασισμός.
Ραντεβού στις 7 Νοέμβρη στο
Ραδιομέγαρο. 

Άννα Τσινίκα, εργαζόμενη ΕΡΤ

Κ
άλεσμα προς όλες τις συνδικα-
λιστικές ομοσπονδίες και τα σω-
ματεία εργαζομένων απευθύνει

η ΠΟΣΠΕΡΤ, για συμμετοχή τους στο
συλλαλητήριο στις 7/11, στο Ραδιομέ-
γαρο της Αγ.Παρασκευής αλλά και για
την οικονομική ενίσχυση του αγώνα.

“Όλοι μαζί παλεύουμε για την ανα-
τροπή των θανατηφόρων πολιτικών
(εμείς θρηνούμε, ήδη, νεκρούς). Με
«όπλα» το ertopen.com, την ET3, τους
Περιφερειακούς Σταθμούς ΕΡΑ, τα βρα-
χέα σε όλο τον κόσμο, καθώς και τη δυ-
ναμική συμμετοχή σε αγωνιστικές κινη-
τοποιήσεις και εκδηλώσεις, οι «απολυ-
μένοι εργαζόμενοι» της ΕΡΤ συνεχίζου-
με να «πυροβολούμε» όσους βυσσοδο-
μούν εναντίον της εργαζόμενης, αγωνι-
ζόμενης και προοδευτικής κοινωνίας.

Η λάσπη που εξαπολύουν συγκυ-
βέρνηση και επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα στο χώρο του τύπου και όχι μό-
νο, οι νομικές τρικλοποδιές, η ερμη-
νεία του συντάγματος κατά το δοκούν,
οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστη-
ρίων της χώρας που λαμβάνονται με
κυβερνητική καθοδήγηση, η πολύμηνη
ψυχολογική και σωματική κούραση,
καθώς και η οικονομική ανέχεια δεν
πτοούν τη μεγάλη πλειοψηφία όσων -
ιδιαίτερα, μετά την κατάληψη από τα

ΜΑΤ του ραδιομεγάρου – αποφασίσα-
με να μην εγκαταλείψουμε τα μετόχια
του αγώνα. 

Η προσπάθεια αυτή, όμως, προϋπο-
θέτει τη δαπάνη σημαντικών οικονομι-
κών πόρων για τη λειτουργία του συ-
νόλου των υποδομών στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλά-
δα, οι οποίοι προέρχονται από τους
εργαζόμενους και τη στήριξη σωματεί-
ων, φορέων και απλών πολιτών. Να
σημειωθεί ότι, η ομοσπονδία μας, η
ΠΟΣΠΕΡΤ,  είναι το μοναδικό συνδικά-
το που εδώ και δυο και πλέον χρόνια
δεν εισπράττει συνδρομές και δεν έχει
κανένα σταθερό έσοδο, αφού όλα τα
μέλη της έχουν απολυθεί και επιβίω-
ναν με το επίδομα ανεργίας… τώρα;
Για  να αντέξει, λοιπόν, αυτός ο ανέν-
δοτος αγώνας είναι απαραίτητη η οι-
κονομική υποστήριξη -όχι μόνο των με-
μονωμένων αλληλέγγυων- αλλά, κυ-
ρίως, των φυσικών συμμάχων μας, που
δεν είναι άλλοι από τα σωματεία και τα
συνδικάτα εργαζομένων” αναφέρει με-
ταξύ άλλων στο κάλεσμά της. 

Στηρίξτε την ανοιχτή ΕΡΤ καταθέ-
τοντας οικονομική ενίσχυση στο απερ-
γιακό ταμείο της ΠΟΣΠΕΡΤ, στην Εθνι-
κή Τράπεζα και το λογαριασμό
GR3901101800000018048007100.

Οι εργαζόμενοι στο Αττικό
έχουμε αποφασίσει να δώ-

σουμε το παρών στις 7/11 στο
συλλαλητήριο για την ΕΡΤ.

Το “μαύρο” που έπεσε στη δη-
μόσια ραδιοτηλεόραση τον πε-
ρασμένο Ιούνη, το είδαμε να πέ-
φτει και στην Υγεία, με τα κλεισί-
ματα νοσοκομείων, τις περικο-
πές που οδηγούν σε απαξίωση
μέχρι κατάρρευσης άλλων, τις
απολύσεις όπως αυτές που θέ-
λουν να περάσουν με το μέτρο
της αξιολόγησης. Ο αγώνας των
εργαζομένων στην ΕΡΤ είναι πα-
ράδειγμα για κάθε εργαζόμενο
και η νίκη τους θα είναι νίκη για
όλους κι όλες που παλεύουμε
να μην περάσουν οι επιθέσεις.

Σπύρος Στάικος

Στις 7/11, θα είμαστε όλοι στο
Ραδιομέγαρο.

Οι σχολικοί φύλακες συνεχί-
ζουμε να αγωνιζόμαστε, είμαστε
ζωντανοί και στηρίζουμε και τον
αγώνα των εργαζομένων στην
ΕΡΤ. Ένας μόνος του δεν κάνει
τίποτα. Μόνο ενωμένοι, οι εργα-
ζόμενοι θα νικήσουμε. Το σύν-
θημά μας ένα: “Όρκο τιμής να
μη λυγίσουμε αν την κυβέρνηση
δεν τσακίσουμε”. 

Αμαλία Οικονόμου

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που τα ΜΑΤ ει-
σέβαλαν με τον πλέον αυταρχικό τρόπο στην ελεύ-

θερη ραδιοτηλεόραση. 

Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα των εργαζόμενων της
ΕΡΤ, για πανεργατικό συλλαλητήριο στις 7/11. Θα είμα-
στε εκεί για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην εργα-
σία, το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Θα είμαστε
εκεί για να υπερασπιστούμε την ίδια τη δημοκρατία.

Κώστας Κεχαγιόγλου, γραμματέας Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος 

Σ
την ίδρυση του “Συλλόγου Φί-
λων και Αλληλέγγυων της Ελεύ-
θερης Αυτοδιαχειριζόμενης

ΕΡΤ3”, προχώρησαν οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ3 μαζί με δεκάδες αλληλέγ-
γυους αγωνιστές κι αγωνίστριες, την
περασμένη εβδομάδα. Στόχος η ενδυ-
νάμωση του κινήματος αλληλεγγύης
στον αγώνα των εργαζομένων της
ΕΡΤ. 

“Από τις αρχές Ιουλίου ξεκίνησε μια
προσπάθεια προκειμένου να δυναμώ-
σουν οι δεσμοί της ΕΡΤ3 με την κοινω-
νία” μεταφέρει στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη, η εργαζόμενη στην ΕΡΤ3, Χρι-
στίνα Σιγανίδου. “Μετά από σειρά γενι-
κών συνελεύσεων των εργαζομένων
της ΕΡΤ3, ωρίμασε σιγά σιγά η ιδέα
και στις αρχές Σεπτεμβρίου, έγινε η
πρώτη κοινή συνέλευση με κόσμο αλ-
ληλέγγυο στον αγώνα μας. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία και πολλές ζυμώ-
σεις, φτάσαμε στην ίδρυση του Συλλό-
γου Φίλων της ΕΡΤ3. Σε αυτόν συμμε-
τέχει κόσμος που συμπαρίσταται στον
αγώνα μας, κόσμος από τα κινήματα,
αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι από χώ-
ρους όπως τους σχολικούς φύλακες,

την κόκα κόλα κλπ. Αυτός ο σύλλογος
θα μπορεί να αναζητά και να δέχεται
οικονομική ενίσχυση και κάθε είδους
υλική υποστήριξη για τον αγώνα μας,
αλλά να αποτελεί και μια δεξαμενή
στην οποία θα γίνεται η απαραίτητη
όσμωση των αγωνιζόμενων εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ3 με την κοινωνία, προκει-
μένου και να βγαίνει το πρόγραμμα
που έχει ανάγκη ο κόσμος. Να βγαί-
νουν εκπομπές μέσα από τους ίδιους
αυτούς ανθρώπους. Άνθρωποι που
έχουν να πουν κάτι ενδιαφέρον να βρί-
σκουν στέγη στην ΕΡΤ3. Επίσης θα
βοηθήσει να ενισχυθεί η υποδομή της
ΕΡΤ3 μέσα από κόσμο, καμεραμέν,
μοντέρ κλπ, που θα θέλουν να βοηθή-
σουν. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα διαδικασία που μας έχει δείξει
όλες τις δυσκολίες της άμεσης δημο-
κρατίας αλλά και όλη τη γοητεία της. 

Όσο για τις 7/11, θέλω να καλέσω
όλες και όλους να συμμετέχουν στο
συλλαλητήριο που οργανώνεται στο
Ραδιομέγαρο, στην Αθήνα. Η 7/11 είναι
μια ημερομηνία με μεγάλο συμβολισμό
κι έχουμε πολλά να διαφυλάξουμε και
πολλά να παλέψουμε”.

Μάχη σε όλα τα ΜΜΕ
Το κάλεσμα της ΠΟΣΠΕΡΤ

“Παραμένουμε φωνή κάθε αγωνιστή”
ΠΟΘΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑ

ΑΤΤΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ

ΦΥΛΑΚΕΣ

ΕΡΤ3

Μαζί με τις καθαρίστριες στην Καρ. Σερβίας 

7/11/13, την ημέρα της εισβολής των ΜΑΤ

23/8, απεργία στην Υγεία

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης



Η
απελευθέρωση είναι ένα
εξαιρετικά σύνθετο ζήτη-
μα σε σχέση και με τις

απαιτήσεις που έθετε η συγκυρία και το πώς διαχειρίστηκε τις
διαδικασίες της η αριστερά...

Το πρώτο στοιχείο που χαρακτηρίζει την απελευθέρωση, το
κυρίαρχο, είναι ότι οι Βρετανοί ετοιμάζουν εισβολή στην Ελλά-
δα. Κανονική εισβολή, είχαν ετοιμάσει δύο αερομεταφερόμε-
νες ταξιαρχίες. Οι μισοί θα έπεφταν στα Μέγαρα, γύρω στους
450, άλλοι 800 θα κατέβαιναν με αεροπλάνα στο αεροδρόμιο
του Ελληνικού ή της Ελευσίνας, 1700 θα έφταναν στον Πειραιά
σε διαδοχικά κύματα για να αποβιβαστούν στο λιμάνι και να
βαδίσουν στο κέντρο της Αθήνας. 

Και μόνο ότι προετοίμαζαν μια τέτοια απόβαση δείχνει την
αποφασιστικότητά τους να συγκρουστούν με το ΕΑΜ στην πε-
ρίπτωση εκείνη που έκανε κάποια κίνηση που θα θεωρούσαν
ότι είχε τη μορφή της κατάληψης της εξουσίας. 

Η επίσημη δικαιολογία για την απόβαση είναι ότι στέλνουμε
στρατεύματα στην Ελλάδα προκειμένου να αποσοβήσουμε το
ενδεχόμενο να καταληφθεί η εξουσία -χωρίς να λέει ποιοι θα
την καταλάβουν- και για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να εμ-
πλακεί η Αθήνα σε μια δίνη εμφυλίου πολέμου -εννοούσαν τις
συγκρούσεις ανάμεσα στα τάγματα ασφαλείας και τις εθνικι-
στικές οργανώσεις με τον ΕΛΑΣ.

Ήταν απολύτως ψευδή τα περί κατάληψης της εξουσίας κι
εμφυλίου πολέμου... Ξέραν ότι ο ΕΛΑΣ δε θα χτυπήσει, ότι το
ΕΑΜ δεν είχε αποφασίσει να καταλάβει την εξουσία. Είχαν
μπροστά τους τις συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας, εί-
χαν επίσης τις συνεννοήσεις του ΕΛΑΣ με το στρατιωτικό διοι-
κητή Αθηνών ο οποίος είχε ζητήσει να μην μετακινηθούν ΕΛΑ-
Σίτικες δυνάμεις από την ύπαιθρο στην Αθήνα. Έτσι κι έγινε
εκτός από μια συμβολική δύναμη για να παρελάσει στο κέντρο
της Αθήνας κατά τη διάρκεια της Απελευθέρωσης.

Επίσης ξέραν κάτι πολύ σημαντικό. Ήδη από τον Ιούνη του
1944 υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στη πρώην Σοβιετική Ενωση,
τη Βρετανία και τις ΗΠΑ να δοθεί προτεραιότητα σε σχέση με
την Ελλάδα στη Βρετανία. Και τον Οκτώβρη του ‘44, πηγαίνει ο
Τσώρτσιλ στη Ρωσία και σε συνάντηση με τον Στάλιν επιβεβαι-
ώνεται η συμφωνία. Βέβαια έχει αμφισβητηθεί αυτό, ότι ήταν
προπαγανδιστικό του Τσώρτσιλ, αλλά υπάρχουν σαφέστατα
στοιχεία, τα βρετανικά πρωθυπουργικά αρχεία τα οποία είναι
σαφή...

Ποιος θα τους βοηθούσε; Τα τάγματα ασφαλείας. Επισήμως
τα καταδίκαζαν, ανεπίσημα υπήρχε σαφή συμφωνία ότι θα
προστατεύονταν, θα μετακινούνταν σε στρατόπεδα, θα διατη-
ρούσαν οπλισμό και διοικητές, και μάλιστα θα φρόντιζαν οι
βρετανοί για τη σίτισή τους και θα ήταν έτοιμα να συνδράμουν
τις βρετανικές δυνάμεις... Επιπλέον υπήρχαν οι εθνικιστικές
οργανώσεις. Ο στρατηγός Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος που

είχε αναλάβει στρατιωτικός
διοικητής Αθηνών ήταν
στην ουσία υποδιοικητής

μιας εθνικιστικής οργάνωσης της κατοχής. Αυτός ανέλαβε
κρυφά να συγκροτήσει τρία συντάγματα εθνικιστών... Επίσης
τα σώματα της χωροφυλακής που ήταν αποκαθαρμένα από
οποιοδήποτε δημοκρατικό στοιχείο, ήταν πραιτοριανή φρουρά
του Τσολάκογλου αρχικά, του Λογοθετόπουλου μετά και του
τρίτου κατοχικού πρωθυπουργού του Ράλλη. Είχαν εμπλακεί
σε απίστευτες αγριότητες και σφαγές καθόλη τη διάρκεια της
κατοχής στις οποίες θα επιδίδονταν με την ίδια άνεση στην
απελευθέρωση...

Παιχνίδι
Και υπάρχουν και οι Γερμανοί που παίζουν κι αυτοί το δικό

τους παιχνίδι. Έχουν υπονομεύσει όλη την Αθήνα, όπως το
φράγμα του Μαραθώνα, για να πλημμυρίσουν τα Μεσόγεια
που ήταν η μοναδική πηγή ύδρευσης της Αθήνας... Είχαν πο-
λυβόλα και εκρηκτικά στήσει στο Λυκαβητό για να ισοπεδώ-
σουν συνοικίες που υπήρχε πολύ ΕΑΜ όπως το Παγκράτι. Εί-
χαν υπονομεύσει όλα τα εργοστάσια, θέλαν να ανατινάξουν
όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της Αθήνας, αποθήκες
εύφλεκτων υλικών και άλλα. Επίσης προσπαθούσαν να εξαναγ-
κάσουν τον πληθυσμό τρομοκρατημένο να κλειστεί στα σπίτια
του και μάλιστα είχε σταματήσει η Αθήνα να τροφοδοτείται με
τρόφιμα όλο το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου μέχρις τις 12
Οκτώβρη όταν φύγαν. 

Τι κάνει το ΕΑΜ; Δύο στρατηγικές στο εσωτερικό του. Η μία
είναι κυρίαρχη και έχει τον αποφασιστικό ρόλο. Είναι η στρατη-
γική πάμε ομαλά προς την απελευθέρωση. Η λογική είναι η
εξής: Έχει μεταβληθεί το φρόνημα του ελληνικού λαού, έχει
αλλάξει η συνείδησή του, έχουν αλλάξει τα κοινωνικοπολιτικά
δεδομένα, έχουν προλεταριοποιηθεί μεγάλα τμήματα του πλη-
θυσμού λόγω της κατοχής οπότε θα στραφούν προς την αρι-
στερά. Να επιδιώξουμε σύγκρουση; Ενδεχομένως αν πάνε τα
πράγματα προς μια ομαλή διαδικασία, θα μπορούσαμε μέσω
εκλογών να διεκδικήσουμε την εξουσία. Είναι οι γνωστές εκλο-
γικές αυταπάτες οι οποίες ήταν ισχυρές.

Όμως αν το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ αποφάσιζε να καταλάβει την
εξουσία θα έπρεπε να συγκρουστεί με τους Βρετανούς. Μπο-
ρούσε; Είχε την πρόθεση; Ήταν τέτοια δύναμη; Είχε προετοι-
μάσει τον κόσμο του; Είχε σχέδια κατάληψης της εξουσίας;
Όχι. 

Ο κόσμος δεν είχε προετοιμαστεί και το θέμα είναι: αποφα-
σίζεις τη σύγκρουση και τη δίνεις; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτη-
μα που απασχολεί τον κόσμο και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από
αυτό που λέμε την πολιτική στρατηγική με τη στενή έννοια του
όρου αλλά με τις συνθήκες που επικράτησαν σε μεγάλο βαθμό
κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης.

70 χρόνια από την Απελευθέρωσησελ. 12, Νο 1145
εργατικη αλληλεγγυη

Οι φαντάροι που απεικονίζονται στη φωτογραφία να πα-
ρελαύνουν στη Θεσσαλονίκη κατά την απελευθέρωση της
πόλης το 1944, ήταν μέλη δύο μονάδων Γερμανών μαχητών
του ΕΛΑΣ που είχαν συγκροτηθεί στην περιοχή. Οι ίδιοι
συμμετείχαν στη μάχη του Κιλκίς στο πλευρό του ΕΛΑΣ κα-
τά των ταγματασφαλητών λίγες μέρες αργότερα. Ηταν μό-
νο ένα μικρό κομμάτι των Γερμανών αντιφασιστών στρατιω-
τών που κατά τη διάρκεια της κατοχής πέρασαν στις γραμ-
μές της Αντίστασης και του ΕΛΑΣ.

Αυτές που είναι κατά κύριο λόγο γνωστές είναι οι ιστορίες
των Ιταλών φαντάρων που ακολούθησαν αυτή την πορεία.
Ομως, όπως γράφει ο Erik Eberhard στην Ιστορία της Ελλά-
δας του 20ου αιώνα 1940-1945 (τόμος Γ2), στο κεφάλαιο
“Γερμανοί αντιφασίστες στις τάξεις του ΕΛΑΣ”: “Ανυπακοή,
αντίσταση, αυτομόληση δεν ήταν άγνωστα φαινόμενα στη
Βέρμαχτ, τον γερμανικό στρατό του Β' Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Ανάμεσα στο 1939 και το 1945 λειτούργησαν στη Βέρ-
μαχτ 1.000 με 1.200 στρατοδικεία, τα οποία εκδίκασαν περί-
που τρία εκατομμύρια υποθέσεις υπονόμευσης της αμυντι-
κής ισχύος, ανυπακοής, εσχάτης προδοσίας κλπ... Η αυτο-
μόληση στον εχθρό ή στην Αντίσταση στις κατεχόμενες χώ-
ρες αποτελούσε τη ριζικότερη μορφή ρήξης με τη Βέρμαχτ.
Η πλειονότητα αυτών που αυτομόλησαν υπήρξαν μέλη και
συμπαθούντες του εργατικού κινήματος... Συνολικά περί
τους χίλιους Γερμανούς στρατιώτες αυτομόλησαν στον
ΕΛΑΣ. Γνωρίζουμε ότι περίπου 200 στρατιώτες που επιχεί-
ρησαν να αυτομολήσουν ή αντιτάχθηκαν άλλως πώς στους
Ναζί τoυφεκίσθηκαν από τη Βέρμαχτ ή τα SS. Από τους
εκτελεσθέντες είναι εξακριβωμένα τα ονόματα περίπου 60
στρατιωτών. Σε αυτά τα θύματα των Ναζί θα πρέπει να προ-
στεθούν και όσοι εκτελέσθηκαν συνοπτικά και εν κρυπτώ
στη διάρκεια της Κατοχής είτε από Γερμανούς είτε ακόμη
και από Έλληνες συνεργάτες τους”.

Η συζήτηση συνεχίζεται
στη Θεσσαλονίκη

Ομιλητές

Σπύρος 
Κουζινόπουλος
δημοσιογράφος

Αθανάσιος 
Σφήκας
ιστορικός ΑΠΘ

Λέανδρος 
Μπόλαρης
Συγγραφέας του 
βιβλίου “Αντίσταση,
η επανάσταση που
χάθηκε”

Μαρία 
Στύλλου
περιοδικό
“Σοσιαλισμός 
από τα κάτω”

Α
γαπητοί σύντροφοι και συντρό-
φισσες. Λυπούμαι που δεν μπορώ
να είμαι κοντά σας απόψε να συ-

ζητήσουμε για την Απελευθέρωση της
Αθήνας. Πέρασαν 70 χρόνια και ακόμη
δεν μιλάνε καθαρά. Αν μπορούσα να εί-
μαι κοντά σας θα έλεγα ότι η Αθήνα, η
μαχόμενη Αντιστασιακή Αθήνα απελευ-
θερώθηκε από το λαό της.

Μήνες πολλούς πριν φύγουν οι άγριοι
Ναζί κατακτητές που με τους εγχώριους
συνεργάτες τους προσπαθούσαν να τσα-
κίσουν κάθε λαϊκή αντίσταση. Ο ΕΛΑΣ
της Αθήνας, το Εργατικό ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ
είχαν οδηγήσει στην Απελευθέρωση πολ-
λών συνοικιών της ευρύτερης περιοχής

της Πρωτεύουσας. Για να πλησιάσουν
μονάδες του ναζιστικού στρατού, της
Γκεστάπο, οι εγχώριοι ακόλουθοί τους,
έπρεπε να έχουν δύναμη τάγματος και
ενώ κατέστρεφαν, έκαιγαν, σκότωναν, εί-
χαν κι αυτοί σοβαρές απώλειες.

Λαϊκές επιτροπές

Τις απελευθερωμένες περιοχές της
Αθήνας, του Πειραιά, των Συνοικισμών
διοικούσαν οι εκλεγμένες Λαϊκές Επιτρο-
πές που είχαν αναλάβει όλα τα καθημε-
ρινά ζητήματα. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα να σας θυμίσω ότι ένα μήνα πριν

αποχωρήσουν τα ναζιστικά στρατεύματα
την 12 Οκτώβρη 1944, τα Εργατικά Σω-
ματεία που καθοδηγούσε το Εργατικό
ΕΑΜ, είχαν πάρει με εκλογές το Εργατι-
κό Κέντρο της Αθήνας στην οδό Αγησι-
λάου, 100 μέτρα από την Ομόνοια.

Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι ομιλητές θα
επιβεβαιώσουν με πολύ περισσότερα
στοιχεία αυτή την πραγματική Απελευθέ-
ρωση της Αθήνας.

Σας χαιρετώ όλες κι όλους, επίσης τους
φίλους και συντρόφους ομιλητές και σας
εύχομαι πλήρη επιτυχία του έργου σας.

Με τους χαιρετισμούς μου.

Μπορούσε να
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

MΙΧΑΛΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ



Υ
πάρχει ένα ερώτημα. Για-
τί ο Α' ΠΠ έκλεισε με επα-
ναστάσεις που τελείωσαν

τον πόλεμο, ενώ ο Β' ΠΠ έκλεισε με ήττα των επανάστα-
σεων, με ήττα του απελευθερωτικού κινήματος; Προφα-
νώς όταν έχεις να συγκρουστείς με τα ιμπεριαλιστικά
στρατόπεδα, έχεις την προσπάθειά τους να μην αφήσουν
μέχρι τελευταίας ρανίδας να γίνει η απελευθέρωση κοινω-
νική απελευθέρωση κι όχι απλά εθνικοαπελευθερωτική,
αντιφασιστική κλπ. Μπορούσε όμως η αριστερά να αντιμε-
τωπίσει αυτή την περίοδο με την ίδια στρατηγική που την
είχε αντιμετωπίσει η επαναστατική αριστερά στον Α'ΠΠ, η
Ρόζα, ο Τρότσκι, ο Λένιν, ο Γκράμσι; Η απάντηση είναι ναι.

Ο Παντελής Πουλιόπουλος έγραψε το βιβλίο του “Δη-
μοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση στην Ελλάδα” το
1934, τότε που υπήρχε η μεγάλη στροφή των κομμουνι-
στικών κομμάτων από τη σοσιαλιστική προοπτική και
στρατηγική στην αστικοδημοκρατική. Ο Πουλιόπουλος λέ-
ει ότι το προλεταριάτο έχει τεράστια δύναμη, το '30 έχου-
με μεγάλες απεργίες σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη,
την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη το '36. Και λέει ότι αν φας τη
σοσιαλιστική προοπτική, ότι δεν μπορεί η εργατική τάξη
να πάρει την εξουσία, αλλά χρειάζεται ν' ανοίξουμε συμ-
μαχίες με τα αστικά κόμματα, αυτό θα σε οδηγήσει σε αυ-
τό που θυμίζει την αφίσα του Μάη του 1968 με το δάχτυ-
λο που μπαίνει σε δύο γρανάζια και τελικά το ρουφάνε,
δηλαδή το συμβιβασμό. Κοιτάξτε που οδήγησε. Χάθηκε η
εξέγερση της Θεσσαλονίκης του 1936. 'Ηρθε ο Μεταξάς
και ο φασισμός στην Ελλάδα. Μπήκε το ΚΚ στη μάχη για
την αντίσταση απροετοίμαστο απέναντι και στην αστική
τάξη και στο στρατόπεδο των αγγλοαμερικάνων.

Ο Πουλιόπουλος δε σταμάτησε σε αυτό. Το 1941 ήταν
φυλακή στην Ακροναυπλία μαζί με κομμάτι του ΚΚ και
τους έλεγε μάλιστα ότι πρέπει να δράσουν από κοινού. Ο
Πουλιόπουλος ήταν γραμματέας του ΚΚΕ, τον έδιωξαν
σαν αριστερή αντιπολίτευση, σαν τροτσκιστή που συνέχι-
ζε να έχει την προοπτική της επανάστασης και ήταν ενάν-
τια στην επικράτηση του Στάλιν στη Ρωσία. Από τότε συ-
νέχισε να λειτουργεί με το Σπάρτακο. Το 1941 -το '43 τον
εκτέλεσαν οι φασίστες στη Λάρισα- έβγαλε μία φοβερή
διακήρυξη “Τα καθήκοντά μας στην Ελλάδα” και μιλούσε
για τα καθήκοντα της αριστεράς στην αντίσταση.

Έλεγε ότι χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη και ενάντια
στον ιμπεριαλισμό και ενάντια στην αστική τάξη. Μιλούσε
για τη δυνατότητα της εργατικής τάξης να αρχίσει να ορ-
γανώνει με επιτροπές στους χώρους δουλειάς και στις συ-

νοικίες. Πάνω από όλα ήταν εντυπω-
σιακά τα αιτήματα που έβαζε. Να
πάψουν να δίνουν φόρο στον φορο-

εισπράκτορα, τα χρεωμένα νοικοκυριά να πάψουν να πλη-
ρώνουν τις τράπεζες και τους τοκογλύφους, ένα αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα δηλαδή. Οι εργάτες και οι αγρότες
να πάρουν πίσω τη γη τους, πρόγραμμα κοινωνικό που δεν
ήταν εξωπραγματικό αν δει κανείς πώς πάλευε ο κόσμος
στις πόλεις και την ύπαιθρο εκείνη την περίοδο. Ηταν ζωτι-
κά αυτά. Το βιβλίο του Σκαλιδάκη που βγήκε πρόσφατα
και μιλάει για την ιστορία της κυβέρνησης του βουνού, εί-
ναι γεμάτο τέτοια στοιχεία. Όταν έβαλαν μπροστά τη λαϊ-
κή δικαιοσύνη και αυτοδιοίκηση, πολλοί ακόμα και από το
ΚΚΕ έβλεπαν σε αυτό το πρόπλασμα διπλής εξουσίας που
θα πάρει η αριστερά τον έλεγχο.

Διεθνιστική

Μιλούσε επίσης για διεθνιστική αντιμετώπιση απέναντι
και στους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βρετανούς
φαντάρους. Υπήρχε τέτοια εμπειρία και εκείνη την περίο-
δο, έχουμε ολόκληρα κομμάτια ιταλικών μονάδων που συ-
ναδελφώθηκαν με την αντίσταση.

Τα 21 σημεία του Πουλιόπουλου προσπαθούσαν να εν-
τάξουν την απελευθέρωση όχι στη στρατηγική των συνερ-
γασιών, αλλά στη στρατηγική να διώξουμε τους ναζί και
μαζί τα στηρίγματά τους εδώ πέρα. Και να κάνουμε την
επανάσταση. Τι έλειπε; Η ομάδα Πουλιόπουλου ήταν πολύ
μικρή. Δεν υπήρχε ένα οργανωμένο επαναστατικό κομμάτι
που να μπορεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες να βγάλει πο-
λύ πιο καθαρά τα ζητήματα της προοπτικής.

Σήμερα ανοίγουν ζητήματα στρατηγικής όπως και τότε.
Δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση απλώς για την ιστορία,
παρόλο που είναι μεγάλο όπλο, μαθαίνουμε από αυτή.
Την κάνουμε γιατί 70 χρόνια μετά, κοιτάξτε την κατάστα-
ση του καπιταλισμού. Στην μεγαλύτερη κρίση που έχει
βρεθεί ποτέ, οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, ιμπεριαλι-
στικοί πόλεμοι από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή.
Ένα σύστημα σε κρίση, όχι παντοδύναμο.

Ο κόσμος ρωτάει ποια είναι η προοπτική, όχι αντικειμε-
νικά αλλά υποκειμενικά. Διότι μεγαλώνει η αριστερά και
υπάρχει η προοπτική να γίνει κυβέρνηση. Θα είναι μια αρι-
στερά συμβιβασμών ή αντικαπιταλιστική; Είναι συζήτηση
που γίνεται παντού. Χρειάζεται τον αδύνατο κρίκο της πε-
ριόδου της κατοχής και της απελευθέρωσης να τον κά-
νουμε το δυνατό κρίκο σήμερα, για να μην πούμε ξανά χά-
σαμε, αλλά για να νικήσουμε.

της Αθήνας από τους Ναζί Νο 1145, σελ. 13
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δικαιωθεί η Αντίσταση;
Γ

έμισε με κόσμο όλων των ηλικιών το αμφιθέατρο του 9.84 στο
Γκάζι το απόγευμα της Τετάρτης 22 Οκτώβρη, στην εκδήλωση
που οργάνωσε το περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα Κάτω” για

την Απελευθέρωση της Αθήνας από τη ναζιστική κατοχή το 1944.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με βιντεοπροβολή σπάνιου υλικού από τα
Επίκαιρα της Φίνος Φιλμ με εικόνες των μαζικών συγκεντρώσεων
του κόσμου τις μέρες της Απελευθέρωσης καθώς επίσης και από-
σπασμα από την ταινία “Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών” του Κώστα
Χρονόπουλου με βρετανικά επίκαιρα από τα Δεκεμβριανά που δεί-
χνουν βρετανικά τανκς στους δρόμους της Αθήνας.

Για τα μηνύματα της Αντίστασης, 70 χρόνια μετά, μίλησαν ο Μιχά-
λης Λυμπεράτος, ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου “Από το
ΕΑΜ στην ΕΔΑ”, ο Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός και συγγραφέας
του βιβλίου “Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε”, ο Προκόπης
Παπαστράτης, ιστορικός και συγγραφέας στο βιβλίο “Ιστορία της
Ελλάδος του 20ου αιώνα” και η Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη σύνταξης
του “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”. Χαιρετισμό έστειλε ο ιστορικός του
εργατικού κινήματος, Δημήτρης Λιβιεράτος, που για λόγους υγείας
δεν μπόρεσε να συμμετέχει στο πάνελ της συζήτησης. 

Δεκάδες ήταν οι ερωτήσεις και οι παρεμβάσεις από το κοινό, ανά-
μεσά τους της 98χρονης αγωνίστριας της Αντίστασης Κατίνας Σηφα-
κάκη, του δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη, του μέλους της Ένωσης Θυ-
μάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου Αριστομένη Συγγελάκη, του
δημοσιογράφου Μωυσή Λίτση, των μελών της ΚΕΕΡΦΑ Έρσης Πα-
παχρυσάνθου και Λεωνίδα Κοντουδάκη, του μέλους του ΔΣ του Σω-
ματείου Εργαζομένων Ιντρακόμ Βασίλη Συλαϊδή. Οι περισσότεροι
από όσους πήραν το λόγο χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του “Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω” να τιμήσει την επέτειο της Απελευθέρωσης με
αυτή τη πολιτική εκδήλωση και να ανοίξει πλατιά τη συζήτηση για
τους λόγους που δεν κατάφερε το κίνημα της Αντίστασης να νικήσει.

Οι δύο Αθήνες

Η προοπτική της ανατροπής ήταν ρεαλιστική. Αυτή την εικόνα
έδωσε στην εισήγησή του ο Λέανδρος Μπόλαρης, περιγράφοντας
την κατάσταση τις μέρες της απελευθέρωσης. “Οι δύο Αθήνες με-
τράνε τις δυνάμεις τους στο πεζοδρόμιο. Η Αθήνα των συνοικιών,
των εργοστασίων, των πεινασμένων και η Αθήνα του Κολωνακίου και
της Κυψέλης. Η Αθήνα της δεξιάς και της αριστεράς, του ΕΑΜ και
των εθνικιστικών οργανώσεων, των αισθητά πιο καλοντυμένων κυ-
ριών, όπως λέει και ο Θεοτοκάς, με την Αθήνα των ξυπόλητων”. 

Για τον ομιλητή “ήταν αντικειμενική η πορεία της σύγκρουσης” και
το ερώτημα ήταν “είχες μια ηγεσία που θα συνέβαλε ν' αναπτυχθεί η
δυνατότητα των φτωχών, των εργατών, των αγροτών να πάρουν την
εξουσία στα χέρια τους εκεί που ζούσαν και πάλευαν και να μην
έχουμε τις συμφωνίες του Λιβάνου, της Καζέρτας, να μην υπάρχει
κυβέρνηση εθνικής ενότητας που δέσμευε την αριστερά σαν ζουρ-
λομανδύας;”. 

Για τη σύγκρουση ανάμεσα στα δύο ταξικά στρατόπεδα μίλησε
και ο Προκόπης Παπαστράτης, περιγράφοντας λεπτομερώς τη δια-
φορετική έννοια που έδιναν στην απελευθέρωση ο λαός από τη μία,
η άρχουσα τάξη, οι αστικές πολιτικές δυνάμεις και οι σύμμαχοι από
την άλλη. “Από πολύ νωρίς διαμορφώνεται ένα πλέγμα προθέσεων
και πολιτικών στόχων διαμετρικά αντίθετο όχι μόνο από το πάγιο αί-
τημα του λαού να εκφράσει ελεύθερα τη θέλησή του μετά από μα-
κρά περίοδο δικτατορίας, αλλά και τις επίσημες διακηρύξεις για μια
νέα Ευρώπη που διακηρύσσουν σε όλους τους τόνους οι υπηρεσίες
προπαγάνδας των συμμάχων ώστε οι κατακτημένοι λαοί να αντέ-
ξουν τη δοκιμασία. Αυτή η αντίθεση θα γίνει εντονότερη όσο διαφαί-
νεται το τέλος του πολέμου και η νίκη των συμμάχων.

Για τους αστούς πολιτικούς, ο φόβος του νέου, μαζικού, αριστερού
κινήματος που διεκδικεί πολιτική παρουσία αν όχι την εξουσία, είναι
ικανή συνθήκη για να παραμερίσουν τις ενδοαστικές αντιθέσεις
τους...”.

Οι εισηγητές έκαναν σύντομες παρεμβάσεις για το κλείσιμο της συζήτη-
σης και καθώς αποχωρούσαμε, στο μυαλό όλων ήταν η σκέψη ότι απόψε
τιμήσαμε μια κορυφαία στιγμή της εργατικής τάξης και των αγώνων της.

Λένα Βερδέ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΛΟΥ
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Τ
ο όνομα του Πολ Λάβερτι
ίσως δεν είναι πάρα πολύ
γνωστό, όμως τα 9 σενάρια

που έγραψε για ισάριθμες ταινίες
του Κεν Λόουτς έχουν ξεχωριστή
θέση στην καρδιά όλων μας.

Την περασμένη βδομάδα ήρθε
στην Αθήνα για την προβολή της τε-
λευταίας τους συνεργασίας «Jim-
my’s Hall» στο πλαίσιο του Πανορά-
ματος Ευρωπαϊκού Κινηματογρά-
φου. Η ταινία, που θα βγει στις αί-
θουσες τον Δεκέμβρη αφορά την
αληθινή ιστορία του Τζίμμι Γκράλ-
τον, κομμουνιστή ηγέτη του κινήμα-
τος στην Ιρλανδία μετά τον εμφύλιο
και της αίθουσας χορού που έστησε
τη δεκαετία του 1930 στην κοινότη-
τά του, προσφέροντας χώρο έκφρα-
σης, μάθησης και αλληλεγγύης.

Στις 25 Οχτώβρη ο Πολ Λάβερτι
μίλησε στο Ινστιτούτο Γκέτε για τη
δουλειά του. Νωρίτερα είχε επισκε-
φτεί τις απολυμένες καθαρίστριες
στο υπουργείο Οικονομικών και δή-
λωσε εντυπωσιασμένος από τη συ-
νάντηση αυτή. «Μου θύμισε την ται-
νία «Ψωμί και τριαντάφυλλα» είπε,
που είχαν γυρίσει το 2002 στο Λος
Άντζελες, σχετικά με Ισπανόφωνες
καθαρίστριες που παλεύουν για συν-
δικαλισμό. Την επόμενη μέρα έδωσε

συνέντευξη στην αυτοδιαχειριζόμε-
νη ERTopen εξηγώντας πως είναι
τεράστιο παράδειγμα έμπνευσης για
τους εργαζόμενους σε όλο τον κό-
σμο.

Γεννημένος στην Καλκούτα από
Ιρλανδο-σκοτσέζους γονείς, δεν
ασχολήθηκε νέος με το σινεμά. Οι
σπουδές του αφορούσαν νομικά και
φιλοσοφία. Αυτό που καθόρισε τη
ζωή του ήταν η τρίχρονη απασχόλη-
ση σε μια ανθρωπιστική οργάνωση
στη Νικαράγουα τη δεκαετία του
1980, όταν έζησε από πρώτο χέρι
τον βρώμικο πόλεμο των Αμερικα-
νών ενάντια στην εξεγερμένη χώρα
και τους Σαντινίστας. 

Αυτό τον ώθησε να γράψει ένα σε-
νάριο, που κατέληξε στην πρώτη
τους συνεργασία με τον Κεν Λόουτς
το 1996. «Το τραγούδι της Κάρλα»
είναι η ιστορία ενός οδηγού αστικού
λεωφορείου στη Γλασκώβη που
ερωτεύεται μια πρόσφυγα από τη
Νικαράγουα και την ακολουθεί ως
εκεί. Από τότε έγινε ο αποκλειστικός
σεναριογράφος του Λόουτς με ται-
νίες όπως «Το όνομά μου είναι Τζο»,

«Γλυκά δεκάξι», «Ψωμί και τριαντά-
φυλλα», το βραβευμένο έπος για τον
Ιρλανδικό εμφύλιο «Ο άνεμος χο-
ρεύει το κριθάρι», «Ένας ελεύθερος
κόσμος», «Ιρλανδέζικος δρόμος».
Ενδιάμεσα, έγραψε και το σενάριο
για το εξαιρετικό «Ακόμη και βροχή»
της συντρόφου του Ισιάρ Μπολέιν,
σχετικά με τους αγώνες για το νερό
στη Βολιβία.

Φανταστικοί

Με εξαίρεση το «Jimmy’s Hall»
που αναφέρεται σε ένα πραγματικό
πρόσωπο, οι ήρωες του Πολ Λάβερ-
τι είναι φανταστικοί, όμως ζουν και
λειτουργούν μέσα στην κοινωνική
πραγματικότητα. Αυτή την πραγμα-
τικότητα θέλει να περιγράψει και να
σχολιάσει. 

Έτσι ξεκινάει από το γιατί. «Γιατί
να αφηγηθώ μια ιστορία»; Το σκλη-
ρότερο παράδειγμα που έδωσε ήταν
ο «Ιρλανδέζικος δρόμος», μια ταινία
του 2009 σχετικά με τον πόλεμο στο
Ιράκ και τη Βρετανική συμμετοχή.
«Κανείς δεν ήθελε τότε ν’ακούσει γι
αυτό το θέμα, δεν ήταν δημοφιλές.

Εμείς όμως έπρεπε να μιλήσουμε».
Άλλο παράδειγμα, το «Ένας ελεύθε-
ρος κόσμος», όπου μια τυχοδιώ-
κτρια εκμεταλλεύεται παράνομους
μετανάστες. «Θέλαμε να μιλήσουμε
για το μεταναστευτικό, για τρεις μή-
νες τριγυρνούσα όλη τη Βρετανία
συνομιλώντας με μετανάστες. Τελι-
κά διάλεξα να αφηγηθώ την ιστορία
από τη σκοπιά της εκμεταλλεύτριας,
που είναι μια φτωχή ανύπαντρη μη-
τέρα και προκειμένου να επιβιώσει
γίνεται καθίκι. Έτσι αναδεικνύεται
καλύτερα το πώς επιδρά το κοινωνι-
κό υπόβαθρο και το σύστημα πάνω
στους ανθρώπους». Πιστεύουμε ότι
η μέθοδος λειτουργεί. Οι ήρωες του
Λάβερτι έχουν αντιφάσεις και συγ-
κρούσεις, συχνά χιούμορ. Όλα αυτά
ντύνουν, υπηρετούν μια συνολική
θέση για τον κόσμο και την κοινωνία.
«Δεν θα πρόδιδα τις θέσεις μου ακό-
μη και για 20 εκατομμύρια λίρες»,
δηλώνει.

Μεγάλη σημασία έχει επίσης η
άποψή τους να χρησιμοποιούν ερα-
σιτέχνες ηθοποιούς. Αυτό καθορίζει
πλήρως τα γυρίσματα. Αν και το τε-

λικό σενάριο είναι δεσμευτικό, ο Κεν
Λόουτς γυρίζει την ταινία με χρονική
αλληλουχία και όχι ανάλογα με την
τεχνική ευκολία, έτσι ώστε οι (ερασι-
τέχνες) ηθοποιοί να επηρεάζονται
απο την εξέλιξή της, να «ζουν» μέσα
στο σενάριο. Όταν το εφαρμόσαμε
στις ΗΠΑ στο «Ψωμί και τριαντάφυλ-
λα» όπου χρησιμοποιήσαμε βασικά
Μεξικάνες μετανάστριες, τα στούν-
τιο έμειναν άναυδα. Ήταν μια μέθο-
δος που είχε να εφαρμοστεί από την
εποχή του Κασσαβέτη, αν όχι του
Σαρλό...

Ο Λάβερτι δεν δίστασε ούτε σε
ευθέως πολιτικές ερωτήσεις που
του έγιναν. Στο δημοψήφισμα της
Σκωτίας δεν ψήφισε απλά υπέρ του
«Ναι», συμμετείχε ενεργά στην καμ-
πάνια και πιστεύει ότι άξιζε τον κό-
πο, ότι ανέδειξε τη σημασία του πο-
λιτικού αγώνα για τεράστια κομμά-
τια κόσμου, κυρίως νέους. 

Η συνάντηση με τον Πολ Λάβερτι
μας θύμισε πόσο μεγάλη αξία έχει
το να δουλεύουν αριστεροί δημιουρ-
γοί και μέσα στην τέχνη του σινεμά.
Είναι πλούτος για τον κόσμο που
παρακολουθεί αλλά και για το ίδιο
το σινεμά!

Δήμητρα Κυρίλλου

Κ
άτω από το γενικό τίτλο “Εικαστικές Τέ-
χνες και Αντίσταση”, με αφορμή τα 70
χρόνια από την απελευθέρωση της Αθή-

νας από τους ναζί εγκαινιάστηκε στις 24
Οκτώβρη και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 30
Νοέμβρη ένα από τα μεγαλύτερα εικαστικά γε-
γονότα της χρονιάς με δεκάδες καλλιτέχνες,
εκατοντάδες έργα με κάθε είδους υλικά και με
κάθε είδος εικαστικής τεχνοτροπίας που ορ-
γανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδος. Στην ουσία πρόκειται για δυο διαφο-
ρετικές εκθέσεις. 

Στο πρώτο κομμάτι που εγκαινιάστηκε στις
24 Οκτώβρη και φιλοξενείται στην Πινακοθήκη
του Δήμου της Αθήνας στο Μεταξουργείο, πά-
νω από 150 σύγχρονοι εικαστικοί εκθέτουν νέ-
ες δημιουργίες κάτω από την ενιαία θεματολο-
γία “Αντίσταση Τώρα”. 

Στη δεύτερη έκθεση, που εγκαινιάζεται την
Τετάρτη 29 Οκτώβρη στις 7.30μμ στο Κέντρο
Τεχνών-Πάρκο Ελευθερίας (παλιά κρατητήρια
του Διοικητηρίου της ΕΑΤ - ΕΣΑ) δίπλα στο
Μέγαρο Μουσικής, εκτίθενται έργα δημιουρ-
γών από την περίοδο της δικτατορίας του Με-
ταξά, τον πόλεμο, την Αντίσταση και τον εμφύ-
λιο (1936-1949). 

Στο πρώτο τμήμα της μεγάλης αυτής εικαστι-
κής διοργάνωσης, όπως εξήγησε στην Εργατική
Αλληλεγγύη η Εύα Μπέη, εικαστικός και μέλος
του Επιμελητήριου, η ανταπόκριση των σύγχρο-
νων δημιουργών για το κάλεσμα του ΕΕΤΕ ήταν
τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμε-
νη. Πρόκειται για μια σπάνια σε μέγεθος και ποι-
κιλία έκθεση με έργα που αιφνιδιάζουν τόσο με
την αισθητική τους αρτιότητα, όσο κυρίως με
την κοφτερή πολιτική τους ματιά. 

Από το κλείσιμο της ΕΡΤ, μέχρι την απεργία
διαρκείας των Χαλυβουργών, από τις δολοφο-
νίες μεταναστών στο Φαρμακονήσι, μέχρι τις
επιθέσεις στην Μ. Ανατολή και την Αραβική
Άνοιξη, από την καταστολή των μπάτσων και
τις επιθέσεις των φασιστών, μέχρι τις μαχητι-
κές απαντήσεις των μεταναστών και τους ερ-
γατικούς και νεολαιίστικους αγώνες, δυνατές
δημιουργίες αποδεικνύουν το γιατί η τέχνη
προχωράει μαζί με την αντίσταση.

Εντυπωσιακό είναι και το δεύτερο τμήμα της
διοργάνωσης του ΕΕΤΕ, με την παρουσίαση
πάνω από 50 καλλιτεχνών που έζησαν και δη-
μιούργησαν έργα σχετικά με την περίοδο από
1936-1949. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδω-
σε το ΕΕΤΕ: “Η Αντίσταση και οι αγώνες ήταν
τροφοδότης της τέχνης. Τα χρόνια εκείνα, πολ-
λοί εικαστικοί καλλιτέχνες, ιδιαίτερα οι νέοι εν-
τάχθηκαν στις γραμμές της. Οι ανώνυμοι και

επώνυμοι καλλιτέχνες, ο καθένας με τον τρόπο
του, στον τόπο που ζούσε, με στερήσεις και
κινδύνους, στήριξε την αντιστασιακή δράση
του Ελληνικού λαού, χρησιμοποιώντας κάθε
μορφή τέχνης. Άλλωστε στις 24 Σεπτεμβρίου
1944, σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη και
σημαντική στην νεότερη Ιστορία της Ελλάδας,
ιδρύεται το «Καλλιτεχνικό Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο», το σημερινό Επιμελητήριο Εικαστι-
κών Τεχνών Ελλάδος, από εξέχουσες προσωπι-
κότητες στο χώρο της Εικαστικής Δημιουργίας
από πρωτοπόρους εικαστικούς καλλιτέχνες
που μετείχαν ενεργά στην Αντίσταση”.

Στην έκθεση θα δει κανείς έργα της περιό-
δου 1936 – 1949, επίσης κάποια έργα από φυ-
λακές και εξορίες ως το 1967, αλλά και έργα
που έγιναν μεταγενέστερα από καλλιτέχνες
που πήραν μέρος οι ίδιοι στην Αντίσταση. Στο
χώρο θα λειτουργεί ηλεκτρονικό αρχείο, μια
«βάση δεδομένων» η οποία θα παρέχει πληρο-

φορίες και υλικό και στην οποία
θα μπορούν να συμπληρώνον-
ται και νέα στοιχεία συνεχώς.
Στη βάση δεδομένων έχουν
ήδη καταγραφεί 8.500 εικαστι-
κά έργα καθώς και οπτικοακου-
στικό υλικό, συνεντεύξεις και
αφηγήσεις παλιών αγωνιστών
ενώ παρουσιάζονται και καλλι-
τέχνες που ενώ καταγράφονται
από μαρτυρίες για τη δράση
τους ή για συλλογικά έργα ως
«καλλιτέχνες της Αντίστασης»
δεν άφησαν ατομικό έργο σχε-
τικό με εκείνη την περίοδο στην
οποία αναφερόμαστε. Παράλ-

ληλα στο χώρο της έκθεσης θα προβάλλονται
σχετικές με το θέμα ταινίες και ντοκιμαντέρ.

Κ.Μ. 

INFO

• “Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση”
29/10 μέχρι 30/11 
Τρίτη-Σάββατο: 10πμ-8μμ, Κυριακή: 10πμ-2μμ
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, (Πρώην Πάρ-
κο Ελευθερίας, Μετρό Μέγαρο Μουσικής)

• “Αντίσταση Τώρα”
24/10 μέχρι 30/11
Τρίτη: 10πμ-9μμ, Τετάρτη-Σάββατο: 10πμ-7μμ,
Κυριακή: 10πμ-3μμ, Δευτέρα κλειστά, 
Δημοτική Πινακοθήκη (κτίριο Α, Γερμανικού
και Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Μεταξουργείο).

ΣΙΝΕΜΑ Ο Πολ Λάβερτι στην Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ Εικαστικές τέχνες και Αντίσταση

«ΕΡΤ, 7/11 2013 Δελτίο Ειδήσεων», μελάνι σε χαρτί, της Θ. Κοκκίνου
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Τ
ο συλλαλητήριο ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση του αεροδρομίου Χανίων, που είχε
αποφασιστεί για τις 28 Οκτώβρη, έπειτα

από σύσκεψη των συνδικάτων και δημοτικών κι-
νήσεων, αναβλήθηκε. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαί-
τερα αρνητική. Το σωματείο των εργαζομένων
στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας υποχώρη-
σε στις πιέσεις δυνάμεων επαγγελματικών φο-
ρέων, κυρίως γύρω από το εμπορικό και βιοτε-
χνικό επιμελητήριο καθώς και πολιτικών φιλοκυ-
βερνητικών δυνάμεων και παραγόντων που λει-
τουργούν μέσα από αυτούς.

Πρόκειται για λάθος που πάει πίσω τον αγώνα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Φτάσαμε σε αυτή
την εξέλιξη έπειτα από μια κακώς νοούμενη αν-
τίληψη για το τι σημαίνει χτίσιμο πλατιού κινήμα-
τος και συμμαχιών. Η ανεξάρτητη δράση των
εργαζομένων και οι μαχητικές μορφές πάλης
έχουν θεωρηθεί «γραφικές» και «συντεχνιακού
τύπου» και στη θέση τους αναζητούνται «πλα-
τιές» συμμαχίες με τους εμποροβιοτέχνες, τους
ξενοδόχους, τους δημάρχους του νομού κλπ. Οι
συναντήσεις με το ΤΑΙΠΕΔ και τους βουλευτές
του νομού έχουν υποκαταστήσει τη μαζική δρά-
ση. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν συμβάλει και

δυνάμεις και αγωνιστές που πρόσκεινται στο
ΣΥΡΙΖΑ και η λογική του να «χρονοτριβήσουμε
μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία» (όπως
έλεγαν στη σύσκεψη που αποφάσισε το συλλα-
λητήριο). 

Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές για να φτιαχτεί
ένα όσο το δυνατό πλατύτερο κίνημα, πρέπει να
απαλυνθούν οι πιο αιχμηρές αναφορές στα πλαί-
σια και στις διεκδικήσεις και να περιοριστούμε
στο ότι η ιδιωτικοποίηση θα κάνει ζημιά στον
τουρισμό και στην ανάπτυξη της Δ. Κρήτης. 

Επιχειρήματα

Δυστυχώς αυτού του τύπου τα επιχειρήματα
αναπαράγονται κυρίως από τη ρεφορμιστική
αριστερά. Αντί να γίνεται λόγος για το τι πραγ-
ματικά θα σημάνει η ιδιωτικοποίηση για τη συν-
τριπτική πλειοψηφία, μιλούν για το ότι η ιδιωτι-
κοποίηση θα κάνει πιο ακριβό το αεροδρόμιο και
«δεν θα το προτιμούν οι τουριστικοί πράκτορες
και οι low cost αεροπορικές εταιρίες…». Με αυ-
τό τον τρόπο όμως κίνημα δεν χτίζεται. Εκλογι-
κές συνεργασίες μπορεί. 

Η υπόθεση της αποτροπής της ιδιωτικοποί-
ησης του αεροδρομίου Χανίων βρίσκεται στα χέ-

ρια των υπαλλήλων του αεροδρομίου και της
εργατικής τάξης της πόλης. Περνάει μέσα από
την απεργιακή δράση και τον συντονισμό όλων
των εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, οι εργαζόμε-
νοι της ΕΡΤ που παλεύουν ενάντια στο μαύρο,
οι καθαρίστριες που παλεύουν ενάντια στις απο-
λύσεις, οι εκπαιδευτικοί που παλεύουν ενάντια
στις περικοπές, οι υπάλληλοι του Δήμου που πα-
λεύουν ενάντια στην αξιολόγηση, οι εργαζόμε-
νοι στα ξενοδοχεία που παλεύουν ενάντια στους
εκβιασμούς των ξενοδόχων, οι εργαζόμενοι της
ΑΒΕΑ που μάχονται ενάντια στις ατομικές συμ-
βάσεις είναι η πιο πλατιά συμμαχία που μπορεί
να χτιστεί για να παλέψουμε την ιδιωτικοποίηση. 

Χρειάζεται να πάρουμε τώρα τις κατάλληλες
ενωτικές πρωτοβουλίες. Τα συνδικάτα και η αρι-
στερά μπορούν και πρέπει να πρωταγωνιστή-
σουν σε αυτή την κατεύθυνση.

• Όχι στην ιδιωτικοποίηση

• Να διαλυθεί τώρα το ΤΑΙΠΕΔ

• Επανακρατικοποίηση των ιδιωτικοποιημένων
επιχειρήσεων

Σεραφείμ Ρίζος

Τ
ο κείμενο αφιερώνεται στη
«ζώσα» και «ενεργή» μνήμη
των Παύλου Φύσσα και Σαχ-

ζάτ Λουκμάν, καθώς και σε εκείνους
τους πάντα «ανώνυμους» μετανά-
στες των οποίων η ανθρώπινη δια-
δρομή «συνάντησε» την νεοναζιστι-
κή «φρίκη». 

Το πρόσφατο πόρισμα-καταπέλ-
της του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντο-
γιάκου ορίζει και προσδιορίζει συνά-
μα το φορτισμένο πλαίσιο της δικα-
στικής «συνήχησης» που στρέφεται
ενάντια στο νεοναζιστικό μόρφωμα
της Χρυσής Αυγής. Ο εισαγγελέας
Ισίδωρος Ντογιάκος ζητεί την δίωξη
όλων των κοινοβουλευτικών «στελε-
χών» της Χρυσής Αυγής με την κα-
τηγορία της σύστασης και της συμ-
μετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Ο δικαστικός μηχανισμός ουσιαστι-
κά ενεργοποιήθηκε και δραστηριο-
ποιήθηκε ενάντια στη Χρυσή Αυγή
μετά από την δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα από το μέλος της Χρυ-
σής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά, τον
Σεπτέμβριο του 2013, στο Κερατσί-
νι. Η συντονισμένη δράση του αντι-
φασιστικού κινήματος μετά την δο-
λοφονία του μουσικού Παύλου Φύσ-
σα καθόρισε και επικάλυψε το κοι-
νωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Σε
αυτό το πλαίσιο, η «κίνηση» του αν-
τιφασιστικού κινήματος αποτυπώθη-
κε και αποκρυσταλλώθηκε στις δι-
καστικές διώξεις των ηγετικών στε-
λεχών της Χρυσής Αυγής. 

Όμως, παρά την προσίδια δικα-
στική «ενεργοποίηση» η νεοναζιστι-
κή Χρυσή Αυγή παραμένει ένας
«ενεργός» και «δρών» κοινοβουλευ-
τικός οργανισμός ο οποίος διαμεσο-
λαβεί και αρθρώνει την ιδεολογία

του μίσους. Η «δράση» και η «δρα-
στηριοποίηση» του νεοναζιστικού
μορφώματος την περίοδο της βα-
θιάς και οξυμένης οικονομικής κρί-
σης υπερέβη τα όρια του τυπικού
πολιτικού σκέλους, κάτι που συνέ-
βαλλε στην προσίδια εγγραφή των
χαρακτηριστικών της νεοναζιστικής
βίας στο πεδίο του κοινωνικού. 

Με αυτό τον τρόπο η Χρυσή Αυ-
γή «εξωτερίκευσε» τους κανόνες και
τις πρακτικές μίας βίαιης «δράσης»
η οποία έτεινε στο να αναδιαμορ-
φώσει (επί το αυταρχικότερον) τους
όρους συγκρότησης και αναπαρα-
γωγής της κοινωνικής «μονάδας». Η
νεοναζιστική βία ως κοινός τόπος
«δράσης», ως περίκλειστο στοιχείο
της ανανοηματοδότησης και αναση-
μασιοδότησης της κοινωνικής «μο-
νάδας» εγγράφεται οργανικά σε
εκείνα τα χαρακτηριστικά που
προσδιορίζουν τον φασισμό-ναζι-
σμό. 

Έτσι, η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή
έτεινε στο να «εξωτερικεύει» τα χα-
ρακτηριστικά μίας κανονιστικής
βίας, η οποία ως «φορτίο ολικής»
ανανοηματοδότησης του κοινωνικού
γίγνεσθαι συμφύθηκε και ενσωμα-
τώθηκε οργανικά με την κρατική-κα-
τασταλτική βία. Και ακριβώς η εσω-
τερική διάρθρωση και οροθέτηση
του νεοναζιστικού μορφώματος
προσδιόρισε το «εύρος» της κοινω-
νικής του παρέμβασης. Η τυπικά
«κοινοβουλευτική» Χρυσή Αυγή ήρε
τους όρους και το πλαίσιο της κανο-
νιστικής και θεσμικής κοινοβουλευ-

τικής συγκρότησης. Δρώντας εντός
του κοινοβουλευτικού πεδίου, άσκη-
σε λεκτική βία, μετατοπίζοντας δο-
μικά το πεδίο της βίαιης ανασημα-
σιοδότησης της εν γένει «πράξης»
της. Η λεκτική βία ως το πεδίο της
κοινοβουλευτικής άρθρωσης της
Χρυσής Αυγής, όρισε την παρουσία
και την «λειτουργία» της στο χώρο
της «τυπικής» και ουσιαστικής συγ-
κρότησης της δημοκρατικής-κοινο-
βουλευτικής θέσμισης.

Δύναμη επιβολής

Θα μπορούσε να λεχθεί πως η
κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής
Αυγής λειτούργησε ως δύναμη επι-
βολής (τάγμα εφόδου), που επεδίω-
ξε (και εντός Κοινοβουλίου) την εμ-
πέδωση και «εμβάθυνση» μίας «νέ-
ας» αυταρχικής «κανονικότητας». 

Η λεκτική και σωματική βία που
άσκησε στο πεδίο του κοινωνικού
«αγγίζει» τις πλευρές της λεκτικής
που «διαχύθηκε» στο χώρο του Κοι-
νοβουλίου, διαμορφώνοντας τους
όρους και τις προϋποθέσεις για την
αποκρυστάλλωση ενός «ολικά» βί-
αιου αμαλγάματος. Η νεοναζιστική
βία ως σημαίνον και σημαινόμενο
τέμνει και ανατέμνει το «κρισιακό»
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον,
νοούμενη ως το σημείο-μηδέν μίας
προσίδιας αυταρχικής «κανονικότη-
τας» η οποία και επιζητεί την ολική
«αποκοπή» των τρεχουσών «ροών»
του εργατικού-κινηματικού πράτ-
τειν. 

Η ανάδυση ενός περιώνυμου ‘αυ-

ταρχικού κρατισμού’ που έτεινε
στην κατασταλτική διαχείριση των
κινήσεων εργατικής εναντίωσης πε-
ριλαμβάνει οργανικά το νεοναζιστι-
κό μόρφωμα, το οποίο, πέρα και πά-
νω από τις συνηχήσεις της κοινωνι-
κής-πολιτικής του παρουσίας, ανα-
παρήχθη στο «ευνοϊκό» περιβάλλον
των κατασταλτικών μηχανισμών του
κράτους. 

Η βία νοούμενη ως φορτισμένο
«πεδίο», ως πλαίσιο αποκλεισμού
και «εκμηδένισης» της «διαφορετι-
κής» ανθρώπινης «μονάδας» «εισήλ-
θε» στο χώρο του Κοινοβουλίου
λαμβάνοντας τα δομικά χαρακτηρι-
στικά μίας κοινοβουλευτικής «αντι-
συστημικότητας», που όμως, μόνο
«αντισυστημικότητα» δεν ήταν, κα-
θότι το πλαίσιο δράσης της Χρυσής
Αυγής συνέκλινε με το πλαίσιο δρά-
σης του άρχοντος αστικού συγκρο-
τήματος εξουσίας. Ο (φυλετικά, σε-
ξουαλικά, ιδεολογικά) «διαφορετι-
κός», ο «διαφορετικός» ως ον και
ως οντολογία ανθρώπινης «πρά-
ξης», ως οντολογία που περικλείει
νοήματα και αξίες πρέπει να «εκμη-
δενιστεί», διότι για την νεοναζιστική
Χρυσή Αυγή παρεκκλίνει από το
πλαίσιο μία «υγιούς» και «αμόλυν-
της» εθνικής «κανονικότητας». 

Το αντιφασιστικό κίνημα μπορεί
και πρέπει να συμβάλλει στην κοι-
νωνική και πολιτική της «εξαφάνι-
ση». 

Σίμος Ανδρονίδης,
Υπ. Διδάκτορας στο τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ

Με επιτυχία έγινε η γενική
συνέλευση των φοιτητών του
Μαθηματικού με συμμετοχή
150 περίπου φοιτητών την Τρί-
τη 21/10. Η συζήτηση άνοιξε
από την μεριά μας πάνω στην
εικόνα του φοιτητικού κινήμα-
τος και της επίθεσης που δέχε-
ται από την κυβέρνηση και τον
πρύτανη Φορτσάκη, πάνω στα
ζητήματα των διαγραφών, των
απολύσεων και των εργολα-
βιών. 

Επιμείναμε στην ανάγκη κλι-
μάκωσης του αγώνα σε συνερ-
γασία με όλες τις δυνάμεις που
προσβλέπουν σε μια τέτοια κα-
τεύθυνση, όπως οι διοικητικοί
από το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ που
την προηγούμενη μέρα είχαν
βρεθεί στην κατάληψη της πρυ-
τανείας και οργάνωσαν έναν
συντονισμό για το συλλαλητή-
ριο της Πέμπτης 23 Οκτώβρη
με φοιτητές και μαθητές. 

Πρόβλημα στην όλη διαδικα-
σία αποτέλεσε η στάση του
Μ.Α.Σ. που άλλη μια φορά επέ-
λεξε να επιτεθεί παρά να κάνει
πολιτική αντιπαράθεση. Με
αφορμή το άρθρο του Γ. Δελα-
στίκ στο Έθνος στις 20 Οκτώ-
βρη σε σχέση με την Αλβανία
και τη σημαία της Μεγάλης Αλ-
βανίας στον αγώνα με το Βελι-
γράδι, έφτασε η ΚΝΕ να κατη-
γορεί τα ΕΑΑΚ για δεξιό πα-
τριωτισμό(!), μιλώντας παράλ-
ληλα για την "αποκάλυψη του
ρόλου των ΕΑΑΚ". 

Η πολιτική των Ε.Α.Α.Κ. κα-
θορίζεται από την κουβέντα
του κάθε σχήματος και το πα-
νελλαδικό συντονισμό τους, όχι
από τα άρθρα του Δελαστίκ.
Ουδέποτε υποστηρίξαμε τη
συγκεκριμένη πολιτική θέση.
Αντίθετα είμαστε η δύναμη της
αντικαπιταλιστικής - διεθνιστι-
κής αριστεράς μέσα στα πανε-
πιστήμια που παλεύει για το
άνοιγμα των συνόρων και όχι
για μεγάλες ιδέες μεγάλων πα-
τρίδων.

Την συνέλευση κέρδισε το
πλαίσιο του ΜΑΣ με νέα γενική
συνέλευση καλεσμένη στις 5
Νοέμβρη. Θεωρούμε ότι υπάρ-
χει μεγάλη ανάγκη για διαρκείς
κινητοποιήσεις και από την με-
ριά μας ήδη ξεκινήσαμε να μα-
ζεύουμε υπογραφές για νέα γε-
νική συνέλευση την Τετάρτη 29
Οκτώβρη.

Κυριάκος Αλισσαβάκης

Η βίαιη «δράση» της Χρυσής Αυγής

ΧΑΝΙΑ Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου
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ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
1944 – Η Απελευθέρωση στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη 
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η αναγκαιότητα του επαναστατικού
κόμματος
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Kοινωνικός Xώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλήτρια: Στέλλα Σαμούχου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Ερνέστο 6μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Κούνια
(Θεμιστοκλέους 43) 8μμ
Ουκρανία: η σύγκρουση δυο ιμπεριαλι-
σμών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 πλ. Αγ. Ελευθέριος
7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ 65-67 (Τριών Ιε-

ραρχών) 7μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Δολύχι (Δημη-
τρακοπούλου 51) 7.30μμ
Εργατική αντίσταση και αριστερά στην
Ευρώπη
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλήτρια: Μαρία Μπολοβίνα

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Σπιρτόκουτο 8μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Άνω Πουρνα-
ρούσα 7μμ
Η σοσιαλδημοκρατία πριν το 1914
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Η Κομμούνα του Παρισιού
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Στέκι (Κ. Βάρναλη 66)
8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία στις 27/11 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Στέκι 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία στις 27/11 
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 καφέ Μαγαζί 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία στις 27/11 
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερί-

δας
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ, 7μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Αλίκη Ταλίδου

ΓΑΛΑΤΣΙ 

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 πλ. Αγ. Νικόλαος 7μμ
Κράτος, κοινοβούλιο και εργατικά συμ-
βούλια
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ 1968, 7μμ (Θη-
σέως και Αγ. Πάντων)
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερί-
δας
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 Δημαρχείο 7.30μμ
Η σοσιαλδημοκρατία πριν το 1914
Ομιλητής: Τάσος Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 δημαρχείο 7μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Η κινέζικη επανάσταση και ο Μάο
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ El Viaje 6.30μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ Quiz 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 Σύλλογος Ιμβρίων 
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν 
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ Ανάδηση 8μμ 
Εργατική Αντίσταση
και Αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 ΕΡΤ-OPEN 7.30ΜΜ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η σοσιαλδημοκρατία πριν το 1914
Ομιλήτρια: Αγγελική Λιώκη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 Δημαρχείο 8μμ
Π. Πουλιόπουλος: Δημοκρατική ή σο-
σιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ Blue 8μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλήτρια: Ευγενία Ποντικού

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 30/10  καφέ Τσιου 7.30μμ
1944 – Η Απελευθέρωση της Αθήνας 
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
ΠΕΜΠΤΗ 30/10 καφέ Έχουμε και Λέμε
7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλήτρια: Εϊλέμ Αληόγλου

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 Θόλος 7μμ

Μέση Ανατολή: νέες ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Έφη Στάθη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 6/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 6/11 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Τρότσκι: το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Στις σχολές

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 κυλικείο Χημικού 1μμ
Ο ρατσισμός σήμερα
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 κυλικείο 1μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 κυλικείο 1μμ
Λένιν, οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Ευτυχία Αγγέλη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 εντευκτήριο 10πμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 αίθριο ΣΓΤΚΣ 3μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μάριος Λαγουτάρης

ΝΟΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 κυλικείο 1μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Λευτέρης Τενεκίδης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11 κυλικείο 1μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 30/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Αμπελοκήπων 6μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Βερόπουλος 6μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 6μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία Αντίκα 7.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/11
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μαντζαγριωτάκη & Θησέως 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μες
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλατεία 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 11.30πμ
ΒΟΛΟΣ Άγιος Νικόλαος 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Ολγας 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Κλαδικές ομάδες

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10
αίθ. Δημοτικού 
Συμβουλίου 7μμ

ΤΡΙΤΗ 4/11

8:30πμ Ιντρακόμ
9:30πμ Βιβλιοσυνεργατική
11πμ υπουργείο Εμπορίου
2μμ δημαρχείο Αγ.Παρασκευής

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11

12μες δημαρχείο Βριλησσίων

Εξορμήσεις του Συντονισμού ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες για το συλλαλητήριο στις 7/11

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ
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Συνελεύσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10, 
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ΠΕΜΠΤΗ 30/10, 

10πμ νοσ. Αγλαΐα 
Κυριακού 5:30μμ 
Εφημερίδα 
των Συντακτών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10

7:30πμ Μετρό Σύνταγμα
11πμ Μετρό αμαξοστάσιο Σεπόλια
12μες υπουργείο Ανάπτυξης

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/11

10πμ νοσοκομείο Γεννηματάς
1μμ νοσοκομείο Αγ.Σάββας
5:30μμ Έθνος



Τ
ην Τετάρτη 29 Οκτώβρη στην ιστοσελίδα
sekonline ανέβηκαν σε μορφή pdf τα
φύλλα της Αγωνιστικής Πορείας, βδομα-

διάτικης εφημερίδας της ΟΣΕ (Οργάνωση Σο-
σιαλιστική Επανάσταση), με αφορμή την έκδο-
ση του πρώτου φύλλου της στις 29 Οκτώβρη
του 1974 πριν ακριβώς 40 χρόνια.

Τα 6 συνολικά φύλλα της Αγωνιστικής Πο-
ρείας (που καλύπτουν τις έξι βδομάδες ανάμε-
σα στις 29 Οκτώβρη και στις 6 Δεκέμβρη), πα-
ρά τον μικρό τους αριθμό έχουν μεγάλη ιστο-
ρική και πολιτική αξία καθώς καταφέρνουν να
διασώσουν μέσα από άρθρα, ρεπορτάζ και συ-
νεντεύξεις τις συντριπτικές αλλαγές που συν-
τελούνταν μέσα στην ελληνική κοινωνία τους
κρίσιμους μήνες που ακολούθησαν την κατάρ-
ρευση της χούντας τον Ιούλη του 1974, το ξέ-
σπασμα της Μεταπολίτευσης.

Το αίσθημα της ελευθερίας και της αυτοπε-
ποίθησης κυριολεκτικά αναβλύζει, όχι μόνο από
τα πανεπιστήμια όπου οι φοιτητές κινητοποι-
ούνται με αποχές και διαδηλώσεις απαιτώντας
την αποχουντοποίηση, αλλά και μέσα από τους
εργατικούς χώρους, που μετά από 7 χρόνια
σκληρής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, μετα-
τρέπονται σε κέντρα σκληρής διεκδίκησης.   

Κόντρα στην φασιστοπροπαγάνδα ότι “στην
χούντα είχαμε να φάμε”, για τους εργάτες και
τις εργάτριες η επταετία σήμαινε άθλιες συν-
θήκες εργασίας και άθλια μεροκάματα και
υπερκέρδη για τα αφεντικά - που μόλις το
πρώτο κύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
έκανε την εμφάνισή του άρχισαν τις απολύ-
σεις: “Νάσιοναλ Καν, ΕΛΣΑ, Χάνομαγκ, ΙΖΟΛΑ,
Ολυμπιακή, δεν υπάρχει τέλος...Η Ολυμπιακή
του Ωνάση για να αντιμετωπίσει τα προβλήμα-
τα που η κρίση του πετρελαίου δημιούργησε
δήλωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου όλοι οι ερ-
γαζόμενοι (6.500) θα πάρουν υποχρεωτική
άδεια για ένα μήνα...” διαβάζουμε στο πρώτο
φύλλο της Α.Π.  

Οι εργάτριες στην Σίσερ Πάλκο οργανώνον-
ται ενάντια στην πληρωμή “με το κομμάτι”, το
ίδιο οι 200-400 εργάτες της εταιρίας “Θερμίς”.
Στην Τριούμφ 600 εργάτριες δουλεύουν
εξαντλητικά ωράρια, “εννιά ώρες και ένα διά-
λειμμα στις 1.30 για ένα τέταρτο”. Στα εργο-
στάσια ΕΛΒΥΚ και Ελληνικά Φινιστήρια οι ερ-
γάτες φτιάχνουν επιτροπή ενάντια στις απολύ-
σεις. Κόντρα στην εργοδοτική τρομοκρατία ο
“ρεπόρτερ” της Α.Π τους παίρνει συνέντευξη
σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του εργοστασί-
ου: “Στα συνδικάτα αυτή τη στιγμή ποιοί βρί-
σκονται, εκείνοι που ήταν επί επταετίας”; Για
να πάρει την απάντηση: “Εδώ δεν υπήρχανε
συνδικάτα...”

Επιτροπές

Οι εργάτες όχι μόνο δεν αποδέχονται τις
απολύσεις, αλλά οργανώνουν επιτροπές,
όπου υπάρχουν σωματεία πετάνε έξω τους
χουντικούς, όπου δεν υπάρχουν τα φτιάχνουν,
διεκδικούν αυξήσεις και καλύτερες συνθήκες
δουλειάς: Οι υπάλληλοι της Ιονικής Τράπεζας
που ανήκε στον Ανδρεάδη ετοιμάζονται για
απεργία διαρκείας με αίτημα να φτάσουν οι μι-
σθοί τους αυτούς της Εθνικής.

Τα οικονομικά αιτήματα τέμνονται με το αί-
τημα της αποχουντοποίησης: “Ο σωστός δρό-
μος για να χτυπήσουμε την χούντα είναι να μην
λυπηθούμε αυτούς που την στήριξαν, δηλαδή
τους Ωνάσηδες, Νιάρχους και Ανδρεάδηδες”.

Στην ΔΕΗ οι εργαζόμενοι απειλούν με απερ-
γία με αίτημα την απόλυση δύο χουντικών. Στη

Ζίμενς μετά από 20 μέρες απεργίας “υποχρέω-
σαν τους εργοδότες να δεχτούν όλα τα αιτήμα-
τά τους”. Στις αμερικάνικες βάσεις 2000 εργα-
ζόμενοι κατεβαίνουν σε απεργία “ενάντια στους
ιμπεριαλιστές” για αυθαίρετες απολύσεις, απαι-
τώντας δικαίωμα στο συνδικαλισμό. Στην ΙΤΤ
απεργούν οι πωλητές και οι πωλήτριες απαιτών-
τας συλλογικές συμβάσεις. Στις Γενικές Αποθή-
κες οι απεργοί πετυχαίνουν αύξηση 30%.

Στην ιστορική απεργία της Νάσιοναλ Καν οι
εργάτες ξεσηκώνονται ακούγοντας το νέο της
απόλυσης ενός συνδικαλιστή της βάσης: “Δεν
δέχεται την απόλυση και τον πετάνε έξω. Αμέ-
σως βγαίνει όλος ο κόσμος, παλιοί εργάτες
αγανακτισμένοι φωνάζουν φτάνει πια, μας έχε-
τε σαν τα σκυλιά. Την επόμενη μέρα η Χωρο-
φυλακή βρίσκεται στο εργοστάσιο και εμείς
απ' έξω. Ερχεται η ΓΣΕΕ, όταν βγήκαν μετά τη
συζήτηση με την εργοδοσία είπαν πώς η
απεργία ήταν άδικη, τον Δημουλέα τον έδιω-
ξαν για απουσίες. Οι εργάτες τότε γιουχάισαν
και έδιωξαν την ΓΣΕΕ. Την Πέμπτη είναι το κο-
ρύφωμα της απεργίας. Οι Πακιστανοί ετοιμά-
ζουν τα δικά τους πανό, 'Ελληνες-Πακιστανοί,
κοινός αγώνας'. Τα νέα παιδιά συνεχίζουν να
παίζουν σημαντικό ρόλο στην απεργία. Ερχον-
ται και οι φοιτητές που αρχίζουν να συνεργά-
ζονται στενά με τους εργάτες...”  

Η έκρηξη αυτή διαπερνά ολόκληρη την κοι-
νωνία, από τους καπνοπαραγωγούς που ζητάνε
να πληρώνονται όλη την αξία του καπνού και τα
Χανιά όπου οι μαθητές οργανώνουν αντιφασι-
στικές συγκεντρώσεις για το Πολυτεχνείο μέχρι
τον Εβρο όπου οι φαντάροι στέλνουν επιστολή
που ζητάνε να απολυθούν. Μετά το τέλος ομι-
λίας του Μακάριου στην πλ. Συντάγματος, όταν
ένας φασίστας βγάζει μαχαίρι, “τρώει της χρο-

νιάς του” και πλήθος κόσμου πολιορκεί τα γρα-
φεία των φιλοβασιλικών στην Πανεπιστημίου:
“Η αστυνομία προσπαθεί να απωθήσει τον κό-
σμο... κάποια ακακία ξεριζώθηκε, κάποιος
σκουπιδοτενεκές ξηλώθηκε, η αστυνομία υπο-
χώρησε άτακτα. Στα γραφεία των φίλων του γι-
ου της Φρειδερίκης αφαιρέθηκαν από την πόρ-
τα οι ελληνικές σημαίες και βασικό διακοσμητι-
κό υλικό έγιναν τα αυγά και τα γιαούρτια..”

Nτοκουμέντα

Εχουν πολιτική αξία στο σήμερα από μόνα
τους όλα αυτά τα ντοκουμέντα. Απέναντι σε
όσους, π.χ, μέχρι πρόσφατα δεν ήθελαν συγ-
κεντρώσεις ενάντια στους φασίστες της Χ.Α
γιατί τάχα αυτά ωφελούν τους τελευταίους.
Ή σε όσους μέσα στην Αριστερά θεωρούν ότι
οι αγώνες σήμερα δεν μπορούν να νικήσουν
επειδή η εργατική τάξη είναι “αδύναμη”, δεν
έχει συνδικάτα, δουλεύει κάτω από “κακές
συνθήκες”, “φοβάται την απόλυση” κλπ.

Αν η μισή αξία αυτών των 6 φύλλων της
Αγωνιστικής Πορείας, που διαδιδόταν χέρι με
χέρι στις πύλες των εργοστασίων και τις δια-
δηλώσεις είναι αυτά τα ντοκουμέντα, ή άλλη
μισή είναι στα ντοκουμέντα που αφορούν τις
μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές μάχες που
δίνονται μέσα σε αυτήν την περίοδο. 

Η απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή
να κάνει τις πρώτες εκλογές στην πρώτη επέ-
τειο της 17 Νοέμβρη του 1974 είχε δύο στό-
χους: Από τη μια να σύρει την Αριστερά στην
προοπτική ότι η συνέχεια της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου περνάει μέσα από τον συμβιβα-
σμό με εκείνους που άνοιξαν το δρόμο και
ανέχτηκαν την χούντα και από την άλλη να
εκτονώσει το κίνημα. Αυτήν την μεθόδευση το

ΚΚΕ και το ΚΚΕεσ την αποδέχτηκαν πλήρως
με τον “ρεαλισμό” του ψεύτικου διλήμματος
“Καραμανλής ή τανκς” χαρίζοντάς του και ένα
55% στις εκλογές.

Αντιπαράθεση

Μόνο οι οργανώσεις της νεαρής τότε επανα-
στατικής αριστεράς θα εναντιωθούν σε αυτόν
τον συμβιβασμό. Το πρώτο φύλλο της Αγωνι-
στικής Πορείας έχει πρωτοσέλιδο τίτλο “Δεν θα
περάσει το εκλογικό πραξικόπημα της Καρα-
μανλοκρατίας” και το δεύτερο “Εμπρός για
αγώνες λαϊκούς”. Τα έξι τεύχη της Αγωνιστικής
Πρωτοπορίας περιέχουν μια σειρά από ντοκου-
μέντα, αφίσες, προκηρύξεις, αποφάσεις, που
αφορούν αυτήν την συζήτηση και αντιπαράθε-
ση μέσα στην Αριστερά, τους πρώτους μήνες
της Μεταπολίτευσης, αλλά και τη ίδια την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου ένα χρόνο πριν.

Η αντίθεση ανάμεσα στην αριστερά του ρεα-
λισμού που κήρυττε την “αυτοσυγκράτηση” και
τον συμβιβασμό (ήδη από την εποχή της χούν-
τας και τα παζάρια για κυβέρνηση εθνικής ενό-
τητας) και την επαναστατική αριστερά, εκφρά-
στηκε στην διαμάχη για τον πρώτο εορτασμό
του Πολυτεχνείου με την δεύτερη να καλεί σε
εορτασμό πριν τις εκλογές στις 15 Νοέμβρη
και τα ΚΚΕ, ΚΚΕεσ, ΠΑΣΟΚ μετά, στις 24/11,
προτάσσοντας τις εκλογές από τους αγώνες
μέσα σε ένα όργιο προβοκατορολογίας.

Ισως πιο συμπυκνωμένα αυτήν την προοπτι-
κή εξέφρασε και κατάφερε εν τέλει να καρπω-
θεί το ΠΑΣΟΚ. “Μια νέα θεωρία περί σοσιαλι-
στικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινω-
νίας κλείνει το σύνθημα 'Σοσιαλισμός στις 18'”
διαβάζουμε στην Αγωνιστική Πορεία σε ένα
σχόλιο που εξακολουθεί και σήμερα να φαντά-
ζει επίκαιρο. “Σύμφωνα με αυτήν: Ο λαός ψη-
φίζει ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ σχηματίζει κυβέρνη-
ση, στις 18 Νοεμβρίου η χώρα μπαίνει στο σο-
σιαλισμό. Κρίμα που τόσοι εργάτες, τόσοι
αγωνιστές που χύσανε το αίμα τους, σαπίσανε
στα μπουντρούμια, πέσανε στα οδοφράγματα
δεν είχαν υπόψη τους αυτήν την θεωρία. Αρκεί
να ρίξεις ένα χαρτί σε ένα κουτί για να φτάσει
η χώρα στο σοσιαλισμό...” (το “Σοσιαλισμός
στις 18” ήταν το κεντρικό σύνθημα του ΠΑ-
ΣΟΚ και στις εκλογές του 1981).  

Οι εκλογές της 17 Νοέμβρη 1974 δεν κατάφε-
ραν να εκτονώσουν την κινηματική διάθεση. Εξι
μόλις μέρες μετά τις εκλογές, στις 23 Νοέμβρη
ξεκινάει η απεργία στην ΗΒΗ που κρατάει 4 μέ-
ρες. Οι απεργοί κερδίζουν 15% αύξηση στο μι-
σθό. Στις 3 Δεκεμβρίου μια πορεία 6000 εργα-
ζομένων της Ολυμπιακής με σύνθημα “Ή όλοι
στην δουλειά μας ενωμένοι ή όλοι στο δρόμο τι-
μημένοι” δέχεται την σκληρή επίθεση της Αστυ-
νομίας στην Λεωφόρο Συγγρού. Η σκληρή σύγ-
κρουση με την κυβέρνηση Καραμανλή θα συνε-
χιστεί αμείωτα τα επόμενα χρόνια μέχρι την
πτώση της Νέας Δημοκρατίας το 1981. 

Ομως την δικαίωση της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου, την δικαίωση των εργατικών αγώ-
νων της Μεταπολίτευσης, πόσο μάλλον τον
Σοσιαλισμό, τα αναζητούμε ακόμα - “στην
προοπτική της συντριβής της εξουσίας των
μονοπωλίων και του ιμπεριαλισμού, στην προ-
οπτική της σοσιαλιστικής επανάστασης” όπως
ανέφερε και το εκδοτικό σημείωμα του πρώ-
του φύλλου της Αγωνιστικής Πορείας.

Γιώργος Πίττας

Ιστορία Νο 1145, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

• Στην μνήμη του συντρόφου Κώστα 
Χρονόπουλου, “υπεύθυνου συμφώνως 
τω νόμω”  της Αγωνιστικής Πορείας
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Γιατί να διαβάσουμε τοσελ. 18, Νο 1145
εργατικη αλληλεγγυη

Έ
να από τα καλύτερα βιβλία για να κατα-
λάβουμε πως ο Χίτλερ κατάφερε και
αναρριχήθηκε στην εξουσία είναι η έκ-

δοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου “Η πάλη
ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία”. 

Το βιβλίο περιέχει τα κλασικά κείμενα του
Τρότσκι για εκείνη την περίοδο, καθώς και ένα
πολύ βοηθητικό χρονολόγιο που έχει γράψει ο
Κρις Χάρμαν. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώ-
στης μπορεί να παρακολουθήσει τη σκέψη του
Τρότσκι έχοντας όλο το απαραίτητο ιστορικό
μπακγκράουντ σχετικά με τα γεγονότα εκείνων
των χρόνων. 

Ο Χίτλερ διορίστηκε Καγκελάριος το 1933.
Πως όμως φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση σε
μια χώρα όπου μόνο μια δεκαετία πριν από το
1918 μέχρι το 1923 παίχτηκε το μεγάλο στοίχημα
να επικρατήσει μια δεύτερη εργατική επανάστα-
ση δίπλα στην Ρώσικη του 1917; 

Τα κείμενα του Τρότσκι είναι πολύτιμα για να
βρούμε τις απαντήσεις. Μετά την ήττα της επανά-
στασης ο γερμανικός καπιταλισμός φάνηκε να
σταθεροποιείται. Η κυρίαρχη πολιτική δύναμη
ήταν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το
οποίο σχημάτισε κυβέρνηση μετά τις εκλογές του
1928. Σε εκείνη την εκλογική μάχη συγκέντρωσε 9
εκατομμύρια ψήφους, ενώ διέθετε τρομερή ισχύ
ανάμεσα στην εργατική τάξη. Είχε ένα εκατομμύ-
ριο μέλη, έλεγχε τα Ελεύθερα Συνδικάτα όπου
συμμετείχαν πέντε εκατομμύρια εργάτες, ενώ εί-
χε δεκάδες εφημερίδες, λέσχες και αθλητικούς
συλλόγους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚPD) δεν
ήταν αμελητέα δύναμη, αλλά υπολοιπόταν πολύ
από το SPD. Στις εκλογές είχε πάρει τρία εκατομ-
μύρια ψήφους. Οι Ναζί του Χίτλερ ήταν στο περι-
θώριο. Είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν μόλις
2,5%.  

Τα πάνω κάτω έφερε η μεγάλη οικονομική κρί-
ση του '29. Το κραχ στην Γουόλ Στριτ συγκλόνισε
όλο τον πλανήτη. Η Μεγάλη Ύφεση χτύπησε και
την Γερμανία καθώς η οικονομία της εξαρτιόταν
από τα αμερικάνικα δάνεια. Εργοστάσια έκλειναν,
οι άνεργοι έφτασαν τα 6 εκατομμύρια, οι αγρότες
έχαναν τη γη τους. 

Η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Μίλερ πή-
ρε σκληρά αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα. Από
την οικονομία η κρίση πέρασε στην πολιτική. Η
κυβέρνηση κατέρρευσε το Μάρτη του 1930. Στις
εκλογές που ακολούθησαν κανένα κόμμα δεν κα-
τόρθωσε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία. Ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χίντενμπουργκ, διό-
ρισε ως καγκελάριο τον Χάινριχ Μπρίνινγκ. Ένα
δεξιό πολιτικό που δεν είχε ουσιαστική δύναμη
μέσα στη Βουλή. Η κυβέρνησή του έπαιρνε απο-
φάσεις με προεδρικά διατάγματα. 

Σε αυτές τις εκλογές οι Ναζί είχαν τρομακτική
άνοδο της τάξης του 800%. Έφτασαν να έχουν
6,4 εκατομμύρια ψήφους, ενώ στα τέλη του '30
είχαν στρατολογήσει 100 χιλιάδες στις παρα-
στρατιωτικές οργανώσεις τους (SA). Ο Χίτλερ εί-
χε την εικόνα πως δυνάμωσε ο Μουσολίνι και ο
ιταλικός φασισμός στις αρχές του '20. 

Ο Τρότσκι μέσα από τα κείμενά του δίνει την
καλύτερη ανάλυση για τον φασισμό. Εξηγεί ότι
δεν είναι ίδιος με τις άλλες μορφές αστικής αντί-
δρασης, αλλά ένα αντεπαναστατικό αντιδραστικό
κίνημα που ξεκινάει από την τρομοκρατία στους
δρόμους για να αποτελέσει το πιο ισχυρό εργα-
λείο της αστικής τάξης απέναντι στον κίνδυνο να
χάσει την εξουσία. Ο φασισμός είναι ασύμβατος
με οποιαδήποτε πτυχή της εργατικής δημοκρα-
τίας, για αυτό και χρειάζεται να τσακίσει τα συνδι-
κάτα και τα κόμματα που έχουν αναφορές στην
εργατική τάξη.

Τέρας

Ποια ήταν όμως η στάση των εργατικών κομ-
μάτων απέναντι στο τέρας του φασισμού που
αναδυόταν; Το SPD ήταν βαλτωμένο στον κοινο-
βουλευτισμό. Η κυρίαρχη άποψη έλεγε πως
αφού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πιστός
στο Σύνταγμα, οι φασίστες δεν θα καταφέρουν
να πάρουν την εξουσία. Στηριζόντουσαν ακόμα
στην αυταπάτη ότι θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιήσουν την Αστυνομία επειδή διέθεταν την αρ-
χηγία της, ενώ θεωρούσαν “κάστρο” τους την
τοπική κυβέρνηση της Πρωσίας. Έτσι στήριζαν
την κυβέρνηση Μπρίνινγκ ως το “μικρότερο κα-
κό” απέναντι στον Χίτλερ. 

Το KPD από τη δική του μεριά είχε ηρωικά μέ-

λη που έδιναν μάχες στους
δρόμους απέναντι στα τάγμα-
τα εφόδου των Ναζί. Η ηγεσία
του όμως κάτω από την σταλι-
νική καθοδήγηση της Κομιν-
τέρν έσπρωχνε προς την κα-
ταστροφή. Η θεωρία του “σο-
σιαλφασισμού” ήταν ο βασι-
κός λόγος. Παρά την τρομα-
κτική άνοδο του Χίτλερ, ο βα-
σικός εχθρός θεωρούνταν οι
σοσιαλδημοκράτες. 

Ο Τρότσκι -ιδιαίτερα με τα
κείμενα του “Το κλειδί της διε-
θνούς κατάστασης βρίσκεται
στη Γερμανία (Νοέμβρης '31),
“Και τώρα” (Γενάρης '32)- επι-
χειρεί να προσανατολίσει το
KPD πατώντας πάνω στην
επαναστατική παράδοση των
Μπολσεβίκων. Βγάζει κραυγή
αγωνίας ότι οι κομμουνιστές
πρέπει να πάρουν πρωτοβου-
λία για το εργατικό Ενιαίο Μέ-
τωπο. Να βάλουν σε κίνηση τα
εκατομμύρια εργάτες που
επηρεάζονται από τη Σοσιαλ-
δημοκρατία για να αποκρού-
σουν τον φασιστικό κίνδυνο
και να τους κερδίσουν στην
επαναστατική προοπτική. 

Η φωνή του όμως ήταν
αδύναμη. Όχι λόγω κάποιας
θεωρητικής αδυναμίας, αλλά

επειδή οι οργανωμένες δυνάμεις που διέθετε
στη Γερμανία ήταν απελπιστικά μικρές για να
στρίψουν το κόμμα στην σωστή κατεύθυνση. 

Το '32 η κατάσταση χειροτέρεψε. ΟΙ Ναζί στις
προεδρικές εκλογές πήραν 37%. Και πάλι υπήρ-
χε χρόνος, όμως τα δύο εργατικά κόμματα πα-
ρέμεναν αγκυλωμένα στις στρατηγικές τους.
Μέχρι τα τέλη της χρονιάς δύο κυβερνήσεις άλ-
λαξαν αφού ακόμα η αστική τάξη δεν είχε απο-
φασίσει να δώσει την εξουσία στο Χίτλερ. 

Οι αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας και η
καταστροφική πολιτική του KPD όμως έδεναν τα
χέρια της εργατικής τάξης και άνοιγαν διάπλατα
το δρόμο στους Ναζί. Μέσα σε λίγους μήνες με-
τά το Γενάρη του '33 και τον διορισμό του ο Χίτ-
λερ αξιοποιώντας την κρατική εξουσία τσάκισε
όλες τις εργατικές αντιστάσεις και γέμισε τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης με σοσιαλδημοκρά-
τες, κομμουνιστές  κι όποιον άλλο διαφωνούσε. 

Τα κείμενα του Τρότσκι παραμένουν αξεπέρα-
στα για όποιον θέλει να μάθει για εκείνη την πε-
ρίοδο, μα πάνω από όλα είναι το καμπανάκι κιν-
δύνου για το σήμερα, για την φασιστική απειλή
που επιστρέφει. Το βιβλίο μας δίνει την καλύτε-
ρη θεωρητική βοήθεια για να την τσακίσουμε
πριν αναπτυχθεί όπως τότε. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Η πάλη ενάντια
στο φασισμό στη Γερμανία

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε
επίσης

ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ



Συνέχεια από τη σελίδα 3

Η
CGIL, η μεγαλύτερη εργατι-
κή συνομοσπονδία της Ιτα-
λίας, που διοργάνωσε τη

διαδήλωση του περασμένου Σαβ-
βάτου έχει παρομοιάσει τον Ρέντσι
με τη Θάτσερ -την πρωθυπουργό
της Βρετανίας της δεκαετίας του
1980 που είχε κηρύξει τον πόλεμο
στα συνδικάτα. Ο ίδιος ο Ρέντσι
έτρεξε να χλευάσει τους διαδηλω-
τές παρομοιάζοντάς τους με "γκρι-
νιάρηδες συνταξιούχους" που δια-
μαρτύρονται για κάθε τι που γίνε-
ται.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, το κεν-
τροαριστερό κόμμα του Ρέντσι,
έδωσε το πράσινο φως στην κυβέρ-
νηση για τις μεταρρυθμίσεις στους
εργασιακούς νόμους για τις απολύ-
σεις στις 29 Σεπτέμβρη. Και για να
επιβάλλει την πειθαρχία στην "αρι-
στερή" πτέρυγα του κόμματός του
(που έχει προέλθει από τη μετάλλα-
ξη της παλιάς αριστεράς της Ιτα-
λίας) ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύ-
νης της Γερουσίας -την οποία και

πήρε στις 8 Οκτώβρη. Για να εγκρι-
θούν χρειάζεται να περάσουν και
από τη Βουλή. 

Εννέα τράπεζες

Η κυβέρνηση του Ρέντσι δέχτηκε
την Κυριακή ένα σκληρό χτύπημα
από εκεί που δεν το περίμενε: εν-
νέα μεγάλες Ιταλικές τράπεζες έπε-
σαν στο τελευταίο στρες τεστ της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
"κάτω από τη βάση". Ανάμεσά τους

είναι και η Monte Dei Paschi di Sie-
na, η αρχαιότερη τράπεζα του κό-
σμου. Για να επιβιώσει χρειάζεται
να εξασφαλίσει τουλάχιστον 2.1 δι-
σεκατομμύρια ευρώ φρέσκα κεφά-
λαια.

Η Τράπεζα της Ιταλίας έτρεξε να
δηλώσει την εμπιστοσύνη της στην
"ευρωστία" του τραπεζικού συστή-
ματος της χώρας. Το στρες τεστ,
δήλωσε, στηρίχτηκε σε ένα "εξαιρε-
τικά δύσκολο" σενάριο που υποθέ-
τει μια "βαθιά ύφεση για ολόκληρη
την περίοδο 2014-16". Από τις εννιά
τράπεζες, είπε, μόνο μια, η Banca
Carige, έχει πραγματικά πρόβλημα.

Όπως και εδώ στην Ελλάδα έτσι
και στην Ιταλία η κυβέρνηση επιτί-
θεται στα εργατικά δικαιώματα ενώ
την ίδια στιγμή τρέχει να στηρίξει,
με δηλώσεις, χρήματα και νόμους,
τους τραπεζίτες. Στην Ελλάδα, βέ-
βαια, έχουμε μια συγκυβέρνηση
που έχει τη Νέα Δημοκρατία, τη δε-
ξιά σαν βασικό κορμό. Στην Ιταλία,
όμως, στο κέντρο της κυβέρνησης
βρίσκεται η κεντροαριστερά. Άλλη
μια προειδοποίηση για όσους
έχουν αυταπάτες για κυβερνητικές
εναλλαγές.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Αντιπολεμικές εκδηλώσεις 

“Σεισμός” στην Ιταλία

STOP στον πόλεμο Ομπάμα Νο 1145, σελ. 19
εργατικη αλληλεγγυη

Π
άνω από 40 άτομα παρακολού-
θησαν την εκδήλωση του ΣΕΚ
στην Πάτρα με θέμα: “Stop

στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη
Μέση Ανατολή και στην Ελληνική συμ-
μετοχή” και συμμετείχαν σε μία πολύ
πλούσια συζήτηση. 

Από την εισήγηση που έκανε ο Πά-
νος Γκαργκάνας από την Εργατική
Αλληλεγγύη, παρουσιάστηκε η κατά-
σταση στη Μέση Ανατολή. O αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός βρίσκεται σε κρί-
ση και αυτό εντείνει τους ανταγωνι-
σμούς των τοπικών δυνάμεων. Τονί-
στηκε η ανάγκη να επιμείνουμε στην
λενινιστική αντίληψη του ιμπεριαλι-
σμού και την επικαιρότητά της καθώς
και την ανάγκη οργάνωσης ενός νέου
αντιπολεμικού κινήματος που θα συγ-
κρουστεί με την κυβέρνηση της λιτό-
τητας και του πολέμου και με τον ιμ-
περιαλισμό συνολικά. 

Μέσα από τις παρεμβάσεις στην
συζήτηση παρουσιάστηκαν οι προ-
ηγούμενες εκρήξεις του αντιπολεμι-
κού κινήματος το ’93 και το ’03, η
αναγκαιότητα να γίνεται η αντίσταση
στον πόλεμο υπόθεση της εργατικής
τάξης και των συνδικάτων αλλά και ο
αυξημένος ρόλος των φοιτητών και
των συλλόγων τους σε αυτή την μά-
χη. Παρουσιάστηκε πώς καλλιεργείται
η ισλαμοφοβία για να δικαιολογήσουν
την επέμβαση στο εξωτερικό και την
κλιμάκωση της ρατσιστικής πολιτικής
στο εσωτερικό. Τέλος παρουσιάστη-
καν τα παραδείγματα του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου που κατέληξε με εξε-
γέρσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά
και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου που
η παρουσία ενός ισχυρού επαναστατι-
κού κόμματος καθόρισε ότι η ιμπερια-
λιστική σφαγή θα μετατραπεί σε μια
νικηφόρα επανάσταση. Η εκδήλωση
ήταν ένα καλό πρώτο βήμα για την
οργάνωση του αντιπολεμικού κινήμα-
τος στην πόλη της Πάτρας.

Νεκτάριος Χαϊντάρ

Την Πέμπτη 23/10 πραγματοποιήθηκε
στο Ρέθυμνο η εκδήλωση του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος για τον νέο
ιμπεριαλιστικό πόλεμο καθώς και την
ελληνική συμμετοχή σ' αυτόν. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ανοίξει
η κουβέντα για το πώς μπορούμε να στα-
ματήσουμε τον νέο πόλεμο στην Μέση
Ανατολή και την εμπλοκή της ελληνικής
κυβέρνησης στην κοινωνία του Ρεθύμνου
αλλά και μέσα στην ίδια την αριστερά. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περί-
που είκοσι άτομα ανάμεσά τους φοιτη-
τές και εργαζόμενοι καθώς και οργανω-
μένοι από την αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά. Μέσα από τις ερωτήσεις και τις το-
ποθετήσεις ξεκαθαρίστηκε γιατί η ελλη-
νική κυβέρνηση έχει συμφέρον απ’ αυ-
τήν την επέμβαση. Τέλος έγινε κοινό
κτήμα όλων η αναγκαιότητα για το κτί-
σιμο ενός αντιπολεμικού κινήματος συν-
δεδεμένο με το εργατικό που θα βάλει
τις πιέσεις για να σταματήσει αυτός ο
πόλεμος. 

Ζήσης Καλλιμάνης

Περισσότερα από είκοσι άτομα παρακολούθησαν την
εκδήλωση που έγινε με εισηγήτρια την Αργυρή Ερωτοκρί-
του την Παρασκευή 24 Οκτώβρη, στο Ηράκλειο. 

Η συζήτηση αποτέλεσε ένα ξεκαθάρισμα, πρώτα απ'
όλα για το τι γίνεται αυτή την στιγμή εκεί αλλά και το πώς
προέκυψε το ISIS μέσα από την Αμερικάνική κατοχή των
τελευταίων έντεκα χρόνων. 

Από τις παρεμβάσεις συντρόφων και συντροφισσών το-
νίστηκε ιδιαίτερα η περίοδος της κρίσης για τον ιμπεριαλι-
σμό και το τι σημαίνει ότι μετά από τόσα χρόνια αμφισβη-
τείται ανοιχτά η κυριαρχία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή,
ενώ μπήκαν και τα καθήκοντα της αριστεράς στο σήμερα.
Καθήκοντα οργάνωσης του κινήματος εδώ και σταμάτημα
του ιμπεριαλισμού, διεθνιστική αλληλεγγύη και εμπιστοσύ-
νη στους εργάτες και τις εργάτριες της Μέσης Ανατολής
για να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την Αραβική
Άνοιξη. 

Αρκετά σημαντικό σημείο είναι ότι δεν μπορεί η αριστε-
ρά και ο κόσμος να βασιστεί στην επέμβαση που γίνεται,
ως μέσο στήριξης του Κουρδικού πληθυσμού και λόγω
του ρόλου που παίζει η Τουρκία, αλλά και λόγω του πραγ-
ματικού κίνητρου της επέμβασης, της επιδίωξης της στα-
θερότητας της Αμερικάνικής κυριαρχίας στην περιοχή.

Γιάννης Μακαρώνας

Στη συνέλευση που έγινε στη σχολή μας στις
16 Οκτώβρη, οι φοιτητές του ΣΕΚ ανοίξαμε τη
συζήτηση για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς στη Μέση Ανατολή και το ρόλο του φοιτη-
τικού κινήματος ενάντια στον πόλεμο και την εμ-
πλοκή της Ελλάδας σε αυτόν. 

Καταθέσαμε σαν ψήφισμα την αντιπολεμική
διακήρυξη που μιλά για την προσπάθεια του
Μπους και των προθύμων του να ελέγξουν τη
Μέση Ανατολή και τα πετρέλαιά της, ντύνοντας
την επέμβαση αυτή με το μανδύα της καταπολέ-
μησης της τρομοκρατίας και εξαπολύοντας ισλα-
μοφοβική εκστρατεία και σκούπες κατά των μου-
σουλμάνων. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Σαμαρά
κόβει λεφτά από την παιδεία ρημάζοντας τα πα-
νεπιστήμια και ξοδεύει για να βοηθήσει στην εκ-
στρατεία, δίνοντας λεφτά για εξοπλισμούς και
παραχωρώντας τη βάση της Σούδας. 

Το ψήφισμα πέρασε σχεδόν ομόφωνα στη συ-
νέλευση, με μόνο λίγα λευκά και κανένα κατά.
Αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση για να δυναμώ-
σουμε το αντιπολεμικό κίνημα με τη συμμετοχή
της νεολαίας και των φοιτητών και να διεκδική-
σουμε να σταματήσουμε τον πόλεμο και την κυ-
βέρνηση που τον υποστηρίζει.

Σαν επόμενο βήμα από τη μεριά μας, οργα-
νώνουμε ανοιχτή εκδήλωση στη σχολή ενάντια
στον πόλεμο, την Τρίτη 4 Νοέμβρη.”

Ελίζα Κρικώνη, θεωρητικό τμήμα 
Α.Σ. Καλών Τεχνών Αθήνας

• Παρόμοιες αποφάσεις κατά του πολέμου
έχουν πάρει ήδη οι σύλλογοι Χημικού, Φιλοσο-
φικής και Πολιτικού από το Πανεπιστήμιο Αθή-
νας, και η σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών
(ΣΓΤΚΣ) του ΤΕΙ Αθήνας

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: 
Γιάννης Σηφακάκης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/10 Πολυτε-
χνείο–προκάτ 7μμ
Ομιλητές: Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος, Μελ-
τέμ Οράλ (DSIP, Τουρκία)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος, Μελ-
τέμ Οράλ (DSIP, Τουρκία)

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/10 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος, Μελ-
τέμ Οράλ (DSIP, Τουρκία)

ΚΟΥΚΑΚΙ - 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 
καφέ Κρίκος
(Γεν.Κολοκοτρώνη 49) 7μμ
Ομιλητής: 
Πάνος Γκαργκάνας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 
Πολιτιστικό Κέντρο 
(Καλογερά 18) 6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΤΗ 11/11 
Θόλος (Παν/μιο) 7μμ
Ομιλητής: 
Γιάννης Σηφακάκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 11/11 
Νέα Φιλοσοφική Σχολή 6μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11 
ΚΑΠΗ Αργυρούπολης 7μμ
(Αλεξιουπόλεως – 
απέναντι από το Goody’s)
Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 ΚΕΠ 7μμ
Ομιλήτρια: 
Δήμητρα Κυρίλλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11 
Βίλλα Στέλλα 7μμ
Ομιλητής: 
Πάνος Γκαργκάνας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 αίθ. Δημο-
τικού Συμβουλίου 6.30μμ
(πλατεία Ν. Σμύρνης – 
πάνω από το Goody’s) 
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/11, Γ1 
(3ος ορ. – νέο κτίριο) 1μμ
Ομιλητής: 
Πάνος Γκαργκάνας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 4/11 
αίθριο Φιλοσοφικής 2μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΑΣΚΤ

ΤΡΙΤΗ 4/11 αίθουσα 
γραμμικού σχεδίου 2μμ
Ομιλήτρια: 
Δήμητρα Κυρίλλου

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΡΙΤΗ 4/11 3μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΡΙΤΗ 11/11 
αίθουσα Α011 3μμ
Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΟΠΕ

ΤΡΙΤΗ 11/11
αίθ. 15 (7ος όρ.) 2μμ
Ομιλήτρια: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου 

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/11, 1μμ
Ομιλητής: 
Γιάννης Σηφακάκης 

ΠΑΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΕΘΥΜΝΟ

Ομόφωνα ψηφίσματα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

και στις 

ΣΧΟΛΕΣ



ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Να πνίξουμε τη συγκυβέρνηση

Σ
υγκέντρωση το Σάββατο 1η Νοέμβρη στις 12
το μεσημέρι στην πλατεία Παιδικής Στέγης
και πορεία στην Παλιά Κοκκινιά, αποφάσισε

να καλέσει η συνέλευση της Δημοτικής Κίνησης Νί-
καιας-Ρέντη «Ανταρσία στην Κοκκινιά» που έγινε το
Σάββατο το απόγευμα στο Δημαρχείο Νίκαιας, μία
μέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. 

Με κεντρικό σύνθημα «Να σταματήσουμε τις δο-
λοφονικές περικοπές που κόντεψαν να μας πνίξουν
μέσα στα σπίτια μας! Να πνίξουμε τη συγκυβέρνη-
ση των καταστροφών, των περικοπών, των απολύ-
σεων», μέλη και φίλοι της Δημοτικής Κίνησης απο-
φάσισαν να εξορμήσουν τις επόμενες μέρες σε ερ-
γατικούς χώρους, σχολεία και γειτονιές, καλώντας
τον κόσμο της πόλης να δώσουν οργανωμένη
απάντηση στην πολιτική της καταστροφής. Πρώ-
τος σταθμός για την οργάνωση της διαδήλωσης
ήταν η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που μετα-
τράπηκε σε διαδήλωση ενάντια στις περικοπές, τις
απολύσεις και τη διάλυση των υπηρεσιών των
ΟΤΑ.

Με συνθήματα «Δώστε λεφτά για έργα αντιπλημ-
μυρικά και όχι για τις τράπεζες και τα αφεντικά»,
τα μέλη της Ανταρσία στην Κοκκινιά καταχειροκρο-
τήθηκαν από τον κόσμο.

«Οι τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε η
πρώτη νεροποντή του Φθινοπώρου στα σύνορα Νί-
καιας και Παλιάς Κοκκινιάς είναι η τραγική συνέ-
πεια των άγριων περικοπών της συγκυβέρνησης
και των τροϊκανών που οδηγούν σε κατάρρευση
τις υποδομές στις γειτονιές μας», αναφέρει η ανα-
κοίνωση της δημοτικής κίνησης. «Για άλλη μία φο-
ρά ξύπνησαν οι μνήμες της τραγικής πλημμύρας
του Νοέμβρη του 1977 που οδήγησε στον πνιγμό
δεκάδων κατοίκων ακόμα και μικρών παιδιών... 

Σκληρούς αγώνες

Οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της Νίκαιας, της
Π. Κοκκινιάς και όλου του Πειραιά χρειάζεται να
δώσουμε σκληρούς αγώνες ενάντια στην πολιτική
των περικοπών που καταστρέφει τις γειτονιές μας,
στο βωμό της αποπληρωμής του χρέους και των
τραπεζιτών. Να διεκδικήσουμε αυξήσεις στις δαπά-
νες για τεχνικά έργα, προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού. Να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι του Δήμου
Κερατσινίου. Όχι στους επανελέγχους του Μητσο-
τάκη που έχουν στόχο 6.500 απολύσεις στους Δή-
μους κυρίως στην καθαριότητα και τις τεχνικές
υπηρεσίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Να διεκδική-
σουμε λεφτά για τις εργατογειτονιές και όχι για
συμμετοχή στις νέες πολεμικές εκστρατείες του
Ομπάμα. 

Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε με μαζικές απεργίες,
καταλήψεις και διαδηλώσεις για να ξεφορτωθούμε
ετούτη την άθλια κυβέρνηση που κοντεύει να μας
πνίξει μέσα στα σπίτια μας, την ώρα που μας κλέ-
βουν τους μισθούς και συνεχίζουν την φορομπηξία
με το ΕΝΦΙΑ. Καλούμε όλα τα σωματεία της ευρύ-
τερης περιοχής του Πειραιά, συλλόγους, φορείς,
δημοτικές κινήσεις να δώσουμε μία πρώτη απάντη-
ση στη δολοφονική πολιτική των περικοπών το
Σάββατο 1/11 στη συγκέντρωση και πορεία στους
δρόμους της Νίκαιας».

Η
πρώτη φθινοπωρινή νεροποντή
την Παρασκευή 24 Οκτώβρη, λίγο
έλειψε να πνίξει μέσα στα ίδια

τους τα σπίτια εκατοντάδες κατοίκους,
κυρίως του Πειραιά και των Δυτικών προ-
αστίων. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρ-
ρους παρασύροντας αυτοκίνητα που κα-
ταπλάκωσαν το ένα το άλλο, εκατοντά-
δες σπίτια και καταστήματα πλημμύρι-
σαν, κόσμος εγκλωβίστηκε σε γκαράζ,
ισόγεια σπίτια και καταστήματα, τα νερά
της βροχής έσπασαν γκαραζόπορτες και
κατέστρεψαν αυτοκίνητα και αποθήκες.
Οδηγοί ακινητοποιήθηκαν για ώρες στα
αυτοκίνητά τους σε δρόμους που μετα-
τράπηκαν σε λίμνες. Από καθαρή τύχη
δεν θρηνήσαμε θύματα. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συνο-
λικά έχουν καταγραφεί καταστροφές σε
580 ακίνητα και 168 οχήματα σε 25 δή-
μους με πιο εκτεταμένες ζημιές να έχουν
καταγραφεί στον Πειραιά, τη Νίκαια, το
Κερατσίνι, το Περιστέρι, το Αιγάλεω, την
Πετρούπολη, το Καματερό, το Μενίδι και
αλλού. 

Στα σύνορα Νίκαιας και Πειραιά στην
Παλιά Κοκκινιά τα ορμητικά νερά παρέσυ-
ραν στη συμβολή των οδών Βαλαωρίτου
και 25ης Μαρτίου είκοσι με τριάντα αυτο-
κίνητα που βρέθηκαν το ένα πάνω στο άλ-
λο, στήνοντας ένα απίστευτο σκηνικό.
Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της Παλιάς
Κοκκινιάς το ορμητικό ποτάμι έφτασε μέ-
χρι και το ένα μέτρο. Η οργή για τα βου-
λωμένα φρεάτια, για τα ελλειπή έργα αν-
τιπλημμυρικής προστασίας, κυριαρχούσε. 

Στην οδό Κύπρου στο Μενίδι, η Πυρο-
σβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει
τρία άτομα μέσα από ένα αυτοκίνητο, το
οποίο παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
ρέματος. Στο Περιστέρι έγιναν τεράστιες
καταστροφές στην περιοχή Ρουπάκι, στην
Τσαλαβούτα και σε άλλες γειτονιές. Ο κό-
σμος έδιωξε κακήν κακώς τον υπουργό
Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο, που πή-
γε στο Περιστέρι, πριν προλάβει να κάνει
δηλώσεις στα κανάλια. Αργότερα δήλωσε

ότι το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει 1
εκατομμύριο για τους πλημμυροπαθείς τη
στιγμή που έχουν γίνει ζημιές χιλιάδων
ευρώ σε εκατοντάδες σπίτια, μαγαζιά και
αυτοκίνητα. 

Παρά την προσπάθεια που έκαναν σύ-
σωμα όλα τα κανάλια το Σαββατοκύριακο
να μας πείσουν ότι οι καταστροφές οφεί-
λονται σε “ακραία καιρικά φαινόμενα”, η
πραγματικότητα είναι ότι οι εργατογειτο-
νιές καταστράφηκαν για άλλη μία φορά,
εξ αιτίας της πολιτικής των περικοπών
και των απολύσεων. Είναι αποτέλεσμα
μίας πολιτικής που χαρίζει δισεκατομμύ-
ρια στις τράπεζες- που πέρασαν με επι-
τυχία τα stress test του Σαββατοκύριακου
– και κόβει λεφτά από την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση, με αποτέλεσμα οι απαραίτητες
τεχνικές υπηρεσίες να έχουν αποψιλωθεί
από πόρους και προσωπικό. 

Όπως ανακοίνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ “Οι
περικοπές στις δαπάνες για τους δήμους
κατά 60% τα τελευταία 4 χρόνια έχουν
αποτέλεσμα ρημαγμένες κοινωνικές υπη-
ρεσίες, σταμάτημα των αντιπλημμυρικών
και άλλων έργων υποδομής (καθαρισμός
φρεατίων και ρεμάτων), ενώ οι απολύ-
σεις εργαζόμενων από τους ΟΤΑ, συρρι-
κνώνουν το ανθρώπινο δυναμικό”.

Εργατογειτονιές

Τα συγκεκριμένα σημεία του Λεκανο-
πεδίου που υπέστησαν τις μεγαλύτερες
καταστροφές δεν πλημμύρισαν για πρώ-
τη φορά. Στην Παλιά Κοκκινιά το συγκε-
κριμένο σημείο έχει πλημμυρίσει 4 φορές
την τελευταία 10ετία. Γι’αυτό οι εργαζό-
μενοι στους ΟΤΑ, τα σωματεία μαζί με
τους κατοίκους χρειάζεται να μετατρέ-
ψουν την αγανάκτησή τους για την πολι-
τική της κυβέρνησης σε απεργιακή δρά-
ση για να τους διώξουμε μία ώρα αρχίτε-
ρα, πριν το τέλος του φθινοπώρου και να
διεκδικήσουμε λεφτά για τις εργατογει-
τονιές και όχι για έργα βιτρίνας, για τις
τράπεζες και τους πολέμους. Τα ευχαρι-
στήρια της Ρένας Δούρου στους Πυρο-

σβέστες και η συμπαράστασή της στους
πληγέντες της Κοκκινιάς, είναι κούφια
λόγια.   

“Άμεσα διεκδικούμε μέτρα ανακούφι-
σης και αποζημιώσεις για τους πληγέν-
τες, αύξηση των δαπανών από τον προ-
ϋπολογισμό για έργα υποδομής, σταμά-
τημα των απολύσεων στους δήμους και
προσλήψεις προσωπικού, πάγωμα χρεών
σε εφορία και κατάργηση του απαράδε-
κτου ΕΝΦΙΑ.

Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης απέ-
ναντι στους πληγέντες αξίζουν όσο και οι
υποσχέσεις για το τέλος των μνημονίων
και τα παραμύθια περί success story. Δεν
είναι ώρα η αριστερά, μαζί με την κυβέρ-
νηση, να μετρήσει σιωπηλά και "υπεύθυ-
να" τις πληγές, όπως κάλεσε η περιφερει-
άρχης Αττικής. Είναι ώρα, όλοι μαζί, με
παρατεταμένο αγώνα να τους ανατρέ-
ψουμε και να απαιτήσουμε την διαγραφή
του δημόσιου χρέους για να σώσουμε τις
γειτονιές, τις δουλειές και τις ζωές μας”
καταλήγει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Κατερίνα Θωίδου

Διαδήλωση το
Σάββατο 1η Νοέμβρη

Από την παρέλαση στις 28 Οκτώβρη Φ
ω
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