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Τρόικες, Σαμαροβενιζέλοι,
Φορτσάκηδες, Χρυσαυγίτες
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
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σελ. 8
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στις σελίδες 4, 5

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
& ΓΙΑ ΦΡΕΓΑΤΕΣ!

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
27 ΝΟΕΜΒΡΗ

σελ. 9
H άποψή μας σελ. 3

3/11 Διαδήλωση μαθητικών καταλήψεων. Περισσότερα στις σελίδες 6, 7

Όχι συμμαχία
με το Ισραήλ
και τη Χούντα
της Αιγύπτου

σελ. 19, 20



Σ
την θεωρία “έχουμε” 11.5 δις.
Στη θεωρία μπορούμε με αυ-
τά τα λεφτά να καλύψουμε

όλα τα “κενά” των δημοσίων ταμεί-
ων της χρονιάς που μας έρχεται.
Θεωρητικά και πάλι μπορούμε αυτά
τα δισεκατομμύρια να τα επιστρέ-
ψουμε στην Τρόικα και να κατεβά-
σουμε έτσι το δημόσιο χρέος τέσ-
σερις ποσοστιαίες μονάδες (του
ΑΕΠ) κάτω. Ή να τα κρατήσουμε
στην άκρη για να αποζημιώσουμε
τις τράπεζες για αυτά που θα χά-
σουν από τα κόκκινα δάνεια.

Στην πράξη, από αυτά τα 11.5 δις
εμείς -οι εργάτες, οι άνεργοι, οι
συνταξιούχοι, οι φτωχοί- δεν έχου-
με τίποτα άλλο εκτός από τον λογα-
ριασμό. Αλλά ούτε και η κυβέρνηση
τα έχει πραγματικά: Τα 11.5 δις εί-
ναι το υπόλοιπο του πακέτου των
50 δις που έδωσε η Τρόικα για την
διάσωση των ελληνικών τραπεζών.
Τα δισεκατομμύρια αυτά βαραίνουν
το δημόσιο χρέος αλλά βρίσκονται
στο “θησαυροφυλάκιο” του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ) -ενός ιδιωτικού οργανισμού
που είναι επιφορτισμένος με το κα-
θήκον της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών. Η κυβέρνηση χρει-
άζεται την συγκατάθεση της Τρόι-
κας για να “αξιοποιήσει” αυτό το
υπόλοιπο. Και η Τρόικα ζητάει αν-
ταλλάγματα για να δώσει το ΟΚ στα
σχέδια του Σαμαρά.

Πρώτα απ' όλα η Τρόικα δεν είναι
καθόλου σίγουρη ότι αυτά τα 11.5
δις περισσεύουν πραγματικά. Η κυ-
βέρνηση και τα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης πανηγύριζαν την περα-
σμένη εβδομάδα για την “επιτυχία”
των ελληνικών τραπεζών στο τελευ-
ταίο στρες τεστ της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Πρόκει-
ται για πλήρη αντιστροφή της

πραγματικότητας: από τις τέσσερις
μεγάλες τράπεζες μόνο μια (Alpha)
πέρασε το τεστ. Άλλη μια (η Πειραι-
ώς) κόπηκε για τεχνικούς λόγους. Η
Εθνική και η Eurobank, όμως, κόπη-
καν κανονικότατα. Απλά η αποτυχία
τους αυτή συνοδεύτηκε στην έκθε-
ση της ΕΚΤ από έναν αστερίσκο
που έλεγε ότι έχουν καταθέσει ήδη
σχέδια αναδιάρθρωσης που “δυνα-
μικά” θα τις καταστήσουν “βιώσι-
μες” ύστερα από 2-3 χρόνια.

Κόκκινα Δάνεια

Το πρόβλημα δεν είναι απλά και
μόνο οι δυο “κομμένες”: τα κόκκινα
δάνεια ξεπερνάνε στην Ελλάδα τα
70 δις. Από αυτά οι τράπεζες θα κα-
ταφέρουν, στην καλύτερη περίπτω-
ση (καλύτερη για αυτές, όχι για
εμάς) να εισπράξουν, μέσα από την
απελευθέρωση των πλειστηρια-
σμών, ένα μικρό κλάσμα μόνο. “Δυ-
ναμικά” είναι αμφίβολο αν ακόμα
και η Alpha ή η Πειραιώς είναι βιώ-
σιμες.

Αλλά δεν είναι μόνο η ΕΚΤ που
έχει αντιρρήσεις. Το μνημόνιο λήγει
τυπικά στο τέλος του χρόνου. Παρά
τις τυμπανοκρουσίες της κυβέρνη-
σης για τις υποτιθέμενες “επιτυ-
χίες”, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Ελ-
λάδα δεν θα είναι σε θέση να χρη-
ματοδοτήσει τα “κενά” από τις
“αγορές”: τα επιτόκια των παλιών
δεκαετών ομολόγων του ελληνικού
δημοσίου στη δευτερογενή αγορά
κυμαίνονται σήμερα κοντά στο 8% -
μια τουλάχιστον ποσοστιαία μονά-
δα πάνω από το 7% που ανάγκασε
το 2010 τον Παπανδρέου να κατα-
φύγει στην αγκαλιά της Τρόικας. Η
κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε δια-
πραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή
Ένωση για την ένταξη σε έναν από
τους μηχανισμούς “προστασίας”

του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στή-
ριξης που ονομάζεται “ενισχυμένη
προληπτική γραμμή στήριξης”: η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα βάλει “στην
άκρη” ένα ποσό που θα κυμαίνεται
από τα 14 ως τα 18 δισεκατομμύρια
και τα οποία η Ελλάδα θα μπορεί να
εκταμιεύσει, αν ο δανεισμός της
από τις αγορές αποδειχτεί πραγμα-
τικά αδύνατος. 

Αυτή η ένταξη στην “προληπτική
στήριξη” έρχεται με τους “συνήθεις
όρους” -τους οποίους παζαρεύει
αυτές τις μέρες η ΕΕ με την κυβέρ-
νηση. Αυτό που διεκδικεί ο Σαμα-
ράς είναι να “μισοεπιστρέψει” τα
11.5 δις του ΤΧΣ στην Τρόικα: να τα
επιστρέψει, έτσι ώστε να μπορεί να
πιστωθεί την επιτυχία. Αλλά αυτά τα
δις θα προστεθούν στην “προληπτι-
κή γραμμή στήριξης”, έτσι ώστε να
μπορεί να τα “σηκώσει” ξανά αν
“φάει πόρτα” από τις αγορές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δίκιο όταν καταγ-
γέλλει την κυβέρνηση για τα παιχνί-
δια που παίζει με τα 11.5 δις του
ΤΧΣ. Η κυβέρνηση, γράφει “η Αυ-
γή”, ετοιμάζεται -με το κόλπο της
μισοεπιστροφής- να υπογράψει ένα
νέο μνημόνιο για τα χρήματα που
έχουμε ήδη πάρει. 

Ποια είναι, όμως, η λύση που
προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Να παραμεί-
νουν τα 11.5 δις στο ΤΧΣ, στη διά-
θεση της επόμενης κυβέρνησης. Ο
ΣΥΡΙΖΑ εκτοξεύθηκε από το 4% στο
30% χάρη στην αντίθεσή του στο
μνημόνιο, χάρη στην αντίσταση στη
ληστεία του ελληνικού λαού στο
όνομα του χρέους. Τώρα ετοιμάζε-
ται να διαχειριστεί τη λεία αυτής
της ληστείας. Το σύνθημα “κάτω τα
χέρια από τα λεφτά του μνημονίου”
απέχει, όμως, έτη φωτός από το
σύνθημα “όχι στο μνημόνιο”.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Oικονομία και Πολιτικήσελ. 2, Νο 1146
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ε βασικό σύνθημα, “Δώστε
λεφτά για αντιπλημμυρικά
και όχι για τις τράπεζες και

τα αφεντικά”, μέλη της δημοτικής
κίνησης “Ανταρσία στην Κοκκινιά”
και κάτοικοι της περιοχής πραγμα-
τοποίησαν το Σάββατο 1/11 συγ-
κέντρωση και πορεία στους δρό-
μους της Νίκαιας και της Π. Κοκκι-
νιάς. Με ντουντούκες και πανό ξεκι-
νώντας από την πλατεία Παιδικής
Στέγης, διαδήλωσαν μέχρι τους
Αγίους Ανάργυρους, μια από τις
περιοχές που πλήρωσαν βαρύ τίμη-
μα από τις πλημμύρες της Παρα-
σκευής 24/10. 

“Αυτή εδώ η γειτονιά πλημμύρισε
και έγιναν καταστροφές δεκάδων
χιλιάδων ευρώ εξ αιτίας μιας πολι-
τικής που άφησε τις γειτονιές μας
να καταστρέφονται, που έχουν
αφήσει τους δήμους χωρίς προσω-
πικό και επιπλέον ετοιμάζονται να
κάνουν καινούριες απολύσεις. Ήδη
προχώρησαν σε 27 απολύσεις στον
δήμο Κερατσινίουκαι ο Μητσοτά-
κης απειλεί ότι θα προχωρήσει σε
δήθεν “επανέλεγχο” των συμβάσε-
ων στο δήμο Νίκαιας. Οι πλημμύ-
ρες δεν είναι αποτέλεσμα της θεο-
μηνίας, είναι αποτέλεσμα μιας πο-
λιτικής που προτιμάει να δίνει δισε-
κατομμύρια στις τράπεζες και σε
φρεγάτες στην ανατολική Μεσό-
γειο συμμετέχοντας στον πόλεμο
του Ομπάμα στην Μ. Ανατολή. Το
επόμενο διάστημα, χρειάζεται τα
σωματεία, οι δημοτικές κινήσεις, οι
εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι νεο-
λαίοι, να κλιμακώσουμε με τους
αγώνες μας και να απαιτήσουμε λε-
φτά για τις εργατογειτονιές, λεφτά
για να μπορούμε να ζούμε με αξιο-
πρέπεια και για να γκρεμίσουμε αυ-
τή τη κυβέρνηση που έχει το θρά-
σος να βάζει χαράτσια και ΕΝΦΙΑ,
να κλέβει τους μισθούς και τις συν-
τάξεις του κόσμου αλλά να μην
μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι δεν
θα πνιγόμαστε μέσα στα σπίτια
μας”, είπε στην ομιλία της η δημο-
τική σύμβουλος Νίκαιας με την “Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά”, Κατερίνα
Θωϊδου, όταν η πορεία έφτασε
στην Π. Κοκκινιά. 

“Μένω σε ισόγειο σπίτι στην Νί-
καια. Πλημμύρισε όλο το σπίτι φτά-
νοντας μέχρι τα υπνοδωμάτια. Εί-
ναι ξεκάθαρο πως όλες αυτές οι
ζημιές έγιναν γιατί δεν έχουν δοθεί
χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα.
Ακούσαμε τον ένα δήμαρχο να τα
ρίχνει στον άλλον και όλοι μαζί
στην ΕΥΔΑΠ. Επειδή έχω δουλέψει
σε 5άμηνα που έληξαν τον Ιούνιο
στο 4ο Διαμέρισμα (Καμίνια, Κοκκι-
νιά) του δήμου Πειραιά, με 490 ευ-
ρώ και χωρίς να δικαιούμαι επίδο-

μα ανεργίας αφού πρέπει να έχω
συμπληρώσει τουλάχιστον 8μηνο,
ξέρω πολύ καλά πως έχουν να γί-
νουν προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού από το 1992, ενώ στις τεχνι-
κές υπηρεσίες για το 4ο διαμέρι-
σμα αναλογούν μόλις 4 άτομα (20
σε όλο τον Δήμο Πειραιά) ηλικίας
από 52 χρονών και πάνω”, τόνισε ο
Διογένης, άνεργος από την περιο-
χή της Παλιάς Κοκκινιάς, που συμ-
μετείχε στην κινητοποίηση. 

Πρωτοβουλίες

“Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες,
με δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδί-
κησης πρέπει να παρθούν παντού
σε όλες τις περιοχές που πλήρω-
σαν με μεγάλες καταστροφές τις
πολιτικές της λιτότητας. Η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, όπως και σήμερα, είναι η μόνη
που δείχνει τον δρόμο των κινητο-
ποιήσεων, όχι μόνο για αυτό το θέ-
μα αλλά για μια σειρά θεμάτων.
Όπως και στη Νίκαια έτσι και οπου-
δήποτε έχουμε εκλεγμένους θα
πρέπει να το χρησιμοποιούμε σαν
ευκαιρία για να αποκαλύπτουμε τα
τόσα πολλά και διαφορετικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο απλός
εργαζόμενος κόσμος, όπως π.χ. για
τις συνθήκες εργασίας των καθαρι-
στριών στα σχολεία”, τόνισε μιλών-
τας στην Ε.Α. η Τασούλα Δημητριά-
δου, εκπαιδευτικός.

Την Πέμπτη 30/10, κινητοποίηση
στο Δημαρχείο Πειραιά, την ώρα
που συνεδρίαζε το δημοτικό συμ-
βούλιο, κάλεσε ο Σύλλογος Γονέων
του Μουσικού Λυκείου Πειραιά, το
οποίο έχει υποστεί ζημιές δεκάδων
χιλιάδων ευρώ και είναι κλειστό από
την ημέρα που πλημμύρισε. Τα νερά
πλημμύρισαν τα υπόγεια του σχο-
λείου καταστρέφοντας στούντιο,
μουσικά όργανα, βιβλία και άλλο
υλικό, ενώ παρέσυραν και κατέστρε-
ψαν την δεξαμενή του πετρελαίου
για τη θέρμανση του σχολείου με
πάνω από 1,5 τόνους να μετατρέ-
πουν το σχολείο σε μια τεράστια πε-
τρελαιοκηλίδα. Η οργή μαθητών και
γονέων ήταν ορατή. Οι καταστρο-
φές ήρθαν να συμπληρώσουν μια ει-
κόνα κατάρρευσης και υπολειτουρ-
γίας του σχολείου που δυο μήνες
μετά την έναρξη της χρονιάς μόλις
το 40-50% των ειδικών μαθημάτων
γίνονται κανονικά ενώ έχουν καταρ-
γηθεί και οι μετακινήσεις για τους
μαθητές που έρχονται από όλη την
Ανατολική Αττική.

Κάτω από την πίεση της κινητο-
ποίησης η δημοτική αρχή αναγκά-
στηκε να προχωρήσει σε επισκευές
και έτσι το σχολείο ξαναλειτούργη-
σε από την Δευτέρα 3/11.

Κυριάκος Μπάνος

Πλημμυρίσαμε
από περικοπές

Ο Σαμαράς και η Τρόϊκα

Εδώ λεφτά, εκεί λεφτά

Πέμπτη 30 Οκτώβρη , 
συνάντηση Τσίπρα-Λαφαζάνη 
με τον Στουρνάρα.



H άποψή μας Νο 1146, σελ. 3
εργατικη αλληλεγγυη

Η
κυβέρνηση βυθίζεται καθημερινά όλο
και πιο βαθιά σε μια διπλή δίνη: και
στην επιδείνωση της οικονομικής κρί-

σης, αλλά και στους ανταγωνισμούς που οξύ-
νει η νέα αμερικάνικη επέμβαση στη Μέση
Ανατολή. Ο Σαμαράς κι ο Βενιζέλος ψάχνουν
απεγνωσμένα από πού να κρατηθούν. Και, δυ-
στυχώς, σε αυτή την κρίσιμη φάση, ο ΣΥΡΙΖΑ
πολλαπλασιάζει τις κινήσεις συνεννόησης με
το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Διαβάστε στη διπλανή σελίδα το παιχνίδι
που προσπαθεί να παίξει ο Σαμαράς με την
Τρόικα για τα λεφτά του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας. Κυριολεκτικά μάς
παίζουν τον παπά για να εμφανίσουν τη συνέ-
χιση των μνημόνιων σαν «έξοδο». Αλλά η πα-
ρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ εκδηλώθηκε με τον πιο
θεσμικό τρόπο, με επίσκεψη του Αλέξη Τσί-
πρα στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
την περασμένη Πέμπτη, όπου ζήτησε από τον
Στουρνάρα να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά του
ΤΧΣ για τις …τράπεζες.

Την ώρα που η νεολαία βγαίνει στους δρό-
μους με σύνθημα «Λεφτά για την Παιδεία, όχι
για τους τραπεζίτες», η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
διεκδικεί να διατεθούν 11,5 δις για τον αρχικό
τους (μνημονιακό) σκοπό για να καλυφθούν οι
μαύρες τρύπες του τραπεζικού συστήματος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας
συνοδευόταν από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη,
ηγέτη της Αριστερής Πλατφόρμας, που κατά
τα άλλα εμφανίζεται ότι διαφωνεί με τις δε-
ξιές επιλογές Τσίπρα.

Δεσμεύσεις

Υπάρχει, όμως, και συνέχεια. Αυτή τη βδο-
μάδα ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος προχωρούν
σε δεσμεύσεις που ενισχύουν τον αντιδραστι-

κό άξονα με το Ισραήλ και τη χούντα του Σίσι
στην Αίγυπτο. Ο Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι
στέλνει μια φρεγάτα και ένα υποβρύχιο στην
Ανατολική Μεσόγειο. Το Ισραήλ εμφανίζεται
ως «προστάτης» της Κύπρου και ο Σαμαράς
συμπληρώνει αυτή τη μαύρη συμμαχία με επί-
σκεψη στο Κάιρο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Παπούλιας ζή-
τησε μεγαλύτερη συνεννόηση λόγω κρισιμό-
τητας των «εθνικών θεμάτων». Και η απάντηση
του Τσίπρα ήταν η επίσκεψη στο Προεδρικό
Μέγαρο τη Δευτέρα, όπου πρόσφερε ως βάση
συνεννόησης μια συμφωνία για την εκλογή νέ-
ου Προέδρου της Δημοκρατίας με αντάλλαγ-
μα τον ορισμό της ημερομηνίας των βουλευτι-
κών εκλογών. «Πάρε Πρόεδρο, δώσε εκλο-
γές», όπως περιέγραψε την πρόταση στον
πρωτοσέλιδο τίτλο της η Ελευθεροτυπία.

Για τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη
νεολαία, τους συνταξιούχους δεν υπάρχει τί-
ποτα καλό σε αυτό το «πάρε-δώσε». Εμείς
έχουμε μόνο να πάρουμε: την παραίτηση της
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και την επιστρο-
φή όλων όσα μας έχουν λεηλατήσει. Και θα
παλέψουμε γι’ αυτά έστω κι αν εκεί στην Κου-
μουνδούρου έχουν αρχίσει να μπαίνουν στη
λογική της «υπευθυνότητας» μιας κυβέρνη-
σης σε αναμονή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Άλλα 6.920 ευρώ συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον
δείκτη της οικονομικής εξόρμησης στα
51.160 ευρώ.

Εκατόν είκοσι τρία ευρώ συγκεντρώ-
θηκαν στις εξορμήσεις στις παρελάσεις
της 28ης Οκτώβρη, 46 ευρώ στο Χαλάν-
δρι, 15 στο Νέο Ηράκλειο, 14 στα Βρι-
λήσσια, 13 στην Καλλιθέα, 10 στη Νέα
Φιλαδέλεφεια. Σε εργατικές εξορμήσεις
συγκεντρώθηκαν άλλα 132 ευρώ, ενδει-
κτικά: 15 ευρώ στο νοσοκομείο στα Χα-
νιά, 25 στους διοικητικούς του πανεπι-
στημίου και στην Αγροτική Διεύθυνση
Ρεθύμνου, 18 στο Ρίο, την εφορία και το
δήμο Πάτρας, 14 ευρώ στο Ασκληπιείο
Βούλας. 

Στις εκδηλώσεις ενάντια στο νέο ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή
συγκεντρώθηκαν 50 ευρώ στα Χανιά και
άλλα 70 στη Θεσσαλονίκη. 

Ευχαριστούμε τους Δημήτρη Ο., Κων-
σταντίνα Π. και Γιώργο Γ. που γράφτη-
καν συνδρομητές στην εφημερίδα καθώς
και τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που ενίσχυσαν προσωπικά: Θανά-
σης Σ. 105 ευρώ, Τόνια Λ. 80, Βασίλης Β.
60, Κύρος Κ. 50, από 20 ευρώ Σπύρος Σ.,
Γιώτα Γ., Μυρτώ Μ., Στέλλα Θ., Γεωργία
Δ., Κώστας Β., Ελένη Σ., από 15 ευρώ
Μάρα Σ. και Δημήτρης Τ., από 10 Σπύ-
ρος Π., Τασούλα Τ., Μαριάνθη Μ., Δήμη-
τρα Κ., Λίτσα Μ., Ιωάννα Ι., Πωλίνα Γ.,
Εύα Ζ., Κώστας Κ., Λένα Β., Γιάννης Σ.,
Αγγελική Β., Αφροδίτη Κ., από 5 ευρώ
Ζωή Π., Νίκος Β., Κώστας Β. Άγγελος Ε,
Λίτσα Λ. 

Όχι στα ΠAΡΕ-ΔΩΣΕ 
με την κυβέρνηση 
των μνημονίων και του πολέμου

Στόχος 120.000€

Δυο νέες κυκλοφορίες που η Εργατική Αλληλεγγύη προτείνει στους αναγνώστες της: ένα βιβλίο για την
Ουκρανία από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, γραμμένο από τον Λέανδρο Μπόλαρη και το νέο τεύχος του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω. Γυρίστε στις σελίδες 13 και 18.

Στείλτε ενίσχυση στον λογαριασμό 
της Εθνικής Τράπεζας: 162/768 339-16
ή στην ιστοσελίδα www.sekonline.gr
ή ταχυδρομικά: Εργατική Αλληλεγγύη,
Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, 
Τ.Κ.: 105 52
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Σ
τις 17 Απρίλη του 2013
στην Μανωλάδα, 28 ερ-
γάτες γης τραυματίζον-

ται από βολές πυροβόλων
όπλων που πέφτουν στο ψαχνό
εναντίον ενός πλήθους ανθρώ-
πων που διεκδικεί να πληρωθεί
τα δεδουλευμένα του. 

Στα τέλη του Ιούλη, σε μια
αίθουσα και μετά από μια
ακροαματική διαδικασία που
θυμίζει αμερικάνικο νότο την
δεκαετία του ’50, με ομόφωνη
απόφαση το Μεικτό Ορκωτό
Δικαστήριο της Πάτρας αθωώ-
νει τους δράστες και τους ηθι-
κούς αυτουργούς αυτής της
επίθεσης.

Την περασμένη Τετάρτη 29
Οκτώβρη, στην «πολιτισμένη»
Ελλάδα της «πολιτισμένης» Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης του 2014, o
αντιεισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Κωνσταντίνος Παρα-

σκευαΐδης έκρινε ότι δεν
υπάρχει λόγος να ασκηθεί
αναίρεση στην απόφαση του
ΜΟΔ της Πάτρας, καθώς έχει
πλήρη και εμπεριστατωμένη αι-
τιολογία, αλλά υπήρξε και ορ-
θή εφαρμογή της νομοθεσίας
από την πλευρά των δικα-
στών».

Έτσι, σήμερα, ενάμισι χρόνο
αργότερα, οι δράστες και ηθι-
κοί αυτουργοί αυτής της επίθε-
σης κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Η δικαστική εξουσία αυτής της
χώρας έδειξε για ακόμα μια
φορά πόσο απροκάλυπτα ταξι-
κή και ρατσιστική είναι. 

Το μήνυμα είναι διπλό. Προς
τους εργάτες, ότι από εδώ και
πέρα κάθε εργοδότης μπορεί
στο απυρόβλητο να βάζει τους
μπράβους του να τους πυρο-
βολούν. Και ενόψει της δίκης
της Χ.Α, προς κάθε έγκλειστο
νεοναζί, ότι από την πιο ταπει-
νή αίθουσα δικαστηρίου μέχρι
τα μέγαρα της λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας, υπηρετούν την «Δι-
καιοσύνη» άνθρωποι που αξιο-
λογούν το δικαίωμα στη ζωή
των μεταναστών περίπου όπως
και αυτός.

Κάλυψη

Όπως αναφέρει στην δήλω-
σή του ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντί-
νου: «Με μια απόφαση απαρά-
δεκτη από μέρους του αντει-
σαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Κωνσταντίνου Παρασκευαΐδη,
δίνεται κάλυψη στην προκλητι-
κή και άδικη απόφαση του Μει-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου
της Πάτρας, που προκάλεσε
σάλο όταν έφτασε να αθωώσει
τον εργοδότη και τον μπράβο,
ενώ μοίρασε ποινές με ανα-
σταλτική ισχύ για άλλους δύο
για τους πυροβολισμούς κατά
των εργατών γης της Ν. Μανω-

λάδας στα φραουλοχώραφα
στις 17 Απρίλη 2013.

Είναι μια πρόκληση που δεν
αφορά μόνο τους μετανάστες
και το αντιρατσιστικό κίνημα
αλλά όλο το εργατικό κίνημα
στη μάχη του κατά της εργοδο-
τικής τρομοκρατίας. Αν μπο-
ρούν τα αφεντικά να μην πλη-
ρώνουν μεροκάματα και να βά-
ζουν μπράβους να πυροβολούν
τους εργάτες, τότε γυρνάμε πί-
σω αιώνες. Δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε αυτές τις βαρβαρό-
τητες, ούτε την νομιμοποίησή
τους με τον πιo απροκάλυπτο
τρόπο από τα δικαστήρια.

Καλούμε τους εργαζόμενους
να δώσουν δυναμική απάντηση
με την κλιμάκωση των αγώνων,
με μαζική συμμετοχή στο πα-
νεργατικό συλλαλητήριο στις 7
Νοέμβρη στο ένα χρόνο από
την εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ
και στη μεγάλη Γενική Απεργία
στις 27 Νοέμβρη. Η μάχη για
δικαιοσύνη στους εργάτες γης
της Μανωλάδας θα συνεχιστεί
μέχρι την νίκη, μέχρι τη κατα-
βολή των δεδουλευμένων και
το τσάκισμα της εργοδοτικής
τρομοκρατίας. Καλούμε τα
συνδικάτα και τους μαζικούς
φορείς να καταδικάσουν τις
απαράδεκτες δικαστικές μεθο-
δεύσεις κατά των εργατών γης
στα φραουλοχώραφα».

Πάνω από 250 αντιφασίστριες και
αντιφασίστες ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα της ΚΕΕΡΦΑ, της δημοτικής
παράταξης: "Ρήξη και Ανατροπή στο
Ηράκλειο", της ΟΡ.Μ.Α. και άλλων
συλλογικοτήτων και γέμισαν την πλα-
τεία ΗΣΑΠ Ν. Ηρακλείου στην αντιφα-
σιστική συγκέντρωση του Σαββάτου
1η Νοέμβρη.

Η συγκέντρωση ήταν η απάντηση
του αντιφασιστικού κινήματος στη νε-
κροφιλική φιέστα των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής - υπό την προστασία
των ΜΑΤ του Κικίλια - την ίδια μέρα
μπροστά από τα παλιά τους γραφεία.

Από τις 4:30μμ ο κόσμος άρχιζε να
φτάνει στην - περικυκλωμένη από τα
ΜΑΤ – πλατεία, όπου η ντουντούκα
ενημέρωνε για την συγκέντρωση και
τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και της "Ρήξη και
Ανατροπή στο Ηράκλειο" μοίραζαν
προκηρύξεις και ενημέρωναν τον κό-
σμο της συγκέντρωσης αλλά και τους
περαστικούς.

Για τρεις ώρες το συγκεντρωμένο

πλήθος φώναζε συνθήματα και συζη-
τούσε για την κλιμάκωση του αγώνα
απέναντι στη Χρυσή Αυγή αλλά και
απέναντι στη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑ-
ΣΟΚ.

Πολλά νέα μέλη γράφτηκαν στην
ΚΕΕΡΦΑ και η εκτίμηση όλων ήταν ότι
- παρά το μικρό χρόνο προετοιμασίας
- η αντιφασιστική συγκέντρωση ήταν
πετυχημένη και έδειξε για ακόμη μία
φορά ότι στο Ν. Ηράκλειο οι φασίστες
είναι ανεπιθύμητοι.

Μελανό σημείο ήταν η ανακοίνωση
της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ,
"Δίκτυο Πολιτών" στον τοπικό Τύπο που
το πρωί του Σαββάτου δήλωσε ότι δεν
συμμετέχει σε "αντιφασιστικές αντισυγ-
κεντρώσεις". Φυσικά, και παρά την
"απαγόρευση", αρκετά μέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν παρόντα στη συγκέντρωση.

Την ίδια ώρα στην πλατεία ΗΣΑΠ
Μαρουσιού λάμβανε χώρα ακόμα μία
αντιφασιστική συγκέντρωση με πρω-
τοβουλία της κατάληψης Κούβελου.

Γιώργος Ράγκος

Συγκέντρωση στο Ν. Ηράκλειο

Ξ
εκίνησε στις 3 Νοεμβρίου στο Μεικτό
Ορκωτό Δικαστήριο, (οδός Δέγλερη), η
δίκη των 65 κρατουμένων μεταναστών

από την εξέγερση στο Κέντρο Κράτησης στην
Αμυγδαλέζα τον Αύγουστο του 2013. Από το
πρωί στα δικαστήρια – παρά τις προκλήσεις
των ΜΑΤ και της αστυνομίας- στο πλευρό τους
βρέθηκαν αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες. Η δί-
κη θα συνεχιστεί στις 7 Νοέμβρη.

Οι μετανάστες, που κρατούνταν επί ένα
18μηνο στην Αμυγδαλέζα χωρίς να έχουν κά-
νει τίποτα, απλά και μόνο επειδή δεν είχαν
χαρτιά, αντιμετωπίζουν τώρα τις κατηγορίες
της στάσης κρατουμένων, του εμπρησμού,
της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της διακε-
κριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και άλλες. 

Την Παρασκευή 31 Οκτώβρη η ΚΕΕΡΦΑ και
η Πακιστανική Κοινότητα πραγματοποίησαν
συνέντευξη Τύπου στην οποία μετανάστες αυ-
τόπτες μάρτυρες που ήταν στο στρατόπεδο
περιγράφουν πως αντιμετωπίστηκαν οι δια-
μαρτυρίες τους για τις συνθήκες και την παρά-
ταση του χρόνου κράτησης, την βάρβαρη
επέμβαση της αστυνομίας και τις συλλήψεις

στο σωρό που ακολούθησαν. 
«Εκείνη τη μέρα είχανε πάει κάποια άτομα

που ζήταγαν νερό. Εδώ και 12 μέρες ήταν κομ-
μένο το ρεύμα στα κοντέινερ ενώ η θερμοκρα-
σία μέσα ήταν 50 βαθμοί. Είχαμε και τη νη-
στεία του Ραμαζανιού. Οι αστυνομικοί χτύπη-
σαν έναν Αφγανό και πολλοί νόμισαν ότι ο άν-
θρωπος σκοτώθηκε» είπε ο Μοχάμεντ. 

«Άρχισαν οι φωνές, ο περισσότερος κόσμος
βγήκε από τα κοντέινερ. Τους αστυνομικούς
αντικατέστησαν τα ΜΑΤ που άρχισαν να ρί-

χνουν δακρυγόνα  και να χτυ-
πάνε όποιον βρίσκανε μπρο-
στά τους, ήρθαν οι αύρες και
οι κρατούμενοι έτρεχαν να
σωθούν. Πάνω από 400 αστυ-
νομικοί σπάσανε πόρτες και
παράθυρα από κοντέινερ για
να βγάλουν έξω τον κόσμο,
έσπασαν χέρια.

Μας έριξαν με το πρόσωπο
πάνω στα χαλίκια και από πά-
νω μας ήταν σκυλιά και αστυ-
νομικοί. Από εκεί μάζεψαν
κάποιους και τους πήγαν κα-

τηγορούμενους στα δικαστήρια. Χρυσαυγίτες
αστυνομικοί, ιδιαίτερα ένας μεγαλόσωμος,
μας χτυπούσαν και στο παρελθόν».

«Εμείς ακούσαμε ότι ο αστυνομικός σκότω-
σε τον Αφγανό. Βγήκε έξω ο κόσμος να ρωτή-
σει τι έγινε, πέθανε ο κρατούμενος, είναι ζων-
τανός, θα πάει νοσοκομείο;  Η αστυνομία πρώ-
τα ήθελε να μπούμε μέσα. Μετά μας έριξαν
δακρυγόνα μέσα στα κοντέινερ για να μας
βγάλουν έξω. Μας ξάπλωσαν στα χαλίκια. Δεν

υπήρχε κανένας έλεγχος ποιον παίρνουν και
γιατί τον παίρνουν».

Αυτά είπε ο Ζάχεντ καταγγέλλοντας ότι την
επόμενη μέρα και μετά την εξιστόρηση των γε-
γονότων στην δικηγόρο Ε. Κουνιάκη, οι αστυ-
νομικοί τον χτύπησαν άγρια με γκλομπ, κλω-
τσιές βρίζοντας την θρησκεία και τη χώρα του.

«Συνιστά βασανιστήριο να μένεις σε ένα
κοντέινερ με 50 βαθμούς θερμοκρασία» είπε η
δικηγόρος υπεράσπισης Ευγενία Κουνιάκη,
τονίζοντας ότι «τη συγκεκριμένη μέρα η δια-
μαρτυρία άρχισε από την βίαια επίθεση των
αστυνομικών που χτύπησαν στο κεφάλι έναν
κρατούμενο που πήγε να πιεί νερό».

Ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας
Τζαβέντ Ασλάμ μετέφερε την εικόνα από δεκά-
δες καταγγελίες για απάνθρωπη μεταχείριση
από την Αμυγδαλέζα, ενώ ο συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ Πέτρος Κωνσταντίνου τόνισε ότι οι
μετανάστες είναι θύματα της ρατσιστικής βίας
και ότι αυτό το κίνημα δεν θα σταματήσει μέ-
χρι να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης.

...αλλά δικάζουν τους μετανάστες της Αμυγδαλέζας

Αθώωσαν τους 
μπράβους της Μανωλάδας...

3/11 έξω από το δικαστήριο

1/11 αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο
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Oι αποκαλύψεις που έφερε την περασμένη
Κυριακή 2 Νοέμβρη στο φως τη δημοσιότη-
τας το Έθνος, από απομαγνητοφωνημένες
τηλεφωνικές συνομιλίες του πρώην υπαρχη-
γού της Χ.Α. “Περίανδρου” Ανδρουτσόπου-
λου την περίοδο της δολοφονίας Φύσσα είναι
διαφωτιστικές για μια σειρά από ζητήματα.

Πρώτον, επιβεβαιώνουν ότι τα τάγματα
εφόδου της Χ.Α. δεν δημιουργήθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια, αλλά δρούσαν ανενόχλητα
από την δεκαετία του '90. Λέει χαρακτηριστι-
κά ο “Περίανδρος”: 

«Πριν ακόμα πάω φαντάρος, είχα μία ομά-
δα, τον Πρωτεσίλαο, ευτυχώς που έχουν φύ-
γει οι φωτογραφίες, τώρα θα είχαμε άλλα
προβλήματα. Είχα φοβερό υλικό. Δεν είναι τα
κομάντο τα πραγματικά που αναφέρεις εσύ,
είναι και τα κομάντο μέσα στη Χρυσή Αυγή
που είχα φτιάξει εγώ τη δεκαετία του '80 και
του '90. Οι οποίοι ήταν ουγκ φίλε...Τώρα να
τα λέω στα τηλέφωνα, τα ξέρανε οι υπηρε-
σίες. Και ήμασταν πολύ λιγότεροι, αλλά γαμ...
και δέρναμε. Οχτώ με δέκα άτομα. Πηγαίνα-
με στα βουνά, κάναμε καταρριχήσεις, είχαμε
κοντόκαννες...»

Δεύτερον, επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή

του Παναγιώταρου, του Μιχαλολιάκου και
του (τωρινού εκδότη του Ελεύθερου Κόσμου)
Ζαφειρόπουλου στην δολοφονική επίθεση
κατά του Δημήτρη Κουσουρή. Τα παρακάτω
αποσπάσματα είναι χαρακτηριστικά: 

«Έχω και τον νόμο στα χέρια μου. Αν ανοί-
ξω το στόμα μου στέλνω φυλακή τον Πανα-
γιώταρο για φυσικό αυτουργό για τα επεισό-
δια του '98 και ηθικό αυτουργό στέλνω φυλα-
κή τον Μιχαλολιάκο... Η υπόθεσή μου εμένα
τελειώνει το 2018. Εγώ καταδικάστηκα ότι
έκανα μία βίαιη έκνομη ενέργεια με άλλα 10
άτομα. Ποιοι είναι τα άλλα 10 άτομα; Από τη
στιγμή που υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, αυ-
τοί τους οποίους εγώ θα ισχυριστώ ότι το
έκαναν πάνε φυλακή. Τέλος. Αν πω λοιπόν
την αλήθεια ότι ένας από αυτούς ήταν ο Πα-
ναγιώταρος και ότι εμένα με έβαλε ο Μιχαλο-
λιάκος να το κάνω, ειδικά αυτήν την περίοδο,
τώρα που καίγεται ο κ... τους, τελειώνουν αυ-
τοί... 

Γιατί αν ανοίξει η υπόθεση του '98, πάει ο
Ζαφειρόπουλος φυλακή. Δεν κατάλαβες για-
τί; Τα 'χουνε βρει αυτοί μεταξύ τους... Καταρ-
χήν μόνος του μπορεί ο εισαγγελέας και ο
ανακριτής να ζητήσουν να ανοίξει η υπόθεση
του '98. Εκκρεμεί φίλε, δεν έχει τελειώσει.
Αυτό το ξέρει η Χρυσή...”
• Θυμίζουμε εδώ ότι ο Ζαφειρόπουλος

(όπως και ο Χ. Κουσουμβρής, ο έτερος υπαρ-
χηγός της Χ.Α εκείνην την εποχή), δικάζονταν
το 1998 στα Δικαστήρια Ευελπίδων την μέρα
που έγινε η επίθεση στον Δ. Κουσουρή για
προηγούμενη δολοφονική επίθεση σε μέλη
της ΟΣΕ στην Φωκίωνος Νέγρη το 1996, (επί-
θεση για την οποία καταδικάστηκαν τελεσίδι-
κα και οι δύο).
•• Στις 30 Οκτώβρη η ναζιστική οργάνωση

«ΑΜΕ», οι λεγόμενοι «μαιάνδριοι» εθνικιστές,
υμνητές του “Περίανδρου” βεβήλωσαν με να-
ζιστικά σύμβολα το μνημείο του Ολοκαυτώ-
ματος στην Αθήνα. 

Δολοφόνοι από
τον καιρό του “Περίανδρου”

Καταδικάστε τους νεοναζί
Ό

λο και περισσότερες απο-
καλύψεις έρχονται στο φως
της δημοσιότητας για την

εγκληματική δράση της Χρυσής Αυ-
γής ενώ αναμένεται το βούλευμα
του δικαστικού συμβουλίου εφετών,
που έχουν πάρει στα χέρια τους την
εισαγγελική πρόταση Ντογιάκου.

Στις πιο πρόσφατες, στο Έθνος
της Κυριακής, αποκαλύπτεται μέσα
από τις συνδιαλέξεις του (άλλοτε
υπαρχηγού του Μιχαλολιάκου), «Πε-
ρίανδρου» Ανδρουτσόπουλου,  ο
καθοδηγητικός ρόλος του φύρερ
της Χ.Α και η συμμετοχή του Πανα-
γιώταρου στην δολοφονική επίθεση
ενάντια στον Δημήτρη Κουσουρή το
1998 στα Δικαστήρια Ευελπίδων.

Πρόκειται για αποδεικτικό υλικό
που δείχνει ότι η εγκληματική δρά-
ση της Χ.Α, (που στην εισαγγελική
πρόταση περιορίζεται στις δολοφο-
νικές επιθέσεις από το 2008 και με-
τά),  πάει πίσω ολόκληρες δεκαε-
τίες,  στις  δολοφονικές επιθέσεις
που ακολούθησαν την συγκρότηση
των ταγμάτων εφόδου στις αρχές
της δεκαετίας του ’90. Αυτοί που
συμμετείχαν πρέπει να δικαστούν
και να καταδικαστούν για αυτές τις
πράξεις.

Το βούλευμα του δικαστικού συμ-
βουλίου, δεν θα πρέπει να πάει ούτε
ένα βήμα πίσω από αυτά που προτεί-
νει η εισαγγελική πρόταση, όσον
αφορά στις κατηγορίες, τον αριθμό
των κατηγορουμένων, προκειμένου
να «πέσουν στα μαλακά». Και το μό-
νο που μπορεί να το εξασφαλίσει αυ-

τό είναι η μαζική δράση του αντιφα-
σιστικού κινήματος.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθη-
κε και η συζήτηση στο Κεντρικό Συν-
τονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ που συνε-
δρίασε την Κυριακή 2 Νοέμβρη το
απόγευμα και αποφάσισε μεγάλη
καμπάνια δράσης με πρώτους μεγά-
λους σταθμούς την συμμετοχή στο
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις
6 Νοέμβρη, την συγκέντρωση στην
ΕΡΤ στις 7 Νοέμβρη και την πορεία
του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη.

Αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει
αφίσα, τετρασέλιδο κείμενο ενημέ-
ρωσης, αυτοκόλλητα, κείμενο υπο-
γραφών, ενημερωτικό βίντεο, να
μπει ψήφισμα σε συλλόγους,  σωμα-
τεία, γενικές συνελεύσεις φοιτητών,

δημοτικά συμβούλια.
Σε αυτήν την κατεύθυνση οι κατά

τόπους επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ πρό-
κειται να πραγματοποιήσουν εκδη-
λώσεις στις γειτονιές, ενώ για την
οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας
θα κυκλοφορήσουν κουπόνια, ημε-
ρολόγια και σημειωματάρια.

Όπως τονίζει ανάμεσα σε άλλα η
ΚΕΕΡΦΑ στην ανακοίνωση για τον
εορτασμό του Πολυτεχνείου: «Το
τανκ έριξε τη πύλη, η χούντα δολο-
φόνησε με σφαίρες δεκάδες διαδη-
λωτές και βασάνισε εκατοντάδες
στα μπουντρούμια της ΕΣΑ αλλά το
τέλος των ομογάλακτων της Χρυσής
Αυγής δεν άργησε να έρθει. Σήμε-
ρα, οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, τα
ορφανά της Γκεστάπο και της δικτα-

τορίας, προκαλούν προπαγανδίζον-
τας τα ψέματά τους για “δήθεν” νε-
κρούς του Πολυτεχνείου. 

Αυτές τις μέρες που ο Φορτσά-
κης, πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθήνας θυμίζει τους κυβερνητικούς
επιτρόπους που ματοκύλισαν τη κα-
τάληψη της Νομικής επί χούντας,
χρειάζεται να εντείνουμε τους αγώ-
νες μας για ελευθερία και δημοκρα-
τία. Να μην αφήσουμε τους Μπαλτά-
κους της ΝΔ να διασώσουν τους νε-
οναζί ακυρώνοντας την δίκη των
ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής και αμολώντας τους ξανά στις
γειτονιές μας. 

Απαιτούμε να οριστεί άμεσα η δί-
κη της Χρυσής Αυγής για τις δολο-
φονικές επιθέσεις των ταγμάτων

εφόδου.  Αυτή η δίκη πρέπει να γίνει
χωρίς τη παραμικρή έκπτωση για τη
εγκληματική δράση της οργάνωσης
των νεοναζί που φοράνε τη προβιά
του «πολιτικού κόμματος». 

Στη δίκη θα πρέπει να ακουστούν
χωρίς εμπόδια οι φωνές των συγγε-
νών των δολοφονημένων καθώς και
των θυμάτων των επιθέσεων των νε-
οναζί. Την πρώτη μέρα της δίκης αλ-
λά και σταθερά στην εξέλιξή της θα
χρειαστεί να οργανωθούν μαζικά αν-
τιφασιστικά συλλαλητήρια. 

Η τιμωρία των ενόχων των δολοφο-
νιών, των επιθέσεων καθώς και των
οργανωτών των ταγμάτων εφόδου
χρειάζεται να είναι παραδειγματική,
θέτοντας τέλος στο σκανδαλώδες
καθεστώς ασυλίας στη δράση της εγ-
κληματικής ναζιστικής οργάνωσης
που φοράει το μανδύα  του πολιτικού
κόμματος. Ισόβια στους δολοφόνους
και όχι να πέσουν στα μαλακά! 

Να χυθεί άπλετο φώς στη δράση
των φασιστικών συμμοριών και να
αναδειχθούν οι ευθύνες των κυβερ-
νήσεων, της Αστυνομίας καθώς και
όλων των μηχανισμών του κράτους
που δημιούργησαν το έδαφος για να
συνεχίζουν  οι νεοναζί τις επιθέσεις
τους. 

Καλούμε σε στήριξη της κινητο-
ποίησης για να μην πέσουν στα μα-
λακά οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής. Για να ανοίξουμε το
δρόμο να ξηλώσουμε οριστικά τη
φασιστική απειλή βάζοντας τέλος
στις επιθέσεις στις γειτονιές».

Γιώργος Πίττας

Για τις 8 Μάη 2015 αναβλήθηκε η εκδί-
καση της μήνυσης του Πέτρου Κωνσταντί-
νου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, κατά του
Δημήτρη Κουκούτση, βουλευτή του ναζι-
στικού μορφώματος, μετά την προσκόμιση
δικαιολογητικού για ασθένεια από το δικη-
γόρο του.

Ο Κουκούτσης κατηγορείται για συκο-
φαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση,
αφού δύο μέρες μετά την επίθεση που
πραγματοποίησε στις 24 Αυγούστου 2012
με προπηλακισμούς και χτυπήματα σε βά-
ρος αντιπροσωπείας του αντιρατσιστικού
συλλαλητηρίου που επισκέφθηκε τη Βουλή
για επίδοση ψηφίσματος, έβγαλε ανακοί-
νωση που χαρακτήριζε τον Π.Κωνσταντί-
νου «εμπρηστή δολοφόνο της Μαρφίν και
όχι μόνο». Στη δίκη παρέστησαν ως μάρτυ-
ρες η Βασιλική Κατριβάνου, βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος της Πακιστανι-
κής Κοινότητας Ελλάδος Τζαβέντ Ασλάμ.

Πήρε αναβολή 
ο Κουκούτσης
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Σ
ε πάνω από 500 σχολεία σε όλη
τη χώρα πραγματοποιήθηκαν
καταλήψεις τη Δευτέρα 3 Νοέμ-

βρη. Στον κατάλογο των κατειλημμέ-
νων σχολείων μπορεί κανείς να δει όχι
μόνο σχολεία από όλες τις μεγάλες
πόλεις, αλλά σχολεία της επαρχίας,
μέχρι και σε πολλά χωριά. 

Στη Σύρο, στην Αλεξάνδρεια, στη
Δράμα, σε όλα τα σχολεία του Βόλου,
στην Κρήτη, στη Λήμνο, στην Κεφαλο-
νιά, στην Πάτρα και σε δεκάδες ακόμα
μέρη. Οι μαθητές βγήκαν στους δρό-
μους και ξεσήκωσαν τους πάντες.
Διεκδικούν να ανατραπεί το νέο σύ-
στημα που έχει ψηφιστεί για τα Λύ-
κεια. Την τράπεζα θεμάτων που κάνει
ακόμα πιο δύσκολες τις εξετάσεις, τις
απολύσεις καθηγητών που διογκώ-
νουν τον αριθμό των μαθητών ανά
τμήμα και δυσκολεύουν τους καθηγη-
τές που δε μπορούν να εντοπίσουν τις
ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, τους
φραγμούς που μπαίνουν για την είσο-
δο των μαθητών στα πανεπιστήμια.
Όπως αναφέρουν συγκεκριμένα οι μα-
θητές του 1ου γυμνάσιου Αλεξάνδρει-
ας σε κείμενό τους, φέτος 1 στους 5
μαθητές του σχολείου έμεινε μετεξε-
ταστέος, ενώ πέρυσι το ποσοστό αυτό
ήταν μόλις 3%. 

Έγιναν διαδηλώσεις σε αρκετές πό-
λεις. Στην Ξάνθη γίνεται λόγος για πά-
νω από δυο χιλιάδες μαθητές, ενώ
στην Αθήνα η συμμετοχή έφτασε κον-
τά στους χίλιους. Από διάφορα σημεία
της πόλης, συγκεντρώθηκαν στα Προ-
πύλαια και ακολούθησε πορεία μέχρι
το Σύνταγμα. Με πανό διαδήλωσαν
μαθητές από το 4ο λύκειο Αλίμου, το
1ο ΓΕΛ Αχαρνών, το Λαγονήσι, το Κα-
ματερό, το 24ο Γυμνάσιο- Λύκειο Αθή-
νας, το 1ο λύκειο Χολαργού, το Παλιό
Φάληρο και το Μουσικό Ιλίου. Με πα-
νό συμμετείχαν επίσης οι μαθητές Ant-
icapitalista, το δίκτυο “Ανυπότακτος
Μαθητής” και η “Μαθητική Αντίστα-
ση”, μαθητικές οργανώσεις της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς. 

Φώναζαν συνεχώς συνθήματα, όπως
“Λοβέρδο δεν κάνεις ούτε για τσοπά-
νης, δεν είμαστε τα πρόβατα που ό,τι
θέλεις κάνεις” και “Μαθητές- εργατιά
μια φωνή και μια γροθιά”, ενώ πολύ
συχνά ακουγόταν και το “Δώστε λε-
φτά για την Παιδεία, πουλήστε κάνα
πύραυλο να πάρουμε βιβλία”. Συμμε-
τείχαν και καθηγητές οι οποίοι βρί-
σκονταν στα μπλοκ των μαθητών τους
φωνάζοντας μαζί τους.

Συνέχεια
Η συνέχεια των κινητοποιήσεων θα

δοθεί στις 6 Νοέμβρη, στα πανεκπαι-
δευτικά συλλαλητήρια, όπου οι μαθη-
τές καλούν στην Αθήνα αλλά και σε
πολλές πόλεις. Μέχρι τότε οι καταλή-
ψεις συνεχίζονται σε εκατοντάδες
σχολεία, κάνοντας το Λοβέρδο και τα
επιτελεία του να τρομοκρατούνται
μπροστά στη δημιουργία πανεκπαι-
δευτικού κινήματος.

“Οι μαθητές Anticapitalista συμμετέ-
χουμε στην οργάνωση των καταλήψε-
ων στα σχολεία μας και δίνουμε όλες
μας τις δυνάμεις για τη διαδήλωση
στις 6 Νοέμβρη”, μας είπε ο Χρόνης
Λουκμίδης από το ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου.

“Στο σχολείο μας σήμερα κάναμε απο-
χή, όμως από την Τρίτη θα προχωρή-
σουμε σε κατάληψη γιατί θέλουμε να
συνδεθούμε με τους μαθητές σε όλη
τη χώρα. Χρειάζεται να συντονιστούμε
με τους φοιτητές, γι’αυτό θα συμμετέ-
χουμε και την Πέμπτη, στις 12 το με-
σημέρι στα Προπύλαια”.

Μπαίνοντας στο Νοέμβρη, το μήνα
με τις μεγάλες μάχες ενάντια στη διά-
λυση της Παιδείας και τα απεργιακά
συλλαλητήρια αλλά και το τριήμερο
του Πολυτεχνείου, οι μαθητές Anticap-
italista έφτιαξαν την καινούρια, ομότιτ-
λη, εφημερίδα τους. Από αυτή τη βδο-
μάδα ξεκινά να διακινείται στα σχο-
λεία, βοηθώντας να οργανωθούν τα κι-
νηματικά ραντεβού και να δοθούν
απαντήσεις στα πολιτικά ζητήματα
όπως ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία,
ο πόλεμος και ο φασισμός.

Ο Ανέστης Γεωργάκας από το 2ο
ΓΕΛ Βριλησσίων γράφει για τις μάχες
της περιόδου. Ο Χρόνης Λουκμίδης
για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και την
προσπάθεια να απομονωθούν οι φασί-
στες σε κάθε σχολείο. Ο Θανάσης
Κουφουδάκης γράφει για το Νέο Λύ-
κειο, ενώ ο Βαγγέλης Ιωαννίδης γρά-
φει για τις πλημμύρες στην Κοκκινιά
την περασμένη βδομάδα, που κατέ-
στρεψαν το σχολείο του, το Μουσικό
Λύκειο Πειραιά. Η Αγγελική Ζούτη από
το 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας γράφει για τον
πόλεμο. Περιγράφει την κατάσταση
που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και
τονίζει την ανάγκη οι μαθητές να στη-
ρίξουν το αντιπολεμικό κίνημα διεκδι-
κώντας σχολεία αντί για βόμβες. Γρά-
φει επίσης για την ισλαμοφοβία και το
πώς αυτή οδηγεί στο ρατσισμό και τη
διάσπαση των εργατών. Ο Ηλίας Πα-
παδημητρίου από το 2ο ΓΕΛ Αγίου Δη-
μητρίου γράφει για το Πολυτεχνείο
και τη γέννηση της επαναστατικής
αριστεράς κλείνοντας με το σύνθημα
“Δεν υπάρχει δρόμος κοινοβουλευτι-
κός, ο δρόμος του Νοέμβρη επανα-
στατικός”.

“Στις εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια στην εκπαίδευση,
οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις συμμετέχου-
με χωρίς αυταπάτες για το ρόλο αυτών των οργάνων. Δεν έχουμε
ως σκοπό την συνδιαχείριση της κυβερνητικής πολιτικής αλλά την
υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθηγητών, των
μορφωτικών αναγκών των μαθητών και της δημόσιας και δωρεάν
παιδείας.

Παλεύουμε να μην περάσει η αξιολόγηση, που είναι εργαλείο
για απολύσεις και αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα σχολεία.

Τα όπλα μας είναι τα μαζικά και μαχητικά σωματεία, οι γενικές
συνελεύσεις κάθε ΕΛΜΕ, όπου με συλλογικές δημοκρατικές διαδι-
κασίες οργανώνουμε τους απεργιακούς αγώνες μας.

Η στήριξη και η υπερψήφιση των ψηφοδελτίων μας στέλνει ένα
σαφές πολιτικό μήνυμα ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την πολιτι-
κή Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ”.

Ντίνα Γκαρανέ, υποψήφια ΚΥΣΔΕ και Α’ ΠΥΣΔΕ Αττικής

“Στα ΚΥΣΠΕ - ΠΥΣΠΕ ξέρουμε πως βρίσκονται υπάλληλοι διορι-
σμένοι των υπουργείων και των τοπικών διευθύνσεών του καθορί-
ζοντας τους συσχετισμούς. Παρ’ όλα αυτά οι εκλογές αυτές
έχουν τεράστια σημασία. Για το αν στους δασκάλους θα επικρα-
τήσει ο κυβερνητικός συνδικαλισμός της συνδιαλλαγής με το
υπουργείο και της αποδοχής των πολιτικών του, ή ο μαχητικός
συνδικαλισμός της σύγκρουσης με τις αντιεκπαιδευτικές πολιτι-
κές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ακόμα και στα υπηρεσιακά
συμβούλια. 

Είναι η σύγκρουση με τις πολιτικές της αξιολόγησης, των συγ-
χωνεύσεων και κλεισιμάτων σχολείων, των μηδενικών διορισμών,
της αυθαιρεσίας των μετακινήσεων και του αυταρχισμού. Δε μπο-
ρούν να την κάνουν οι εκπρόσωποι ενός συνδικαλισμού που όλο
το προηγούμενο διάστημα έκανε πλάτες στο υπουργείο. Αντίθετα,
οι Παρεμβάσεις – Κινήσεις - Συσπειρώσεις, τα σχήματα που στηρί-
ζουν και οι συνδικαλιστές τους, έχουν κινηθεί σε κατεύθυνση ρή-
ξης και ανατροπής με αυτές. Και γι’αυτό χρειάζεται να βρούνε τη
στήριξη της ζωντανής εκπαίδευσης. Η αλλαγή των συσχετισμών
στον κλάδο, είναι και αυτή ένα βήμα στην κατεύθυνση ανατροπής
της κυβέρνησης των μνημονίων, της φτώχιας, του ρατσισμού και
του πολέμου. Την ίδια στιγμή που τα πανεπιστήμια βγάζουν την
εκπαίδευση ξανά στο δρόμο, μετά την περσινή μάχη της αξιολό-
γησης, είναι ευκαιρία να ξαναπιάσουμε το νήμα και των δικών μας
αγώνων και να συντονιστούμε με τους φοιτητές, τους μαθητές και
τους εργαζόμενους σε όλες τις βαθμίδες.”

Σεραφείμ Ρίζος, υποψήφιος ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ Χανίων

Την Τετάρτη 5 Νοέμβρη γίνονται πανελλαδικά οι εκλογές για τα
κεντρικά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια δασκάλων και
καθηγητών. Την περίοδο που φουντώνει η επίθεση στην Παιδεία,
το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και σε αυτές τις
εκλογές θα αποτελέσει βοήθεια για το πανεκπαιδευτικό κίνημα,
ενάντια στο υπουργείο και την κυβέρνηση.

Το δίκτυο εκπαιδευτικών “Η τάξη μας” συμμετέχει και στηρίζει
το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων - Κινήσεων - Συσπειρώσεων και
τους συντρόφους:

Για τη Δευτεροβάθμια:
Γκαρανέ Κωνσταντίνα 
ΚΥΣΔΕ- Α’ ΠΥΣΔΕ
Κατσούλη Αθανασία Α’ ΠΥΣΔΕ
Μανουράς ΣτέργιοςΑ’ ΠΥΣΔΕ
Πανίδου Σταυρούλα Α’ ΠΥΣΔΕ
Πανταζόπουλος Διονύσης
ΚΥΣΔΕ- Α’ ΠΥΣΔΕ
Κιντή Θεοδώρα ΚΥΣΔΕ
Κοκκόλης Λεωνίδας ΚΥΣΔΕ
Ανδρέου Μαρία ΚΥΣΔΕ

Για την Πρωτοβάθμια:

Αθανασούλα Ανθή Α’ Αθήνας

Θάνος Γιάννης Χανιά

Καλύβας Κώστας Χανιά

Λαδά Χριστίνα Μεσσηνία

Μαλανδράκη Βασιλεία Χανιά

Μπαλλή Χαρίκλεια Πέλλα

Παπαμηνά Μαργαρίτα Χανιά

Ρίζος Σεραφείμ Χανιά

Τσαλτάμπαση Αικατερίνη Χανιά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Eκλογές στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια

Καταλήψεις μαζικές   σε σχολεία και σχολές

Μαθητική διαδήλωση στην Αθήνα, 3 Νοέμβρη



Ό
σο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση με
την τρομοκρατία και τη χυδαία προπα-
γάνδα να σταματήσει το εκπαιδευτικό

κίνημα, τόσο φουντώνουν οι καταλήψεις και τα
συλλαλητήρια που διεκδικούν να μην περάσει
κανένα νέο μέτρο. Μαζί με τα πανεπιστήμια,
βγήκαν οργανωμένα σε κινητοποιήσεις από τις
3 Νοέμβρη και τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Με
αυτό τον τρόπο οργανώνεται η πρώτη μεγάλη
εμφάνιση του πανεκπαιδευτικού κινήματος
που θα γίνει με τα συλλαλητήρια της Πέμπτης,
6 Νοέμβρη.

Οι μαζικές συνελεύσεις στη μεγάλη πλει-
οψηφία των σχολών παρουσιάζονται από την
κυβέρνηση και τους Φορτσάκηδες κάθε σχο-
λής, σαν ενέργειες μιας μικρής μειοψηφίας.
Αυτό δεν είναι καινούριο, αντίθετα έχει φτάσει
να γίνει η καραμέλα των υπουργείων κάθε φο-
ρά που οι φοιτητές οργανώνονται και πα-
λεύουν. Ξεκίνησε από το μεγάλο κίνημα κατα-
λήψεων του 2006-2007 ενάντια στην αναθεώ-
ρηση του άρθρου 16 και τη Γιαννάκου.

Και τότε τα κανάλια μιλούσαν για μειοψη-
φίες, ενώ το φοιτητικό κίνημα αποδείκνυε βδο-
μάδα τη βδομάδα πως μειοψηφίες ήταν αυτό
που θα ήθελε η κυβέρνηση, όχι αυτό που
πραγματικά συνέβαινε μέσα και έξω από τις
σχολές. Θέλανε να απομονώσουν αυτή τη μά-
χη. Αυτό που φοβόντουσαν περισσότερο ήταν
πως η νεολαία θα μπορέσει να κερδίσει στο
πλευρό της την κοινωνία. Και είχαν δίκιο. Αυτό
συνέβη, μέσα από την προσπάθεια των φοιτη-
τών να ανοιχτούν στο εργατικό κίνημα. Με μοι-
ράσματα των αποφάσεων των συνελεύσεών
τους, με την παρουσία τους στους αγώνες των
εργατών. Αυτή τη στιγμή, αυτή η σύμπνοια εί-
ναι δεδομένη περισσότερο από ποτέ. Γιατί η
επίθεση στην Παιδεία δεν είναι η μόνη. Και αυ-
τό ενοποιεί τους αγώνες κάνοντας μεγαλύτε-
ρο το φόβο της κυβέρνησης.

Γι’ αυτό η προσπάθεια διάσπασης είναι ακό-
μα πιο οξυμένη. Οι υστερίες του Φορτσάκη
δεν είναι τίποτα παραπάνω από την προσπά-
θεια να πείσουν την κοινή γνώμη πως οι Συγ-
κλητικοί πέφτουν θύματα τρομοκρατίας. Την
τρομοκρατία όμως την επιβάλλουν ο ίδιοι. Με
τις απειλές για πειθαρχικές διώξεις των φοιτη-
τών που βρέθηκαν στη διαδικασία της Συγκλή-
του την περασμένη Πέμπτη 30 Οκτώβρη, διεκ-
δικώντας να ακουστούν τα αιτήματά τους. Ή
με την παρουσία δεκάδων ΜΑΤ, όπως έγινε

δυο μέρες μετά, στη νέα συνέλευσή της στο
κτίριο της Πρυτανείας, όπου οι φοιτητές και η
εκπρόσωπος των εργαζομένων του πανεπιστη-
μίου κλειδώθηκαν απ’έξω, φρουρούμενοι από
τέσσερις διμοιρίες.

Aδυναμία

Αυτό δεν είναι εικόνα δύναμης του Φορτσά-
κη και της κυβέρνησης. Αν είχαν την αυτοπε-
ποίθηση ότι μπορούν να εφαρμόσουν τα σχέ-
διά τους, δε θα χρειαζόντουσαν καμία ενίσχυ-
ση. Αντιθέτως, όσο κι αν μιλάνε για μειοψη-
φίες, ξέρουν πολύ καλά ότι ο Νοέμβρης θα εί-
ναι ένας πολύ δύσκολος μήνας γι’ αυτούς. Και
αν καταφέρουν να ανακόψουν το πανεκπαι-
δευτικό κίνημα, θα έχουν ένα μπελά λιγότερο.

Όμως δεν θα έχουν. Γιατί μέσα από τις συνε-
λεύσεις, τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις
του τελευταίου μήνα, οι φοιτητικοί σύλλογοι
έχουν πάρει απόφαση να μην αφήσουν τις δια-
γραφές των φοιτητών να περάσουν. Να μην
αφήσουν τους εργαζόμενους που σε λίγο και-

ρό λήγει η διαθεσιμότητά
τους, να απολυθούν. Να
παλέψουν για δημόσια και
δωρεάν Παιδεία.

Στο Χημικό της Αθήνας,
η συνέλευση στις 29
Οκτώβρη είχε μεγάλη
συμμετοχή. “Σε κάθε συ-
νέλευση έρχεται όλο και
περισσότερος κόσμος”,
μας λέει ο Πέτρος Μπίγ-
κος. “Αυτή τη φορά εμφα-
νίστηκε και η ΔΑΠ, η πα-
ράταξη της Νέας Δημο-
κρατίας, που με αστειότη-
τες προσπάθησε να πείσει
τους φοιτητές πως και
εκείνη με το κίνημα είναι,
απλά όχι με τις καταλή-
ψεις. Πως η ΔΑΠ έχει
προσφέρει τόσα χρόνια
τρομερή βοήθεια στην ορ-
γάνωση του φοιτητικού κι-
νήματος και τις διεκδική-
σεις του. Από τη μεριά
μας, τα ΕΑΑΚ, απαντήσα-
με πως ο μόνος τρόπος
που έχουν “συμβάλλει” εί-
ναι με την απεργοσπασία
και τα ψέματα. Η ΟΝΝΕΔ
της ΔΑΠ δολοφόνησε το
Νίκο Τεμπονέρα και αυτές
οι πρακτικές τους ξεκινά-
νε από την εποχή του Πο-
λυτεχνείου. Δεν κατάφε-

ραν να κερδίσουν τη συνέλευση, αντιθέτως το
πλαίσιο της ΕΑΑΚ υπερψηφίστηκε, ανανεώνον-
τας την απόφαση για το συλλαλητήριο στις 6
Νοέμβρη και συζητώντας για τη μάχη στην εκ-
παίδευση σαν κομμάτι της συνολικότερης μά-
χης για την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης”.

Στη Νομική της Αθήνας η συμμετοχή ξεπέ-
ρασε τους 300 φοιτητές. Η Άντα Παπαδήμα,
φοιτήτρια, μας μεταφέρει: “Στη δικιά μας συ-
νέλευση, μια από τις μαζικότερες της φετινής
χρονιάς, η ΔΑΠ, που είχε για πρώτη φορά ορ-
γανωμένη παρουσία, είπε πως οι φοιτητές που
εδώ και τέσσερις βδομάδες παλεύουμε ενάν-
τια στις μεθοδεύσεις του Φορτσάκη και τις
διαγραφές των φοιτητών, είμαστε παράνομοι.
Πως οι ίδιοι τάσσονται υπέρ του Πρύτανη και
ενός “ανοιχτού” πανεπιστημίου. Ακολούθησαν
τοποθετήσεις τόσο από την αριστερά όσο και
από πολλούς ανένταχτους και πρωτοετείς φοι-
τητές, και όλες συνηγορούσαν στο ότι πρέπει
να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, κλιμακώ-
νοντας με καταλήψεις. Η συνέλευση αποφάσι-
σε συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας
στη Σύγκλητο της περασμένης Πέμπτης, όπου
αντιμετωπίσαμε τον αυταρχισμό του σώματος
της Συγκλήτου, με αρχηγό το Φορτσάκη. Απο-
φασίσαμε επίσης και συμμετείχαμε στην μαθη-
τική πορεία που έγινε στις 3 Νοέμβρη. Αυτή τη
βδομάδα συμμετέχουμε στο πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο, ενώ μια μέρα πριν έχουμε ξανά
Γενική Συνέλευση για να συζητήσουμε το πώς
θα κλιμακώσουμε”.

Παρόμοιες εικόνες υπάρχουν από πολλές
συνελεύσεις πανελλαδικά. Στην Πάτρα η Επι-

στήμη Υλικών, το τμήμα Θεατρικών Σπουδών
και το Χημικό στηρίζουν την κινητοποίηση της
Πέμπτης, που καλείται στη 1μμ στην πλατεία
Αγίου Γεωργίου μαζί με τους διοικητικούς
υπαλλήλους. “Στις 3 Νομέβρη κάναμε συνέ-
λευση και συμμετείχαν σχεδόν τριπλάσιοι φοι-
τητές από την απαρτία.”, μας λέει η Βάσω Δά-
κα από το Θεατρικών Σπουδών. “Πρόκειται για
μια μικρή σχολή που θέλουν να την κλείσουν.
Γι’αυτό και φέτος έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη
επίθεση. Είμαστε η πρώτη σχολή που ανακοι-
νώθηκαν οι διαγραφές φοιτητών και έχει στη-
θεί μια ολόκληρη προπαγάνδα στα τοπικά μέ-
σα ότι τάχα εμείς μόνοι μας καταλάβαμε την
Πρυτανεία του πανεπιστημίου δημιουργώντας
πρόβλημα κι ότι κάνουμε συνέχεια καταλήψεις
άρα δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να λει-
τουργούμε! Όντως κάνουμε συνέχεια καταλή-
ψεις. Από τη συνέλευση προέκυψε μάλιστα
απόφαση για εφταήμερη κατάληψη. Αλλά δεν
είμαστε μόνοι μας, κι οι υπόλοιπες σχολές πα-
λεύουν εξίσου ενάντια στην κυβέρνηση.

Συζήτηση

Στη συνέλευση πέρα από τη συζήτηση για
την Παιδεία και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα
στην κοινωνία, έγινε και πολλή συζήτηση για
τον σχολικό φύλακα που έδωσε τέλος στη ζωή
του. Αποφασίσαμε να παρέμβουμε στο σχο-
λείο του και να ζητήσουμε από τους μαθητές
και τους συναδέλφους του να διαδηλώσουν
μαζί μας την Πέμπτη. Αυτό το γεγονός μας τα-
ρακούνησε και μας έδειξε το πόσο επιτακτική
είναι η ανάγκη να ανατρέψουμε την άθλια κυ-
βέρνηση που οδηγεί εκατοντάδες πολίτες και
αγωνιστές στο χείλος του γκρεμού.”

“Στην Ιατρική Ιωαννίνων καταφέραμε να πά-
ρουμε τη συνέλευση γιατί συνδέσαμε όλες τις
μάχες”, μας λέει η Κωνσταντίνα Τσοκάντα.
“Κερδίσαμε ότι η συζήτηση δε θα περιοριστεί
μονόπλευρα στις διαγραφές των φοιτητών,
αλλά ότι θα πρέπει η μάχη της Παιδείας να
συνδεθεί με τις υπόλοιπες. Αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε σε κατάληψη στις 6 Νοέμβρη
και διαδήλωση στην πόλη, καλώντας μαζί μας
τους μαθητές, τους διοικητικούς και την τοπι-
κή ΕΡΑ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν αμέσως θε-
τικά. Έτσι εκείνη τη μέρα θα διαδηλώσουμε
από την Ακαδημία, και το ραντεβού μας είναι
στις 12 το μεσημέρι”.

Διαδήλωση θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη,
στις 6μμ στο άγαλμα Βενιζέλου. Στο Ηράκλειο
της Κρήτης στη 1μμ με συγκέντρωση στα Λιον-
τάρια μετά από απόφαση της Ιατρικής. Στο Ρέ-
θυμνο, η Φιλοσοφική καλεί στις 6/11 στις 12μμ
στο Δημαρχείο, ενώ στις 5 του μήνα θα γίνει
κοινή συνέλευση όλων των σχολών όπου τα
ΕΑΑΚ προτείνουν βδομαδιάτικη κατάληψη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο 7-8 Νοέμ-
βρη οργανώνεται στην Αθήνα πανελλαδικό
συντονιστικό των σχημάτων της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στις σχολές, της ΕΑΑΚ, για
να συζητηθεί η μέχρι τώρα πορεία του κινήμα-
τος και οι πρωτοβουλίες για τη συνέχεια. 

Όλοι λοιπόν στις διαδηλώσεις στις 6 Νοέμ-
βρη. Για να ενωθεί στο δρόμο το κίνημα για
την υπεράσπιση της δημόσιας Παιδείας. Για
να κλιμακώσουμε με απεργίες και καταλήψεις
διαρκείας, να μείνουν τα σχέδιά τους στα χαρ-
τιά και οι ίδιοι να δουν το δρόμο για την έξοδο.
Οι εργάτες και η νεολαία μπορούν και χρειάζε-
ται να τους δώσουν τη χαριστική βολή.

Έλλη Πανταζοπούλου

Μειοψηφία είναι
οι Φορτσάκηδες

Εκπαίδευση Νο 1146, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

Αναίτιες προσαγωγές και ξύλο σε μαθητές καταγ-
γέλλει η Ένωση Γονέων για το 1ο Λύκειο Χολαργού.
Την Κυριακή 2 Νοέμβρη το βράδυ προσήχθησαν τέσ-

σερις μαθητές με την κατηγορία προσπάθειας κατάληψης δημόσιου χώρου, του σχολείου
τους. Στο αστυνομικό τμήμα δέχτηκαν κλωτσιές από αστυνομικούς οι οποίοι μάλιστα τους
συνέλαβαν χωρίς να τους δείξουν αστυνομική ταυτότητα, τρομοκρατώντας τους. 

Η Ένωση Γονέων προέβη σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας παραδειγματι-
κή τιμωρία ενώ η τοπική ΕΛΜΕ στέκεται στο πλευρό των μαθητών, όπως μας είπε η Λίτσα
Κούβαρη από το ΔΣ. Oι μαθητές του σχολείου που συμμετείχαν οργανωμένα με πανό στη
διαδήλωση την περασμένη Δευτέρα, δήλωσαν πως δεν τρομοκρατούνται και ετοιμάζονται
να ξαναδιαδηλώσουν στις 6 του μήνα.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Καταλήψεις μαζικές   σε σχολεία και σχολές



To εργατικό κίνημασελ. 8, Νο 1146
εργατικη αλληλεγγυη 

Συνεχίζονται οι εξορμήσεις του
Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίμα-
τα και τις Διαθεσιμότητες, για την
προπαγάνδιση του συλλαλητηρίου
της Παρασκευή 7/11 στο Ραδιομέ-
γαρο.

“Την Παρασκευή συμμετείχα σε
εξόρμηση στην Εφημερίδα των Συν-
τακτών” μας είπε ο Νίκος Γκλέτσας
από το ΕΡΤopen. “Μοιράσαμε την
προκήρυξη και κολλήσαμε την αφίσ-
σα που καλούν στο συλλαλητήριο.
Κατόπιν πήγαμε κι εξορμήσαμε στην
εκδήλωση που έκαναν οι διοικητικοί
του ΕΚΠΑ. Όλοι δήλωναν τη συμπα-
ράσταση στον αγώνα της ΕΡΤ και
υπόσχονταν ότι θα συμμετέχουν στο
συλλαλητήριο της 7/11. Το ίδιο και οι
φοιτητές, εκπρόσωποι των συλλόγων
τους που φιλοξένησα σε εκπομπή
στο ΕΡΤopen την Τετάρτη, οι οποίοι
ετοιμάζουν πανεκπαιδευτική πορεία
μια μέρα πριν, αλλά θα διαδηλώσουν
και την Παρασκευή στο Ραδιομέγα-
ρο”.  

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι υλικό
για το συλλαλητήριο έχει διακινηθεί σε
χώρους ΜΜΕ όπως ο Πήγασος, η
Ελευθεροτυπία, το Έθνος, τον Αlpha,
στο υπουργείο Ανάπτυξης, το Μετρό,
στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1/11,
σε αρκετά νοσοκομεία της Αττικής, σε
κατειλημμένα σχολεία, σε δημαρχεία
και πανεπιστημιακές σχολές, ακόμα
και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα την ώρα
των αγώνων της Κυριακής.  

Μ
ε μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 31/10, στην ΕΣΗΕΑ, η
συνέλευση των αγωνιζόμενων εργαζομέ-

νων της ΕΡΤ. 

H συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις προ-
τάσεις που έχουν κατατεθεί για την επαναλει-
τουργία μιας ΕΡΤ όπως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι
θέλουν, με βάση τις εμπειρίες και τα κεκτημένα
του 17μηνου αγώνα.

Το ίδιο το άνοιγμα της συζήτησης με τέτοιους
όρους, είναι χαρακτηριστικό της αυτοπεποίθη-
σης και της αισιοδοξίας που επικρατεί στους
κόλπους των εργαζομένων της ΕΡΤ για την εξέ-
λιξη της αγωνιστικής τους πορείας. 

Ήδη από τον Ιούλιο, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3
έχουν προηγηθεί των συναδέλφων τους στην
Αθήνα, συντάσσοντας την δική τους πρόταση,
σύμφωνα με την οποία “η αυτοδιαχείριση του πα-
ραγόμενου προγράμματος και η αυτοδιεύθυνση
του αγώνα, ενσωματώνονται ως αδιαπραγμάτευ-
τες κατακτήσεις στη νέα περίοδο λειτουργίας
της ΕΡΤ” με τη “διοίκησή” της “να εδράζεται στις
αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, την κυκλική
εναλλαγή των επικεφαλής των διαφόρων τμημά-
των και την άμεση ανακλητότητά τους όταν το
κυρίαρχο όργανο λήψης των αποφάσεων, η γενι-
κή συνέλευση των εργαζομένων, το αποφασίσει. 

Η κλασική διευθυντική ιδιότητα ή η θέση του
«προϊσταμένου» τμήματος” συνεχίζει μεταξύ άλ-
λων η πρόταση της ΕΡΤ3, “αποκτά χαρακτηριστι-
κά που έχουν να κάνουν με την ικανότητα άσκη-
σης συντονιστικού ρόλου με στόχο την αποτελε-
σματικότερη εσωτερική λειτουργία και την επί-
τευξη καλύτερου ποιοτικού αποτελέσματος στο
εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Το λεγόμενο «διευθυν-
τικό δικαίωμα» καταργείται και στη θέση του
μπαίνει ο σεβασμός των ίσων προς ίσους. Οι
συντονιστές (προϊστάμενοι) των τμημάτων εκλέ-
γονται από τους εργαζόμενους του τμήματος.

Λογοδοτούν, ελέγχονται και είναι ανακλητοί από
τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. Το ίδιο
συμβαίνει και με τις επιμέρους διευθύνσεις.
Ομοίως, ο γενικός συντονιστής (η κλασική θέση
του γενικού διευθυντή) δεν εξαιρείται από τις πα-
ραπάνω προβλέψεις.

Από τη γενική συνελεύση

Η εκλογή του γίνεται από τη γενική συνέλευση
των εργαζομένων της ΕΡΤ. Γενικά, η θέση του γε-
νικού συντονιστή/διευθυντή, δεν έχει την έννοια
της δύναμης επιβολής και της εν λευκώ εξουσια-
στικής διαχείρισης/λειτουργίας της ΕΡΤ αλλά την
έννοια του συντονισμού των τμημάτων για το κα-
λύτερο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα προς όφε-
λος της ίδιας της κοινωνίας και εν δυνάμει υπέρ
της διεύρυνσης των δικαιωμάτων και της υπερά-
σπισης των κατακτήσεων του λαού, μεταξύ αυτών
και του δικαιώματος για ελεύθερη ακηδεμόνευτη
ενημέρωση και ποιοτική ψυχαγωγία”.

Την πρόταση αυτή στήριξαν οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες των Financial Crimes και της
Εργατικής Αλληλεγγύης εργαζομένων στην ΕΡΤ,
ενώ συνυπογράφουν και συμπληρωματικό σε
αυτό της ΕΡΤ3, κείμενο, σχετικά με την ισότητα
των εργασιακών σχέσεων, την απαραίτητη συμ-
μετοχή των αλληλέγγυων κλπ. 

Όπως αποφασίστηκε, η διαδικασία συλλογής
προτάσεων θα συνεχιστεί μέχρι τις 15/11, και θα
παρουσιαστούν σε νέα συνέλευση στις 29/11.
Για τη διαδικασία θα υπάρχει διαρκής ενημέρω-
ση μέσω του ertopen.com.

Η συνέλευση της 31/10, κατέληξε στο παρα-
κάτω ψήφισμα: “Η φωνή της Ανοιχτής και Ελεύ-
θερης ΕΡΤ μέσω του ertopen.com είναι η φωνή
της κοινωνίας, είναι η φωνή των εργαζομένων
και των συνδικάτων, η φωνή του κάθε αγωνιστή
απέναντι στις επιβαλλόμενες πολιτικές της κυ-
βέρνησης.

Κατά τη διάρκεια του 17μηνου αγώνα μας κόμ-
ματα και συλλογικότητες συμπαραστάθηκαν
στην προσπάθειά μας να διώξουμε το «μαύρο»
από τη ζωή μας. 

Γι αυτό, επαναβεβαιώνουμε την απόφασή μας
να ενώσουμε τη φωνή μας με συνδικάτα εργαζο-
μένων, φορείς και συλλογικότητες που αντιτάσ-
σονται στις πολιτικές τρομοκρατίας και εξαθλίω-
σης που επιχειρεί να επιβάλλει η συγκυβέρνηση.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι (όπως μέχρι σήμε-
ρα το πράξαμε) να είμαστε μαζί με όλους εκεί-
νους που συνεχίζουν να αντιστέκονται.

Όλοι μαζί παλεύουμε για την ανατροπή των
θανατηφόρων πολιτικών που έχει ήδη κοστίσει
τη ζωή 16 συναδέλφων μας. Με όπλα το erto-
pen.com, την ΕΤ-3, τους 17 περιφερειακούς
σταθμούς ΕΡΑ καθώς και με τη δυναμική συμμε-
τοχή σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκδηλώ-
σεις οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ΣΥ-
ΝΕΧΙΖΟΥΜΕ να απαντάμε αγωνιστικά σε όσους
βυσσοδομούν εναντίον της εργαζόμενης, αγωνι-
ζόμενης και προοδευτικής κοινωνίας. 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι: Στόχος του
αγώνα μας είναι η επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αν-
ξεάρτητης, πολυφωνικής και πραγματικά δημό-
σιας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
κοινωνίας για ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολιτι-
σμό, θα αφουγκράζεται και θα αναδεικνύει τα
ζητήματα που την απασχολούν και θα αναπτύσει
μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας και επο-
πτείας”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Π
ληθαίνουν τα σωματεία και οι
ομοσπονδίες που καλούν τα
μέλη τους  να διαδηλώσουν

στο πλευρό των εργαζομένων της
ΕΡΤ, συμμετέχοντας στο συλλαλη-
τήριο της 7ης Νοέμβρη στο Ραδιο-
μέγαρο της Αγ. Παρασκευής.

Η ΠΟΕΣΥ, η πανελλήνια ομοσπον-
δία των δημοσιογράφων, καλεί στο
συλλαλητήριο “όλους τους δημο-
κράτες και τους αλληλέγγυους πολί-
τες, που καταδίκασαν από την πρώ-
τη στιγμή το «μαύρο» στην ΕΡΤ που
επέβαλε η συγκυβέρνηση στις 11
Ιουνίου 2013 και στάθηκαν στο
πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζό-
μενων, στηρίζοντας τον αγώνα τους
για αντικειμενική και ελεύθερη Ενη-
μέρωση, με το ertopen, την ΕΤ3 και
τους περιφερειακούς σταθμούς, σε
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΠΟΕΣΥ καλεί όλες τις Ενώσεις
Συντακτών και τις άλλες Ενώσεις
του κλάδου, όλες τις Ομοσπονδίες
εργαζομένων και τα συνδικάτα, να
κινητοποιήσουν τα μέλη τους για το
συλλαλητήριο, ενώνοντας τη φωνή
τους με τους αγωνιζόμενους εργα-
ζόμενους της ΕΡΤ, για επαναλει-

τουργία της ΕΡΤ ΤΩΡΑ!”
Στο συλλαλητήριο καλεί η ΑΔΕΔΥ,

το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η
ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία εργαζομένων
στο τ.υπ. Ανάπυξης, το Σωματείο
Εργαζομένων Αγ.Παρασκευής, το
ΣΕΛΜΑ κ.α.

Τη συμμετοχή του  ανακοίνωσε
και το Σωματείο Εργαζομένων της
Ιντρακόμ καλώντας “όλους τους συ-
ναδέλφους σε μαζική συμμετοχή με
το πανό του Σωματείου μας. Καλού-

με κάθε εργαζόμενο, ανέργους, συν-
ταξιούχους, νεολαίους, όλες τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλους
τους μαζικούς φορείς να βρεθούν
εκείνη την ημέρα στο πλευρό των
αγωνιζόμενων της ΕΡΤ. Καλούμε
στο ξέσπασμα, τη διεύρυνση και το
συντονισμό των εστιών αντίστασης
που εκδηλώνονται σ’ όλους τους
χώρους σε δημόσιο και ιδιωτικό το-
μέα. Στηρίζουμε τον αγώνα των 17
μηνών και απαιτούμε: Nα ξανανοίξει

η ΕΡΤ! Να γυρίσουν όλοι οι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ πίσω στις δουλειές
τους! Να λειτουργεί η ΕΡΤ από τους
ίδιους τους εργαζόμενους για όλη
την κοινωνία! Το δικαίωμα στη δου-
λειά και οι δημοκρατικές ελευθερίες
δεν παζαρεύονται! Εργάτες ενωμέ-
νοι ποτέ νικημένοι!”

Μια σειρά από σωματεία εργαζο-
μένων στα νοσοκομεία έχουν επίσης
αποφασίσει τη συμμετοχή τους,
όπως αυτά του Αγ.Σάββα, του Αττι-
κού, του Γεννηματά, του Αγλ. Κυρια-
κού καθώς και το Συντονιστικό των
νοσοκομείων.

Οι κινητοποιήσεις δεν θα περιορι-

στούν στην Αγ.Παρασκευή. Στα Χα-
νιά, οι εργαζόμενοι της τοπικής ΕΡΑ
καλούν από το πρωί πολίτες και φο-
ρείς στις εγκαταστάσεις της οδού
Έλλης για να συμμετέχουν στο
διαρκές πρόγραμμα του σταθμού.
Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συ-
ναυλία στον ίδιο χώρο. Στην ΕΡΑ
Καλαμάτας, το ίδιο βράδυ στις 8μμ,
οι εργαζόμενοι οργανώνουν προβο-
λή του ντοκιμαντέρ του the Press
Project, “Μεσογείων 432”. Ανάλογες
συγκεντρώσεις κι εκδηλώσεις ανα-
μένεται να ανακοινωθούν και για άλ-
λα σημεία της χώρας που οι εργαζό-
μενο της ΕΡΤ δίνουν τη μάχη.

7 Νοέμβρη 

“Πέρυσι τέτοια μέρα, όταν μάθαμε ότι μπήκαν τα ΜΑΤ στο Ραδιομέ-
γαρο, πρώτη μας κίνηση ήταν να το διαδώσουμε στους συναδέλφους,
να κηρύξουμε στάση εργασίας και να ανέβουμε στην Αγ.Παρασκευή για
συμπαράσταση.

Ένα χρόνο μετά, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από αυτό το συλ-
λαλητήριο. Ήδη έχουμε κάνει εξορμήσεις στο νοσοκομείο με πολύ καλή
ανταπόκριση. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν έχουν λείψει από κανένα συλ-
λαλητήριο για την Υγεία τον τελευταίο χρόνο. Ο αγώνας ούτως ή άλλως
είναι κοινός. Δεν διαδηλώνουμε μόνο για να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Διαδηλώ-
νουμε για να ξεφορτωθούμε την κυβέρνηση και τις πολιτικές τους”.

Κώστας Καταραχιάς, γραμματέας  Σωματείου Εργαζομένων νοσ. Αγ. Σάββας

Η ΕΡΤ θα νικήσει

Μαζική
συνέλευση

Όλοι στο 
Ραδιομέγαρο

Εξορμήσεις

Έξω από το
Ραδιομέγαρο,
7/11/2013



Π
ληθαίνουν οι κινητοποιήσεις
στην Υγεία ενάντια στα κλει-
σίματα Νοσοκομείων και τις

περικοπές σε κλινικές και προσωπι-
κό. Τα σωματεία εργαζόμενων κι-
νούνται με συντονισμούς από τα κά-
τω αφού οι ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ
και της ΟΕΝΓΕ δεν κινούνται. 

Στη βορειοανατολική Αττική τα
σωματεία του Αμαλία Φλέμινγκ, του
Σισμανόγλειου και του Παίδων Πεν-
τέλης σε συνάντηση που έγινε την
Δευτέρα 3 Νοέμβρη αποφάσισαν
ένα ολόκληρο πρόγραμμα δράσης. 

Την Πέμπτη 6 Νοέμβρη, θα γίνει
συγκέντρωση και παράσταση δια-
μαρτυρίας στη διοίκηση του Σισμανό-
γλειου από τις 8 έως τις 10πμ. Την
Παρασκευή 7 Νοέμβρη, τα τρία Νο-
σοκομεία προχωρούν σε στάση ερ-
γασίας από τις 10πμ έως τις 12μ με
πορεία στην περιοχή των Μελισσίων
(από το Αμ. Φλέμινγκ προς το Σισμα-
νόγλειο). Την Δευτέρα 10 Νοέμβρη

θα γίνουν νέες Γενικές Συνελεύσεις
και στα τρία νοσοκομεία στις 11πμ,
ενώ την Τρίτη θα γίνει συγκέντρωση
στην 1η ΥΠΕ στις 12μ. Ακόμα, το
Σάββατο 15 Νοέμβρη θα πραγματο-
ποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση για την
υπεράσπιση των νοσοκομείων της
περιοχής στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Μελισσίων (απέναντι από την
πλατεία Αγ. Γεωργίου) στις 6.30 μμ.

Στη δυτική Αθήνα τα σωματεία
των Νοσοκομείων Αττικού, ΨΝΑ,
Δρομοκαΐτειου, Θριάσιου, Εθνικού
Κέντρου Αποκατάστασης και Χρό-
νιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας κα-
λούν σε σύσκεψη σωματεία, λαϊκές
συνελεύσεις, ιατρικούς συλλόγους
Αθήνας και Πειραιά, δημοτικές και
περιφερειακές κινήσεις, την Παρα-
σκευή 7/11, στις 5μμ, στο αμφιθέα-
τρο του Αττικού Νοσοκομείου με

στόχο να οργανωθεί κοινή δράση
όλων των παραπάνω στην περιοχή.
Αμέσως μετά τη σύσκεψη θα κατευ-
θυνθούν στο Ραδιομέγαρο για το
συλλαλητήριο που καλούν οι εργα-
ζόμενοι της ΕΡΤ.

Συντονιστικό

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
και των Επιτροπών Αγώνα Αττικής
συνεδρίασε την Τετάρτη 29 Οκτώ-
βρη. Η ανακοίνωση μετά τη συνε-
δρίαση αναφέρει: «Κοινή είναι η
εκτίμηση ότι χρειάζεται να κλιμακώ-
σουμε τους αγώνες μας, για να αντι-
στρέψουμε αυτή την κατάσταση.
Την ίδια ώρα που οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες μπλοκάρουν συνεχώς αυτή
την προοπτική. Μόνος δρόμος ο
συντονισμός και η οργάνωση των
αγώνων από τα κάτω, για να σπρώ-

ξουμε τις αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες από εργατικά κομμάτια που συ-
νεχίζουν να επιμένουν να ανοίξουν
τέτοιους αγωνιστικούς δρόμους αν-
τίστασης. Γι’ αυτό είναι σημαντικό
το κάλεσμα για πανεργατικό συλλα-
λητήριο στις 7/11 στις 6μμ στο Ρα-
διομέγαρο της Αγ. Παρασκευής». 

Στη συνέχεια προσθέτει ότι στηρί-
ζει τις παραπάνω πρωτοβουλίες για
τοπικούς συντονισμούς και κλείνει
εξηγώντας ότι χρειάζεται «να κλιμα-
κώσουμε αποφασίζοντας ένα κοινό
μεγάλο απεργιακό συλλαλητήριο
έξω από το υπουργείο υγείας μαζί
με όλους τους συμπαραστάτες, για
να δείξουμε την δύναμή μας και την
θέλησή μας να μην περάσει κανένα
λουκέτο, καμιά περικοπή». Ημερο-
μηνία που προτάθηκε για την συντο-
νισμένη απεργιακή κινητοποίηση
ήταν η 20 Νοέμβρη, μια βδομάδα
πριν από την Γενική Απεργία.

Νεκτάριος Δαργάκης

Πανεργατική 27 Νοέμβρη

To εργατικό κίνημα Νο 1146, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΟ-

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

«Ούτε 52 ούτε και 7, καμία
Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά».
Αυτό ήταν το σύνθημα που
ακούστηκε στις απεργιακές κι-
νητοποιήσεις που έγιναν σε όλη
τη χώρα στις 2 Νοέμβρη ενάντια
στην κατάργηση της Κυριακάτι-
κης αργίας. 

Στην Αθήνα έγιναν δύο συγ-
κεντρώσεις. Η μία στην Ερμού
όπου συμμετείχαν ο «Συντονι-
σμός ενάντια στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας», η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η Ταξική Πορεία και
μέλη πολλών σωματείων. Η άλ-
λη στο Μall στην Νερατζιώτισσα
με πρωτοβουλία της Ομοσπον-
δίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελ-
λάδας και συμμετοχή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και άλλων εργαζόμενων. 

Στη Θεσσαλονίκη τα ΜΑΤ επι-
τέθηκαν με γκλομπ και ασπίδες
στους απεργούς και μέλη του
ΠΑΜΕ έξω από το καινούργιο
πολυκατάστημα Attica. Περι-
φρούρηση της απεργίας έγινε
και έξω από το κατάστημα Pu-
blic από το Σωματείο Βιβλίου
και Χάρτου. Απεργιακές κινητο-
ποιήσεις έγιναν ακόμα στην Πά-
τρα, στα Γιάννενα κ.α.

Oι εργαζόμενοι στα Λιμάνια
προχωρούν σε απεργιακή κινη-
τοποίηση την Πέμπτη 6 Νοέμ-
βρη με κεντρικό σύνθημα «Αγω-
νιζόμαστε και διεκδικούμε Λιμά-
νια δημόσιου χαρακτήρα». Θα
πραγματοποιήσουν συγκέντρω-
ση στην πλατεία Κλαυθμώνος
στις 11πμ και αμέσως μετά πο-
ρεία στο Υπουργείο Εθνικής Οι-
κονομίας όπου θα ζητήσουν συ-
νάντηση με τον Υπουργό. 

Στο Δελτίο Τύπου για την
απεργία αναφέρουν ότι «Οι ερ-
γαζόμενοι στα Λιμάνια συνεχί-
ζουν τον αγώνα κατά της πώλη-
σης του μετοχικού κεφαλαίου
των ΟΛΠ και ΟΛΘ και τον λεγό-
μενο Φιλικό Διακανονισμό μετα-
ξύ ΟΛΠ και ΣΕΠ (COSCO). Υπε-
ρασπίζονται τον Δημόσιο Χαρα-
κτήρα των Λιμανιών με θεσπι-
σμένες εργασιακές σχέσεις, μέ-
σω ΣΣΕ και Κανονισμών Εργα-
σίας. Διεκδικούν προσλήψεις
τακτικού προσωπικού, σύμφωνα
με τις ανάγκες των Οργανισμών
Λιμένων».

Επίσης, οργανώνουν εκδήλω-
ση με θέμα:«Η νομική εκδοχή εν
όψει της εκδίκασης της προ-
σφυγής στο ΣτΕ και άλλες νομι-
κές πτυχές» στον ΟΛΠ (Ακτή Μι-
αούλη 10) το Σάββατο 8/11 στις
10.30πμ. 

Ξ
εκίνησαν οι περιοδείες και οι
εξορμήσεις για την Πανερ-
γατική Απεργία στις 27 Νο-

έμβρη ενάντια στον προϋπολογι-
σμό-σφαγείο. Ο Συντονισμός ενάν-
τια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσι-
μότητες κυκλοφόρησε προκήρυξη,
ενώ ετοιμάζεται αφίσα που θα τυ-
πωθεί άμεσα. 

Η ανακοίνωση-κάλεσμα αναφέ-
ρει: «Στις 27 Νοέμβρη απεργούμε
και διαδηλώνουμε. Είναι η δική
μας απεργιακή απάντηση σε όλες
τις αντεργατικές προκλήσεις κυ-
βέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ, και στον
νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό που
κατέθεσαν στη βουλή. Η επιτυχία
της απεργίας στις 27 Νοέμβρη
χρειάζεται να περάσει στα χέρια
των εργαζόμενων από τα κάτω. Με
γενικές συνελεύσεις, εξορμήσεις
στους χώρους δουλειάς και τις
γειτονιές, να εξασφαλίσουμε τη
μαζική συμμετοχή στην απεργία
και τη συγκέντρωση κάθε σωματεί-
ου και κάθε χώρου δουλειάς. Η
επιτυχία της απεργίας και της συγ-
κέντρωσης μπορεί να γίνει βήμα
κλιμάκωσης σε ένα παρατεταμένο
απεργιακό αγώνα για να ανατρέ-
ψουμε τη βάρβαρη πολιτική και
όσους την εφαρμόζουν.

Για την κυβέρνηση τα ψέματα τε-
λείωσαν. Όλη η φιλολογία για
«ανάπτυξη» και «έξοδο από τα μνη-
μόνια» καταρρέουν μπροστά στη
νέα επιδείνωση της οικονομικής
κρίσης σε όλη την Ε.Ε. «Βαφτίζουν
το ψάρι κρέας» με τα stresstest των
τραπεζών, ένα νέο μνημόνιο είναι
μπροστά μας και όσο και αν προ-
σπαθούν να το συγκαλύψουν δίνον-

τάς του άλλη ονομασία το έχουν
συμφωνήσει με την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Γι’ αυτό η αδίστακτη συγκυβέρ-
νηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, κλιμακώνει τις
επιθέσεις της ενάντια σε όλη την
εργατική τάξη. Ο νέος προϋπολογι-
σμός συνεχίζει τις περικοπές που
οδηγούν στη διάλυση των δημό-
σιων υπηρεσιών, τον σχολείων, των
νοσοκομείων, της πρόνοιας. Η
αξιολόγηση παρά τους ελιγμούς,
παραμένει σταθερή επιλογή της
συγκυβέρνησης και μαζί με τον
επανέλεγχο των συμβάσεων προ-
σπαθούν μέχρι τον Δεκέμβρη να
απολύσουν 6.500 από το δημόσιο
όπως έχουν συμφωνήσει με την
τρόικα. Προετοιμάζουν νέες μει-
ώσεις μισθών μέσα από το «νέο» μι-
σθολόγιο, σπρώχνοντας τον βασικό
μισθό στους δημόσιους υπάλλη-
λους στα ίδια επίπεδα με τον ιδιωτι-
κό τομέα. Οργανώνουν νέους αντι-

συνδικαλιστικούς νόμους, και προ-
ωθούν την απελευθέρωση των απο-
λύσεων». 

Στη συνέχεια η ανακοίνωση θυ-
μίζει ότι όλες οι μάχες είναι ανοι-
χτές, από τους αγώνες των διαθέ-
σιμων μέχρι την ΕΡΤ. Εξηγεί ότι
«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανα-
μονή για τις προεδρικές εκλογές
της άνοιξης για να ξεφορτωθούμε
την πολιτική των μνημονίων και την
κυβέρνηση που την εφαρμόζει.

Κλιμάκωση

Οι απεργιακοί αγώνες και η κλι-
μάκωσή τους είναι ο μόνος τρόπος
για να τους σταματήσουμε. Η αιτία
που δεν κλιμακώνονται οι αγώνες
δεν βρίσκεται στους συναδέλφους
αλλά στη συνδικαλιστική ηγεσία
που αντί να αξιοποιήσει την αγωνι-
στική στάση ολόκληρων κομμα-
τιών των εργαζόμενων και να κλι-

μακώσει, συνεχίζει να  αρνείται αυ-
τόν το δρόμο και πρακτικά στηρί-
ζει την κυβερνητική πολιτική. Η
ΓΣΕΕ αρνείται να προχωρήσει
στην οποιαδήποτε απεργιακή κλι-
μάκωση, και η ΑΔΕΔΥ προκηρύσ-
σει κινητοποιήσεις που δεν κάνει
τίποτε να τις οργανώσει για να
έχουν επιτυχία.

Ο Νοέμβρης μοιάζει ότι θα είναι
“θερμός”. Στις 3 Νοέμβρη οι μαθη-
τές οργανώνουν το δικό τους συλ-
λαλητήριο. Στις 6 Νοέμβρη μαθη-
τές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, διοι-
κητικοί των πανεπιστημίων οργα-
νώνουν πανεκπαιδευτικό συλλαλη-
τήριο. Στις 7 Νοέμβρη οι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ μας καλούν σε πα-
νεργατικό συλλαλητήριο στο Ρα-
διομέγαρο, στον ένα χρόνο από
την εισβολή των ΜΑΤ. Και μπρο-
στά μας είναι ο γιορτασμός του
Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη. Σε
ένα τέτοιο αγωνιστικό κλοιό θα
βρεθεί η κυβέρνηση πηγαίνοντας
για τη γενική απεργία στις 27 του
μηνός. 

Και χρειάζεται να επιβάλλουμε
ότι θα συνεχίσουμε και μετά τις 27
Νοέμβρη, και θα κλιμακώσουμε.
Με τις αποφάσεις των γενικών μας
συνελεύσεων, να εξασφαλίσουμε
ότι θα υπάρξουν τα βήματα της
κλιμάκωσης με νέες απεργιακές κι-
νητοποιήσεις όλο το επόμενο διά-
στημα. Nα ανοίξουμε το δρόμο για
επαναλαμβανόμενες απεργίες, μην
αφήνοντας καμιά δυνατότητα στην
κυβέρνηση να συνεχίζει τις επιθέ-
σεις της, διαλύοντας τους μι-
σθούς, τις δουλειές, τις ζωές
μας».    
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Η δύναμη της εργατικής επανάστασης

Η
Ρώσικη Επανάσταση είναι
ένα κορυφαίο παράδειγμα
που δείχνει ότι η κοινωνία

αλλάζει μέσα από τη δράση της
πλειοψηφίας των ανθρώπων και
όχι από κάποιες φωτισμένες μει-
οψηφίες. Δείχνει ότι οι απλοί ερ-
γάτες, αγρότες, νεολαίοι, έχουν
τη δύναμη να αλλάξουν ριζικά την
κοινωνία και να βάλουν τέρμα
στην εξαθλίωση, την καταπίεση
και τον πόλεμο. 

Η απελευθέρωση των εργατών,
των εθνοτήτων, των γυναικών πή-
ρε διαστάσεις που δεν υπήρξαν
ποτέ πριν στην ιστορία. Καταπιε-
στικοί θεσμοί χρόνων διαλύθηκαν.
Για εκατομμύρια ανθρώπους ανα-
δείχθηκε η δυνατότητα να λει-
τουργούν ελεύθερα και δημοκρα-
τικά και να κατακτούν νέα πεδία
από άποψη γνώσης, παιδείας,
καλλιτεχνικής έκφρασης. Η δημο-
κρατία απλώθηκε σε κάθε πτυχή
της ζωής. Από την παραγωγή την
οποία πήραν στα χέρια τους οι ερ-
γάτες, μέχρι την καθημερινή ζωή
στο σπίτι, τη σεξουαλικότητα και
την τέχνη. Οι καταπιεσμένες εθνό-
τητες απέκτησαν όχι μόνο τα δη-
μοκρατικά δικαιώματα να μιλάνε
τη γλώσσα τους και να διδάσκον-
ται την κουλτούρα τους, αλλά
ακόμη και το δικαίωμα της απόσχι-
σης. Τα σοβιέτ απλώθηκαν παντού
και πλέον δεν ήταν μόνο όργανα
μάχης αλλά διαμόρφωσης της
ζωής των ανθρώπων. 

Στην Εκπαίδευση μαθητές και
εκπαιδευτικοί από κοινού αποφά-
σισαν μία διαφορετική εκπαίδευση
χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς εξετά-
σεις και αποκλεισμούς. Μέσα σε
τρία χρόνια φτιάχνονται 12.000
περισσότερα σχολεία με
1.500.000 περισσότερους μαθη-
τές και δημιουργούνται 11 νέα πα-
νεπιστήμια. Το αποτέλεσμα είναι
να μειωθεί ραγδαία ο αναλφαβητι-
σμός και η εκπαίδευση να γίνει
προσιτή σε εκατομμύρια εργάτες
και αγρότες. Η τέχνη και η επιστή-
μη γνώρισαν πρωτοφανή δημιουρ-
γικότητα και απελευθέρωση. Χι-
λιάδες κόσμος είχε τη δυνατότητα
να πάει στην όπερα. 

“Τούτη τη στιγμή πραγματοποι-
είται κάτω από τα μάτια μας μία
επανάσταση στην καθημερινή
ζωή. Κάθε μέρα κερδίζει σε έκτα-
ση και βάθος και μαζί της βλέπου-

με να μπαίνει στη ζωή μας, στην
πρακτική της καθημερινότητας, η
απελευθέρωση της γυναίκας”,
γράφει η Αλεξάνδρα Κολλοντάι
στο βιβλίο “Οικονομική και σε-
ξουαλική απελευθέρωση της γυ-
ναίκας”. Ανάμεσα στο 1919 και
στο 1920 το 90% του πληθυσμού
έτρωγε σε κοινοτικά εστιατόρια
και το 40% ζούσε σε κοινοτικά
σπίτια, ενώ πάνω από 500.000 γυ-
ναίκες συμμετείχαν στις συνδια-
σκέψεις.

Κατακτήσεις

Με το νόμο της 20ης Νοεμβρίου
1920 αναγνωρίστηκε και επίσημα
ότι η άμβλωση δεν είναι έγκλημα.
Καταργήθηκε η διάκριση ανάμεσα
σε “νόμιμα” και “παράνομα” παι-
διά. Καθιερώθηκε το αυτόματο
διαζύγιο. Ιδρύθηκαν 24ωροι παιδι-
κοί σταθμοί.

“Η δημοκρατία των εργαζόμε-
νων προσπαθεί να φτιάξει ιδρύμα-
τα που δίνουν όχι μόνο στις πλού-
σιες γυναίκες, μα σ’�όλες τις μητέ-
ρες, τη δυνατότητα να μεγαλώ-
νουν τα παιδιά τους μέσα σε συν-
θήκες υγιείς, φυσιολογικές κι ευ-
χάριστες για αυτά. Αντί η κάθε μη-
τέρα ν' αναθέτει τη φροντίδα των
παιδιών της σε μία μισθωτή παρα-
μάνα, η δημοκρατία των σοβιέτ
επιδιώκει να δώσει σε κάθε γυναί-
κα εργάτρια ή αγρότισσα, τη δυ-
νατότητα να πάει στη δουλειά της
με ελαφριά καρδιά, ξέροντας πως
το μικρό της είναι στο βρεφοκο-
μείο, στο νηπιαγωγείο ή στο σπίτι
του παιδιού”, γράφει η Κολλοντάι. 

Η εργατική τάξη της Ρωσίας
που ζούσε μέσα στο πιο βαθύ
σκοτάδι του τσαρισμού, στις αρ-
χές του 19ου αιώνα πέτυχε να
σταματήσει το σφαγείο του Α'
Παγκόσμιου Πολέμου και ταυτό-
χρονα να κατακτήσει τόσο ανεπα-
νάληπτα βήματα προόδου, που
παραμένουν ζητούμενο ακόμα και
σήμερα. Σχεδόν 100 χρόνια μετά,
αυτές οι κατακτήσεις παραμένουν
ορόσημο για το κίνημα που πα-
λεύει ενάντια σε τρόικες, μνημό-
νια, νεοναζί και πολέμους. Για την
αντικαπιταλιστική αριστερά που
βάζει ξανά την προοπτική να μπο-
ρεί η “κάθε μαγείρισσα να κυβερ-
νά” και ταυτόχρονα να μπορεί να
ζει με “ελαφριά καρδιά”.

Η
Ρώσικη επανάσταση ξεκίνησε στην ουσία 8 μήνες πριν
τον Οκτώβρη του 1917. Η αρχή έγινε τον Φλεβάρη,
όπου ξέσπασε αυθόρμητα η πρώτη εξέγερση των ερ-

γατών της Πετρούπολης, κάτω από το βάρος της συσσωρευ-
μένης οργής για την βαρβαρότητα του Α’ Παγκόσμιου Πολέ-
μου και τη φτώχεια που βίωνε η πλειοψηφία των απλών ανθρώ-
πων. Εκατομμύρια Ρώσοι αγρότες επιστρατεύτηκαν από κάθε
γωνιά της χώρας για να πολεμήσουν στο μέτωπο. Εκατομμύ-
ρια από αυτούς σκοτώθηκαν στα χαρακώματα, ενώ η ρώσικη
άρχουσα τάξη μαζί με τους Ευρωπαίους καπιταλιστές και τρα-
πεζίτες έβγαινε κερδισμένη με τεράστια κέρδη από την πολεμι-
κή βιομηχανία. Δίπλα σε αυτούς η τσαρική οικογένεια και οι
αυλικοί της ζούσαν μέσα στα πλούτη και την πολυτέλεια. 

Στις 23 Φλεβάρη, ημέρα της γυναίκας με το παλιό ημερολό-
γιο, οι εργάτριες υφαντουργίας της Πετρούπολης πήραν την
πρωτοβουλία να τιμήσουν αυτή τη μέρα με διαδήλωση και
απεργία και ζήτησαν από άλλους κλάδους να συμμετάσχουν.
Απέργησαν 128.000 εργάτες και εργάτριες στην Πετρούπολη.
Την επόμενη μέρα έγιναν συγκεντρώσεις στα εργοστάσια
όπου οι εργάτες αποφάσισαν να συνεχίσουν, με αποτέλεσμα
να απεργήσουν ακόμα περισσότεροι. Η απεργία συνεχίστηκε
και την μεθεπόμενη μέρα, απαιτώντας “κάτω η απολυταρχία”,
“κάτω ο πόλεμος”. Τα αστυνομικά τμήματα καταλαμβάνονται,
οι εργάτες ανοίγουν διάλογο με τους φαντάρους, η σωματο-
φυλακή του Τσάρου προχωράει σε στάση, οι φαντάροι αντι-
δρούν στις εντολές των αξιωματικών να χτυπήσουν στο ψαχνό

τους εργάτες και εγκαταλείπουν τις μο-
νάδες τους. Οι στρατιώτες είχαν προ-
χωρήσει σε ανταρσία και πέρασαν με το
μέρος των επαναστατημένων εργατών. 

Στην Πετρούπολη στήθηκε ξανά σο-
βιέτ, όπως είχε ξαναγίνει στην επανάστα-
ση του 1905. Στο σοβιέτ συμμετέχουν
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από εργοστά-
σια και στρατιωτικές μονάδες. Δίνουν εν-
τολές για περιφρούρηση των σταθμών,
συλλήψεις υπουργών, αστυνομικών και
άλλων αξιωματούχων. Στις 2 Μάρτη ο
Τσάρος παραιτείται. Πρώην βουλευτές της Δούμας (από κόμμα-
τα που δεν είχαν καμία σχέση με την επανάσταση αλλά αντίθετα
εξέφραζαν τα συμφέροντα των πλούσιων γαιοκτημόνων) εξέλε-
ξαν μία Προσωρινή Επιτροπή που έφτιαξε μία Προσωρινή Κυ-
βέρνηση μαζί με έναν αριστερό διανοούμενο τον Κερένσκι, που
αργότερα ορίστηκε πρωθυπουργός. 

Οι εργάτες, οι αγρότες και οι φαντάροι είχαν μέσα σε πέντε
μέρες τσακίσει το Τσαρικό καθεστώς που ήταν ακλόνητο για
400 χρόνια. Είχαν δημιουργηθεί συνθήκες «δυαδικής εξου-
σίας», όμως η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
σοβιέτ αποφάσισε να παραδώσει την εξουσία στην Προσωρι-
νή κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των Μπολσεβίκων τότε είχε τη
θέση ότι η Προσωρινή Κυβέρνηση θα κυβερνάει και τα σοβιέτ
θα την πιέζουν για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των από κάτω.

Ο Λένιν που βρισκόταν εξορία αρχίζει να στέλνει στην Πράβν-
τα τα «γράμματα από μακριά» και λίγο αργότερα γράφει τις
«θέσεις του Απρίλη», που υποστήριζε ότι τα σοβιέτ πρέπει να
πάρουν την εξουσία και να βάλουν μπροστά για εργατικό
έλεγχο στην παραγωγή και σε όλη την κοινωνία.

Οι θέσεις του Απρίλη

Δεν ήταν μία δημοφιλής άποψη. Αντίθετα οι “θέσεις τους
Απρίλη” θεωρούνταν υπερβολικές για τους περισσότερους
Μπολσεβίκους, σε βαθμό που εκείνη την περίοδο ο Λένιν χα-
ρακτηρίζονταν αναρχικός μέσα στο ίδιο του το κόμμα.

Τα βασικά σημεία των “θέσεων του Απρίλη” ήταν: Να κα-
ταργηθεί ο στρατός ως ξεχωριστό σώμα και να φτιαχτούν ερ-
γατικές πολιτοφυλακές από άντρες και γυναίκες. Εθνικοποί-

ηση της μεγάλης ιδιοκτησίας των τρα-
πεζών και των μεγάλων τσιφλικιών και
να αποφασίζουν οι εργάτες για την πα-
ραγωγή και για την οικονομία συνολικά.
Ο μόνος τρόπος έλεγε για να σταματή-
σει ο πόλεμος και να επιβληθεί ειρήνη
ήταν οι εργάτες να μετατρέψουν τον ιμ-
περιαλιστικό πόλεμο σε εμφύλιο ενάν-
τια στη Ρώσικη άρχουσα τάξη. Μετά
από θυελλώδεις ζυμώσεις μέσα στο
κόμμα των Μπολσεβίκων στα τέλη του
Απρίλη, η 7η Πανρωσική Συνδιάσκεψη
υιοθετεί κατά πλειοψηφία τις “θέσεις
του Απρίλη” και έτσι οι Μπολσεβίκοι γί-
νονται το μόνο κόμμα με προσανατολι-

σμό «Όλη η εξουσία στα σοβιέτ». Με αυ-
τές τις πολιτικές θέσεις κατάφεραν να

μεγαλώσουν σε μέλη και επιρροή μέσα στα σοβιέτ και σε ολό-
κληρα στρατιωτικά συντάγματα. 

Όμως στην ηγεσία των σοβιέτ την πλειοψηφία εξακολουθούν
να την έχουν οι Εσέροι και οι Μενσεβίκοι που υποστηρίζουν την
Προσωρινή Κυβέρνηση. Τον Ιούλη, το Πρώτο Σύνταγμα Πολυ-
βολητών αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένοπλη διαδήλωση
με αίτημα «Όλη η εξουσία στα σοβιέτ» και άμεση ειρήνη. Η δια-
δήλωση είχε τεράστια επιτυχία, με πάνω από 500.000 κόσμο να
διαδηλώνουν έξω από το ανάκτορο της Ταυρίδας όπου βρί-
σκονταν οι έδρες της Προσωρινής Κυβέρνησης και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής των σοβιέτ. Όμως το οργισμένο ποτάμι των
διαδηλωτών ζητούσε από τα κόμματα των Εσέρων και των Μεν-
σεβίκων -τα κόμματα του συμβιβασμού- να ακολουθήσουν επα-
ναστατική πολιτική. Ήταν μία εξέγερση χωρίς σχέδιο, περιορι-

σμένη στην πρωτεύουσα.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι Μπολσεβίκοι, που είχαν

συμμετάσχει προκειμένου να δώσουν οργανωμένο χαραχτήρα
στην κινητοποίηση, κάλεσαν επίσημα το σταμάτημα των δια-
δηλώσεων και έτσι κατάφεραν να σώσουν το κίνημα και να
προετοιμάσουν το έδαφος για τις επόμενες μεγάλες μάχες. 

Τον Αύγουστο, η άρχουσα τάξη, έβαλε μπροστά να οργανώ-
σει ένα πραξικόπημα, ενάντια στην Προσωρινή κυβέρνηση
του Κερένσκι, με στόχο να επιβάλει μία δικτατορία που θα διέ-
λυε τα σοβιέτ και θα επέβαλε την τάξη. Έτσι επιλέχτηκε ο
στρατηγός Κορνίλοφ. Οι Μπολσεβίκοι πάλεψαν μαζί με όλους
τους εργάτες που ήθελαν να σταματήσουν τον Κορνίλοφ αλ-
λά δεν έμειναν εκεί. Άνοιγαν δρόμους βάζοντας αιτήματα απέ-
ναντι στην κυβέρνηση, χωρίς ποτέ να κρύβουν ότι μετά τον
Κορνίλοφ, έρχεται η σειρά των εργατών να καταλάβουν την
εξουσία. Το σοβιέτ ίδρυσε μία Στρατιωτική Επαναστατική Επι-
τροπή που ανέλαβε να οργανώσει την άμυνα της πόλης, ανε-
ξάρτητα από την κυβέρνηση. Οι Μπολσεβίκοι πρωτοστάτησαν
στην ίδρυσή της και οργάνωσαν ομάδες ένοπλων εργατών για
την προστασία των γειτονιών και των εργοστασίων. Το πραξι-
κόπημα συντρίφτηκε. Οι Μπολσεβίκοι βγήκαν νικητές γιατί
έδειξαν ότι ήταν οι πιο θαρραλέοι και είχαν ένα συγκεκριμένο
σχέδιο για αυτή τη μάχη χωρίς να σπάσουν τους δεσμούς με
τους υπόλοιπους εργάτες. Στις 31 Αυγούστου κερδίζουν την
πλειοψηφία στο σοβιέτ της Πετρούπολης και αργότερα στο
σοβιέτ της Μόσχας. Αυτές οι επιτυχίες αντανακλούσαν την
αυτοπεποίθηση των εργατών. Τώρα το σύνθημα «κάτω η κυ-
βέρνηση Κερένσκι, όλη η εξουσία στα σοβιέτ» έχει συνεπάρει
την μεγάλη πλειοψηφία των εργατών της Ρωσίας και μοιάζει η
μόνη ρεαλιστική προοπτική.

Κατερίνα Θωίδου

Η Αριστερά που οδήγησε
τους εργάτες στην εξουσία

Τ
η νύχτα της 24ης προς 25ης Οκτώβρη του
1917 (στις 6 προς 7 Noέμβρη με το τωρινό
ημερολόγιο) τα επαναστατικά στρατεύματα

της Πετρούπολης αρχίζουν να κινούνται από τα ερ-
γοστάσια και τις γειτονιές στο κέντρο της πόλης.
Στις 2 τα ξημερώματα, με μία εκπληκτική μεθοδικό-
τητα καταλαμβάνουν όλα τα δημόσια κτίρια, τα
υπουργεία, την Κεντρική Τράπεζα, τα τηλεφωνεία,
τα τυπογραφεία, τον ηλεκτρισμό και μπλοκάρουν
όλες τις γέφυρες. 

Το πρωί της 24ης Οκτώβρη η κυβέρνηση είχε
προχωρήσει σε μία πρόκληση που έμελλε να είναι
και η καθοριστική. Προσπάθησε να επιβάλει την
απαγόρευση της κυκλοφορίας της εφημερίδας των
Μπολσεβίκων, έστειλε θωρακισμένα αυτοκίνητα
στο τυπογραφείο και στα γραφεία σύνταξης της
εφημερίδας και κάλεσε δικές της στρατιωτικές δυ-
νάμεις από την περιφέρεια και το μέτωπο για να
επιβάλλουν την τάξη. Οι κόκκινοι φρουροί όμως και
οι επαναστατημένοι στρατιώτες απέκρουσαν τα θω-
ρακισμένα αυτοκίνητα και η εφημερίδα κυκλοφόρη-
σε, καλώντας στην ανατροπή της κυβέρνησης.

Το βράδυ της ίδιας μέρας κι ενώ το υπουργικό
συμβούλιο συνεδρίαζε στα χειμερινά ανάκτορα, η
κόκκινη φρουρά της Πετρούπολης καταλάμβανε
όλα τα κεντρικά σημεία παραλύοντας όλα τα κέν-
τρα ελέγχου, έτσι ώστε η Προσωρινή Κυβέρνηση
έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Ο Διοικη-
τής του στρατού μετέδιδε στους αξιωματικούς
του: «Η κατάσταση στην Πετρούπολη είναι τρομε-
ρή. Δεν έχουμε διαδηλώσεις, ούτε αταξίες στους
δρόμους. Όμως καταλαμβάνουν μεθοδικά τα κατα-
στήματα, τους σταθμούς, γίνονται συλλήψεις». Ο
Κλοντ Ανέ ένας γάλλος δημοσιογράφος έγραφε:
«η πόλη ήταν ήρεμη, οι στρατιώτες πολύ ευγενικοί

και υπήρχε μία τάξη που είχαμε να δούμε από την
αρχή της επανάστασης”. 

Λίγες μέρες πριν, το σοβιέτ της Πετρούπολης
δημιούργησε μία Στρατιωτική Επιτροπή με επικε-
φαλής τον Τρότσκι, η οποία κάλεσε τους φαντά-
ρους να μην υπακούουν στα επιτελεία των αξιωμα-
τικών αλλά στην Στρατιωτική Επιτροπή. Στις 16
Οκτώβρη η διευρυμένη συνεδρίαση της ηγεσίας
των Μπολσεβίκων πήρε απόφαση για προετοιμα-
σία και υλοποίηση της επανάστασης. Οι Μπολσεβί-
κοι που έφταναν εκείνη την περίοδο τα 300.000 μέ-
λη, ενώ στις αρχές Φλεβάρη του 1917 δεν ξεπερ-
νούσαν τις 10.000 είχαν πάρει την πλειοψηφία στα
σοβιέτ όλης σχεδόν της Ρωσίας, στην Πετρούπο-
λη, στη Μόσχα, στο Κίεβο, στο Καζάν, στο Μπα-
κού, στο Νοκολάγιεφ. 

Ρεύμα

Οι Εσέροι που ήταν το μεγαλύτερο κόμμα και
συντριπτικά πλειοψηφικό στους αγρότες, είχαν
σπάσει σε δύο πτέρυγες. Μία δεξιά που στήριζε
την κυβέρνηση Κερένσκι και μία αριστερή που τάσ-
σονταν με τους Μπολσεβίκους. Η ανατροπή της
Προσωρινής Κυβέρνησης ήταν πλέον πλειοψηφικό
ρεύμα μέσα στην κοινωνία της Ρωσίας. Εκατοντά-
δες σοβιέτ σε όλη τη χώρα ζητούσαν από την Κεν-
τρική Εκτελεστική Επιτροπή των σοβιέτ να πάρει
την εξουσία. 

Να πως περιγράφει ο Τρότσκι, που είχε από τις
αρχές Σεπτέμβρη εκλεγεί πρόεδρος του σοβιέτ της
Πετρούπολης, στην αυτοβιογραφία του εκείνη τη
νύχτα: “Απ' τις διάφορες περιφέρειες της πόλης κα-
τεβαίνουν στους δρόμους οπλισμένα αποσπάσμα-
τα, χτυπούν τις πόρτες των δημόσιων καταστημά-
των ή τις ανοίγουν δίχως να χτυπήσουν και τα κατα-

λαμβάνουν το ένα ύστερα απ' το άλλο. Τα αποσπά-
σματα αυτά σχεδόν παντού συναντούνε φίλους που
τα περιμένουν ανυπόμονα. Στους σταθμούς με ειδι-
κή αποστολή κομισάριοι παρακολουθούν την άφιξη
και την αναχώρηση κάθε αμαξοστοιχίας, προπαντός
τις αμαξοστοιχίες που μεταφέρουν στρατιώτες. Τί-
ποτα το ανησυχητικό. Τα πιο σπουδαία σημεία της
πόλης περνάνε στα χέρια μας, χωρίς σχεδόν αντί-
σταση, χωρίς μάχη, χωρίς θύματα”. 

Την άλλη μέρα τα χειμερινά ανάκτορα πολιορκή-
θηκαν και καταλήφθηκαν, η κυβέρνηση έπεσε, οι
υπουργοί συνελήφθησαν και ο Κερένσκι δραπέτευ-
σε. Και τυπικά πλέον η Ρωσική Επανάσταση επι-
κράτησε. Το μεσημέρι της 25ης Οκτώβρη ο Τρό-
τσκι δίνει την εικόνα στο σοβιέτ της Πετρούπολης:
«Στο όνομα της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επι-

τροπής διακηρύσσω πως η Προσωρινή Κυβέρνηση
δεν υφίσταται πλέον. Μερικοί υπουργοί συνελή-
φθησαν. Οι υπόλοιποι θα συλληφθούν σε λίγες μέ-
ρες ή σε ώρες. Η επαναστατική φρουρά, που είναι
στη διάθεση της Στρατιωτικής Επαναστατικής Επι-
τροπής, έχει διαλύσει το προ-Κοινοβούλιο. Μας εί-
παν πως η εξέγερση της φρουράς θα οδηγούσε σε
ένα πογκρόμ και θα έπνιγε την επανάσταση σε χεί-
μαρρους αίματος. Μέχρι τώρα δεν χύθηκε ίχνος αί-
ματος. Δεν γνωρίζουμε να υπήρξε ούτε μία απώ-
λεια. Δεν ξέρω να υπάρχει άλλο παράδειγμα στην
ιστορία, ενός επαναστατικού κινήματος που να πε-
ριέχει τόσο γιγαντιαίες μάζες και που να ολοκλη-
ρώθηκε χωρίς αιματοχυσία…». 

Το 2ο Πανρωσικό Συνέδριο των σοβιέτ την επό-
μενη μέρα εγκρίνει τρία ιστορικά διατάγματα: για

την ειρήνη, τη γη και την ανά-
ληψη της διακυβέρνησης
από ένα συμβούλιο λαϊκών
επιτροπών. Το διάταγμα για
την ειρήνη κήρυττε άμεση ει-
ρήνη, χωρίς αποζημιώσεις
και χωρίς προσαρτήσεις. Το
διάταγμα για τη γη έδωσε
χωρίς περιστροφές τη γη σ'
αυτούς που τη δουλεύουν,
κατάργησε την ιδιοκτησία
των γαιοκτημόνων, δήμευσε
τη γη των μοναστηριών και
της εκκλησίας και έδωσε τον
έλεγχο στις κοινότητες των
χωρικών. Το τρίτο διάταγμα
όρισε μία επαναστατική κυ-
βέρνηση με επικεφαλής τον
Λένιν. Ο Λένιν με τον Τρότσκι στην Κόκκινη Πλατεία 

στη δεύτερη επέτειο της Ρώσικης Επανάστασης, 7 Νοέμβρη 1919

Απεικόνιση της κατάληψης των Χειμερινών Ανακτόρων από τον Ρούντολφ Φρέντς που ήταν Λαϊκός Επίτροπος Πολιτισμού 1919-1925

Το πανηγύρι
των καταπιεσμένων



Μ
ε κάθε τρόπο προσπαθεί η
Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ (Στα-
θερές Συγκοινωνίες) να

επιβάλλει μνημονιακή Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας στα σωματεία
που ανήκουν στην εταιρεία. 

Μετά από συνάντηση της διοίκη-
σης με τις ηγεσίες των σωματείων
που δραστηριοποιούνται στη
ΣΤΑ.ΣΥ (Ένωση Εργαζόμενων
ΗΣΑΠ, Σύλλογος Εργαζόμενων
Τραμ, Σωματείο Ηλεκτροδηγών-ΣΗ-
ΕΚ, Σωματείο Ηλεκτροδηγών Με-
τρό-ΣΗΑΜ, Σωματείο Ηλεκτροδη-
γών Τραμ) κατέληξαν σε ένα σχέδιο
Συλλογικής Σύμβασης που θα επι-
βάλλει τους όρους του Ενιαίου Μι-
σθολογίου στους εργαζόμενους της
εταιρίας. Το Σωματείο Εργαζόμενων
του ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ) από την πρώ-
τη στιγμή είχε εναντιωθεί σε αυτή τη
σύμβαση και δεν συμμετείχε στις
συναντήσεις (άλλωστε είναι και σε
διαδικασία νέων εκλογών για το ΔΣ). 

Στις συνελεύσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Σεπτέμ-
βρη (κατά τη διάρκεια 4ωρης στά-
σης εργασίας) για την επικύρωση

της συμφωνίας στα παραπάνω σω-
ματεία, η σύμβαση υπερψηφίστηκε
σε όλα εκτός από το Σωματείο
Ηλεκτροδηγών του Μετρό. Στα
υπόλοιπα υπήρχαν εργαζόμενοι
που καταψήφισαν, αλλά ήταν μει-
οψηφία.  

Η Εργατική Αλληλεγγύη παρακο-
λούθησε την συνέλευση του ΣΗΑΜ
όπου και εκεί από τη μεριά του ΔΣ
μπήκε πρόταση να υπερψηφιστεί η
σύμβαση, αλλά μετά από τις τοπο-
θετήσεις μελών του σωματείου η
κατάσταση ανατράπηκε. Καθορι-
στική ήταν η παρέμβαση του Δημή-
τρη Ηλιόπουλου, πρώην γραμμα-
τέα του Σωματείου. «Μας δου-
λεύουν ψιλό γαζί. Πρέπει να προ-
σέξουμε τι βάζουν στη σύμβαση
γιατί βλέπουμε μόνο το τυρί κι όχι
τη φάκα. Κατ’αρχάς, είναι ψέματα
ότι πριν δεν είχαμε καθόλου σύμ-
βαση. Αυτή όμως είναι μια μνημο-
νιακή σύμβαση. Επίσης, δεν έχει
καμιά δέσμευση για το εφάπαξ,
δεν υπάρχει καμιά αναφορά για το
μειωμένο χρόνο οδήγησης που ζη-
τάμε, ούτε καν οι δωροεπιταγές

που υπόσχονται δεν έχουν συγκε-
κριμένα το ποσό. Τα τροφεία που
μας δίνουν, θα είναι φορολογητέα
με βάση τι είχε βγάλει ο Μητσοτά-
κης. Η εταιρία έχει ανακοινώσει
έσοδα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αν το
διαιρέσουμε με τους εργαζόμε-
νους, βγαίνει να πάρουμε αυξήσεις
στους μισθούς μας όχι το ξεροκόμ-
ματο που μας πετάνε. Να πούμε
όχι σε αυτή τη σύμβαση».

Καταψήφιση
Κι άλλοι εργαζόμενοι ήταν αντί-

θετοι στην υπερψήφιση της σύμβα-
σης παρόλο που δεν τοποθετήθη-
καν όλοι λόγω χρόνου. Στην ψηφο-
φορία η πρόταση του ΔΣ πήρε 21
υπέρ, 31 ψήφισαν κατά, ενώ υπήρ-
χαν 3 λευκά. Αυτή η εξέλιξη δυσκο-
λεύει τα πράγματα για την διοίκη-
ση της ΣΤΑ.ΣΥ που θεωρούσε ότι
είχε καταφέρει να αποσπάσει την
συναίνεση των εργαζόμενων. 

Μια ένδειξη είναι ότι πριν ακόμα
τελειώσουν οι συνελεύσεις και κά-
τω από την πίεση του ΣΕΛΜΑ, η δι-
οίκηση έτρεξε να βγάλει ανακοίνω-

ση στην οποία ανέφερε ότι «θα δια-
πραγματευτεί και με το ΣΕΛΜΑ»
μετά τις αρχαιρεσίες του. 

Οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ δεν
έχουν κανέναν λόγο να υποκύψουν
υπογράφοντας μια τέτοια σύμβαση
που ανοίγει την πόρτα στους μνη-
μονιακούς νόμους. Χρειάζεται να
συνεχίσουν την προσπάθεια να
φτιαχτεί ένα ενιαίο συνδικάτο όλων
των εργαζόμενων για να μην μπο-
ρεί κανείς να τους διασπάσει. Οι
πρώτες προσπάθειες που έγιναν το
προηγούμενο διάστημα μπορεί να
απέτυχαν, αλλά η ανάγκη του είναι
φανερή. Παρόλα αυτά η καταψήφι-
ση της μνημονιακής σύμβασης στο
ΣΗΑΜ δείχνει ότι μπορεί να γίνει το
ίδιο και στα υπόλοιπα σωματεία αν
οι δυνάμεις της αριστεράς δεν
έχουν στάση συναίνεσης, αλλά
σύγκρουσης με την εργοδοσία.   

*Oι εκλογές του ΣΕΛΜΑ ορίστηκαν
για τις 25 Νοέμβρη από τις 7πμ έως
τις 7μμ στην αίθουσα του σωματείου
στην Αθηνάς 67 °(3ος όροφος).

Νεκ. Δ.

Τ
ο πανεργατικό συλλαλητήριο στο Σύνταγ-
μα το Σάββατο 1 Νοέμβρη που οργανώθη-
κε με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ συγκέντρω-

σε δεκάδες χιλιάδες κόσμου, εργαζόμενους από
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συνταξιούχους,
ανέργους από την Αττική κι απ’ όλη την Ελλάδα.
Κεντρικά αιτήματα ήταν:

Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους
ανέργους, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας.

Ελάχιστος μισθός 751 ευρώ. Κανένας εργαζό-
μενος ανασφάλιστος, χωρίς συλλογικές συμβά-
σεις. Κλαδικοί μισθοί στα επίπεδα του 2009.

Άμεση κάλυψη αναγκών ασφαλιστικών ταμεί-
ων από κράτος και μεγαλοεργοδοσία. Πλήρης
κρατική εγγύηση συντάξεων και παροχών. Κα-
τώτερη σύνταξη 600 ευρώ. Επαναφορά άμεσα
13ου και 14ου μισθού και σύνταξης.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντια-
σφαλιστικών νόμων που επηρεάζουν μισθούς, ερ-
γασιακές σχέσεις, Κοινωνική Ασφάλιση και συντά-
ξεις. 

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών και
των φόρων που πλήττουν μισθούς και συντάξεις

Στο συλλαλητήριο στήριξαν ή και πήραν μέ-
ρος σχεδόν 1000 σωματεία ή συλλογικότητες.
Aνάμεσά τους και πολλά –καθώς και πλήθος κό-
σμου- που δεν συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ, θεω-
ρώντας ότι τα κεντρικά αιτήματα του συλλαλη-
τηρίου αποτελούν κοινό τόπο για τους εργαζό-
μενους και την κοινωνία μπροστά στην ισοπέδω-
ση που αντιμετωπίζουμε από κυβέρνηση - κεφά-
λαιο – δανειστές. Ενδεικτικά συμμετείχαν: ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ- ertopen, αγωνιζόμενες καθαρίστριες υπ.
Οικονομικών, Ένωση Εργαζ. Τσιμέντων Χαλκί-
δας, Σωματείο Εργαζ. INTRACOΜ, πολλές ΕΛ-
ΜΕ κ.ά.

Η επιτυχία αυτού του συλλαλητηρίου, παράλ-
ληλα με την αλληλεγγύη στους επιμέρους αγώ-
νες, ανοίγει ένα καινούργιο κύκλο καθολικών
πανεργατικών-παλλαϊκών κινητοποιήσεων, ώστε
να ανατραπούν οι πολιτικές της προκρούστειας
λιτότητας κι η κυβέρνηση που την προωθεί για
λογαριασμό των αφεντικών και των δανειστών.

Χαρακτηριστικά: Πανεργατικό συλλαλητήριο με
κάλεσμα ΠΟΣΠΕΡΤ-ertopen έξω από το Ραδιο-
μέγαρο Αγ. Παρασκευής στις 7 Νοέμβρη 6μμ,
κινητοποιήσεις για την 41η επέτειο της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου, Πανεργατική Γενική
Απεργία στις 27 Νοέμβρη! 

Θα είμαστε όλοι εκεί! Να γίνει πράξη «όλα τα
σφυριά να χτυπούν μαζί» (όπως ακούστηκε στο
συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ). Για παραπέρα απερ-
γιακή κλιμάκωση.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα μαζικό
απεργιακό κύμα σε όλους τους κλάδους του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για να ανα-
τρέψουμε την κυβέρνηση και την πολιτική της.
Και η επιτυχία του συλλαλητήριου έδειξε ότι αυ-
τό είναι μια  ρεαλιστική προοπτική.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ!

Βασίλης Συλαϊδής, μέλος Δ.Σ. Σωματείου Ερ-
γαζομένων ομίλου INTRACOM.

Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ

To εργατικό κίνημασελ. 12, Νο 1146
εργατικη αλληλεγγυη

Σ
χολικός Φύλακας αυτοκτόνησε
στην Πάτρα κάτω από την πίεση
της απόλυσής του και τα αβά-

σταχτα οικονομικά του προβλήματα.
Ο Α.Μ. ήταν ανάμεσα στους Σχολι-
κούς Φύλακες που έχασαν τη δουλειά
τους. Ήταν 61 ετών, είχε δύο παιδιά
και προσπαθούσε να βγει σε σύνταξη. 

Η κηδεία του που έγινε την Δευτέ-
ρα 3 Νοέμβρη στην Πάτρα, μετατρά-
πηκε σε μια οργισμένη συγκέντρωση
ενάντια στην κυβέρνηση. Η Τόνια Λα-
χανιώτη βρέθηκε στην κηδεία από τη
μεριά του ΣΕΚ και του δημοτικού σχή-
ματος «Ανταρσία στην Πάτρα». «Η κη-
δεία έγινε στο 1ο Νεκροταφείο με
πλήθος κόσμου να έρχονται για τον
αποχαιρετήσουν. Συνάδελφοί του
Σχολικοί Φύλακες είχαν έρθει από την
Αθήνα, τη Λάρισα, την Καρδίτσα.
Όλοι έλεγαν ότι δεν επρόκειτο για αυ-
τοκτονία, αλλά για μια πολιτική δολο-
φονία. Η πολιτική της κυβέρνησης και
των μνημονίων ήταν αυτή που τον
σκότωσε.

Διαμαρτυρία
Πριν την κηδεία οι Φύλακες είχαν

πραγματοποιήσει διαμαρτυρία στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην οποία
είχε μείνει ένας μόνο υπάλληλος
αφού ο διευθυντής φοβήθηκε την ορ-
γή του κόσμου. Στην κηδεία βρέθηκαν
ακόμα αντιπροσωπείες από το ΣΥΡΙ-
ΖΑ και το ΚΚΕ με τον δήμαρχο Πελετί-
δη. Μετά το τέλος της κηδείας οι Φύ-
λακες πραγματοποίησαν πορεία μέχρι
την πλατεία Γεωργίου». Στη διαμαρτυ-
ρία συμμετείχαν και οι μαθητές του
σχολείου του 

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της
αναφέρει: "Η αυτοκτονία του απολυ-
μένου σχολικού φύλακα, πατέρα δύο
παιδιών, προκαλεί οργή στον κλάδο
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
ανθρωποκτόνα νεοφιλελεύθερη πολι-
τική των μνημονίων που εφαρμόζει
κατά γράμμα η κυβέρνηση Σαμαρά
και Βενιζέλου, πιστή στις εντολές των
τοκογλύφων δανειστών… Είναι αυτή η
πολιτική που όπλισε το χέρι του σχο-
λικού φύλακα και τον οδήγησε στην
αυτοκτονία. Είναι αυτή η πολιτική που
πέταξε στο δρόμο εν μία νυκτί τους
σχολικούς φύλακες και τους δημοτι-
κούς αστυνομικούς, οδηγώντας τους
στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Εί-
ναι αυτή η πολιτική που διαλύει την
κοινωνία ολόκληρη. Κι όμως, η κυβέρ-
νηση, ο ηθικός αυτουργούς για τις χι-
λιάδες αυτοκτονίες στην Ελλάδα, συ-
νεχίζει να εφαρμόζει την απάνθρωπη
και αντεργατική πολιτική των μνημο-
νίων ετοιμάζοντας νέες χιλιάδες απο-
λύσεις, στερώντας το δικαίωμα στην
εργασία, το δικαίωμα στην ίδια τη
ζωή. Φτάνει πια με τη θανατηφόρα
συνταγή των μνημονίων".

Αυτοκτονία
- δολοφονία

ΜΕΤΡΟ Μάχη για την σύμβαση

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι της Βιβλιοσυ-
νεργατικής την Τετάρτη 5 Νοέμβρη, ενώ θα πραγματοποιήσουν
συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου, στις
11.30πμ. 

Θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση όπου θα συμμετέχουν αντι-
προσωπεία των εργαζόμενων, η εργοδοσία και εκπρόσωπος του
υπουργείου. Οι εργαζόμενοι της Βιβλιοσυνεργατικής παραμένουν
απλήρωτοι για περισσότερο από 5 μήνες, ενώ τις τελευταίες εβδο-
μάδες το εργοστάσιο στο Κορωπί υπολειτουργεί. Η εργοδοσία δεν
έχει καταβάλλει τους μισθούς και απειλεί με κλείσιμο του εργοστα-
σίου και απολύσεις των εργαζόμενων.  

Εκλογές γίνονται στο Σύλλογο Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας στις
12 Νοέμβρη. Η Εργατική Αλληλεγγύη συμμετέχει στις εκλογές με υποψήφι-
ους τους: Χρυσόστομο (Μάκη) Γεροντίδη, Μαρία Κωνσταντινίδου και Κορνη-
λία Μητριτώνη. 

H προεκλογική ανακοίνωση αναφέρει: «Να παλέψουμε να αποτρέψουμε τα
σχέδια της κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ για νέες μειώσεις μισθών και απολύσεις μέ-
σω της νέας αξιολόγησης που προωθείται με το νέο μισθολόγιο και το ν.
4250/14. Να καταργηθούν οι νόμοι που οδήγησαν στη διάσπαση και κατηγο-
ριοποίηση του κλάδου. Να αποτρέψουμε την επιχειρούμενη διάλυση των
υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και το οριστικό κλείσιμο των Κτηματικών
Υπηρεσιών σε κάθε νομό. Να παλέψουμε για 7ωρο/35ωρο με αύξηση μισθών
και σταθερές εργασιακές σχέσεις. Με αγώνες σχεδιασμένους, με διάρκεια,
ανυποχώρητους μέχρι τη νίκη».   

ΔΟΥ Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας Βιβλιοσυνεργατική



Νέο τεύχος “Σοσιαλισμός από τα κάτω” Νο 1146, σελ. 13
εργατικη αλληλεγγυη

“Η εργατική τάξη παλεύει και ωριμάζει
έχοντας πάντα συνείδηση του γεγονότος

ότι οι μεγαλύτερες δυνάμεις βρίσκονται
με το μέρος του εχθρού. Αυτό φαίνεται σε

κάθε βήμα της καθημερινής ζωής: ο εχ-
θρός διαθέτει πλούτο και κρατική εξου-
σία, όλα τα μέσα ιδεολογικής πίεσης και

όλους τους μηχανισμούς καταπίεσης. Συ-
νηθίζουμε στην ιδέα ότι ο εχθρός υπερτε-

ρεί σε δυνάμεις. Κι αυτή η συνήθεια απο-
τελεί βασικό μέρος της ζωής και της δρα-
στηριότητας του επαναστατικού κόμματος

στην εποχή της προετοιμασίας. Οι συνέ-
πειες της μιας ή της άλλης απρόσεχτης ή

ανώριμης πράξης υπενθυμίζουν σκληρά τη
δύναμη του εχθρού. Αλλά έρχεται η στιγ-
μή που η συνήθεια να θεωρούμε τον εχθρό

σαν δυνατότερο γίνεται το κύριο εμπόδιο
στο δρόμο για τη νίκη. Η σημερινή αδυνα-

μία της αστικής τάξης φαίνεται ντυμένη με
τη σκιά της χτεσινής της δύναμης” .

Λέον Τρότσκι, Τα Διδάγματα του Οκτώβρη

Τ
ην αποτυχία της συγκυβέρνησης Σαμα-
ρά – Βενιζέλου από την οικονομία μέχρι
την... Αμφίπολη παρουσιάζει το νέο τεύ-

χος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
(Νο 107, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014). Είναι
μια εικόνα απολύτως απαραίτητη για να μην
αφήσει το κίνημα και η Αριστερά σήμερα τη
συνήθεια που περιέγραφε ο Τρότσκι να γίνει
εμπόδιο για τη νίκη.

“Στην ιστορία της Αριστεράς, μια γνώριμη
δικαιολογία για υποχωρήσεις, συμβιβασμούς
και συνεργασίες με τους αστούς είναι η αντί-
ληψη περί αρνητικών συσχετισμών, δηλαδή
ότι ο αντίπαλος είναι πιο δυνατός και η δική
μας πλευρά πιο αδύνατη”, εξηγεί η Μαρία
Στύλλου στο κεντρικό άρθρο του περιοδικού
“Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί” στο οποίο πε-
ριλαμβάνει το απόσπασμα του Τρότσκι. Περι-
γράφοντας την κρίση της κυρίαρχης τάξης και
των κομμάτων της μέσα από τις μάχες που
έδωσε και τα προχωρήματα που έκανε το ερ-
γατικό κίνημα τα τελευταία χρόνια, εξηγεί πώς
μπορούμε να αποφύγουμε τον παραπάνω κίν-
δυνο: “Άμα κοιτάς με δέος το οικοδόμημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που στέκεται πίσω από
τους Σαμαράδες και τους Βενιζέλους, ψάχνεις
τρόπους να αποφύγεις την αναμέτρηση. Η επι-
λογή, όμως, να εμφανιστεί η Αριστερά ως δύ-
ναμη σταθερότητας έχει παίξει πάντα ανα-
σταλτικό ρόλο.

Συγκρούσεις

Το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση της δυναμι-
κής της τάξης. Αυτό σημαίνει στήριξη των ερ-
γατικών αγώνων, σημαίνει ξεκαθάρισμα για
τους αντικαπιταλιστικούς ορίζοντες της προ-
οπτικής, σημαίνει πολιτικές και ιδεολογικές
συγκρούσεις με τα όρια που βάζει η κυρίαρχη
τάξη και με τα εμπόδια που προσπαθεί να δη-
μιουργήσει. Η αριστερή στροφή χρειάζεται
Αριστερά επαναστατική για να συνεχίσει, να
βαθαίνει και να κατακτήσει τον καθοριστικό
ρόλο στις εξελίξεις...”.

Το άρθρο του Λέανδρου Μπόλαρη “Δεκέμ-
βρης 1944” έρχεται να υπενθυμίσει την προ-
ηγούμενη μεγάλη στιγμή που η αντίληψη των
αρνητικών συσχετισμών από την αριστερά έγι-
νε εμπόδιο για τη νίκη του κινήματος. Παρου-
σιάζοντας την αδυναμία της αστικής τάξης και

των βρετανών συμμάχων της μετά την απελευ-
θέρωση από τη ναζιστική κατοχή, τη δυναμική
της Αντίστασης, τις μάχες που έδωσε η εργα-
τική τάξη της Αθήνας εκείνες τις 33 ημέρες,
εξηγεί γιατί ήταν “ο ψεύτικος ρεαλισμός της
ηγεσίας της Αριστεράς που οδήγησε τον κόκ-
κινο Δεκέμβρη στην ήττα”.

Γι’ αυτό έχει τόση μεγάλη σημασία σήμερα
η εκτίμηση για την κατάσταση του αντιπάλου.
Η κρίση των κομμάτων της συγκυβέρνησης εν-
τάσσεται στην αποτυχία της παγκόσμιας οικο-
νομίας που, αντίθετα με όσα λέει το success
story των Σαμαροβενιζέλων, βρίσκεται μπρο-
στά στον κίνδυνο μιας νέας μακράς ύφεσης.
Αυτή την εικόνα δίνει ο Σωτήρης Κοντογιάννης
στο άρθρο του “Η μεγάλη ύφεση του 21ου αι-
ώνα” εξηγώντας το πώς “Η λιτότητα, η πάγια
συνταγή με την οποία όλες οι κυβερνήσεις του
πλανήτη προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την
"κρίση χρέους" γυρίζει τώρα μπούμερανγκ και
έρχεται να τις καταδιώξει”.

Με ποιο σχέδιο, άρα, μπορεί η Αριστερά σή-
μερα να ανοίξει δρόμο για τη νικηφόρα έκβαση
των αγώνων; Σε αυτό το ερώτημα στέκεται ο

Πάνος Γκαργκάνας στο άρθρο του “Μετριοπα-
θής, Ριζοσπαστική ή Αντικαπιταλιστική πρόταση
από την Αριστερά;”. Εξετάζοντας μία προς μία
τις “ρεαλιστικές προτάσεις” των ηγεσιών της
κοινοβουλευτικής αριστεράς απαντά πως “Αν
πριν εβδομήντα χρόνια μέσα σε συνθήκες ναζι-
στικής κατοχής ήταν δυνατό το εργατικό ΕΑΜ
να σώζει τον κόσμο από την πείνα, σήμερα η
δύναμη της εργατικής τάξης δίνει πολύ μεγαλύ-
τερες δυνατότητες, αρκεί να οπλίζεται με αντι-
καπιταλιστικό προσανατολισμό. Είναι απολύτως
αναγκαίο να απορρίψουμε τη μετριοπάθεια και
να συνδέσουμε τα ριζοσπαστικά βήματα με την
αντικαπιταλιστική ανατροπή”.

Η αντικαπιταλιστική αντιμετώπιση είναι που
μπορεί να βάλει τέρμα και στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Για το
πιο καυτό μέτωπο της περιόδου μιλά στο άρ-
θρο του “Μέση Ανατολή: αντιπολεμικό κίνημα
ενάντια στις επεμβάσεις” ο Νίκος Λούντος κα-
ταρρίπτοντας τα επιχειρήματα του Ομπάμα
και της νέας “συμμαχίας των προθύμων” περί
ανθρωπιστικού πολέμου στο πλευρό των μει-
ονοτήτων της περιοχής και των Κούρδων

ενάντια στους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κρά-
τους. “Στον πόλεμο κατά του ΙΚ επεμβαίνουν
για να λύσουν τους λογαριασμούς τους όλων
των ειδών οι αντιδραστικές δυνάμεις της πε-
ριοχής. Η σύγκρουση στο Ιράκ έχει μετατρα-
πεί σε ένα μεγεθυντικό φακό για τους ανταγω-
νισμούς σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Εξε-
λίσσεται σε έναν πόλεμο όλων εναντίον όλων,
μεταξύ μεγάλων και μικρών αφεντικών που
συμμετέχουν για να χτυπηθούν μεταξύ τους ή
για να βρουν ευκαιρία να τσακίσουν κινήματα
που έβλεπαν ως απειλές”, γράφει.

Η προοπτική της αντικαπιταλιστικής ανατρο-
πής είναι το αντίδοτο και στην περιβαλλοντική
καταστροφή του πλανήτη. Οι πλημμύρες που
έπνιξαν τη Δυτική Αττική πρόσφατα δεν ήταν
αποτέλεσμα ενός “φυσικού φαινομένου” αλλά
κομμάτι της αποτυχίας της συγκυβέρνησης
και του συστήματος που υπηρετούν. Τη σύν-
δεση αυτή κάνει ο Κώστας Σαρρής στο άρθρο
του “Αντικαπιταλιστική απάντηση στην κατα-
στροφή του κλίματος”.

Αντιφασισμός

Για τη μεγάλη μάχη του αντιφασιστικού και
αντιρατσιστικού κινήματος γράφει ο Θανάσης
Καμπαγιάννης στο άρθρο του “Βαδίζοντας
προς τη δίκη της Χρυσής Αυγής” επισημαίνον-
τας ότι “Το αντιφασιστικό κίνημα είναι όχι μό-
νο ο πυροδότης της ποινικής δίωξης αλλά και
ο κινητήρας της απομόνωσης της Χρυσής Αυ-
γής. Σήμερα, όμως, περισσότερο από ποτέ,
αντιφασισμός δεν σημαίνει διακηρύξεις ή αφη-
ρημένες εκκλήσεις ενότητας, αλλά συγκεκρι-
μένα καθήκοντα που προκύπτουν από τις
ανάγκες της συγκυρίας και τις κινήσεις της
άλλης πλευράς”. Η διεθνής αντιφασιστική και
αντιρατσιστική μέρα δράσης στις 21 Μάρτη
2015 θα είναι μεγάλος σταθμός για το τσάκι-
σμα των νεοναζί και των στηριγμάτων τους.

Η ανασκαφή της Αμφίπολης ανέδειξε ένα
ακόμα μέτωπο για το κίνημα και την αριστερά.
“Στην ιδέα ότι ο τάφος μπορεί να περιείχε τα
οστά της Ρωξάνης και του Αλέξανδρου, του
γιου του Μεγαλέξανδρου, έπιανε ιερό δέος
τους σχολιαστές στα κανάλια. Η Ρωξάνη βέ-
βαια ήταν μια πριγκήπισσα από τη Βακτρία, το
σημερινό Αφγανιστάν· για τους σημερινούς
πρόσφυγες από την ίδια περιοχή, οι ίδιοι σχο-
λιαστές έχουν μόνο φαρμάκι να χύσουν”, γρά-
φει στο άρθρο του “Εθνικισμός και Ιστορία” ο
Κώστας Βλασόπουλος. Και εξηγεί ότι “Η ιστο-
ρία που μας διδάσκουν στα σχολεία και μας
ξεφουρνίζουν στα κανάλια μιλάει για την ακα-
τάλυτη συνέχεια ενός πανάρχαιου έθνους,
που ξεκινά στην αρχαία Ελλάδα, συνεχίζεται
με τη Βυζαντινή αυτοκρατορία, και φτάνει στις
μέρες μας με το σύγχρονο ελληνικό κράτος...
Αυτή η ιστορία δεν έχει καμία σχέση με την
πραγματικότητα· ούτε πρόκειται για μια πα-
νάρχαια ιστορία που οι κάτοικοι αυτού του τό-
που μετέδιδαν στους απογόνους τους από γε-
νιά σε γενιά. Αντίθετα, είναι μια αφήγηση που
κατασκευάστηκε τα τελευταία 150 χρόνια,
προκειμένου να εξυπηρετήσει πολύ συγκεκρι-
μένους στόχους”.

Όπως κάθε φορά το περιοδικό κλείνει με
προτάσεις για διάβασμα. Σε αυτό το τεύχος
θα βρείτε κριτικές για τα βιβλία “Μιλιταρισμός
και Αντιμιταλισμός” του Καρλ Λήμπκνεχτ, “Ελα
να πούμε ψέματα” της Μάρως Δούκα και το
συλλογικό “Το βαθύ κράτος στη σημερινή Ελ-
λάδα και η Ακροδεξιά”.

Λένα Βερδέ

Πώς αλλάζουν 
οι συσχετισμοί



Πολιτισμόςσελ. 14, Νο 1146
εργατικη αλληλεγγυη 

Γεμάτο ήταν το Bios και στις 12
παραστάσεις (4 επιπλέον από τις
προγραμματισμένες) του έργου
“Από πρώτο χέρι ...” που σκηνοθέτη-
σε η Γεωργία Μαυραγάνη. Πρόκει-
ται για μια παράσταση αφιερωμένη
στην επίπονη παραγωγή και επεξερ-
γασία του καπνού, κυρίως στην πε-
ριοχή του Αγρινίου, μέσα από το
πρίσμα της καθημερινότητας των
απλών εργαζόμενων γυναικών στα
χωράφια και τα εργοστάσια.

Το έργο που πήρε παράταση για
άλλες 4 παραστάσεις (Πέμπτη με
Κυριακή 13-16/11) έδωσε την ευκαι-
ρία για σχολιασμό και άνοιξε την συ-
ζήτηση πάνω σε μια σειρά από ζητή-
ματα, τόσο στο πρακτικό επίπεδο
της επίτευξης της σκηνικής παρου-
σίασης του καθημερινού μόχθου,
μέσα από σκηνοθετικές επιλογές
όπως η χρήση της Αγρινιώτικης ντο-
πιολαλιάς, όσο και σε μεγαλύτερα
ζητήματα όπως οι αγώνες των κα-
πνεργατών, η θέση της γυναίκας
στην οικογένεια και στην παραγωγή,
η εκμετάλλευση των προσφύγων
πρώτα και αργότερα των μετανα-
στών, οι πολιτικές συνθήκες και κα-
ταστάσεις κάθε διαφορετικής περιό-
δου. 

“Η κόλα του καπνού, η σκόνη του
χωραφιού, το σκύψιμο για τόσες
πολλές ώρες, η αβάσταχτη μυρωδιά
που σε κάνει να λιποθυμάς, η αστα-
μάτητη έγνοια για τον καπνό που
τον προσέχεις “σαν μωρό”, αλλά και
η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώ-
πων, η χαρά του ενός για τον άλλο,
η αλληλοβοήθεια, όλα αυτά που τό-
σο εύγλωττα παρουσιάζονται στην
παράσταση είναι για εμάς που ερχό-
μαστε από καπνεργατικές και κα-
πνοπαραγωγικές οικογένειες βαθιά
ριζωμένες εμπειρίες. Μπορεί για
έναν κόσμο εδώ στην Αθήνα αυτά να
φαντάζουν μακρινά, όμως για εμάς
είναι πολύ κοντινές μνήμες”, σχολία-
σε η Ελεάννα που κατάγεται από το
Αγρίνιο. “Η επιλογή ωστόσο των
συντελεστών να δώσουν χώρο
στους μεγάλους πολιτικούς αγώνες
των εργατών στα καπνά, εκτός του
ότι μας επαναφέρει από το ανάλα-
φρο ρομαντικό φολκλόρ στην σκλη-
ρή πραγματικότητα της εργασίας,
δίνει την δυνατότητα της γενίκευ-
σης, της ταυτοποίησης κάθε εργα-
ζόμενου με την δική του σκληρή ερ-
γασιακή πραγματικότητα”.

Η παράσταση μετά την πολύ επι-
τυχημένη της παρουσία στην Αθήνα,
θα ανέβει για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στο Αγρίνιο όπου πέρσι είχε
κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία για ολό-
κληρη τη σεζόν.

Α
πό τους Βέλγους αριστερούς σκηνοθέ-
τες Ζαν-πιέρ και Λικ Νταρντέν έρχεται η
ταινία «Δυο ημέρες, μια νύχτα», που

βγαίνει στις αίθουσες στις 6 Νοέμβρη.

Η Σάντρα, εργαζόμενη μητέρα σε μια βιοτε-
χνία φωτοβολταϊκών ετοιμάζεται να επιστρέψει
στη δουλειά μετά από ένα διάστημα κλονισμού
και κατάθλιψης. Εν τω μεταξύ όμως, τα αφεντι-
κά και ο εργοδηγός έχουν συνειδητοποιήσει
ότι ο κύκλος παραγωγής με 17 εργάτες βγαίνει
και με 16, φτάνει να κάνουν υπερωρίες. Στή-
νουν στα γρήγορα μια ψηφοφορία με ερώτημα
αν θα πάρουν 1.000 ευρώ μπόνους ή αν θα επι-
στρέψει η Σάντρα στη δουλειά και φυσικά η
συντριπτική πλειοψηφία των εργατών επιλέγει
το μπόνους! Με τη βοήθεια των 2 συναδέλφων
της που δεν υπερψήφισαν την απόλυσή της, η
Σάντρα αποσπά τη δυνατότητα για μια δεύτερη
ψηφοφορία τη Δευτέρα το πρωί. Έχει δυο μέ-
ρες και μια νύχτα (ένα Σαββατοκύριακο) για να
τους μεταπείσει.

Έτσι ξεκινά ένας Γολγοθάς για τη Σάντρα
(και για τον θεατή). Ο φακός της κάμερας ακο-
λουθεί από πολύ κοντά την ηρωίδα να χτυπάει
κουδούνια πολυκατοικιών στα εργατικά προ-
άστια της Λιέγης, να «εισβάλλει» στα σπίτια
των συναδέλφων της και μάλιστα στην πιο «ιε-
ρή» στιγμή, αυτή της ξεκούρασης, για να επι-

χειρηματολογήσει μέσω διμερούς διαλόγου
(και όχι μέσω μιας συλλογικής συνέλευσης),
για ποιό λόγο το δικό της δικαίωμα στη δου-
λειά μετράει παραπάνω από τις σπουδές των
παιδιών τους, το στεγαστικό τους δάνειο, την
ανακαίνιση του διαμερίσματός τους κλπ.

Βασανιστική

Η διαδικασία είναι βασανιστική και αμήχανη:
Βήχας, αναίτιος ιδρώτας και αφυδάτωση,
ανάγκη για ηρεμιστικά χάπια, η Σάντρα αισθά-
νεται ότι προκαλεί τον οίκτο και διαρκώς θέλει
να τα παρατήσει. Έχει να παλέψει με τη φοβε-
ρή λειτουργία του συστήματος να κάνει τον
απλό εργάτη να αισθάνεται αδύναμος, μη απο-
δοτικός, εν τέλει περιττός, άχρηστος. Όμως
συνεχίζει χάρη στην υποστήριξη των δύο συνα-
δέλφων και του συντρόφου της αλλά και γιατί
σιγά-σιγά οι προσπάθειές της αρχίζουν να απο-
δίδουν.

Η ταινία είναι πανόραμα των διαφορετικών
συνειδήσεων μέσα στην εργατική τάξη. Από τα
πιο καθυστερημένα κομμάτια, τραμπούκους,
κυνικούς που κοιτούν την πάρτη τους, ανθρώ-
πους που διστάζουν, ντρέπονται, φοβούνται,
εργάτες και εργάτριες που αλλάζουν, που επα-
νεξετάζουν τη ζωή τους και στην πορεία μετα-
πείθουν κι άλλους, αλλά και πάλι ανησυχούν.

«Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι;» «Τι θα απογίνω
εγώ όταν λήξει η σύμβασή μου;». Έτσι ακριβώς
-λειτουργεί το σύστημα: Το διαίρει και βασί-
λευε απέναντι στη συλλογική δράση είναι
πραγματικά ζητήματα που βάζει η ζωή μέσα
στον καπιταλισμό και δεν υπάρχουν εύκολες
απαντήσεις, αλλά η διαλεκτική πάλη για να αλ-
λάξεις την κατάσταση και τον εαυτό σου. Στο
φινάλε αυτό είναι το τελικό κεκτημένο για τη
Σάντρα και για μας που παρακολουθήσαμε μιά-
μιση ώρα κυριολεκτικά σε αναμμένα κάρβουνα,
διερωτώμενοι «Πού είναι ο συνδικαλισμός; Πού
είναι το εργατικό δίκαιο;». 

Το σινεμά των αδελφών Νταρντέν έχει αυτή
την αρετή: Δεν αφήνει τον θεατή σε χλωρό
κλαρί, τον ταρακουνάει συνεχώς. Χωρίς ωραι-
οποιήσεις, χωρίς μελοδραματισμό θέτει μικρά
και μεγάλα ερωτήματα μέσα στις πιο δύσκολες
καταστάσεις. Από την αντιρατσιστική «Υπόσχε-
ση» μέχρι το «Παιδί», τη «Ροζετα», «Το παιδί με
το ποδήλατο», επιμένουν να προκαλούν, να
επαναφέρουν τη σύγκρουση του προσωπικού
με το πολιτικό, χωρίς να χάνουν την ταξική
τους οπτική. Με το «Δυο ημέρες, μια νύχτα» δί-
νουν μια ταινία που αξίζει να δει και να συζητή-
σει όλος ο κόσμος που παλεύει για ν’αλλάξει η
εργατική τάξη και ο κόσμος!

Δήμητρα Κυρίλλου

Μ
ια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις πολιτι-
κής εικαστικής δημιουργίας άνοιξε την
Τετάρτη 29 Οκτώβρη στα Παλιά Κρατη-

τήρια του Διοικητήριου του ΕΑΤ-ΕΣΑ, νυν Κέν-
τρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, (Πρώην Πάρκο
Ελευθερίας, Μετρό Μέγαρο Μουσικής) στα εγ-
καίνια του δεύτερου τμήματος της μεγάλης
διοργάνωσης του Επιμελητήριου Εικαστικών Τε-
χνών με θέμα “Εικαστικές Τέχνες και Αντίστα-
ση”.

Με εικαστικές δημιουργίες -οι περισσότερες
από αυτές σημαντικής καλλιτεχνικής αξίας- που
ξεκινάνε από την περίοδο της μεταξικής δικτα-
τορίας, εστιάζουν στην αντίσταση και τον εμφύ-
λιο και φτάνουν μέχρι το τέλος της δικτατορίας
των συνταγματαρχών, από δεκάδες καλλιτέχνες
που συμμετείχαν ενεργά στα κινήματα και την
πολιτική δράση. Η έκθεση αποτελεί ένα πανόρα-
μα της “πολιτικά σκεπτόμενης και δρώσας τέ-
χνης” στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, όπως πα-
ρουσιάζεται και στο ολοκληρωμένο λεύκωμα
της έκθεσης που διανέμεται δωρεάν. 

Η δρώσα τέχνη μέσα από τα έντυπα και τις
αφίσες, η χαρακτική ως τεχνοτροπία για πιο εύ-
κολη και γρήγορη αναπαραγωγή των έργων, τα
συνολικότερα μηνύματα του αγώνα και της πά-
λης για μια άλλη κοινωνία και της ελπίδας ακό-
μα και μέσα στις πιο σκοτεινές και δύσκολες πε-
ριόδους, αποτελούν ψηφίδες που συνθέτουν
αυτό το μεγάλο εικαστικό γεγονός.

Από την δημιουργία του ΕΑΜ καλλιτεχνών το
'43 κάτω από την καθοδήγηση της Ηλέκτρας
Αποστόλου, μέχρι την ενεργό συμμετοχή ολό-
κληρης της ΑΣΚΤ που γίνεται το προπύργιο της
αντιστασιακής δράσης και στην οποία το 1943

δημιουργείται το Συνεργείο Νεολαίας με κύρια
ευθύνη για τα παράνομα έντυπα και την εικονο-
γράφηση των εφημερίδων τοίχου, τα παραδείγ-
ματα ενεργής πολιτικής δράσης των καλλιτε-
χνών εμπνέουν. 

Καθημερινά γίνονται προβολές ντοκουμέντων
και ταινιών σχετικά με την ιστορική περίοδο «Δι-
κτατορία Μεταξά, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύ-

λιος, Τόποι εξορίας ως το 1967»
από σημαντικούς δημιουργούς
όπως ο Τάσος Λέρτας, ο Φώτος
Λαμπρινός, ο Κυριάκος Μαυρο-
πάνος, η Αλίντα Δημητρίου, κ.ά.
Μεταξύ αυτών προβάλλεται και
το ντοκιμαντέρ “Νέος Παρθενώ-
νας” της ομάδας των “4” (Χρονό-
πουλος Κώστας, Σκρουμπέλος
Θανάσης, Χρυσοβιτσιάνος Γιώρ-
γος, Ζάχος Σπύρος). Παράλληλα
συνεχίζεται και η έκθεση σύγ-
χρονης δημιουργίας με θέμα
“Αντίσταση Τώρα” με την συμμε-
τοχή πάνω από 150 δημιουργών
μελών του Εικαστικού Επιμελητη-
ρίου.

Κυριάκος Μπάνος

INFO

► “Εικαστικές Τέχνες 
και Αντίσταση” 
29/10 μέχρι 30/11
Τρίτη-Σάββατο: 10πμ-8μμ, Κυρια-
κή: 10πμ-2μμ
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων,
(Πρώην Πάρκο Ελευθερίας, Με-

τρό 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).

«Από 
πρώτο χέρι»

ΘΕΑΤΡΟ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «Δυο ημέρες, μια νύχτα»

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Δρώσα τέχνη

Χαρακτικό του Τάκη Μάρθα
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Σ
τις 26 Οκτώβρη έγιναν κοινοβουλευτικές
εκλογές στην Ουκρανία. Το «Μπλοκ Πέ-
τρο Ποροσένκο» θα έχει 132 έδρες στο

νέο κοινοβούλιο και το «Λαϊκό Μέτωπο» του
Γιατσενούκ, σημερινού πρωθυπουργού, θα
έχει 82. 

Το εκλογικό σύστημα είναι μεικτό. Οι κομμα-
τικοί συνδυασμοί, όσοι περνάνε το 5%, εκλέ-
γουν τους μισούς βουλευτές με απλή αναλογι-
κή. Οι άλλοι μισοί εκλέγονται σε μονοεδρικές
περιφέρειες κι είναι τυπικά ανεξάρτητοι. Με
αυτόν τον τρόπο το κόμμα που στηρίζει τον
πρόεδρο Ποροσένκο πήρε τόσες έδρες παρό-
λο που ουσιαστικά ισοψήφησε με το «Λαϊκό
Μέτωπο» (21.83% και 22.14% αντίστοιχα). 

Οι ονομασίες των κομμάτων δεν πρέπει να
μας μπερδεύουν. Το «μπλοκ» του προέδρου,
είναι στην ουσία μια συνένωση του προσωπι-
κού κόμματος του «βασιλιά της σοκολάτας»
Ποροσένκο με το UDAR του Κλίτσκο. Και βέ-
βαια το «Λαϊκό Μέτωπο» δεν έχει καμιά σχέση
με  την Αριστερά. Ο Γιατσενούκ τα έσπασε με
το πρώην κόμμα του, το «Πατρίδα» της Τιμο-
σένκο, και έφτιαξε το δικό του νεοφιλελεύθε-
ρο και πολεμοκάπηλο κόμμα. Το πιθανότερο
είναι ότι η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί θα

στηρίζεται σε αυτά τα δυο κόμματα και στη
συμπολίτευση ίσως συμμετάσχει και το κόμμα
«Αυτάρκεια» που ήρθε τρίτο. 

Οι φασίστες του «Σβόμποντα» και του «Δεξι-
ού Τομέα» καταποντίστηκαν στις εκλογές. Πή-
ραν 4.7% και 1.8% αντίστοιχα. Θα εκπροσω-
πούνται στο κοινοβούλιο, με 7 έδρες συνολικά,
από μονοεδρικές περιφέρειες. Οι φασίστες δεν
κέρδισαν από την πολιτική και οικονομική κρί-
ση το ρόλο τους στο Μαϊντάν και μετά στα
«εθελοντικά τάγματα» που πολέμησαν στην
ανατολική Ουκρανία. Η εθνικιστική ψήφος συγ-
κεντρώθηκε στα δυο μεγάλα κόμματα και στο
Ριζοσπαστικό Κόμμα του δημαγωγού Λιάσκο. 

Οι δυτικές κυβερνήσεις καλωσόρισαν τα
αποτελέσματα των εκλογών ως θρίαμβο της
δημοκρατίας και βήμα στην σταθεροποίηση
στην Ουκρανία. Η πραγματικότητα είναι πολύ
διαφορετική από αυτές τις θριαμβολογίες. Στο
Κίεβο θα σχηματιστεί μια δεξιά κυβέρνηση ολι-
γαρχών και νεοφιλελεύθερων με αδύναμη κοι-

νωνική νομιμοποίηση. 
Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν 51% περίπου,

πεσμένη σε σχέση με το 58% του 2012. Το
«Μπλοκ της Αντιπολίτευσης», ο διάδοχος του
«Κόμματος των Περιφερειών» του ανατραπέντος
προέδρου Γιανουκόβιτς, μπορεί να πήρε μόνο
9.4% των ψήφων αλλά η δύναμή του συγκεντρώ-
νεται σχεδόν αποκλειστικά στην νότια και ανατο-
λική Ουκρανία. Το ίδιο ισχύει για το Κομμουνιστι-
κό Κόμμα Ουκρανίας που πήρε 3.8% έστω κι αν
δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτές.  

Όμως, η εχθρότητα του πληθυσμού της
ανατολικής Ουκρανίας δεν θα είναι το μόνο
της πρόβλημα. Η κοινωνική δυσαρέσκεια αυ-
ξάνεται και στην κεντρική και δυτική Ουκρανία. 

Η νέα κυβέρνηση θα έχει μπροστά της τις
συμπληγάδες της κατάρρευσης της οικονο-
μίας και των εκβιασμών του ΔΝΤ και της Ρω-
σίας. Πρέπει από τη μια να εφαρμόσει τα
σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβάλλει το ΔΝΤ
για να δώσει δάνεια και από την άλλη να βρει

άμεσα 2.2 δις δολάρια για να πληρώσει την
Γκαζπρόμ, την ρωσική κρατική εταιρεία φυσι-
κού αερίου. Αυτό προβλέπει η πρόσφατη συμ-
φωνία ανάμεσα σε Ουκρανία, Γκαζπρόμ και ΕΕ
για την επανέναρξη της παροχής φυσικού αε-
ρίου που είχε διακόψει η Ρωσία από τον Ιούνη.

Την ίδια στιγμή, η εκεχειρία στις περιοχές
του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ που ελέγ-
χουν οι λεγόμενες «Λαϊκές Δημοκρατίες» της
«Νοβοροσίας» κρέμεται από μια κλωστή, με
καθημερινές ανταλλαγές πυρών και νεκρούς.
Στις 2 Νοέμβρη θα έκαναν τις δικές τους εκλο-
γές. Ο Ποροσένκο με την στήριξη της Δύσης
καταγγέλλει την «πρόκληση των τρομοκρα-
τών» κι η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρί-
σει τα αποτελέσματά τους, που σημαίνει μια
έμμεση πλην σαφή διπλωματική αναγνώριση
της «Νοβοροσίας». 

Η διέξοδος από την κρίση που διαλύει την
Ουκρανία δεν θα έρθει ούτε από την ισχυρο-
ποίηση της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του
Κιέβου ούτε από την «Νοβοροσία». Θα έρθει
από τον ενωμένο αγώνα των εργατών ενάντια
στους ολιγάρχες καπιταλιστές και τους ιμπε-
ριαλιστές, των ΕΕ-ΗΠΑ και Ρωσίας.

Λέανδρος Μπόλαρης

K
λιμακώνονται βδομάδα την
βδομάδα οι πιέσεις προς τους
Κούρδους να ενταχθούν στην

συμμαχία «των προθύμων» του Ομ-
πάμα, προκειμένου ο αμερικάνικος
ιμπεριαλισμός να εξασφαλίσει τον
χαμένο του έλεγχο στην Μέση Ανα-
τολή.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την πο-
λιορκία του Κομπάνι από το Ισλαμι-
κό Κράτος προκειμένου να σπρώ-
ξουν τα πράγματα προς αυτήν την
κατεύθυνση. Οι ίδιοι που έσπειραν
το μίσος ανάμεσα σε σουνίτες και
σιίτες στο Ιράκ (δημιουργώντας το
γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθεί
το Ισλαμικό Κράτος, παρουσιάζον-
τας τον εαυτό του ως προστάτη των
σουνιτών), τώρα  θέλουν να «σώ-
σουν» και τους Κούρδους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση το ρόλο
του μεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ
και τους Κούρδους μαχητές στην
Συρία έχει αναλάβει ο Μπαρζανί,
πρόεδρος του περιφερειακού κοινο-
βουλίου των Κούρδων του Ιράκ, η
κυβέρνηση του οποίου συνεργάζε-
ται ανοιχτά με τις ΗΠΑ. «Συνηθίζαμε
να λέμε ότι οι Κούρδοι δεν έχουν άλ-
λους φίλους από τα βουνά. Αλλά αυ-
τό δεν ακούγεται πλέον αληθινό» εί-
χε δηλώσει χαρακτηριστικά από τον
Αύγουστο ο dr. Fuad Hussein, πρό-
εδρος του υπουργικού συμβουλίου
της περιφερειακής κυβέρνησης των
Κούρδων στο Ιράκ.

Την προηγούμενη βδομάδα η
Τουρκία επέτρεψε την διέλευση των
Πεσμεργκά του Μπαρζανί από το
έδαφός της προς το Κομπάνι, μετά
από αίτημα του τελευταίου. Στο με-
ταξύ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του

Νικόλα Ζηργάνου (ΕφΣυν 23/10/14):
«Οι υπερασπιστές της πόλης με

αναπτερωμένο ηθικό και εφοδιασμέ-
νοι από τα αμερικανικά C130, που
έριξαν προχθές 27 τόνους στρατιω-
τικής και φαρμακευτικής βοήθειας,
δεσμεύτηκαν απέναντι στην Ουάσιγ-
κτον ότι δεν θα σταματήσουν στην
ανακατάληψη των κουρδικών εδα-
φών που έχουν υπό την κατοχή τους
οι τζιχαντιστές, αλλά θα ενταχθούν
στη συμμαχία ενάντια στο Ισλαμικό
Κράτος. Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν
χθες ότι εκπρόσωπος του κόμματος
Δημοκρατικής Ένωσης των Κούρ-
δων της Συρίας, (PYD), το οποίο δια-
τηρεί στενούς δεσμούς με το Εργα-
τικό κόμμα του Κουρδιστάν (PKK)
και είναι χαρακτηρισμένο από την

Άγκυρα ως «τρομοκρατική» οργάνω-
ση, μετέχει στο κέντρο επιχειρήσε-
ων της διεθνούς συμμαχίας, από
όπου συντονίζεται η στρατιωτική
δράση κατά του Ισλαμικού Κράτους,
στο Ιράκ και τη Συρία…

Συνομιλίες

Οι συνομιλίες των Σύρων Κούρδων
με τους Αμερικανούς έχουν αρχίσει
με μυστικότητα εδώ και δύο εβδομά-
δες, με τον ηγέτη του PYD, Σαλέχ
Μουσλίμ να συναντά στο Παρίσι στις
12 Οκτωβρίου, τον Αμερικανό ειδικό
απεσταλμένο για τη Συρία, Ντάνιελ
Ρούμπινσταϊν, λίγες ημέρες μετά την
άρνηση της Τουρκίας να συνδράμει
τους Κούρδους στο Κομπάνι. Ο
Μουσλίμ συναντήθηκε στις 18 Οκτω-

βρίου και με τον αναπληρωτή σύμ-
βουλο εθνικής ασφαλείας του προ-
έδρου Ομπάμα, Τόνι Μπλάινκεν, στο
Ντοχούκ του Ιρακινού Κουρδιστάν,
όπου και συμφωνήθηκε η αμερικανι-
κή βοήθεια στο Κομπάνι και η δέ-
σμευση των Κούρδων στον αγώνα
κατά του Ισλαμικού Κράτους… Στο
πλευρό των Κούρδων τάχθηκε και η
Δαμασκός…»

H πίεση για συνεργασία με τις
ΗΠΑ μοιάζει να περνάει και στο ίδιο
το PKK όπως φαίνεται από τα όσα
λέει στην συνέντευξη που έδωσε την
Δευτέρα 3 Νοέμβρη ο Τζεμίλ Μπα-
γίκ, ηγέτης της πολιτικής πτέρυγας
του PKK και ένας εκ των ιδρυτών
του που παραμένει ελεύθερος, στην
αυστριακή εφημερίδα Der Standard.

Ο Μπαγίκ προτείνει ειρήνευση και
πολιτική λύση με το τουρκικό κρά-
τος με μεσολαβητή τις ΗΠΑ: 

«Δεν μπορεί να υπάρξει λύση με
πόλεμο, κατά συνέπεια πρέπει να
υπάρξει μία πολιτική λύση [ανάμεσα
στο PKK και την Τουρκία]. Έχουμε
φθάσει στο σημείο που πρέπει να
υπάρξει δραστηριοποίηση. Για τον
λόγο αυτόν προτείνουμε μία τρίτη
δύναμη να αναλάβει τον ρόλο του
παρατηρητή στη διαδικασία αυτή.
Αυτός μπορεί να είναι οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Μπορεί επίσης να είναι
μία διεθνής αντιπροσωπεία. Χρειαζό-
μαστε ένα μεσολαβητή, χρειαζόμα-
στε παρατηρητές. Και εμείς θα δεχό-
μασταν και τους Αμερικανούς. Κατά
την γνώμη μας, τα πράγματα κινούν-
ται προς αυτήν την κατεύθυνση».

Στην ερώτηση αν «υπάρχει άμεση
συνεργασία ανάμεσα στους Αμερι-
κάνους και το YPG» (τo ένοπλο τμή-
μα του PΥD) ο Μπαγίκ απαντά: «Nαι
αυτή υπάρχει, οι Αμερικάνοι έχουν
δώσει ακόμα και όπλα». (Σύμφωνα
με το in.gr που αναπαρήγαγε την εί-
δηση η αυστριακή εφημερίδα Der
Standard πήρε την συνέντευξη σε
μυστική τοποθεσία στο Ιράκ, κοντά
στα σύνορα με το Ιράν). 

Ο αγώνας των Κούρδων χρειάζε-
ται την συμπαράσταση του αντιπο-
λεμικού κινήματος για να μην στρα-
φεί στην κατεύθυνση της συνεργα-
σίας με τον αμερικάνικο ιμπεριαλι-
σμό. Η συνεργασία με  τις ΗΠΑ δεν
πρόκειται να σημάνει απελευθέρω-
ση ούτε για τους Κούρδους ούτε για
τους υπόλοιπους πληθυσμούς στην
ευρύτερη περιοχή.

Γιώργος Πίττας

Αμερικάνικες πιέσεις πάνω στους Κούρδους

ΟΥΚΡΑΝΙΑ Οι εκλογές δεν
έφεραν “σταθερότητα”

Διαδήλωση στο Ντιαρμπακίρ Σάββατο 1η Νοέμβρη
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εργατικη αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11
καφέ στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο 1973
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Στέκι (Βάρναλη 66) 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ:
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 καφέ «3 λαλούν» 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερί-
δας
Ομιλήτρια: Στέλλα Σαμούχου

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Δημαρχείο 7μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 
αίθ. «Εκτός των τειχών» 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλήτρια: Ράνια Bέλλα

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 καφέ Ερνέστο 6μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 καφέ Quiz 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Σπύρος Μιχαήλ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 καφέ Μαγαζί 8μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 κυλικείο Δημαρχείου 7μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και 
η γέννηση 
της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Τάσος Πέππας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 EPT-OPEN 7.30μμ
Ο Λένιν για την αυτοδιάθεση των λαών
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Στοά Σάρκα
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για
το σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11
καφέ Έχουμε και Λέμε 7μμ
Εργατική αντίσταση
και αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Στέλλα Φραγκιαδουλάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η σοσιαλδημοκρατία πριν το 1914 
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

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

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/11 καφέ Poeta 7μμ
Η παρισινή κομμούνα
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 
Στέκι πολιτιστικών ομάδων 
Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η αναγκαιότητα 
του επαναστατικού κόμματος
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ, η φλόγα και
το ξίφος της επανάστασης
Ομιλήτρια: Ευγενία Ποντικού

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 καφέ El Viaje 6.30μμ
Aντιπολεμικό κίνημα ενάντια
στις επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 Everest (Καραβάκια) 7μμ
Η οργάνωση της παρέμβασης μας 
στο Πέραμα
Ομιλήτρια: Μαρία Μανωλά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Πολυτεχνείο και επαναστατική αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ένας χρόνος από την εισβολή 
των ΜΑΤ στην ΕΡΤ
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΞΑΝΘΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 6/11 καφέ Βυζάντιο 6.30μμ
Τρότσκι: Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ
• ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ Βυζάντιο 6.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

7.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11
καφέ Έχουμε και Λέμε 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν 
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 Στέκι Δράση
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Τι είναι η αλλοτρίωση
Ομιλητής: Κώστας Φοινινής

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 Δημαρχείο 8μμ
Π. Πουλιόπουλος: Δημοκρατική
ή σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 6/11 καφέ Blue 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Λευτέρης Τενεκίδης

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11 Θόλος 8μμ
Ουκρανία: η σύγκρουση 
δυο ιμπεριαλισμών
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 πλ. Αγ. Νικολάος 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/11 καφέ Κούνια 
(Θεμιστοκλέους 43) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Νασρουντίντ Μανσόρι

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 13/11 πλ. Αγ. Ελευθέριος
7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Ευτυχία Αγγελή

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 13/11 
γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

Στις σχολές

ΦΛΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11  εντευκτήριο 12μ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΟΠΕ
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11 κυλικείο 1μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
Κόμμα, Συνδικάτα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή
•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11 κυλικείο 1μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΦΜΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11 κυλικείο χημικού 3μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

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 6/11
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Βερόπουλος 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μαντζαγριωτάκη & Θησέως 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Αμπελοκήπων
11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης
12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλατεία 12πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζοδρομος Χαϊμαντά 12.30μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΒΟΛΟΣ Άγιος Νικόλαος 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Ολγα 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11.30πμ

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

Στις σχολές

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

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

ΦΜΣ
ΠΕΜΠΤΗ 13/11, 1μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ
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Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Έλλη Πανταζοπούλου, 
Γιώργος Πίττας
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STOP στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή
STOP στην ελληνική συμμετοχή
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
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11 Νέα Φιλοσοφική
Σχολή 4μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11 Πνευματικό Κέντρο 
Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Κοινωνικός χώρος (Κολοκο-
τρώνη 32Α) 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

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. Δημοτικού
Συμβουλίου 6.30μμ (πλατεία Ν.
Σμύρνης – πάνω από τα Goody’s) 
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 
Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
N. Iωνίας - 
Ν Φιλαδέλφειας - 
Μεταμόρφωσης

εκδήλωση: 
Ανατροπή! Όχι υποταγή 
σε τρόϊκα και αφεντικά

ΠΕΜΠΤΗ 13/11, 7μμ 
Πνευματικό Κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας

Ομιλητές: 
Γιάννης Αγγελόπουλος, 
Aντώνης Δραγανίγος, 
Χρήστος Τουλιάτος



Ποια είναι η επίθεση που οργα-

νώνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνη-

ση στην Παιδεία;

Από το νόμο της Διαμαντοπού-
λου 4009 που ψηφίστηκε το 2011
ξεκίνησε μια επίθεση στο δημό-
σιο πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι
μετά την περσινή επίθεση στο
προσωπικό διοικητικής και τεχνι-
κής υποστήριξης των πανεπιστη-
μίων, που αποδυνάμωσε την υπο-
στήριξη της εκπαίδευσης, η κυ-
βέρνηση έχει βάλει μπροστά να
υλοποιήσει το νόμο σε όλες τις
διαστάσεις. Σε αυτό το παιχνίδι
υπονόμευσης του πανεπιστημίου
και του δημόσιου χαρακτήρα
του, έχουν μπει και οι καινούριες
πρυτανικές αρχές, οι οποίες
έχουν εκλεγεί με τις διατάξεις
του νόμου και αποκλείουν όλη
την πανεπιστημιακή κοινότητα
από τα Συμβούλια Διοίκησης. 

Τα ζητήματα που προκύπτουν
αυτή την περίοδο είναι οι διαγρα-
φές των φοιτητών, η υπονόμευση
γενικότερα αυτού που όλα τα
προηγούμενα χρόνια γνωρίζαμε
ως φοιτητική μέριμνα και των πα-
ροχών που δίνονταν για να μπο-
ρούν οι φοιτητές να σπουδά-
σουν. 

Στο πανεπιστήμιο της Αθήνας,
συγκεκριμένα, ο πρύτανης για να
αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις
των φοιτητών και των εργαζομέ-
νων, έβγαλε το πλέον αυταρχικό
του πρόσωπο. 

Με αφορμή μια κινητοποίηση
δυο φοιτητικών συλλόγων, κλεί-
δωσε το κεντρικό κτίριο του πα-
νεπιστημίου. Κλείδωσε τους ερ-
γαζόμενους μέσα, από την προ-
σέλευση μέχρι την αποχώρησή
τους και δεν έδινε σε κανέναν τη
δυνατότητα να μπει. Αυτό αντι-
στοιχεί σε ένα μοντέλο που
υπάρχει στο μυαλό του κ. Φορ-
τσάκη και των κυβερνώντων,
στην ουσία ένα πανεπιστήμιο
αποξενωμένο από την κοινωνία.
Να το καταργήσει από δημόσιο
χώρο επικοινωνίας των ανθρώ-
πων, με το πανεπιστήμιο, με τις
ιδέες του, με τις αντιλήψεις του. 

Η αντίδραση των φοιτητών αλ-
λά και των εργαζομένων ήταν δυ-
ναμική και αυτό το κλείσιμο για
μια βδομάδα, καταφέραμε να το
ακυρώσουμε. Έτσι αναγκάσαμε
τον κ. Φορτσάκη να αναδιπλωθεί.
Δεν φαίνεται όμως να παραιτείται
από τα σχέδιά του να επιβάλλει
στο ίδρυμα τις αντιλήψεις του και
να υπηρετήσει την κυβερνητική
πολιτική. Γι’ αυτό συνεχίζει, όπως
είδαμε και την Πέμπτη 30 Οκτώ-
βρη, στη συνεδρίαση της Συγ-
κλήτου. Εκεί προσπάθησε να
απομονώσει το συλλογικό όργα-
νο του πανεπιστημίου, τη Σύγ-
κλητο, από τα υπόλοιπα κομμά-
τια της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας. 

Ο πρύτανης θέλει ένα πανεπι-

στήμιο που οι φοιτητές να μη μι-
λούν, να μη διεκδικούν. Το ίδιο κι
οι εργαζόμενοι. Να μην κινητο-
ποιούνται, να μην απεργούν, να
μη διεκδικούν αυτά που θέλουν. 

Εμείς από την πλευρά μας, ο
Σύλλογός μας, συμπορευόμαστε
με τους φοιτητές. Συμπορευόμα-
στε γιατί κατανοούμε τις αγωνίες
τους και τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν και δε θέλουμε σε
καμία περίπτωση να μπουν φραγ-
μοί στη μόρφωση της σπουδά-
ζουσας νεολαίας. Δεν θέλουμε
να σπουδάζουν σε ένα περιβάλ-
λον που δε θα μπορούν να σκέ-

φτονται, να αναπτύσσουν την
κριτική σκέψη, να αμφισβητούν
τα κακώς κείμενα της κοινωνίας
και του συστήματος στο οποίο
ζούμε. 

Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε
αυτό τον αγώνα. Να αποκρού-
σουμε τα σχέδια της κυβέρνησης
αλλά και των ιθυνόντων που θέ-
λουν πραγματικά να οδηγήσουν
το πανεπιστήμιο σε κατάρρευση
και να το μεταλλάξουν σε μια
ανώνυμη επιχείρηση, ανοιχτή
στις ορέξεις των δυνάμεων της
κερδοσκοπίας.

Έχουμε μπροστά μας την πα-
νελλαδική κινητοποίηση στις 6
του Νοέμβρη, που έχουν προκη-
ρύξει οι φοιτητικοί σύλλογοι.
Εμείς θα έχουμε απεργιακή κινη-
τοποίηση εκείνη την ημέρα και
επιδιώκουμε την ίδια στάση να
κρατήσει και η ομοσπονδία μας.
Επίσης θα προσπαθήσουμε να
συνεργαστούμε με τους άλλους
φορείς της εκπαίδευσης, την ΟΛ-
ΜΕ και τη ΔΟΕ, να κάνουμε μια
κοινή προσπάθεια για να έρθουν
στο επίκεντρο τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει συνολικά η δη-
μόσια εκπαίδευση. Γιατί η επίθε-
ση δεν είναι μόνο στην τριτοβάθ-
μια, αλλά είναι συνολικά στη δη-
μόσια εκπαίδευση. Στα σχολεία,
γίνεται η επίθεση στα Λύκεια που
στόχο έχει να βάλει φραγμούς
στη μόρφωση της νεολαίας. 

Ελπίζουμε σε μια μεγάλη κινη-
τοποίηση με τους μαθητές, τους
φοιτητές, τους δασκάλους και
τους καθηγητές. Θα επιδιώξουμε

να πάρει ευρύτερα χαρακτηριστι-
κά. Να στηριχθεί από το εργατι-
κό κίνημα. Το ζήτημα της εκπαί-
δευσης, να ταρακουνήσει τα θε-
μέλια του μνημονιακού καθεστώ-
τος. Επίσης έχουμε μπροστά μας
το τριήμερο της επετείου της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Όχι μόνο είναι επίκαιρα τα διδάγ-
ματα και τα συνθήματα του Πο-
λυτεχνείου, αλλά είναι αναγκαίο
η φετινή επέτειος να πάρει χαρα-
κτηριστικά όπως και τότε. Αμφι-
σβήτηση του καθεστώτος. Να
μπουν τα θεμέλια για την ανα-
τροπή αυτής της κυβέρνησης και
των μνημονιακών πολιτικών, που
επιδεινώνουν τη θέση των πολι-
τών, ιδιαίτερα τη νεολαία και την
καθιστούν μια γενιά που διακατέ-
χεται από το συναίσθημα της
«χαμένης γενιάς» και στρέφει το
βλέμμα της στο εξωτερικό και τη
μετανάστευση για να επιβιώσει.
Κατά τη γνώμη μου είναι ένα έγ-
κλημα σε βάρος της ελληνικής
κοινωνίας και του μέλλοντός της,
να μεταναστεύουν σήμερα οι νέ-
οι επιστήμονες. 

Πέρυσι οι διοικητικοί των πανεπι-

στημίων δώσατε έναν πολύμηνο

αγώνα ενάντια στις διαθεσιμότη-

τες και τις απολύσεις. Εκεί οι φοι-

τητικοί σύλλογοι βρέθηκαν στο

πλευρό σας από την αρχή σαν

συμπαραστάτες. Ήταν αυτό το μέ-

τωπο που δημιούργησε τον τωρι-

νό συντονισμό στις σχολές;       

Το τελευταίο τετράμηνο του

2013 έγινε στα πανεπιστήμια μια
μεγάλη κινητοποίηση η οποία
διήρκησε 97 μέρες. Αυτή η κινη-
τοποίηση ξεκίνησε ενάντια στις
διαθεσιμότητες και τις απολύ-
σεις. Όμως στη διάρκεια πήρε
συνολικότερα χαρακτηριστικά.
Υπερασπιζόμασταν τις δουλειές
μας, το δημόσιο πανεπιστήμιο,
και ήρθαμε σε ευθεία σύγκρουση
με την πιο ακραία μορφή της
μνημονιακής κυβέρνησης, που
ήταν ο αυταρχισμός. 

Εκεί οικοδομήσαμε τα πρώτα
στοιχεία συνεργασίας και συμπό-
ρευσης με το φοιτητικό κίνημα
αλλά και με άλλους φορείς. Δημι-
ουργήσαμε μια παρακαταθήκη
και σαν τέτοια θέλουμε σήμερα
να τη συνεχίσουμε. Την προσπά-
θεια όλα τα τμήματα της πανεπι-
στημιακής κοινότητας να συμπο-
ρευτούν, να βρούμε το νήμα σύν-
δεσης με τα υπόλοιπα κομμάτια
της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Να μην περάσουν τα σχέδια της
κυβέρνησης για υπονόμευση της
δημόσιας εκπαίδευσης συνολικά
και να βάλουμε κι εμείς ένα λιθα-
ράκι στην ανατροπή αυτού που
ζούμε. Που οδηγεί στην κατα-
στροφή των ζωών μας και ιδιαίτε-
ρα των ονείρων και των ελπίδων
της νεολαίας. 

Μια μέρα μετά τα πανεκπαιδευτι-

κά συλλαλητήρια, στις 7 Νοέμ-

βρη γίνεται κινητοποίηση στην

ΕΡΤ για τον ένα χρόνο από την ει-

σβολή των ΜΑΤ στο Ραδιομέγα-

ρο. Ο Σύλλογός σας καλεί με

απόφασή του και εκεί, στην

Αγ.Παρασκευή στις 6 το απόγευ-

μα.

Η 7 Νοέμβρη του 2013, ήταν
η μέρα που η κυβέρνηση απο-
φάσισε ότι την πολιτική του
μαύρου στην ενημέρωση, θα
την επιβάλλει και με τα ΜΑΤ. Και
μ’αυτή την έννοια, επειδή κι
εμείς έχουμε δεχτεί τον αυταρ-
χισμό στον αγώνα μας, θα είμα-
στε στην κινητοποίηση. Για να
μην περάσει το μαύρο στην ενη-
μέρωση. Γιατί στα μέτωπα που
ανοίγονται σε κάθε μέρος, σε
κάθε χώρο, πρέπει να βρούμε
ένα νήμα σύνδεσης. 

Για να έχουμε το τελικό απο-
τέλεσμα. Αυτό που θα αντιμετω-
πίσει τις πολιτικές του αυταρχι-
σμού, της λιτότητας, της ανερ-
γίας, είναι η ανατροπή αυτής
της κυβέρνησης. Και κάθε κοι-
νωνικός αγώνας που υπερβαίνει
τα όριά του και συνδέεται με
τους κοινωνικούς αγώνες που
συμβαίνουν σε κάθε γωνιά της
χώρας, είναι ο πιο σημαντικός
παράγοντας για να φύγει αυτή
η κυβέρνηση και να έρθουν κα-
λύτερες μέρες για τους εργαζό-
μενους και τη νεολαία.

Συνέντευξη Νο 1146, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

O Ζαχαρίας Τριγάζης,

πρόεδρος συλλόγου

Διοικητικού

Προσωπικού ΕΚΠΑ,

μιλάει στην Έλλη

Πανταζοπούλου

Να σώσουμε την Παιδεία



Νέο βιβλίοσελ. 18, Νο 1146
εργατικη αλληλεγγυη 

Α
πό την περασμένη άνοιξη
στην Ουκρανία είναι σε εξέ-
λιξη μια τραγωδία. Η χώρα

σπαράζεται από έναν πόλεμο που
έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες χι-
λιάδες πρόσφυγες και χιλιάδες νε-
κρούς και τραυματίες. Η οικονομία
της είναι βυθισμένη στο χάος. Στη
φτώχεια και τη δυστυχία που εντεί-
νονται κάτω από τους οικονομικούς
εκβιασμούς ΔΝΤ-ΕΕ και Ρωσίας, θα
προστεθεί η απειλή ενός παγωμέ-
νου χειμώνα, σε ανατολή και δύση.

Το βιβλίο του Λέανδρου Μπόλα-
ρη, που μόλις κυκλοφόρησε από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, είναι μια
προσπάθεια να απαντηθούν μια σει-
ρά κρίσιμα ζητήματα που προκύ-
πτουν για την Αριστερά: «Πώς
έφτασε μια ευρωπαϊκή χώρα στις
αρχές του 21ου αιώνα να σπαράσ-
σεται από μια τέτοια εμφύλια σύγ-
κρουση; Είναι μοιραίο, καθορισμέ-
νο από την ιστορία, ότι οι Ουκρανοί
θα μισιούνται μεταξύ τους; Ποιος
μπορεί να σταματήσει το κατρακύ-
λισμα στη βαρβαρότητα του εθνικι-
στικού μίσους και τη φρίκη του πο-
λέμου; Και τι μπορεί και πρέπει να
κάνει η Αριστερά γι’ αυτά τα ζητή-
ματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει
την ουκρανική κρίση; Αυτά είναι
ερωτήματα που έχουν τεθεί και συ-
ζητιούνται από χιλιάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες της Αριστεράς
όλους τους τελευταίους μήνες».

Το βασικό πλεονέκτημα του βιβλί-
ου είναι ότι εντάσσει την ουκρανική
κρίση σε μια συνολική μαρξιστική
θεωρητική ανάλυση, τόσο των ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών σήμερα,
όσο και της ιστορικής πορείας που
οδήγησε στα σημερινά γεγονότα.
Ξεκαθαρίζει από την εισαγωγή ότι
την «κάθαρση» στην τραγωδία της
Ουκρανίας δεν μπορούν να την φέ-
ρουν αυτοί που τη δημιούργησαν,
δηλαδή οι παρεμβάσεις της ΕΕ και
των ΗΠΑ από τη μια μεριά και της
Ρωσίας από την άλλη. Αντίθετα, η
λύση βρίσκεται στα χέρια των ερ-
γατών και των εργατριών όλης της
Ουκρανίας και στην προοπτική να
ανατρέψουν τους ολιγάρχες και να
ξεφορτωθούν τους ιμπεριαλιστές.

Το βιβλίο ξεκινάει με τη διαπίστω-
ση ότι δεν χώριζαν πάντα αγεφύ-
ρωτα εθνικιστικά μίση το λαό της
Ουκρανίας, αλλά ότι έχει υπάρξει
εποχή που η εργατική τάξη πάλεψε
ενωμένη σε ανατολή και δύση: η
πρώτη φορά ήταν μετά την επανά-
σταση του Οκτώβρη του 1917. Και
τότε η Ουκρανία ήταν χωρισμένη
ανάμεσα σε αυτοκρατορίες και
βρέθηκε στο σταυροδρόμι των ιμ-
περιαλιστικών ανταγωνισμών που

οδήγησαν στο σφαγείο του Α’� Παγ-
κόσμιου Πόλεμου. Οι μπολσεβίκοι,
όμως, με την πολιτική τους κατάφε-
ραν να κερδίσουν ένα μεγάλο κομ-
μάτι του ουκρανικού εθνικού κινή-
ματος από την επιρροή των ιμπε-
ριαλιστών ψεύτικων ‘φίλων’. Έτσι
επικράτησε η επανάσταση και στην
Ουκρανία.

Καταστολή

Αλλά, την ανατροπή όλων των κα-
τακτήσεων του Οκτώβρη από τη
σταλινική αντεπανάσταση τη δεκαε-
τία του 1930, οι εργάτες κι οι εργά-
τριες της ΕΣΣΔ, την πλήρωσαν με
τεράστιες θυσίες και καταστολή. Το
δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου εξη-
γεί αναλυτικά το πώς για την Ου-
κρανία αυτή η πολιτική έφερε τον
λιμό και την επιστροφή του ‘μεγα-
λορώσικου’ εθνικισμού. «Η σπορά
της διχόνοιας που έπεσε εκείνα τα
χρόνια, έφερε τη σοδειά της απελ-
πισίας όταν η Ουκρανία ξανάγινε το
πεδίο αναμέτρησης των ιμπεριαλι-
στών στο Β’� Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το μαζικό κίνημα που αναπτύχθη-
κε τα χρόνια της κατάρρευσης των
καθεστώτων του κρατικού καπιταλι-
σμού, από το 1989 μέχρι το 1991,
ένωσε ξανά την εργατική τάξη σε
ανατολική και δυτική Ουκρανία. Οι
μεγάλες και αλλεπάλληλες απερ-

γίες των ανθρακωρύχων του
Ντονμπάς συντονίστηκαν με τον ξε-
σηκωμό στα δυτικά και οδήγησαν
στην ανεξαρτησία της Ουκρανίας.
Όμως, οι ελπίδες που συνόδευσαν
την ανεξαρτησία τσακίστηκαν πάνω
στη σκληρή πραγματικότητα της
μετάβασης από τον κρατικό καπιτα-
λισμό στον καπιταλισμό της ‘ελεύ-
θερης αγοράς’. Η άρχουσα τάξη,
ένα συνονθύλευμα από παλιά και
νέα αφεντικά – οι περιβόητοι ‘ολι-
γάρχες’ – που ζούσαν μέσα στην
πολυτέλεια ενώ ο κόσμος υπέφερε,
μαζί με τους πολιτικούς λακέδες
τους ξεκίνησαν νέες εθνικιστικές
εκστρατείες. Είναι η περίοδος που
η Ουκρανία ξαναγίνεται θέατρο των
ανταγωνισμών ανάμεσα στην ΕΕ
και το ΝΑΤΟ από τη μια πλευρά, και
τη Ρωσία του Πούτιν από την άλλη.

Αυτοί οι ανταγωνισμοί θα παίξουν
καθοριστικό ρόλο όταν η οικονομι-
κή και πολιτική κρίση οδήγησε στην
αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας.
Το κίνημα του Μαϊντάν που ξεκίνη-
σε το Νοέμβρη του 2013 είχε υπό-
βαθρο τη δυσαρέσκεια από την οι-
κονομική κρίση και τη διαφθορά
των ‘ολιγαρχών’. Η ανατροπή του
Γιανουκόβιτς, στην οποία οδήγησε,
δεν ήταν ‘φασιστικό πραξικόπημα’.
Όμως, αυτό το κίνημα είχε βασικές
αδυναμίες – η κυριότερη ήταν οι

αυταπάτες για την ΕΕ. Η ριζοσπα-
στική Αριστερά ήταν και μικρή και
ασυγκρότητη και με μεγάλες συγ-
χύσεις για να παρέμβει αποτελε-
σματικά. Το αποτέλεσμα ήταν μια
νέα κυβέρνηση ολιγαρχών, νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών και φασιστών
που από τη μια στράφηκε προς τη
Δύση και από την άλλη κατέφυγε
στον έξαλλο εθνικισμό ενάντια
στους ‘ρωσόφωνους’ πληθυσμούς
της ανατολικής Ουκρανίας.

Προσάρτηση

Η απάντηση του Πούτιν στην
προοπτική να περάσει η Ουκρανία
στη δυτική σφαίρα επιρροής, ήταν
η προσάρτηση της Κριμαίας και η
συγκαλυμμένη ή ανοικτή επέμβαση
στις ανατολικές περιοχές της χώ-
ρας. Έτσι, η κρίση στρατιωτικοποι-
ήθηκε και κλιμακώθηκε.

«Από αυτή την άποψη, ο εναγκα-
λισμός των ‘Λαϊκών Δημοκρατιών’
της ‘Νοβοροσίας’ από τμήματα της
Αριστεράς στην Ελλάδα και διε-
θνώς, είναι μια επικίνδυνη αυταπά-
τη… Αυταπάτη, γιατί από τα πρώτα
τους βήματα σε αυτές τις ‘Λαϊκές
Δημοκρατίες’ τον έλεγχο τον είχε
και τον έχει μια ηγεσία όπου τα
όρια ανάμεσα στους πράκτορες
του Πούτιν, τους νοσταλγούς του
Στάλιν και τους ρώσους εθνικιστές
είναι δυσδιάκριτα. Επικίνδυνη, γιατί
η αντίληψη που αναζητάει την προ-
οπτική στη συνέχιση του πολέμου
μέχρι την πλήρη ανεξαρτησία των
συγκεκριμένων περιοχών ή μέχρις
ότου η ‘Νοβοροσία’ υψώσει την ση-
μαία της στην Οδησσό, το Χάρκοβο
και το Κίεβο, μόνο νέα δεινά και βα-
θύτερη διαίρεση μπορεί να προκα-
λέσει στην εργατική τάξη της Ου-
κρανίας».

Στο τελευταίο του κεφάλαιο, το
βιβλίο αφού ξεκαθαρίζει ότι ο ιμπε-
ριαλισμός δεν είναι απλά η ‘επιθετι-
κότητα της Δύσης’, αλλά ένα σύ-
στημα κεφαλαίων και κρατών που
πότε συμμαχούν και πότε συγ-
κρούονται μεταξύ τους, όπως έλε-
γαν ο Λένιν και ο Μπουχάριν, κλεί-
νει με μια ανάλυση της σημερινής
φάσης των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών μέσα στα αδιέξοδα των
πολλαπλών κρίσεών τους και τα κα-
θήκοντα της Αριστεράς.

Σε ένα επίκαιρο ζήτημα, όπως η
κρίση στην Ουκρανία, που ανοίγει
‘καυτές’ συζητήσεις για τις πολιτι-
κές επιλογές της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς σήμερα, αξίζει να
διαβάσετε τις απαντήσεις που δίνει
αυτό το νέο βιβλίο του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου.

Κώστας Πίττας

ΟΥΚΡΑΝΙΑ Σταυροδρόμι 
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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Μ
ε εισηγητές από Ελλάδα
και Τουρκία έγιναν την πε-
ρασμένη εβδομάδα οι αντι-

πολεμικές εκδηλώσεις του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος στην
Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλε-
ξανδρούπολη.

“Είκοσι άτομα, ανάμεσά τους
φοιτητές κι εκπαιδευτικοί, παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση στην Αλε-
ξανδρούπολη την Παρασκευή
31/10”, μας είπε η Ζανέτα, “Την
κουβέντα άνοιξε ο Παντελής Πανα-
γιωτακόπουλος ξεσκεπάζοντας το
ανθρωπιστικό προσωπείο της συμ-
μαχίας των προθύμων, αποκαλύ-
πτοντας τα πολιτικά και οικονομικά
συμφέροντα κι αυτής της ιμπερια-
λιστικής επέμβασης στην οποία
συμμετέχει και η Ελλάδα. Αποκα-
λυπτικό ήταν το πως οι ΗΠΑ ουσια-
στικά εξέθρεψαν το ISIS, δημιουρ-
γώντας του κοινωνική βάση κόντρα
στα καθεστώτα εκεί και πως οι
βομβαρδισμοί όχι μόνο δε βοηθάνε
αλλα επιτείνουν αυτήν την κατά-
σταση. Ξεκαθαρίστηκε τι συμβαίνει
αυτή τη στιγμή στη Συρία και το
τριχοτομημενο Ιράκ και τι ρόλο
έπαιξαν οι αραβικές επαναστάσεις
και η επανάσταση στη Συρία. Ανα-
φέρθηκε στους προηγούμενους
σταθμούς του αντιπολεμικού κινή-
ματος και την ανάγκη να ανοίξει η
κουβέντα αυτή μέσα στην αριστε-
ρά για να οργανώσουμε ξανά αντι-
πολεμικά συλλαλητήρια.

Η Μελτέμ Οράλ απο το DSIP
στην Τουρκία, εξήγησε τι συμβαίνει
στο Κομπάνι, κι όπως προέκυψε
από την κουβέντα, ποιες είναι οι
πιέσεις για την άρχουσα τάξη της
Τουρκίας και όσον αφορά τη στάση
της προς τους Κούρδους. Εξήγησε
κι εκείνη πως το ISIS προέκυψε από
την επέμβαση στο Ιράκ, το μίσος
προς τον αλ Μαλίκι, την καταστολή
των αραβικών επαναστάσεων. 

Aλληλέγγυοι με τον κόσμο

Τόνισε πως δεν είμαστε ούτε με
το ISIS ούτε με την ιμπεριαλιστική
επέμβαση, όπως δεν είμαστε ούτε
με τη Δύση ούτε με τον Πούτιν στην
Ουκρανία, αλλά είμαστε αλληλέγ-
γυοι με τον κόσμο που παλεύει εκεί.

Στη συζήτηση μπήκε πόσο ση-
μαντικός είναι ο ρόλος της αριστε-
ράς και ιδιαίτερα της επαναστατι-
κής αριστεράς στην Ελλάδα, στην
Τουρκία, στη Συρία και διεθνώς
στο να απαντάει στην ισλαμοφοβία
που ουσιαστικά λέει πως το ένα
πέμπτο του παγκόσμιου πληθυ-
σμού που ασπάζεται το Ισλάμ είναι
τρομοκράτες και τη ρατσιστική
υστερία των κυβερνήσεων αποφεύ-
γοντας την κατάσταση με την άνο-

δο της Λεπέν στη Γαλλία. 
Φοιτήτρια ρώτησε αν τα αντιπο-

λεμικά κινήματα νικάνε και η Μελ-
τέμ θύμισε τους 100.000 που περι-
κύκλωσαν τη βουλή της Τουρκίας
το 2003, αναγκάζοντας τον Ερντο-
γάν να μη συμμετέχει στον πόλεμο
στο Ιράκ και την άρχουσα τάξη εκεί
να χτυπάει το κεφάλι της σήμερα”.

Είχε προηγηθεί η εκδήλωση στην
Ξάνθη την Τετάρτη 29/10 όπου
“συμμετείχαν είκοσι άτομα, ανάμε-
σά τους η πρόεδρος της ΕΛΜΕ,
φοιτητές από την ΑΡΕΝ, διοικητικοί
από το πανεπιστήμιο και εργαζόμε-
νοι από τη μειονότητα, στο εργο-
στάσιο γάλακτος Ροδόπη και στην
ΕΡΑ Ξάνθης”, μας είπε ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, “Η συζήτηση ήταν πολύ
πλούσια με τοποθετήσεις και ερω-
τήσεις στους ομιλητές για όσα συμ-
βαίνουν στο Κομπάνι και σε όλη την
περιοχή και ποια η λύση τόσο απέ-
ναντι στις βόμβες των ΗΠΑ όσο και
απέναντι στο ISIS”.

Δεκαπέντε άτομα παρακολούθη-
σαν τη συζήτηση και στην Κομοτη-
νή την Πέμπτη 30/10, “κύρια φοιτη-
τές”, όπως μας είπε ο Σωκράτης,
“Μετά τις εισηγήσεις έγιναν ερωτή-
σεις σε σχέση με το πώς αντιμετω-
πίζονται οι μετανάστες και οι πρό-
σφυγες στην Τουρκία, αλλά και σε
σχέση με τους Κούρδους και τις κι-
νήσεις της τουρκικής κυβέρνησης”.

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η εκδήλωση που
οργάνωσε το περιοδικό «Σο-

σιαλισμός από τα κάτω» για τα 70
χρόνια από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης από τη ναζιστική κα-
τοχή, την οποία παρακολούθησαν
περίπου 100 άτομα.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο δημοσιο-
γράφος Σπύρος Κουζινόπουλος,
που μίλησε για τη συγκρότηση της
πρώτης αντιστασιακής οργάνωσης
στην κατεχόμενη Θεσσαλονίκη και
τη νικηφόρα προσπάθεια του ΕΛΑΣ
να σώσει τις υποδομές της πόλης
(λιμάνι, υδραγωγείο, Ηλεκτρική) που
ήθελαν να καταστρέψουν οι Γερμα-
νοί κατά την αποχώρησή τους. Επί-
σης, αναφέρθηκε στην είσοδο του
ΕΛΑΣ στην πόλη, που πρόλαβε τους
δοσίλογους οι οποίοι ετοιμάζονταν
να επιστρέψουν ως δήθεν εθνικό-
φρονες αντιστασιακοί.

Ο συγγραφέας Λέανδρος Μπόλα-
ρης τόνισε ιδιαίτερα τη δύναμη του
αντιστασιακού κινήματος που ήταν
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και τη
σημασία των πολιτικών επιλογών που
καθόρισαν ότι δεν έφτασε μέχρι τη
δικαίωση των προσδοκιών του κό-
σμου της Αντίστασης. Ο καθηγητής
Ιστορίας στο ΑΠΘ Θανάσης Σφήκας
μίλησε για την πολιτική κατάσταση
στην Ελλάδα, τις παραμονές της
Απελευθέρωσης και επισήμανε ιδιαί-
τερα τη μηδαμινή νομιμοποίηση που
είχε η κυβέρνηση του Καϊρου σε σχέ-
ση με την «κυβέρνηση του βουνού».
Επιπλέον, υπογράμμισε το ρόλο που
έπαιξε στις εξελίξεις, η βασισμένη
στη «θεωρία των σταδίων» επιλογή

του ΚΚΕ, να μην προχωρήσει στην
κατάληψη της εξουσίας αλλά και την
ένταση που αυτή προκάλεσε ανάμε-
σα στην ηγεσία και τη βάση του.

Στρατηγική

Η Μαρία Στύλλου από το περιοδι-
κό «Σοσιαλισμός από τα κάτω» στά-
θηκε ιδιαίτερα στη σημασία της κλη-
ρονομιάς του Παντελή Πουλιόπου-
λου, ο οποίος ήδη από την περίοδο
του μεσοπολέμου είχε ασκήσει κριτι-
κή στη σταλινική θεωρία των στα-
δίων από τη σκοπιά της επικαιρότη-
τας της σοσιαλιστικής επανάστα-
σης. Αυτή η στρατηγική έλειπε από
το κίνημα της Αντίστασης και γι’ αυ-
τό η ανάγκη χτισίματος της επανα-
στατικής αριστεράς είναι αναγκαία
ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες
τραγωδίες.

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με
ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Ανάμε-
σά τους ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις
της Φύλλιας Πολίτη από το ΣΕΚ για
τα διδάγματα εκείνης της περιόδου
στο σήμερα, του συγγραφέα Γιώρ-
γου Γιαννόπουλου που αναφέρθηκε
στον ταξικό χαρακτήρα του κινήμα-
τος της Αντίστασης και του συνταξι-
ούχου οικοδόμου Φώτη Σαλτίρη ο
οποίος μίλησε για την επιβίωση των
ταγματασφαλιτών μετά την απελευ-
θέρωση και τους πολιτικούς απογό-
νους τους φασίστες της Χρυσής Αυ-
γής. Το ενδιαφέρον του κόσμου φά-
νηκε και μετά το τέλος της εκδήλω-
σης, με την αγορά των βιβλίων του
Λ. Μπόλαρη για την Αντίσταση και
τον εμφύλιο.

Μπάμπης Κουρουνδής      

“Μεγάλη επιτυχία, με τη συμ-
μετοχή πενήντα ατόμων από χώ-
ρους δουλειάς και τα κινήματα,
είχε την Τετάρτη 29/10 η αντιπολεμική εκδή-
λωση στα Χανιά, με ομιλητή τον Γιάννη Ση-
φακάκη”, μας έστειλε στην ανταπόκρισή του
ο Ειρηναίος Μαράκης. “Μια εκδήλωση γεγο-
νός για την πόλη των Χανίων, μέσα από μαζι-
κές αφισοκολλήσεις και εξορμήσεις, που
ανέδειξε την πραγματική φύση της συγκεκρι-
μένης επέμβασης βάζοντας την ανάγκη να
βγει μπροστά το αντιπολεμικό κίνημα.

Ο εισηγητής επεσήμανε ότι είναι απαραίτη-
το σε αυτή την συζήτηση να επιστρέψουμε σε
θεμελιώδη ζητήματα όπως τι είναι ο ιμπερια-

λισμός . Στη συνέχεια παρου-
σιάστηκε η θέση του αμερικάνι-
κου ιμπεριαλισμού 11 χρόνια

μετά τις επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ,
ο ρόλος των καθεστώτων στην περιοχή, οι
ρωγμές που δημιούργησαν η Αραβική Άνοιξη
και οι εξεργέσεις καθώς και ο ρόλος της οικο-
νομικής κρίσης. Ο ρόλος της ελληνικής συμ-
μετοχής, ο ρατσισμός και η καλλιέργεια κλί-
ματος ισλαμοφοβίας καθώς και η ανάπτυξη
συμμαχιών ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο-Ισ-
ραήλ-Αίγυπτο, αναπτύχθηκαν επίσης διεξοδι-
κά. Η μόνη αντιμετώπιση που μπορεί να υπάρ-
ξει δεν είναι άλλη από την ενότητα των εργα-
τών από τα κάτω, διεθνώς και χωρίς εμπόδια,

η άρνηση συνεργασίας με αντιδραστικά καθε-
στώτα και κυβερνήσεις καθώς και να εναντιω-
θούμε στην υποκατάσταση του αγώνα είτε
εδώ, είτε στη Μέση Ανατολή.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις που άνοιξαν
όλα τα ζητήματα (ελληνικός ιμπεριαλισμός,
Κύπρος, η Ουκρανία σήμερα, ο ρόλος της
τάξης, η ανάγκη για το χτίσιμο της διεθνιστι-
κής αριστεράς απέναντι στον εθνικισμό των
αρχουσών τάξεων) και έκλεισε με την κοινή
διαπίστωση ότι η συζήτηση βοήθησε στο ξε-
καθάρισμα όλων των μπερδεμένων απόψεων
και με τη βεβαιότητα ότι μπορεί να συμβάλει
με τον τρόπο της στην ενδυνάμωση του αντι-
πολεμικού κινήματος”.

“Είκοσι άτομα, κύρια φοιτητές από την ιατρι-
κή, το παιδαγωγικό, το χημικό, παρακολούθησαν
την εκδήλωση στα Γιάννενα την Πέμπτη 30/10”,
μας είπε η Λουίζα, “Μετά την εισήγηση από τη
Θένια Ασλανίδη έγινε συζήτηση και ερωτήσεις
με βασική για το ποια πρέπει να είναι η στάση
της αριστεράς απέναντι στον �μεσαίωνα� -όπως
ειπώθηκε χαρακτηριστικά- του Ισλαμικού Κρά-
τους. Πολλοί από το ακροατήριο και η εισηγή-
τρια ανέδειξαν ως δύναμη λύσης όχι τις βόμβες
των ιμπεριαλιστών που εξέθρεψαν το Ισλαμικό
Κράτος αλλά το αραβικό πεζοδρόμιο και το αντι-
πολεμικό κίνημα ενάντια στις επεμβάσεις”.

ΧΑΝΙΑ

ΘΡΑΚΗ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αντιπολεμικές

Η Απελευθέρωση στη Θεσσαλονίκη

Μαρία Στύλλου, Θανάσης Σφήκας, Λέανδρος Μπόλαρης, Σπύρος Κουζινόπουλος



ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Όχι στη συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου 
με το Ισραήλ και τη Χούντα της Αιγύπτου

Ο
κίνδυνος νέας έξαρσης του εθνικισμού και στις δυο πλευρές
της Κύπρου και η ανάγκη κοινής δράσης των ελληνοκυπρίων
και τουρκοκυπρίων εργαζομένων για αντιμετώπιση του, τονί-

στηκαν στην συνάντηση που οργάνωσε η Δικοινοτική Ριζοσπαστική
Αριστερή Συνεργασία (Δρασυ – eylem) την περασμένη βδομάδα στη
Λευκωσία.

Ομιλητές ήταν ο Tahir Gogcebel Πρόεδρος της KTOEOS, του συν-
δικάτου των τουρκοκυπρίων Καθηγητών, ο Ahmet Tokatlioglou Πολιτι-
κός Επιστήμονας, ο Χρίστος Ευθυμίου από τη δικοινοτική  Πλατφόρ-
μα Ενωμένη Κύπρος, ο δημοσιογράφος Κώστας Γενάρης και η Alev
Tugberk και Κωστής Αχνιώτης εκ μέρους της Δρασυ – eylem.

Όχι στην πολιτική των κανονιοφόρων

Οι τουρκοκύπριοι ομιλητές επικεντρώθηκαν στη στάση της Τουρ-
κίας και χαρακτήρισαν την νέα εξόρμηση του Barbaros σαν πρόκληση
που στοχεύει να εδραιώσει το ρόλο της σαν ο ρυθμιστής των εξελίξε-
ων στην περιοχή. Τόνισαν επίσης ότι είναι μια ενέργεια που γίνεται μέ-
σα στα πλαίσια της πλήρους κυριαρχίας της στο βορρά ώστε να ελέγ-
χει τους τουρκοκύπριους. Επεσήμαναν ωστόσο ότι οι ελληνοκύπριοι
δεν ακούνε τη φωνή των τουρκοκυπρίων και προτιμούν να τα περνούν
όλα μέσα από το ελληνοκυπριακό πρίσμα. 

«Αν θέλουμε λύση και ειρηνική συνύπαρξη» τόνισε ο Tahir Gogcebel
«πρέπει να ακούμε τη φωνή της άλλης πλευράς και να αγωνιζόμαστε
μαζί για τα δικά μας συμφέροντα και όχι για τα συμφέροντα των ελίτ
στη κάθε πλευρά ή τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών ή του ΝΑΤΟ».
Την ανάγκη για κοινή δράση τόνισαν όλοι οι ομιλητές, ενώ ο Κωστής
Αχνιώτης εξήγησε πως η προσπάθεια της Ελλάδας να οριοθετήσει

ΑΟΖ και για τα νησιά, όπως το Κα-
στελλόριζο αφήνει την Τουρκία χω-
ρίς καθόλου ΑΟΖ και είναι αδύνατο
να γίνει αποδεκτή. Κατάγγειλε επί-
σης την κυβέρνηση Αναστασιάδη
ότι με την διακοπή των συνομιλιών
συμβάλλει στην δημιουργία κλίμα-
τος έντασης και ψυχρού πολέμου.

Μπορεί να μην προβλήθηκε ιδιαί-
τερα η εκδήλωση και να μην είχε με-
γάλη συμμετοχή αλλά παραμένει
μια σημαντική πρωτοβουλία για το
χτίσιμο μιας μαζικής δικοινοτικής ρι-
ζοσπαστικής  αριστεράς στη Κύπρο. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινεί-
ται και η εκδήλωση που οργανώνει
την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Εργα-
τική Δημοκρατία κάτω από τον τίτ-
λο «100 Χρόνια πολέμων κρίσεων
και επαναστάσεων – η αριστερή
εναλλακτική στη κρίση» με ομιλη-
τές τον Πέτρο Κωσταντίνου από το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, δη-
μοτικό σύμβουλο Αθήνας με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον Παναγιώτη Σταυρι-
νίδη, καθηγητή ψυχολογίας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και υποψή-
φιο με το ΑΚΕΛ στις πρόσφατες
ευρωεκλογές και τον Ντίνο Αγιομα-
μίτη από την Εργατική Δημοκρατία.

Ανταπόκριση από την 
Εργατική Δημοκρατία

Α
ναβάθμιση της ναυτικής παρουσίας της Ελλάδας
στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου εξήγγειλε ο Βενιζέλος την περασμένη εβδο-

μάδα. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση που είχε
με τον πρόεδρο Αναστασιάδη της Κύπρου κατά την
οποία συζητήθηκε η κοινή απάντησή τους στην παρου-
σία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους “Μπαρμπα-
ρός” εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

“Η Αθήνα αποφάσισε κατ' αρχήν να αντικατασταθεί η
τορπιλάκατος «Καβαλούδης», που συμμετείχε στην επι-
χείρηση του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) με φρεγάτα”,
έγραψε η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 29/10, “Μπορεί το
κόστος να είναι μεγαλύτερο, αλλά η φρεγάτα θα μπορεί
να παρακολουθεί καλύτερα τα τεκταινόμενα στην περιο-
χή και έχει ευρύτερη ακτίνα δράσης. Όσο για την απο-
στολή ελληνικού υποβρυχίου στην επιχείρηση «Active
Endeavour» του ΝΑΤΟ, επρόκειτο επίσης για ειλημμένη
απόφαση και το ελληνικό σκάφος θα εντασσόταν στη
νατοϊκή δύναμη από την 1η Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται
ότι η εν λόγω νατοϊκή επιχείρηση ξεκίνησε μετά τις επι-
θέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καλύπτει την ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και έχει αντιτρομοκρατικό χαρα-

κτήρα”.

Η “απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα” δεν είναι
τίποτα άλλο από τη μεγαλύτερη εμπλοκή της ελληνικής
κυβέρνησης στους ανταγωνισμούς που οξύνει η νέα ιμ-
περιαλιστική επέμβαση του Ομπάμα και των συμμάχων
του στη Μέση Ανατολή. Ο Σαμαράς δεν θέλει να χάσει
ο ελληνικός καπιταλισμός το μερίδιό του από τη νέα
μοιρασιά στην περιοχή και ανταγωνίζεται με την Τουρ-
κία του Ερντογάν που θέλει να εξασφαλίσει τα συμφέ-
ροντα του τουρκικού καπιταλισμού. Το αποτέλεσμα εί-
ναι ότι φέρνουν ολοένα και πιο κοντά τα σύννεφα του
πολέμου, επεκτείνοντας τη σύγκρουση στη γειτονιά
μας. Η προειδοποίηση του νέου υπουργού Άμυνας Δέν-
δια μετά την τελετή ορκομωσίας του ότι “η Ελλάδα
κρατά στο ένα χέρι κλάδο ελιάς αλλά στο άλλο διατη-
ρεί ξίφος” είναι χαρακτηριστική.

Εξυπηρέτηση

Σε αυτή την κόντρα με την Τουρκία, Σαμαράς-Βενιζέ-
λος διεκδικούν τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ προ-
σφέροντας εξυπηρέτηση στους ιμπεριαλιστές. Ο ίδιος
ο Σαμαράς, μετά τη συνάντηση που είχε την περασμέ-
νη Πέμπτη 30/10 με το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ,
υπενθύμισε στον συνομιλητή του ότι “η Ελλάδα παρά
την δεδομένη δημoσιονομική της στενότητα, είναι ένα
από τα τέσσερα μέλη του ΝΑΤΟ που δαπανούν άνω
του 2% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες”. Μια προ-
κλητική δήλωση για κάθε εργαζόμενο και νεολαίο της
χώρας.

Ταυτόχρονα, παρέα με τον Αναστασιάδη, στήνουν τις
πιο ανίερες συμμαχίες. Η συνεργασία με τους σφαγείς
των Παλαιστίνιων, τους σιωνιστές δολοφόνους του Ισ-
ραήλ, δεν είναι καινούργια. Τώρα μεγαλώνει. Όπως
έγραψε η Αριστοτελία Πελώνη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
της Πέμπτης 30/10: “πριν από λίγες ημέρες, στο πλαί-
σιο κοινής αεροναυτικής άσκησης με την Κύπρο, ισραη-
λινά μαχητικά πραγματοποίησαν εικονικές προσβολές
στο σκάφος Μπαρμπαρός”. Τη Δευτέρα έγινε ισραηλι-
νή αεροπορική άσκηση με τη συμμετοχή 60 μαχητικών
στο κυπριακό FIR. Και ο Αναστασιάδης ετοιμάζεται στις
5 Νοέμβρη να υποδεχτεί στην Κύπρο στον ακροδεξιό
ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Λίμπερμαν.

Όμως ο άξονας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ απέναντι

στην Τουρκία ενισχύεται με μία ακόμα αντιδραστική δύ-
ναμη, το στρατιωτικό καθεστώς της Αιγύπτου. Στις 7 Νο-
έμβρη, Σαμαράς και Βενιζέλος θα πάνε στην Κύπρο όπου
θα συμμετέχουν σε συνάντηση των αρχηγών των κυπρια-
κών κομμάτων. Την επομένη, ο Σαμαράς παρέα με τον
Αναστασιάδη θα βρεθούν στο Κάιρο για τριμερή συνάν-
τηση κορυφής με το αιγύπτιο στρατάρχη Σίσι. Εκεί, όπως
αναφέρουν όλα τα δημοσιεύματα, θα υπογράψουν Διακή-
ρυξη στρατηγικού χαρακτήρα αλλά και Μνημόνιο συνερ-
γασίας που θα αφορά την ενέργεια και το θαλάσσιο χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου ενώ θα ακολουθήσουν συναν-
τήσεις των υπουργών Ενέργειας των τριών χωρών.

Κι αν αυτές οι συμμαχίες με το Ισραήλ και την Αίγυ-
πτο μάς προκαλούν Οργή, κυβερνητικοί και φιλοκυβερ-
νητικοί σχολιαστές μάς προτείνουν να την καταπιούμε.
Όπως έγραψε ο Μιχάλης Μητσός στα ΝΕΑ της 31/10:
“Συνιστά πρόβλημα το ότι πρόκειται για δύο χώρες που
καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δί-
καιο; Όχι απαραιτήτως. Η διπλωματία και η ηθική κι-
νούνται σε διαφορετικά επίπεδα... Η ΑΟΖ ενώνει. Τα
υπόλοιπα είναι για τους ρομαντικούς”. Τόσο κυνικά μι-
λάει η πολεμοκάπηλη προπαγάνδα.

“Ενεργειακή διπλωματία”

Το άλλο επιχείρημα που λανσάρουν κυβερνητικοί και
πατριώτες αναλυτές είναι ότι αυτές οι συμμαχίες είναι
απαραίτητες και λόγω της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στις
κινήσεις της Τουρκίας. Είναι πραγματικό ότι η νέα συμμα-
χία των προθύμων του Ομπάμα στον πόλεμο στο Ιράκ και
τη Συρία έχει ανάγκη και την Τουρκία. Όμως αυτό δε ση-
μαίνει ότι οι ΗΠΑ και οι πρόθυμοί τους έχουν εγκαταλεί-
ψει το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο». Η Βρετανία και η
Γαλλία χρησιμοποιούν το Ακρωτήρι και την Πάφο για τις
πολεμικές εξορμήσεις
τους.  Την Τρίτη 4 Νο-
έμβρη, την ώρα που η
Εργατική Αλληλεγγύη
έφευγε για το τυπο-
γραφείο, ο αμερικανός
υφυπουργός Εξωτερι-
κών, αρμόδιος για την
ενεργειακή διπλωμα-
τία Αμος Τζ. Χοχστάιν
έφτανε αιφνιδιαστικά
στην Κύπρο “για μια
επί τόπου αξιολόγηση
των εξελίξεων”. Λίγες
μέρες πριν, ο Αναστα-
σιάδης συναντήθηκε
με το Ρώσο πρέσβη
στη Λευκωσία και δέ-
χτηκε πρόσκληση από
τον Πούτιν για επίσημη
επίσκεψη στη Μόσχα. 

Δεν υπάρχει χώρος
για καμιά συναινετική-
πατριωτική αντιμετώ-
πιση αυτών των επι-
κίνδυνων παιχνιδιών.
Το αντιπολεμικό κίνη-
μα και όλη η αριστερά
χρειάζεται να βγουν
μπροστά για να τα
σταματήσουν.

Λ.Β.

Συζήτηση 
στη Λευκωσία


