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T
ον θάνατο ενός κρατούμενου “λόγω εγκλη-
ματικής αδιαφορίας των ανθρωποφυλάκων
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυ-

γδαλέζας” καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ, ενώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι συγ-
κρατούμενοί του ξεκίνησαν απεργία πείνας. Όπως
αναφέρει η ανακοίνωση:

“Έχασε τη ζωή του ο Πακιστανός μετανάστης
Μοχάμεντ Ασφάκ, ετών 26, στις 6 Νοέμβρη. Οι αρ-
χές ενημέρωσαν την πρεσβεία του Πακιστάν στις
7 Νοέμβρη. Όπως καταγγέλλουν στη ΚΕΕΡΦΑ και
την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, ο Μοχάμεντ
Ασφάκ, είχε χτυπηθεί βάρβαρα από αστυνομικούς
σε μία από τις εξεγέρσεις στο στρατόπεδο Κορίν-
θου. Υπέφερε και επιζητούσε για πολλούς μήνες
να θεραπευτεί λόγω σοβαρού αναπνευστικού προ-
βλήματος αλλά μόνο όταν βρέθηκε στο τελικό
στάδιο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Οι συγκρατούμενοί του προχώρησαν από σήμε-
ρα, 17 Νοέμβρη, σε μαζική απεργία πείνας. Διάλε-
ξαν τη μέρα αυτή συμμετέχοντας με το δικό τους
τρόπο στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία.
Ήδη, οι αστυνομικοί τρομοκρατούν και εμποδί-
ζουν τις επικοινωνίες τους με τον έξω κόσμο. 

Είναι ειρωνεία ότι αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη
για την εξέγερση των κρατούμενων στην Αμυγδα-
λέζα τον Αύγουστο του 2013, με κατηγορούμε-
νους δεκάδες μετανάστες. Στις  18 Νοεμβρίου
συνεχίζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου Αθηνών η εκδίκαση της υπόθεσης σχετι-
κά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης-κολαστήριο της Αμυ-
γδαλέζας στις 10 Αυγούστου 2013. Έχουν ήδη
εξεταστεί 4 μάρτυρες κατηγορίας αστυνομικοί και

ακολουθούν οι υπόλοιποι 21.  
Η παρουσία του αντιρατσιστικού κινήματος κα-

τά τη διάρκεια της δίκης, αναδεικνύει στους δικα-
στές και στους ενόρκους ότι οι μετανάστες δεν εί-
ναι μόνοι τους, ότι αποτελούν κομμάτι μιας ολό-
κληρης κοινωνίας που παλεύει ενάντια στα μνημό-
νια, στην τρόικα, στην κυβέρνηση και τους φασί-
στες. Είναι ώρα να κλείσουν τα ρατσιστικά στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και να σταματήσει η εξον-
τωτική μεταχείριση των κρατούμενων”.
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Στην οργάνωση μονοήμερου αντιφασιστικών εκδηλώσεων κάτω από τον
τίτλο «ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ, χτυπάμε το φασισμό και το σύ-
στημα που το γεννά» προχωρούν μαζικοί φορείς της Ν.Ιωνίας. Η διοργάνωση
προέκυψε μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτώβρη, στο
Δημαρχείο της Ν. Ιωνίας.  

Το μονοήμερο θα γίνει το Σάββατο 29 Νοέμβρη στο 1ο Ενιαίο Λύκειο Ν.Ιω-
νίας, (πλ.σταθμού ΗΣΑΠ, Πευκάκια) και περιλαμβάνει την προβολή του Ντοκι-
μαντέρ της εκπαιδευτικού Νίνας Γεωργιάδου "Το αυγό του φιδιού" (6μμ), συ-
ζήτηση με τους Θανάση Καμπαγιάννη - δικηγόρο, Στάθη Σταυρόπουλο – σκι-
τσογράφο, Σπύρο Αλεξίου – ιστορικό (7μμ) και συναυλία (9μμ).

Πόρτα έφαγε ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Επιτήδειος, που
απειλούσε να πάει στην Αυστραλία. Οι χρυσαυγίτες αναγκάστηκαν να ακυ-
ρώσουν την επίσκεψη χρησιμοποιώντας σαν αφορμή την καθυστέρηση έκ-
δοσης βίζας εκ μέρους της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Φυσικά η αιτία βρίσκεται στη γενική κατακραυγή που ξεσήκωσε μέσα και
έξω από την ελληνική κοινότητα και μόνο το άκουσμα αυτής της είδησης,
με αντιφασιστικές συλλογικότητες να δηλώνουν ότι δεν θα το ανεχτούν και
να απειλούν με κινητοποιήσεις. Όπως ομολόγησε ο ίδιος ο εκπρόσωπος
των νεοναζί στην Αυστραλία «ασκήθηκε τρομερή πίεση στην αυστραλιανή
κυβέρνηση να μην επιτρέψει την επίσκεψη». 

Ούτε στην Αυστραλία, ούτε πουθενά!

Κατάθεση στεφάνου στη
μνήμη των εξεγερμένων της 17
Νοέμβρη του 1973 πραγματο-
ποίησαν η Ένωση Μεταναστών
Εργατών και η ΚΕΕΡΦΑ, την
Κυριακή 16 Νοέμβρη στο χώρο
του Πολυτεχνείου. Στην κατά-
θεση παρών ήταν και ο Χαντίμ
Χουσεϊν, πατέρας του δολοφο-
νημένου από τους νεοναζί
Σαχζάτ Λουκμάν.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας
η ΚΕΕΡΦΑ, που είχε το δικό της
τραπεζάκι στην Πατησίων, ορ-
γάνωσε εκδήλωση-συζήτηση
στο κτίριο Γκίνη στο χώρο του
Πολυτεχνείου με θέμα «Η δίκη
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
και το αντιφασιστικό κίνημα» και
ομιλητές τους δικηγόρους της
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής Δημήτρη Ζώτο
και Θανάση Καμπαγιάννη καθώς
και το συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ
και δημοτικό σύμβουλο Αθήνας
Πέτρο Κωνσταντίνου.

Σύνδεση

Στην συζήτηση που ακολού-
θησε από αρκετούς ομιλητές
έγινε η σύνδεση ανάμεσα στην
εξέγερση του Πολυτεχνείου και
του αντιφασιστικού αγώνα σή-
μερα, σαράντα ένα χρόνια με-
τά, ενώ αρκετοί ομιλητές ανα-
φέρθηκαν στην στάση που θα
πρέπει να κρατήσει η Αριστερά
και το κίνημα πάνω στο ζήτημα
της δίκης των νεοναζί της Χ.Α.

«Το βάθρο πάνω στο οποίο
πατάει όλη μας η αντιφασιστική
δράση δεν είναι ο θεσμός της
δικαιοσύνης και γενικότερα οι
θεσμοί του αστικού κράτους,
είναι η εξέγερση του Πολυτε-
χνείου και ό, τι αυτή σημαίνει»
είπε χαρακτηριστικά ο Θανά-
σης Καμπαγιάννης, που ανα-
φέρθηκε στη συνέχεια στον ρό-
λο που παίζει η παρουσία του
αντιφασιστικού κινήματος και
στα δικαστήρια:

«Στις τρεις δίκες νεοναζί που
έγιναν μέσα στο Νοέμβρη οι
δράστες καταδικάστηκαν για
τις επιθέσεις στο Αιτωλικό και
στην Ιεράπετρα, όμως αθωώ-
θηκαν στο Μεσολόγγι. Η δια-
φορά δεν ήταν στα αποδεικτικά
στοιχεία που και στις τρεις
υποθέσεις ήταν πάμπολλα, αλ-
λά στο ότι στην τρίτη περίπτω-
ση το αντιφασιστικό κίνημα δεν
έδωσε και δικαστικά αυτή τη
μάχη, δεν υπήρχε πολιτική
αγωγή, η δικαιοσύνη ‘αφέθηκε
να κάνει το έργο της’…»

Καταδικάστηκαν οι πέντε Χρυσαυγί-
τες που είχαν επιτεθεί σε Πακιστα-
νούς εργάτες στη Βαϊνιά της Ιεράπε-
τρας τον Φεβρουάριο του 2013 (οι Πε-
τράκης, Δασκαλάκης, Ψυλλάκης,
Μαυρικάκης σε ποινή 3 ετών και 9 μη-
νών και ο Γαροφαλλάκης σε ποινή 11
μηνών με την έφεση να έχει αναστέλ-
λουσα ισχύ). 

Οι 5 χρυσαυγίτες θα ξανακαθίσουν
στο εδώλιο στην επικείμενη δίκη της
Χρυσής Αυγής (σύμφωνα τουλάχιστον
με την εισαγγελική πρόταση Ντογιά-
κου) για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση (που τιμωρείται περαιτέρω
με 5-10 χρόνια φυλάκιση) και κακουρ-
γηματικό εμπρησμό σε βάρος των
ίδιων Πακιστανών εργατών τον Δεκέμ-
βρη του 2012.

Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ
στην εφημερίδα Candianews: «Ένας
εξ αυτών υπήρξε υποψήφιος βουλευ-
τής της οργάνωσης στον Νομό Λασι-

θίου, ενώ ένας ακόμα είναι σύζυγος
υποψηφίας βουλευτού με την Χρυσή
Αυγή, επίσης στο Νομό Λασιθίου. Για
τον συγκεκριμένο υπάρχει μακρά προ-
ϊστορία στην Ιεράπετρα καθώς υπήρ-
ξε διευθυντής του Εσπερινού Λυκείου
Ιεράπετρας, αλλά συνταξιοδοτήθηκε
πρόωρα μετά τις καταγγελίες της ΕΛ-
ΜΕ Λασιθίου ότι έκανε κήρυγμα υπέρ
της Χρυσής Αυγής εντός του σχολεί-
ου. Κατόπιν καταγγέλθηκε δημόσια
για παιδεραστία (από ενήλικη πλέον
γυναίκα για περιστατικό όταν εκείνη
ήταν μαθήτρια). Για τη συγκεκριμένη
καταγγελία το εν λόγω μέλος της Χρυ-
σής Αυγής δεν δικάστηκε ποτέ λόγω
παραγραφής του αδικήματος, ενώ
στο βιογραφικό του συγκαταλέγεται
και η προϋπηρεσία του για μικρό χρο-
νικό διάστημα στο πολιτικό γραφείο
του τοπικού βουλευτή της ΝΔ και ση-
μερινού υφυπουργού εργασίας Γιάννη
Πλακιωτάκη…»

«Αθώους» έκρινε τo Moνομελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου τον
βουλευτή της Χρυσής Αυγής Μπαρμπαρούση και άλλους 10 νεοναζί,
για τις κατηγορίες της παράνομης βίας, απρόκλητης φθοράς, αντιποί-
ησης αρχής και παραβίασης του νόμου περί φυλετικών διακρίσεων,
στο πογκρόμ στην Λαϊκή Αγορά Μεσολογγίου τον Σεπτέμβρη του 2012. 

Πρόκειται για μια απόφαση σκάνδαλο, ενδεικτική της ειδικής μετα-
χείρισης που απολάμβανε και όπως φαίνεται εξακολουθεί να απο-
λαμβάνει η εγκληματική συμμορία της Χρυσής Αυγής στα ελληνικά
δικαστήρια. 

Το βίντεο από την συγκεκριμένη επίθεση με τους νεοναζί με αρχη-
γό τον Μπαρμπαρούση να εφορμούν και να σπάνε πάγκους, ενώ
ταυτόχρονα ζητάνε τις άδειες των μικροπωλητών εξακολουθεί να εί-
ναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και αδιάψευστος μάρτυρας του τι
ακριβώς συνέβη στο Μεσολόγγι πριν από δύο χρόνια.

Και όμως, το δικαστήριο «ουδέν οίδε», καθώς όπως αναφέρει το
ρεπορτάζ του Mega «το κλειδί για την έκβαση της υπόθεσης φαίνε-
ται πως είναι το γεγονός ότι τα θύματα που ήταν μετανάστες φοβή-
θηκαν και δεν πήγαν να καταθέσουν και να κατονομάσουν τους δρά-
στες. Κατ' επέκταση, οι δικαστικοί λειτουργοί δεν μπόρεσαν να "δέ-
σουν" τις κατηγορίες»…

Ν. ΙΩΝΙΑ Πόλη αντιφασιστική ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανεπιθύμητη η Χ.Α.

Καταδίκη νεοναζί στην Ιεράπετρα ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Απόφαση Ντροπή

ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ

Κι άλλος νεκρός
μετανάστης

H ΚΕΕΡΦΑ
στο
Πολυτεχνείο

KEEΡΦΑ και Ένωση Μεταναστών
Εργατών καταθέτουν στεφάνι στο
Πολυτεχνείο, Κυριακή 16 Νοέμβρη
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Ο
ι εξελίξεις όλο το τελευταίο διάστημα
έχουν δείξει ότι αυτό που η συγκυ-
βέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έχει ονομάσει

«έξοδο» από τα Μνημόνια, στην πραγματικό-
τητα είναι αδιέξοδο. Το τριήμερο και οι πο-
ρείες για την επέτειο της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου ήρθαν να προσθέσουν την εναλ-
λακτική απέναντι σε αυτή τη διαπίστωση: η
μόνη έξοδος είναι η ανατροπή!

Ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή το κυ-
βερνητικό αδιέξοδο, βουίζουν και οι πέτρες.
Το είπε ακόμα και το κυβερνητικό φερέφωνο,
το δημοσιογραφικό συγκρότημα Λαμπράκη,
με τις αποστάσεις που πήραν οι Ψυχάρηδες,
πατήρ και υιός. Και το επισφράγισε η Τρόικα
με τις εκτιμήσεις της ότι υπάρχει «δημοσιονο-
μικό κενό» 3,6 δις, για το οποίο χρειάζονται
νέα μέτρα.

Βέβαια, οι Σαμαροβενιζέλοι ισχυρίζονται
ότι αυτά είναι διαπραγματευτικοί χειρισμοί
της Τρόικας για να βάλει πίεση. Αλλά αυτός ο
ισχυρισμός θα μπορούσε να προβληθεί μόνο
από κάποιον που διαπραγματεύεται. Η ωμή

αλήθεια, όπως φάνηκε και από το φιάσκο με
τις δόσεις, είναι ότι η Τρόικα υπαγορεύει και
η κυβέρνηση υλοποιεί –μέχρι εκεί που μπορεί
να επιβάλει τα μέτρα.

Πίσω από τις φανφάρες για την «ανάπτυξη
που άρχισε», η πραγματικότητα είναι ότι η κυ-
βέρνηση έχει ανάγκη να δανειστεί, οι «αγο-
ρές» ζητάνε απαγορευτικά επιτόκια και η ΕΕ
μαζί με το ΔΝΤ απαιτούν από τον Σαμαρά να
περάσει το νέο γύρο περικοπών για να πάρει
την παράταση του δανεισμού από την Τρόικα.

Νεκροζώντανη
Όσο και να απαιτούν οι δανειστές, όμως, οι

άνθρωποί τους στην Αθήνα έχουν εξαντλήσει
τα πολιτικά τους όρια. Η παράταση του δανει-
σμού έχει σαν προαπαιτούμενο την παράταση
της ζωής μιας κυβέρνησης νεκροζώντανης.
Σαμαράς, Βενιζέλος, ΕΕ και ΔΝΤ έχουν φτά-
σει μαζί σε πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Σε αυτό το φόντο, ο κόσμος που βγήκε
στους δρόμους για την επέτειο του Πολυτε-
χνείου έδειξε τη δύναμη που μπορεί να ανοί-

ξει τη διέξοδο. Το μήνυμα που στείλαμε με τις
μεγάλες διαδηλώσεις είναι ξεκάθαρο και έχει
τρεις διαστάσεις. Πρώτο, οι απόπειρες να
βγουν από το αδιέξοδο με «τσαμπουκάδες»
δεν περνάνε. Η νεολαία το έδειξε χειροπιαστά
με την αμεσότητα και τη μαζικότητα της απάν-
τησης στην ταχτική των Φορτσάκηδων και των
ΜΑΤ. Δεύτερο, τα μαγειρεία για «προεδρική
πλειοψηφία» με 180 βουλευτές από όπου κι
αν προέλθουν θα έχουν την ίδια τύχη. Ούτε
να το σκέφτονται. Και τρίτο, πάμε για την Πα-
νεργατική απεργία στις 27Ν με τον αέρα του
Πολυτεχνείου. Η οργή των εργατών είναι πο-
λύ πιο δυνατή από την οργή της νεολαίας,
έχει τη δύναμη να μπλοκάρει το «νέο» Μνημό-
νιο με όποιες αλχημείες κι αν σερβιριστεί.

Η Αριστερά έχει υποχρέωση να αγκαλιάσει
αυτά τα μηνύματα και να δώσει την προοπτι-
κή που τους αξίζει, χωρίς μισόλογα και υπεκ-
φυγές. Να αποτελειώσουμε την κυβέρνηση
και να βάλουμε πλώρη για να σπάσουμε τα
δεσμά του χρέους, του ευρώ και του καπιτα-
λισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€
Άλλα 7.080 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περασμένη

βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 64.590 ευρώ. 

Πάνω από 250 ευρώ συγκεντρώθηκαν στις διαδηλώ-
σεις το τριήμερο του Πολυτεχνείου, ενδεικτικά: 105
στην Αθήνα, 50 στην Πάτρα, 25 στο Ρέθυμνο, από 10
ευρώ στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και στα Χανιά.
Επιπλέον 150 ευρώ συγκεντρώθηκαν σε εξορμήσεις σε
νοσοκομεία: 65 στο Αγλαΐα Κυριακού, 15 στα Χανιά, 13
στη Δουρούτη Γιάννενα, από 10 ευρώ στο Ρίο και στο
Βενιζέλειο, 7 στο ΠΑΓΝΗ, 5 στο Αγία Σοφία. 

Ευχαριστούμε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας που ανα-
νέωσε τη συνδρομή του στην Εργατική Αλληλεγγύη κα-
θώς και για τις προσωπικές σας ενισχύσεις: Αποστόλης
Λ. 300 ευρώ, από 100 ευρώ Γιώργος Τ., Γιάννης Κ., Δέ-

σποινα Κ. 65, από 50 ευρώ Νίκος Μ., Φωτεινή Λ., Γιώρ-
γος Τ., Μαριάννα Θ., Ευγενία Κ., Αντώνης Α. 30 ευρώ,
από 20 ευρώ Μάνος Κ., Χριστίνα Κ., Δήμητρα Κ., Γιάν-
νης Κ., Ειρήνη Λ., Ρίτα, Ορλώφ, Λεωνίδας Β. 15, από 10
Έλσα Π. και Κώστας Κ., από 5 ευρώ Νίκος Μ., Βάσω Κ.,
Νεκτάριος Χ., Χρυσάνθη Α., Ρούλα Ζ. 

Δ
εκάδες χιλιάδες νεολαίοι και εργαζό-
μενοι διαδήλωσαν στην 41η επέτειο
του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Ακόμα

και τα αστικά ΜΜΕ αναγκάστηκαν να παρα-
δεχτούν ότι αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτε-
ρες πορείες που έχουν γίνει ποτέ. Ήταν μια
ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση των Σαμα-
ροβενιζέλων που επιχείρησε να στήσει σκη-
νικό τρομοκρατίας με τα ΜΑΤ, ενώ ετοιμάζει
το νέο Μνημόνιο που έχει υποσχεθεί στην
Τρόικα. 

Παρά το κλείσιμο δρόμων και πολλών
σταθμών του Μετρό, από τις δύο το μεσημέ-
ρι οι διαδηλωτές ξεκίνησαν να συγκεντρώ-
νονται στην πλατεία Κλαυθμώνος και να
απλώνονται σε όλο το μήκος της οδού Στα-
δίου. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε το
πανό του Συλλόγου Φυλακισμένων και Εξορι-
σθέντων 1967-1974. Στη συνέχεια ακολου-
θούσαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι. Όταν το
πρώτο μπλοκ πέρναγε τα Λουλουδάδικα, το
τελευταίο φοιτητικό πανό ήταν ακόμα στην
Σταδίου. Η μαζική παρουσία των φοιτητών
ήταν αποτέλεσμα των μεγάλων Γενικών Συ-
νελεύσεων και των κινητοποιήσεων της πε-
ρασμένης εβδομάδας. Με πανό κατέβηκαν οι
Σύλλογοι του Πολυτεχνείου, οι Σύλλογοι της
Νομικής, της Φιλοσοφικής και του Πολιτικού,
η Φυσικομαθηματική και η Οδοντιατρική, η
Πρωτοβουλία Φοιτητών ΠΑΠΕΙ, η Ιατρική και
η Γεωπονική. 

Οι φοιτητές είναι αποφασισμένοι να συνε-
χίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ο Γιάννης
Σανιδάς από τη Φιλοσοφική μας είπε «Στην
Γενική μας Συνέλευση την Τετάρτη 12/11, πή-
ραμε απόφαση για κατάληψη την Πέμπτη και
την Παρασκευή και συνέχιση της κατάληψης
τις επόμενες τρεις μέρες στο χώρο του Πο-
λυτεχνείου. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε νέα
συνέλευση στις 25 του Νοέμβρη για την προ-
ετοιμασία της μεγάλης Γενικής Απεργίας, πα-
ρόλα αυτά με όσα έγιναν στο Πολυτεχνείο με
την καταστολή της Αστυνομίας αποφασίσαμε
να κάνουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η
πρότασή μας είναι για πενθήμερη ή εξαήμε-
ρη κατάληψη μέχρι και την απεργία με πρώτο
σύνθημα οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες».

Δεν υπάρχει “έξοδος” από 
τα Μνημόνια - μόνο Ανατροπή

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Συνέχεια σελίδα 9

Σάββατο 
20 Δεκέμβρη
στο «Ρομάντζο» 
(Αναξαγόρα 3-5)

Γιορτή της
Εργατικής

Αλληλεγγύης 
Ζωντανή μουσική, φαγητό, ποτά  

τιμή ενίσχυσης 10 ευρώ

Αθήνα, 17 Νοέμβρη

Χιλιάδες στο δρόμο 
του Νοέμβρη
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Μ
αθητικές διαδηλώσεις έγιναν την
περασμένη βδομάδα σε αρκετές
πόλεις της χώρας. Σε αρκετά ση-

μεία οι μαθητές δεν διαδήλωσαν μόνοι
τους, αλλά έχοντας στο πλευρό τους
τους φοιτητές ή τους καθηγητές των ΕΛ-
ΜΕ.

Στα Χανιά το πρωί της Πέμπτης 13 Νο-
έμβρη, διαδήλωσαν πάνω από τρεις χιλιά-
δες μαθητές μαζί με τους καθηγητές και
τους δασκάλους της πόλης οι οποίοι εί-
χαν καλέσει σε στάση εργασίας στηρίζον-
τας τις καταλήψεις. Η Μαργαρίτα Παπα-
μηνά, δασκάλα, μας μεταφέρει: “Όλη την
προηγούμενη βδομάδα οι μαθητές συνέ-
χισαν τις καταλήψεις. Σχεδόν όλα τα σχο-
λεία των Χανίων τελούν υπό κατάληψη. Γι’
αυτό και η διαδήλωση ήταν τόσο μαζική. 

Την επόμενη μέρα, έγινε κοινή συνάντη-
ση μαθητών, καθηγητών, δασκάλων και
γονέων για να συζητηθούν τα παρακάτω
βήματα. Εκεί αποφασίστηκε πρώτα απ’
όλα η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας στη διαδήλωση του Πολυτεχνεί-
ου. Σαν επόμενος σταθμός, βγήκε κάλε-
σμα για πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
στις 20 Νοέμβρη στις 11.30πμ με τα σω-
ματεία των εκπαιδευτικών να καλούν ξανά
σε στάση εργασίας.

Οι μαθητές ήδη έχουν ξεκινήσει να συ-
νεδριάζουν μέσα από συνελεύσεις και συ-
ζητάνε για κλιμάκωση αμέσως μετά το
Πολυτεχνείο, διεκδικώντας να κερδίσουν
όλα τα σχολεία στον αγώνα των καταλή-
ψεων ενάντια στο Νέο Λύκειο. Μας είπαν
ότι αυτό συζητιέται πανελλαδικά.

Την Παρασκευή το απόγευμα έγινε Δη-
μοτικό Συμβούλιο στο οποίο παραβρέθη-
καν μαθητές και εκπρόσωποι των καθηγη-
τών. Το αντικαπιταλιστικό σχήμα Ανταρ-
σία στα Χανιά, κατέθεσε ψήφισμα συμπα-
ράστασης στο μαθητικό κίνημα και στον
αγώνα όλης της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας, το οποίο τη Δευτέρα, πέρασε ομό-
φωνα”.

Αντίστοιχα στο Ηράκλειο, πάνω από
δυο χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν την
ίδια μέρα μαζί με δασκάλους και καθηγη-
τές. Η πορεία κατευθύνθηκε στο κτίριο
της Περιφέρειας Κρήτης όπου οι μαθητές

φώναζαν συνθήματα ενάντια στο Σαμαρά
και την Τρόικα. Την ίδια μέρα το απόγευ-
μα, οι φοιτητές της ΕΑΑΚ κάλεσαν συγ-
κέντρωση στα Λιοντάρια διαμαρτυρόμενοι
για την επίθεση της αστυνομίας στους
συμφοιτητές τους στην Αθήνα το ίδιο
πρωί. 

Πενθήμερες καταλήψεις

Στο Ρέθυμνο, το Πανεπιστήμιο τελεί
υπό πενθήμερη κατάληψη μετά από κοινή
συνέλευση των φοιτητικών συλλόγων, την
Πέμπτη 13 Νοέμβρη.

“Παρευρέθηκαν 600 φοιτητές οι οποίοι
αποφάσισαν κατάληψη μέχρι και την Τε-
τάρτη 19/11 και νέα συνέλευση”, μας λέει
ο Ζήσης Καλλιμάνης. “Από το πρωί το κλί-
μα σε όλο το πανεπιστήμιο ήταν αρκετά
πολωμένο μετά την είδηση της ωμής κα-
ταστολής των ΜΑΤ και των Φορτσάκηδων
στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά η κουβέντα
μέσα στην συνέλευση επικεντρώθηκε
στην απαξίωση των πανεπιστημίων μέσω
της υποχρηματοδότησης (μείωση 70%
του προϋπολογισμού του παν/μιου Κρή-
της τα τελευταία 4 χρόνια). Επίσης κοινή
διαπίστωση ήταν ότι αυτή η απαξίωση

έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση των ιδρυ-
μάτων καθώς την ίδια στιγμή η κυβέρνηση
έχει λεφτά για να ξεπληρώνει τραπεζίτες,
να δίνει εκατομμύρια για εξοπλισμούς και
να ανοίγει ιδιωτικά τμήματα με κρατική
χρηματοδότηση.

Ήδη έχουν αναγγείλει την ίδρυση τμή-
ματος τουριστικών επιστημών με δίδα-
κτρα και μόνο για φοιτητές απ’ το εξωτε-
ρικό, που θα έχει χρηματοδότηση από το
κράτος 4,5εκ ευρώ (3,5 είναι η χρηματο-
δότηση για όλο το παν/μιο Κρήτης). Μέσα
από τη συντονιστική επιτροπή κατάληψης
προέκυψε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα
δράσης που περιελάμβανε μοίρασμα της
απόφασής μας στην πόλη για την ενημέ-
ρωση των Ρεθυμνιωτών, εκδήλωση για τη
δίκη της Χρυσής Αυγής και το ρόλο του
αντιφασιστικού κινήματος και άλλα”.

Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις φοιτη-
τών πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη το
απόγευμα στα Γιάννενα και την Ξάνθη,
ενώ οι φοιτητές του τμήματος Λαϊκής πα-
ράδοσης και μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου
βρίσκονται ήδη μια βδομάδα σε κατάληψη
ενάντια στο κλείσιμό του.

Συζήτηση για την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου και τους αγώνες του σήμερα, με τίτλο “Ο
δρόμος του Νοέμβρη, επαναστατικός” οργά-
νωσαν οι μαθητές Anticapitalista το Σάββατο
15 Νοέμβρη, στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ομι-
λητές ήταν η Αγγελική Ζούτη από το 2ο ΓΕΛ
Ελευσίνας και ο Νάσος Αντωνόπουλος από το
2ο ΓΕΛ Ν. Ηρακλείου.

Η Αγγελική στην εισήγησή της εστίασε στο
ιστορικό κομμάτι εκείνης της περιόδου. Από
τους εργατικούς αγώνες μέχρι τα γεγονότα της
κατάληψης της Νομικής το Φλεβάρη του 1973
και του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη. Αναφέρθηκε
στη διεθνή συγκυρία και τον αντίκτυπο του Μάη
του ’68. Έκλεισε λέγοντας πως είναι αναγκαίο

στο σήμερα το χτίσιμο μιας δυνατής επαναστα-
τικής αριστεράς που θα δίνει τις μάχες μέχρι το
τέλος, έχοντας εμπιστοσύνη στους αγώνες και
τη δύναμη της εργατικής τάξης.

Ο Νάσος μίλησε για το σήμερα. Για την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση
και την προσπάθεια διάλυσης της υγείας και
της παιδείας. Μετέφερε εικόνες από την αντί-
σταση των μαθητών στο Νέο Λύκειο και ανα-
φέρθηκε στη μάχη ενάντια στους φασίστες μέ-
σα στα σχολεία και σε όλη την κοινωνία.
Έκλεισε την ομιλία του προβάλλοντας τα αιτή-
ματα του μαθητικού κινήματος και κάλεσε

τους μαθητές να συμμετέχουν στην πορεία
του Πολυτεχνείου.

Δεν πέρασε η διάσπαση

Ανάμεσα στις τοποθετήσεις που έγιναν, ο
Χρήστος από τα Βριλήσσια είπε πως οι αγώ-
νες σήμερα πρέπει να στοχεύουν στο ότι την
κοινωνία θα την καθορίζουν οι απλοί άνθρωποι
και όχι οι κυβερνήσεις. Είπε επίσης πως η προ-
σπάθεια να στοχοποιηθούν οι μαθητές που κά-
νουν καταλήψεις είχε στόχο τη διάσπαση, αλ-
λά δεν τους πέρασε.

Ο Μάριος από τον Πειραιά μίλησε για το ρό-

λο των μαθητών Anticapitalista στα σχολεία
της περιοχής του και είπε πως το αποτέλεσμα
της μάχης, θα κριθεί από το πόσο καλά οργα-
νωμένοι θα είναι οι μαθητές το επόμενο διά-
στημα. 

Ο Κώστας από το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω είπε
πως αρκετοί συμμαθητές του αναγκάστηκαν
να πάνε σε σχολεία του Περιστερίου λόγω των
καταργήσεων των 50 ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ
και πως η νεολαία μπορεί να νικήσει γιατί έχει
μάθει πως να αγωνίζεται.

Ο Λάζαρος από το Κερατσίνι μίλησε για την
ανάγκη να βρεθει η αριστερά έξω από τα σχο-
λεία και να βοηθήσει στον αγώνα, και την
ανάγκη δημιουργίας τοπικών συντονιστικών
των μαθητών.

Η Διοτίμα Χριστοπούλου, φοιτήτρια του ΤΕΙ Αθήνας,
χτυπήθηκε από τα ΜΑΤ στην επίθεση που εξαπέλυσαν
προς τους φοιτητές την Πέμπτη 13 Νοέμβρη το βράδυ
έξω από το κτίριο του Πολυτεχνείου, την ώρα που οι
φοιτητικοί σύλλογοι προσπαθούσαν να μπουν στο κτί-
ριο, τελειώνοντας την πορεία (που ξεκίνησε από τα
Προπύλαια νωρίτερα και στην οποία συμμετείχαν χιλιά-
δες φοιτητές). Η ίδια μας μεταφέρει:

“Η πορεία ήταν μαζικότατη και γι’ αυτό κρίναμε ανα-
γκαίο να καταλήξουμε στο κάτω Πολυτεχνείο στην Πα-
τησίων για να πραγματοποιηθεί συντονιστικό Γενικών
Συνελεύσεων και καταλήψεων ούτως ώστε να συζητη-
θεί η συνέχεια του αγώνα μας. Την ώρα που φτάσαμε
στο Πολυτεχνείο οι φύλακες κλείδωσαν την πόρτα με
εντολή του Πρύτανη του ΕΜΠ. Αρχίσαμε και σπρώχνα-
με την πόρτα και καταφέραμε να την ανοίξουμε, προ-
σπαθώντας να μπούμε μέσα. Βλέπαμε ότι τριγύρω στα
στενά υπήρχαν δυνάμεις της αστυνομίας. 

«Μας περικύκλωσαν»

Πριν καλά καλά περάσει μέσα το πρώτο πανό, δυνά-
μεις των ΜΑΤ μας περικύκλωσαν στη Στουρνάρη, δεξιά
από την πύλη όπου και έκαναν μια ξεκάθαρα δολοφονι-
κή επίθεση με φυσουνιές δακρυγόνων και βόμβες κρό-
του λάμψης μέσα στο πλήθος. Να μη μπορούμε να
αναπνεύσουμε, ούτε να πάμε πουθενά. Παρακαλούσα-
με να μας αφήσουν έστω μια διέξοδο για να φύγουμε.
Την ώρα που μας άφηναν λίγο χώρο για να φύγουμε,
επιτίθονταν με τα κλομπ στον κόσμο που προσπαθούσε
να απομακρυνθεί.

Εγώ συγκεκριμένα δέχτηκα χτυπήματα στο δεξί χέρι
και στην πλάτη με αποτέλεσμα να έχω κάκωση στον
καρπό και θλάση στον ώμο. Πήγα στον Ευαγγελισμό,
όπου βρήκα άλλους πέντε τραυματίες από τη συγκεκρι-
μένη επίθεση, ανάμεσά τους και ο φωτορεπόρτερ που
τον χτύπησαν στο κεφάλι. Ο οποίος το μόνο που έκανε
ήταν να βγει μπροστά για να μας προστατεύσει, φωνά-
ζοντας: αφήστε τα παιδιά. Η επίθεση έγινε ξεκάθαρα
για να μη μας αφήσουν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας,
υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα τα γεγονότα και έχουν
γίνει καταγγελίες για τις φράσεις που ακούγονταν από
τα ΜΑΤ, όπως το «γαμήστε τους».”

Η προσπάθεια τρομοκράτησης της νεολαίας για άλλη
μια φορά δεν πέτυχε το στόχο της. Στη μεγαλειώδη πο-
ρεία του Πολυτεχνείου τέσσερις μέρες μετά, τα φοιτητι-
κά μπλοκ ήταν τεράστια καθώς συμμετείχαν χιλιάδες
φοιτητές. (Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες  8, 9).

Μαθητές, φοιτητές μαζί με
ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Πανεκπαιδευτική δράση

Μαθητές Anticapitalista

Χανιά 13 Νοέμβρη
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Ο
Πρύτανης του ΕΚΠΑ Φορτσάκης έκλεισε για πέντε
μέρες με λοκ-άουτ το κτίριο της Νομικής και αυτό της
Πρυτανείας, στέλνοντας κλούβες της αστυνομίας να

τα φυλάνε. Όλο το προηγούμενο διάστημα ωρυόταν και απει-
λούσε τους φοιτητές που κινητοποιούνταν με συνελεύσεις
και καταλήψεις λέγοντας πως το κλείσιμο των σχολών γινό-
ταν από μειοψηφίες.

Οι πρυτανικές αρχές και η κυβέρνηση μιλούν πάντοτε για
μειοψηφίες όταν αναγκάζονται να κοντράρουν το φοιτητικό
κίνημα. Στην πραγματικότητα όμως, οι μειοψηφίες βρίσκονται
στο κυβερνητικό στρατόπεδο και όχι σε αυτό της νεολαίας.

Όλοι οι νέοι πρυτάνεις που ξεκίνησαν τη θητεία τους φέ-
τος, έχουν εκλεγεί με τον πιο αντιδημοκρατικό τρόπο. Χωρίς
τη συμμετοχή των φοιτητών και των συλλογικών τους οργά-
νων, μέσα από εντελώς απονομιμοποιημένες και «κλειστές»
διαδικασίες. Η ίδρυση των Συμβουλίων των πανεπιστημίων
που έγινε την περσινή χρονιά με βάση το νόμο 4009 της Δια-
μαντοπούλου, ήταν αυτή που άλλαξε τη μέχρι τώρα διαδικα-
σία εκλογής. Ενώ κάθε καθηγητής έχει τη δυνατότητα θεωρη-
τικά να θέσει υποψηφιότητα για Πρύτανης, τα ίδια τα Συμβού-
λια καθορίζουν το ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι στο τέλος μέσα
από μια λίστα που περιλαμβάνει μόλις τρεις για κάθε πανεπι-
στημιακό ίδρυμα. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου οι μόνοι
που έχουν στ’ αλήθεια λόγο είναι άνθρωποι που η ίδια η κυ-
βέρνηση επιλέγει και που λογοδοτούν σε αυτήν και όχι στο
σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με αιχμή τον Φορτσάκη, χωρίς όμως να είναι ο μόνος πρύ-
τανης που δρα κατά αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση προσπα-
θεί αυτή την περίοδο να επιβάλλει στα πανεπιστήμια το νόμο
και την τάξη για να κάμψει τις αντιστάσεις και να εφαρμόσει
την ιδιωτικοποίηση.  Δεν είναι τυχαίο πως αυτές τις μέρες την
πρακτική του λοκ- άουτ υιοθέτησαν και μια σειρά άλλοι πρυ-
τάνεις, όπως ο Γάτσιος της ΑΣΟΕΕ, ο Τσάλτας της Παντείου
και ο Μήτκας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 

Οι Σαμαροβενιζέλοι προσπαθώντας να αποδείξουν ότι δια-
τηρούν ακόμα έναν κάποιον έλεγχο στην κοινωνία επέλεξαν
αυτές τις μέρες να κλιμακώσουν την ένταση σε ό, τι αφορά
την επίθεση στην Παιδεία και τη νεολαία. Αποφάσισαν να πα-
τήσουν πόδι χρησιμοποιώντας τον χειρότερο αυταρχισμό.
Από αυτό προέκυψε η επίθεση στους φοιτητές της ΝΟΠΕ την
Πέμπτη το πρωί και η δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ στους
διαδηλωτές το ίδιο βράδυ έξω από το Πολυτεχνείο.

Προπαγάνδα

Ταυτόχρονα εξαπέλυσαν μια καλοστημένη προπαγάνδα μι-
λώντας για φοιτητές- ΣΥΡΙΖΑίους που δρουν κάτω από κομ-
ματικές εντολές. Προσπάθησαν έτσι να δημιουργήσουν εντυ-
πώσεις με στόχο να απομονώσουν τον αγώνα των φοιτητών
από τον αγώνα όλης της υπόλοιπης κοινωνίας.

Όμως οι φοιτητές δεν είναι μόνοι τους. Μαζί με τους μαθη-
τές αλλά και τους καθηγητές, έχουν στο πλευρό τους κάθε
κομμάτι που αγωνίζεται να ανατρέψει αυτή την ετοιμόρροπη
κυβέρνηση. Και σίγουρα η νεολαία δεν είναι η μόνη που αγω-
νίζεται. Όλη αυτή η αντίσταση θα συναντηθεί στο δρόμο στη
γενική απεργία στις 27 του μήνα και θα δώσει την καλύτερη
απάντηση. Πως με κλιμάκωση των απεργιών και των καταλή-
ψεων, και με συντονισμό, η κόντρα με τα μνημόνια, την κυβέρ-
νηση και τον αυταρχισμό της μπορεί να φτάσει μέχρι τη νίκη.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  Όχι στην ιδιωτικοποιήση

Άμεση μαχητική απάντηση

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

Μ
ετά την επιτυχία των πανεκπαι-
δευτικών συλλαλητηρίων, η βδο-
μάδα που κατέληξε στον εορτα-

σμό και τις διαδηλώσεις για την επέτειο
από τα 41 χρόνια της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου ενάντια στη Χούντα, ήταν
γεμάτη από συνελεύσεις και κινητοποι-
ήσεις σε πανεπιστήμια και σχολεία.

Ο φόβος της κυβέρνησης μπροστά
στις συνεχιζόμενες καταλήψεις και το
φούντωμα του πανεκπαιδευτικού κινή-
ματος, εκφράστηκε και μέσα από το
κλείσιμο της Νομικής σχολής και του
κτιρίου της Πρυτανείας που επέβαλε ο
Πρύτανης Φορτσάκης το βράδυ της Τε-
τάρτης 12 Νοέμβρη και ενώ προγραμ-
ματίζονταν συνελεύσεις των φοιτητικών
συλλόγων την επόμενη μερα.

Την Πέμπτη το πρωί οι φοιτητές της
Νομικής, του Οικονομικού και του Πολι-
τικού συγκεντρώθηκαν έξω από τη Νομι-
κή με τα πανό τους διεκδικώντας να
ανοίξει η σχολή και να αποσυρθούν οι
δυνάμεις καταστολής. Η απάντηση της
αστυνομίας ήταν η καταστολή. Έφτα-
σαν μάλιστα στο σημείο να στείλουν
δύο φοιτητές του συλλόγου Οικονομι-

κού και μέλη της ΕΑΑΚ (της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς) στο νοσοκομείο, με
ανοιγμένα κεφάλια. Οργανώθηκε επί τό-
που συνεδρίαση των Διοικητικών Συμ-
βουλίων των φοιτητικών συλλόγων όπου
καταδικάστηκε η καταστολή της αστυ-
νομίας, αποφασίστηκε το κάλεσμα έκτα-
κτων γενικών συνελεύσεων αμέσως με-
τά τον εορτασμό του Πολυτεχνείου και
έγινε πορεία στο κέντρο όπου συμμετεί-
χαν φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι και
οι απεργοί της coca cola.

Πάνω από 8.000

Λίγες ώρες μετά, στις 5μμ καλέστηκε
διαδήλωση στα Προπύλαια από όλους
τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας.
Από πολύ νωρίς ο χώρος των Προπυλαί-
ων ήταν γεμάτος από κόσμο. Πάνω από 8
χιλιάδες διαδήλωσαν απαιτώντας την πα-
ραίτηση του Φορτσάκη, την τιμωρία των
αστυνομικών που επιτέθηκαν και την άρ-
ση του λοκ- άουτ του πανεπιστημίου. 

Τα μπλοκ των φοιτητών ήταν πολύ μα-
ζικά, ενώ με πανό συμμετείχαν και οι
φοιτητές του ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΕΕΚ, οι Αγωνιστικές Κινήσεις, το ΜΑΣ

(ΚΝΕ) και οι απεργοί της coca cola.
Η διαδήλωση κατευθύνθηκε στο Σύν-

ταγμα και συνέχισε μέχρι την Πατησίων
προσπαθώντας να μπει στο χώρο του
Πολυτεχνείου. Εκεί έγινε η δεύτερη
άγρια επίθεση της αστυνομίας, όπου
μόλις οι φοιτητές άνοιξαν την πόρτα του
Πολυτεχνείου στη Στουρνάρη, οι άντρες
των ΜΑΤ όρμησαν καταπάνω τους δια-
λύοντας τις ομάδες των φοιτητών. 

Μέσα σε λίγες ώρες καλέστηκε νέα
διαδήλωση για το επόμενο πρωί. Την
Παρασκευή 14 Νοέμβρη, στην πορεία
πέρα από τους φοιτητές συμμετείχαν οι
διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΚΠΑ και του
ΕΜΠ, οι μαθητές του 6ου ΓΕΛ Ιλίου, οι
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και η ΟΛΜΕ
που είχαν προγραμματισμένη διαδήλω-
ση για εκείνη τη μέρα. Οι συμμετέχον-
τες μέσα από τα συνθήματά τους ενάν-
τια στο Λοβέρδο, το Φορτσάκη και την
κυβέρνηση τόνισαν πως δε θα αφήσουν
αυτές τις επιθέσεις αναπάντητες και
πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις
τους εν όψει του Πολυτεχνείου αλλά και
της Γενικής Απεργίας στις 27 Νοέμβρη.

Έλλη Πανταζοπούλου

“Στο ΤΕΙ Πειραιά κάναμε συνέλευση όλων των τμημάτων,
την Τετάρτη 12 Νοέμβρη,” μας είπε η Κατερίνα Σεβαστάκη.
“Συμμετείχαν πάνω από 500 φοιτητές και το μεγαλύτερο
κομμάτι της συζήτησης και των τοποθετήσεων ήταν γύρω
από την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να ιδιωτικο-
ποιήσει τα πανεπιστήμιά μας αλλά και το κίνημα αντίστα-
σης. Στο ΤΕΙ Αθήνας έγινε ήδη η προσπάθεια να μπουν ιδιώ-
τες επιχειρηματίες μέσα από το πρόγραμμα “ηλεκτρονικός
κουμπαράς” και εμείς αποφασίσαμε πως θα κινητοποιηθού-
με από νωρίς για να μην προσπαθήσουν να εφαρμόσουν το
ίδιο και σ’εμάς. Γι’ αυτό και συμμετείχαμε στη διαδήλωση
που καλούσαν οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας την επόμενη μέ-
ρα στο Υπουργείο Παιδείας. 

Το πιο εντυπωσιακό στη συνέλευση ήταν όταν μια φοιτή-
τρια σηκώθηκε και δήλωσε πως είναι με τη Χρυσή Αυγή. Οι

συνειρμοί με το Πολυτεχνείο αλλά και τα αντανακλαστικά
των φοιτητών που παλεύουν σήμερα ενάντια στο φασισμό,
οδήγησαν μια ολόκληρη αίθουσα να απαιτήσει να αποχωρή-
σει από τη συνέλευση η συγκεκριμένη, παίρνοντας μάλιστα
απόφαση διαγραφής της από το σύλλογο φοιτητών. Η μη
ανοχή των φασιστικών ιδεών μέσα στις σχολές είναι κεκτη-
μένο των φοιτητικών συλλόγων μέσα από τον αγώνα τους
ενάντια στη δικτατορία και αποφασίσαμε πως έτσι πρέπει
να κινηθούμε και εμείς σήμερα.

Την Παρασκευή, οι σύντροφοι των ΕΑΑΚ μπήκαμε μέσα
στα αμφιθέατρα και καλέσαμε τους συμφοιτητές μας να έρ-
θουν στη διαδήλωση που καλούσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι
ως απάντηση στα γεγονότα της προηγούμενης μέρας. Φτιά-
ξαμε επί τόπου ένα πανό και κατεβήκαμε αρκετοί στη διαδή-
λωση.”

τους εργάτες
Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν μαζικά το απόγευμα της Πέμπτης 13 Νοέμβρη
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Κινητοποίηση έξω από τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθή-
νας, που συζητούσε τον προϋπολογισμό, την Πέμπτη 13/11 οργάνωσε το
Συντονιστικό Φορέων και Κατοίκων Αμπελοκήπων.

Όπως μας είπε ο Δημήτρης Κλεπτοδήμος, αντιπρόεδρος του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων: «Μία σειρά φορείς της περιοχής των Αμ-
πελοκήπων, διεκδικούμε εδώ και 20 χρόνια, ένα χώρο 9 στρεμμάτων, που
βρίσκεται πίσω από το Γηροκομείο, να δοθεί για τις ανάγκες των κατοίκων.
Το οικόπεδο ανήκει στη ΔΕΗ. Τα έξι στρέμματα έχουν χαρακτηριστεί ως
χώρος για ανέγερση σχολείου και τα 3 στρέμματα προορίζονται για πράσι-
νο. Σε αυτό το χώρο προορίζεται να ανεγερθεί το 58ο Γυμνάσιο - Λύκειο το
οποίο δεν έχει κτίριο και τα παιδιά έχουν διασκορπιστεί σε άλλα σχολεία. Αν
μέχρι τον Γενάρη ο Δήμος δεν αποζημιώσει τη ΔΕΗ, τότε θα χαθεί η δυνα-
τότητα ανάπλασης αυτού του χώρου. Επιπλέον αυτό που μας ανησυχεί εί-
ναι ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει πάρει το 13% των μετοχών της ΔΕΗ και φοβόμαστε
ότι αντί για πράσινο και σχολείο μπορεί το οικόπεδο να δοθεί σε ιδιώτες».

Τελικά κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων των φορέων, το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, αναγκάστηκε να αποφασίσει τη δημιουργία λογαριασμού
για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου.

«Ο νέος ισοσκελισμένος  προϋπολογισμός  του Δήμου της Αθήνας  φέρ-
νει τη σφραγίδα της διαρκούς λιτότητας και των περικοπών που επιβάλλει
η συγκυβέρνηση στη βάση της συνέχισης των πολιτικών των μνημονίων για
να αποπληρωθεί το χρέος των δανειστών. Ο δήμαρχος Καμίνης χώρεσε
στο κοστούμι που έραψε επιμελώς η συγκυβέρνηση μέσω του Οικονομικού
Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ και ο Γκίκας Χαρδούβελης” αναφέρει η ανακοί-
νωση της Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας.

“Ήδη, η φετινή σχολική χρονιά βρίσκει τους μαθητές στα σχολεία αντι-
μέτωπους με τον υποσιτισμό και την πείνα αφού οι σχεδιασμοί σε βάθος
χρόνου έφεραν την σημερινή κατάρρευση του Δημοτικού Βρεφοκομείου

όπου όχι μόνο δεν δίνονται οι 1300 μερίδες φαγητού για μαθητές αλλά και
οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται πλέον χωρίς επαρκή τροφοδοσία. 

Παιδικές χαρές δεν ανοίγουν από τον Άγιο Παντελεήμονα και τα Καρα-
γιαννέικα μέχρι του Φιλοπάππου και πολλές άλλες γειτονιές της Αθήνας.
Ελεύθεροι χώροι δεν απαλλοτριώνονται για να φτιαχτούν σχολεία, παιδικές
χαρές και πάρκα αλλά αφήνονται στην αρπακτική διάθεση των ιδιωτικών
συμφερόντων και του real estate, για να φτιάξουν MALL στους Αμπελοκή-
πους και στην Ακαδημία Πλάτωνος…

Μόνο με τη διαγραφή του χρέους θα ανοίξει ο δρόμος για να υπάρξουν
λεφτά για προσλήψεις στους Δήμους, για να ενισχυθούν οι υπηρεσίες
πρόνοιας, καθαριότητας, πολιτισμού, αθλητισμού, οι παιδικοί σταθμοί, οι
παιδικές χαρές και τα σχολεία… Αυτόν τον προϋπολογισμό τον καταψηφί-
ζουμε και καλούμε σε συμμετοχή στην Γενική Απεργία στις 27 Νοέμβρη
μαζί με τα συνδικάτα».

Μ
ε συνθήματα όπως: «Δε σας θέλει ο λα-
ός, τα φουγάρα σας και μπρος» και
“ανάπλαση με πράσινο και όχι με καζά-

νια” πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και
μαζική συμμετοχή την Κυριακή 16/11 η πορεία
του Συντονιστικού Φορέων Κερατσινίου -Δραπε-
τσώνας, για την ανάπλαση της περιοχής του
πρώην εργοστασίου Λιπασμάτων.

Οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στα σχέ-
δια της κυβέρνησης να χαρίσει μία περιοχή φι-
λέτο- έκτασης 640 στρεμμάτων με πρόσβαση
στη θάλασσα, με βάση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αθήνας/Αττικής, σε ιδιωτικά επιχειρηματικά
συμφέροντα, με σκοπό το κέρδος, αδιαφορών-
τας για τις επιπτώσεις που θα έχουν στη ζωή και
την υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιο-
χής. Οι φορείς της περιοχής διεκδικούν την κα-
τάργηση, όλων των φωτογραφικών ρυθμίσεων
και νομοθετημάτων που έχουν ψηφιστεί, ώστε
να διευκολύνουν τη λειτουργία βιομηχανιών και
διυλιστηρίων ιδιoκτησίας της εταιρείας “Oil
One” του Μελισσανίδη, καθώς επίσης και να
σταματήσει κάθε ενέργεια δημιουργίας διυλι-
στηρίου που θα μετατρέψει μια κατοικημένη πε-
ριοχή σε χαβούζα.

Κόσμος κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκε από τις
11 το πρωί μπροστά στο Δημαρχείο Δραπετσώ-
νας και πραγματοποίησε πορεία μέσα από τα
στενά μέχρι τον χώρο όπου στεγάζονταν το
πρώην εργοστάσιο Λιπασμάτων. Μπροστά ήταν
το πανό των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Κερατσι-
νίου Περάματος και Πειραιά και του πολιτιστι-
κού Συλλόγου Δραπετσώνας “Τέρψη -Χώρος”,
που ήταν και ο βασικός οργανωτής της κινητο-
ποίησης. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι Δη-
μοτικές Κινήσεις “Ανταρσία στο Λιμάνι” και “Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά” καθώς και η Εργατική Λέ-
σχη Κερατσινίου -Δραπετσώνας.

Στο τέλος της συγκέντρωσης διαβάστηκε ένα

σύντομο ιστορικό, για το πώς ιδιωτικά συμφέ-
ροντα και κυβερνήσεις υποβάθμισαν την περιο-
χή. “Για δεκαετίες γινόταν ο αγώνας των κατοί-
κων της περιοχής, ώσπου στο τέλος τα κατάφε-
ραν. Το μεγάλο κεφάλαιο αφού θεώρησε ότι
έστυψε την περιοχή και τους ανθρώπους της ως
το μεδούλι, αποχώρησε.

Έκταση ανάπλασης

Το 2007 ο τότε υπουργός Γιώργος Σουφλιάς
με νόμο κηρύσσει την ευρύτερη περιοχή των Λι-
πασμάτων ως έκταση ανάπλασης. Ο νυν σοσιαλι-
στής υπουργός Περιβάλλοντος κύριος Μανιάτης,
αποφασίζει να γίνει ο νέος εκφραστής και εκπρό-
σωπος της άρχουσας τάξης και των συμφερόν-
των της και με απόφασή του μετατρέπει την πε-
ριοχή της ανάπλασης σε περιοχή μητροπολιτικής
παρέμβασης και την παραλία σε Λιμενοβιομηχα-
νική ζώνη. Αυξάνουν τον συντελεστή δόμησης
από 0.4 σε 0.6 και φορτώνουν την περιοχή με χι-
λιάδες επιπλέον τόνους τσιμέντο. Το αποκορύ-
φωμα είναι η εξαγορά της αδρανοποιημένης BP

με μόλις 70 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από
την Oil One, και η δημιουργία εργοστασίου συλ-
λογής και επεξεργασίας επικίνδυνων πετρελαι-
οειδών αποβλήτων καθώς και η αποθήκευση και
διατήρηση λιπαντικών και καυσίμων”.

“Το εργοστάσιο των Λιπασμάτων φτιάχτηκε
από τον Μποδοσάκη, πριν τον πόλεμο”, μας είπε
η Αργυρώ, συνταξιούχος, που συμμετείχε στην
πορεία. “Τότε στην περιοχή γύρω από το εργο-
στάσιο ζούσαν οι εργάτες και οι οικογένειές
τους. Έπαιρναν ένα μεροκάμματο αλλά το πλή-
ρωναν με τη ζωή τους γιατί οι καρκίνοι θέριζαν.
‘Οταν έκλεισε το εργοστάσιο οι κάτοικοι διεκδι-
κούσαμε να γίνει απαλλοτρίωση, να περάσει στο
δημόσιο και να δοθεί στο λαό της περιοχής.
Όταν ψηφίστηκε ο νόμος τότε νιώσαμε μεγάλη
δικαίωση ότι επιτέλους οι αγώνες μας έπιασαν
τόπο. Όμως τώρα πάνε να μας γυρίσουν πάλι
πίσω. Δεν θα τους αφήσουμε. Αυτός ο χώρος
ανήκει στο λαό της Δραπετσώνας και τον έχει
πληρώσει πολύ ακριβά”.

Κατερίνα Θωίδου

σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Όχι τα “Λιπάσματα” στον Μελισσανίδη

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός λιτότητας

ΟΤΑ

Όχι “μαύρη” εργασία

Την απόπειρα μιας σειράς Δημάρ-
χων, ακολουθώντας την πρόκληση
Λοβέρδου, να καλύψουν τα κενά σε
προσωπικό με «εθελοντές», καταγ-
γέλλει με ανακοίνωσή της η ΠΟΕ
ΟΤΑ με τίτλο “«Εθελοντισμός»… η
μαύρη εργασία στους ΟΤΑ”.

Καταγγελία για την εθελοντική
εργασία που πρότεινε ο Λοβέρδος
αλλά και η Δημοτική Αρχή Χανίων
έβγαλε η Ανταρσία στα Χανιά:
«Kαταδικάζουμε αυτές τις πολιτι-
κές, όχι μόνο όταν αποφασίζονται
σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά
κι όταν με παρεμφερή επιχειρήματα
(οικονομικής αδυναμίας κτλ) προ-
σπαθούν να τα εφαρμόσουν και στο
δήμο. Πρέπει άμεσα να διευκρινι-
στεί από την δημοτική αρχή αν η
πρόταση για τη δημιουργία κοινωνι-
κού εστιατορίου στον Δήμο Χανίων
αποτελεί εφαρμογή αυτής της αντί-
ληψης. Αν σκοπεύει να στελεχώσει
το συγκεκριμένο εγχείρημα αλλά
και παρόμοιες δομές με εθελοντές.

Συντηρούν το πρόβλημα

Οι διεκδικήσεις για τροφή, στέγα-
ση, υγεία και εργασία για όλους δεν
μπορούν να υποχωρούν μπροστά
σε ανεδαφικές προτάσεις που συν-
τηρούν αντί να επιλύουν το πρόβλη-
μα. Το κράτος έχει υποχρέωση να
χρηματοδοτήσει και να ενισχύσει
τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες
και την πρόνοια, να προχωρήσει σε
μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργα-
σίας με πλήρη εργασιακά δικαιώμα-
τα αντί να πληρώνει τις δόσεις του
χρέους και ενισχύσεις για τη διάσω-
ση των τραπεζών, ενώ ο Δήμος έχει
καθήκον να διεκδικήσει αυτή τη
χρηματοδότηση αντί να κάνει απο-
ποίηση των ευθυνών του».

Στο πλευρό των εργαζόμενων
στους ΟΤΑ, καταγγελία για το πρό-
γραμμα εθελοντικής εργασίας του
Δήμου Νίκαιας –Ρέντη η οποία έχει
στόχο να καλυφθούν τα κενά σε
προσωπικό, που δημιουργεί η πολι-
τική των περικοπών και των μνημο-
νίων στους ΟΤΑ, κατέθεσε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο (10/11) η «Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά». «Συνεχίζουμε να
παλεύουμε στο πλευρό των εργαζό-
μενων και της νεολαίας, ενάντια
στην πολιτική των Σαμαροβενιζέ-
λων, της τρόικας και των τοπικών
διαχειριστών της, που φέρνουν
φτώχεια, ανεργία, καταστολή. Κα-
λούμε μαθητές, εργαζόμενους,
άνεργους, συνταξιούχους να δώ-
σουν μαζικό παρών στην πορεία του
Πολυτεχνείου τη Δευτέρα 17 Νοέμ-
βρη και στην Πανεργατική Απεργία
την Πέμπτη 27 Νοέμβρη», καταλή-
γει η ανακοίνωση της Ανταρσία
στην Κοκκινιά.

Δραπετσώνα,
Κυριακή 16 Νοέμβρη

Πέμπτη 13 Νοέμβρη,
έξω από το ΔΣ Αθήνας



Άνοδο της αριστεράς έδειξαν τα αποτελέσματα των
εκλογών στην ΔΟΥ Ημαθίας-Πέλλας και Πιερίας. Όπως
μπορείτε να δείτε στους πίνακες η Εργατική Αλληλεγγύη
κράτησε τις δυνάμεις σε απόλυτα νούμερα, ενώ είχε μεγά-
λη αύξηση σε ποσοστό αφού ψήφισαν λιγότεροι από το
2011. Πήρε μία έδρα στο ΔΣ του Συλλόγου και εξέλεξε
δύο αντιπροσώπους για το Συνέδριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Επίσης, η ΑΣΚΙ (πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ) πήρε έδρα στο
ΔΣ και αντιπρόσωπο στο συνέδριο, ενώ στις προηγούμε-
νες εκλογές δεν είχε συμμετάσχει.Η ΠΑΣΚΕ δεν κατόρθω-
σε να κατεβάσει ψηφοδέλτιο παρόλο που ήταν πρώτη δύ-
ναμη την προηγούμενη φορά, ενώ πτώση είχε και η ΔΑΚΕ.

Νέα παράσταση διαμαρτυρίας πραγ-
ματοποιήθηκε στην Euromedica, αυτήν
την φορά στο διαγνωστικό κέντρο της
Αγίας Παρασκευής. Αφορμή στάθηκε η
εκστρατεία της διοίκησης να περάσει
ατομικές συμβάσεις στον όμιλο. Στην
απλήρωτη εργασία που αγγίζει τους έξι

μήνες ήρθε να προστεθεί η πρόταση
για υπογραφή συμβάσεων που χειροτε-
ρεύουν τις συνθήκες εργασίας και τα
δικαιώματα των εργαζομένων.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας που
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νο-
έμβρη και οργάνωσε το Κλαδικό Σωμα-
τείο Προσωπικού Ιδιωτικής Υγείας Αθή-
νας συμμετοχή είχε το ΠΑΜΕ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ. Σε συμπαράσταση
βρέθηκαν έξω από την Euromedica
Αγίας Παρασκευής εργαζόμενοι από
άλλα διαγνωστικά του ομίλου που αντι-

μετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και εκ-
βιασμούς. Αυτό είναι η καλύτερη από-
δειξη αφ’ ενός της ανάγκης του συντο-
νισμού που αναδύεται ανάμεσα σε ερ-
γατικούς χώρους με όμοια προβλήμα-
τα, αφ’ εταίρου της διάθεσης της εργα-
τικής τάξης για κλιμάκωση των αγώνων.

Κλιμάκωση που μπορεί να πάρει σάρ-
κα και οστά με την οργάνωση της πα-
νεργατικής απεργίας στις 27 Νοέμβρη.

Κώστας Πολύδωρος
Δ.Σ. Κλαδικού Σωματείου Προσωπικού

Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας
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Ελευθεροτυπία Απεργία ενάντια στην απληρωσιά

Συνεχίζουν στη Βιβλιοσυνεργατική

Άνοδος της Αριστεράς στη ΔΟΥ Ημαθίας

Συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους οι εργαζό-
μενοι της Βιβλιοσυνεργατικής απαιτώντας να πληρωθούν τα
δεδουλευμένα τους και να παραμείνει ανοιχτό το εργοστά-
σιο. Την Παρασκευή 14/11 προχώρησαν σε νέα 24ωρη απερ-
γία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στη
Σταδίου.

Μετά από απανωτές συναντήσεις όπου η εργοδοσία δεν
έστελνε νόμιμο εκπρόσωπο έτσι ώστε να καθυστερήσει την
διαπραγμάτευση και να φθείρει τον αγώνα των εργαζόμενων,
αυτή τη φορά η συνάντηση έγινε με την παρουσία του Μα-
στοράκη, διευθύνοντα σύμβουλου της εταιρίας. Η υπόσχεση
που έδωσε στους εργαζόμενους ήταν ότι μέχρι την Τρίτη
18/11 θα τους καταβληθεί ένα ποσό από τα οφειλόμενα. Επί-
σης, την ίδια μέρα, σε ώρα που η ΕΑ είχε κλείσει την ύλη της,
είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση των εργαζόμενων με
την εργοδοσία στο χώρο του εργοστασίου στο Κορωπί.

Μέχρι τώρα η εταιρία κάνει ό, τι μπορεί για να πιέσει τους
εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους και ακόμα
περισσότερο τις θέσεις εργασίας τους. Στέλνει δουλειές σε
άλλα εργοστάσια σε συνεννόηση με άλλα αφεντικά για να
μπορεί να χρησιμοποιεί το «επιχείρημα» ότι δεν υπάρχουν

έσοδα και έτσι να ζητάει μειώσεις μισθών και εθελούσιες
αποχωρήσεις.

Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κι-
νητοποιήσεις τους με κάθε τρόπο. Όπως ανακοίνωσαν μετά
το τέλος της συγκέντρωσης στο Υπουργείο, δρομολογούν
και τα νομικά μέτρα τα οποία είχαν αποφασίσει και τόνισαν
στην εργοδοσία ότι πρέπει να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα αποπληρωμής και εγγυήσεις για την λειτουργία του
εργοστασίου.

Μ
ε απεργίες ενάντια στην απληρωσιά μηνών
απαντούν οι εργαζόμενοι της Ελευθεροτυ-
πίας. Την Τρίτη 18/11, την ώρα που η Εργα-

τική Αλληλεγγύη έφευγε για το τυπογραφείο, ήταν
σε εξέλιξη νέα Γενική Συνέλευση για να αποφασι-
στούν νέες κινητοποιήσεις και η στάση τους απέ-
ναντι στις προτάσεις της εργοδοσίας.

Οι εργαζόμενοι ήταν σε απεργία από το απόγευ-
μα της Παρασκευής 14/11 αφού η εργοδοσία για
μια ακόμα φορά είχε αθετήσει την υπόσχεσή της
να καταβάλει μισθούς. Η Ελευθεροτυπία δεν έχει
κυκλοφορήσει από εκείνη τη στιγμή αφού η απερ-
γία έχει πλήρη συμμετοχή. Η υπόσχεση που τους
είχε δοθεί ήταν ότι θα πληρώνονταν την συγκεκρι-
μένη μέρα, ακολούθως στις 12 Δεκέμβρη και μετά

ότι θα έπαιρναν ολόκληρο το δώρο των Χριστου-
γέννων σε μία δόση.

Την Δευτέρα 17/11 σε Γενική Συνέλευση οι εργα-
ζόμενοι αποφάσισαν ότι κλιμακώνουν με 24ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες μέχρι να πληρωθούν
ένα ολόκληρο μισθό, ενώ θα κινηθούν με ασφαλι-
στικά μέτρα απέναντι στην Τρίτη Όψη ΑΕ.

Αυτή η εξέλιξη θορύβησε την εργοδοσία που
αναγκάστηκε να κάνει συνάντηση το ίδιο απόγευμα
με τους εκπροσώπους των εργαζόμενων για να
βρεθεί λύση. Η κατάσταση των εργαζόμενων έχει
φτάσει σε οριακό σημείο. Η μεγάλη πλειοψηφία
τους είναι απλήρωτοι για 8 μήνες, ενώ ακόμα και
εργαζόμενοι που είναι, για παράδειγμα, τρεις μή-
νες στην δουλειά έχουν να πάρουν δύο μισθούς.

Ακόμα, υπάρχουν εργαζόμενοι που τους οφείλον-
ται μεγάλα ποσά από την προηγούμενη διοίκηση
της εφημερίδας.

Η εφημερίδα κυκλοφορεί κανονικά όλους αυ-
τούς τους μήνες χάρη στο φιλότιμο και την δου-
λειά των εργαζόμενων. Οι κατηγορίες της εργοδο-
σίας ότι οι απεργίες θα κλείσουν την εφημερίδα
πέρα από ανυπόστατες είναι και χυδαίες αφού αν
οι εργαζόμενοι δεν δούλευαν απλήρωτοι η κυκλο-
φορία της θα είχε σταματήσει από καιρό. Η μόνη
λύση των εργαζόμενων είναι η απεργιακή σύγκρου-
ση και ο συντονισμός τους με τους υπόλοιπους ερ-
γαζόμενους στα ΜΜΕ και τους άλλους κλάδους. 

Νεκ. Δ.

Συγκέντρωση και συνέν-
τευξη Τύπου οργανώνουν
ο Σύλλογος Εργαζόμενων
ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης και
οι απολυμένοι εργαζόμε-
νοι από το πρόγραμμα
Streetwork την Τετάρτη 19
Νοέμβρη. Η συγκέντρωση
θα γίνει στις 11πμ στο χώ-
ρο που στεγαζόταν το
πρόγραμμα, Δωδεκανή-
σου και Δαναϊδών, ενώ για
τη διευκόλυνση της συμ-
μετοχής υπάρχει στάση
εργασίας για όλους τους
εργαζόμενους του ΟΚΑ-
ΝΑ.

Οι εργαζόμενοι με ανα-
κοίνωσή τους καταγγέλ-
λουν ότι: «η διοίκηση του
Οργανισμού προσπαθεί
να τετραγωνίσει τον κύ-
κλο μεταφέροντας 3
υπαλλήλους του ΟΚΑΝΑ
στη συγκεκριμένη δομή
μόνο και μόνο για να «δεί-
ξει» ότι η δομή συνεχίζει
την λειτουργία της.

Kτίριο φάντασμα

Σε ένα κτίριο φάντασμα,
όπου έχει διακοπεί το ηλε-
κτρικό ρεύμα και οι τηλε-
φωνικές συνδέσεις, κα-
λούνται οι συνάδελφοι να
αποδείξουν ότι όλα λει-
τουργούν κανονικά». Εξη-
γούν ακόμα ότι το μόνο
που απασχολεί τη διοίκη-
ση είναι να μην πληρωθεί
η ρήτρα που υπάρχει. Η
συμφωνία για να πάρουν
τα λεφτά από το ΕΣΠΑ
ήταν να ενσωματωθεί το
πρόγραμμα Streetwork
στην τακτική λειτουργία
του ΟΚΑΝΑ.

Η Γεωργία Καρακων-
σταντινίδου, μία από τους
5 απολυμένους μας είπε:
«Συνεχίζουμε τον αγώνα
μας για την επαναπρόσλη-
ψή μας. Έχουμε απευθυν-
θεί και σε άλλα σωματεία
εργαζόμενων για να μας
συμπαρασταθούν και να
συμμετέχουν στην συγ-
κέντρωση».

Ο Συντονισμός ενάντια
στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες Θεσσαλο-
νίκης καλεί στην κινητο-
ποίηση και προτείνει να γί-
νει πορεία μετά το τέλος
της συνέντευξης Τύπου
μέχρι τα κεντρικά γραφεία
του ΟΚΑΝΑ.

Παράσταση διαμαρτυ-
ρίας ενάντια στην εκδικη-
τική απόλυση τεχνικού
από την εταιρία ΜΕΤΚΑ
πραγματοποίησε το Σω-
ματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών (ΣΜΤ) την Παρα-
σκευή 14/11. Η συγκέν-
τρωση έγινε στα γραφεία
της εταιρίας και του Ομί-
λου Μυτιληναίου στο Μα-
ρούσι με αίτημα την άμε-
ση επαναπρόσληψη του
εργαζόμενου που δού-
λευε σε εργοτάξιο της
εταιρίας στο τμήμα Κιάτο
– Ροδοδάφνη.

Σε ανακοίνωσή του το
ΣΜΤ αναφέρει “Η κατα-
σκευή του έργου της ΜΕΤ-
ΚΑ χαρακτηρίζεται από τα
εξοντωτικά ωράρια, τις
απλήρωτες υπερωρίες, το
εξαήμερο. Οι προσλήψεις
γίνονται με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου τρίμηνης
διάρκειας, ενώ οι μηχανι-
κοί προσλαμβάνονται με
δελτίο παροχής υπηρε-
σιών και βαφτίζονται
«υπεργολάβοι» και «συνερ-
γάτες». Εμείς τους απαν-
τάμε ότι το Σωματείο Μι-
σθωτών Τεχνικών θα συνε-
χίσει τις κινητοποιήσεις για
την επαναπρόσληψη του
συναδέλφου καθώς και
τον αγώνα ενάντια στις
συνθήκες γαλέρας που
επικρατούν σε εταιρείες
και εργοτάξια, με υπογρα-
φή ΣΣΕ που θα ακυρώνει
το σχέδιο της εργοδοσίας,
ορίζοντας ριζικές αυξήσεις
στους μισθούς, ανθρώπινα
ωράρια και κανονικές
προσλήψεις για τους συ-
ναδέλφους. Όλοι στην
απεργία στις 27 Νοέμβρη”.

OKANA

METKA

Όχι στο κλείσιμο

Όχι στις απολύσεις

EUROMEDICA

Όχι στις ατομικές
συμβάσεις

Για το ΔΣ του Συλλόγου 2014 2011
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 191 274
ΕΓΚΥΡΑ 184 262
ΔΑΚΕ 70 (3 Εδρ) 38,04 % 111 (3 Εδρ) 42,4%
(3 Ε) Ενωτ. Εκκίν. Εφορ. 42 (2 Εδρ) 22,82%
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 40 (1 Εδρ) 21,74 % 40 (1 Εδρ) 15,3%
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ (ΑΣΚΙ) 32 (1 Εδρ) 17,39 %
ΠΑΣΚΕ - - 111 (3 Εδρ) 42,4%

Για το Συνέδριο της ΠΟΕ-ΔΟΥ 2014 2011
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 191 274
ΕΓΚΥΡΑ 185 263
ΔΑΚΕ 67 (2 αντ) 36,22 % 98 (3 αντ) 37,3%
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 45 (2 αντ) 24,32 % 43 (2 αντ) 16,3%
(3 Ε) Ενωτ. Εκκίν. Εφορ. 41 (1 αντ) 22,16 %
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ (ΑΣΚΙ) 32 (1 αντ) 17,30 %
ΠΑΣΚΕ - - 122 (4 αντ) 46,4%



Ε
ντυπωσιακές ήταν οι πορείες του
Πολυτεχνείου σε όλη τη χώρα.
Φοβερή συμμετοχή είχε η νεο-

λαία σε όλες τις πόλεις, όπως μπορείτε
να διαβάσετε στις ανταποκρίσεις που
μας έδωσαν σύντροφοι του ΣΕΚ από
πολλές πόλεις. 

«Πάνω από 6 χιλιάδες διαδηλώσαμε
στην Πάτρα» μας είπε ο Νεκτάριος Χάιν-
ταρ. «Τα μπλοκ των φοιτητών ήταν ορ-
γανωμένα με πολύ κόσμο, ενώ μαζικά
συμμετείχαν και οι μαθητές παρόλο που
δεν είχαν πανό. Οργανωμένα κατέβηκαν
οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και οι
νοσοκομειακοί γιατροί Αχαΐας. Ξεχωρι-
στό μπλοκ είχε η ΕΡΑ Πάτρας. Όλες οι
οργανώσεις της αριστεράς είχαν παρου-
σία, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και

άλλοι. Ξεκινήσαμε από το Παράρτημα
όπου έγινε η κατάληψη του Πολυτεχνεί-
ου το 1973, περάσαμε από την Γούναρη
και μετά από τα Δικαστήρια. Εκεί φωνά-
ξαμε πολλά συνθήματα, όπως το “Νίκη
στους εργάτες της Μανωλάδας, χαρτιά
στους μετανάστες όλης της Ελλάδας”.
Στη συνέχεια πορευτήκαμε προς το μνη-
μείο του Νίκου Τεμπονέρα και η πορεία
κατέληξε ξανά στο Παράρτημα». 

«Πάνω από χίλια άτομα διαδηλώσαμε
στο Βόλο, ενώ πορεία έκανε και το ΚΚΕ»,
μας είπε ο Δημήτρης Στεφανάκης. «Μπρο-
στά ήταν οι φοιτητικοί σύλλογοι, το Ιστορι-
κό Αρχαιολογικό, η Αρχιτεκτονική, οι Πολι-
τικοί Μηχανικοί, η Ιχθυολογία. Ακολουθού-
σαν οι οργανώσεις της αριστεράς και οι
αναρχικοί. Ξεκινήσαμε από τον Θόλο του
Πανεπιστημίου και κάναμε ένα μεγάλο κύ-
κλο σε ολόκληρη την πόλη με πολλά συν-
θήματα. Από τα σωματεία δυναμική πα-
ρουσία είχαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΑ Βό-
λου και της ΕΛΜΕ. Από τη μεριά του ΣΕΚ
πριν την πορεία είχαμε στήσει τραπεζάκι
με τις εκδόσεις του Μαρξιστικού Βιβλιο-
πωλείου, ενώ σε όλη την πορεία διακινού-
σαμε την Εργατική Αλληλεγγύη».

Ισόβια στους νεοναζί
Μαζική ήταν η πορεία και στα Γιάννε-

να. «Υπολογίζω ότι διαδήλωσαν τρεις χι-
λιάδες κόσμος. Ξεκινήσαμε από το Άγαλ-
μα των Ηρώων Πολυτεχνείου και καταλή-
ξαμε στην Νομαρχία. Φωνάζαμε συνθή-
ματα ενάντια στις απολύσεις, ενάντια
στις διαγραφές φοιτητών, αλλά και για
την αστυνομοκρατία. Με πανό συμμετεί-
χαν οι φοιτητές από το ΒΕΤ και το ΤΕΙ, η
ΕΡΑ Ιωαννίνων, η ΕΛΜΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το ΣΕΚ και άλλες αριστερές οργανώσεις.
Συντρόφισσες από την ΚΕΕΡΦΑ μοίρα-
ζαν την ανακοίνωση της καμπάνιας «Ισό-
βια στους νεοναζί δολοφόνους». Υπήρχε
μεγάλη ανταπόκριση από όλους, ειδικά
από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι
πρέπει να μπουν σε αυτή τη μάχη. Διακι-
νούσαμε ακόμα το νέο τεύχος του περιο-
δικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω και το
βιβλίο για τις εξελίξεις στην Ουκρανία»
μας δήλωσε η Αλίκη. 

2500 χιλιάδες διαδήλωσαν στο Ηρά-
κλειο. «Η διαδήλωση ήταν μάλλον μεγα-
λύτερη και από την περσινή. Πριν από
την πορεία έγινε φοιτητική εκδήλωση
με ντοκιμαντέρ για το Πολυτεχνείο.
Στην πορεία συμμετείχαν μαζικά οι εκ-
παιδευτικοί της πόλης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΕΚ και άλλοι. Φωνάζαμε πολλά αντιπο-
λεμικά συνθήματα, προφανώς και για τη
βάση της Σούδας. Επίσης, σύντροφοι
διακινούσαν το βιβλίο για την εξέγερση
του Πολυτεχνείου» μας μετέφερε ο
Γιάννης Μακαρώνας.

Η Μαριλήδα Ανδρουλάκη μας μίλησε
για την πορεία και τις εκδηλώσεις στο
Ρέθυμνο. «Τουλάχιστον 100 άτομα συμ-
μετείχαν στην πορεία. Όλοι οι φοιτητές
διαδήλωσαν στο μπλοκ του Συντονιστι-
κού της Κατάληψης του Πανεπιστημίου.
Εκτός από τις οργανώσεις της αριστε-
ράς, υπήρχαν πολλοί καθηγητές και δά-
σκαλοι. Φωνάζαμε πολλά συνθήματα
προσπαθώντας να συνδέσουμε τις μάχες
με την μεγάλη Πανεργατική που έρχεται
στις 27 Νοέμβρη. Πριν την πορεία στην
κατάληψη έγινε κοινή εκδήλωση φοιτη-
τών, της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Γονέων
με προβολή ντοκιμαντέρ και συζήτηση».

Μαζικές ήταν οι πορείες και στη Θρά-
κη. Στην Αλεξανδρούπολη «αρχικά έγινε
εκδήλωση των ΕΑΑΚ στο Αναγνωστή-
ριο, τον χώρο του Πανεπιστημίου που
θέλουν να τον κλείσουν καθώς λειτουρ-
γεί ως κέντρο αγώνα για όλους τους
φοιτητές. Στη συγκέντρωση συμμετεί-
χαν εκτός από τους φοιτητές η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΤΑ, η ΟΚΔΕ,
αναρχικοί και ανένταχτος κόσμος», μας
είπε η Ζαννέτα Λυσικάτου. 

Στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή έγιναν
επίσης μεγάλες διαδηλώσεις. Στις
16/11 στην Ξάνθη έγιναν εκδηλώσεις
μέσα στο Πολυτεχνείο από το ΣΕΚ και
την τοπική ΕΛΜΕ.

«Περίπου 1000 άτομα διαδήλωσαν
στη Λάρισα. Ανάμεσά τους η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η ΕΛΜΕ, η Επιτροπή Αγώνα Διαθέ-
σιμων Εκπαιδευτικών, Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι και άλλοι», μας μετέφερε ο Πέτρος
Θεοδοσιάδης.  

Νο 1148, 19 Νοέμβρη 2014 Πολυτεχνείο 2014σελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Ξεσηκωμός παντού!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι δύο πορείες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη
συγκέντρωσαν πάνω από 20 χιλιάδες κόσμου. Το
φοιτητικό μπλοκ ήταν τεράστιο. Με πανό διαδήλω-
σαν πολλοί σύλλογοι, ανάμεσά τους η Αρχιτεκτονι-
κή, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Πολιτικοί Μηχα-
νικοί, το Χημικό και άλλοι. Με πανό συμμετείχαν οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ3, όλες οι ΕΛΜΕ της Θεσσα-
λονίκης, οι Σχολικοί Φύλακες. 

Μεγάλο μπλοκ είχε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ακολουθούσε το
μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ μετά ήταν το μπλοκ του ΣΕΚ
με πανό «Μία μόνο λύση επανάσταση». Στα πανό της
ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσε για πρώτη φορά και η ομάδα
φύλλου και σεξουαλικότητας Good as Youth που είχε
επικοινωνήσει μαζί μας την προηγούμενη μέρα. 

Πριν η διαδήλωση φτάσει στο Προξενείο σταμά-
τησε για σχεδόν μισή ώρα, αφού την στιγμή που

τα μπλοκ των αναρχικών και των αυτόνομων μπή-
καν στην πορεία η Αστυνομία προκλητικά τα κύ-
κλωσε. Έριξε τρεις κρότου-λάμψης. Όλη η πορεία
φώναζε συνθήματα για να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ.
Η πορεία συνεχίστηκε, περάσαμε από το Προξε-
νείο όπου φωνάξαμε αντιπολεμικά συνθήματα, να
κλείσουν οι βάσεις, να σταματήσουν οι ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις. 

Συνεχίσαμε μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους
μέχρι το Πολυτεχνείο, όπως είχε αποφασιστεί. Εκεί
η Αστυνομία συνέχισε τις επιθέσεις της με δακρυ-
γόνα και κρότου-λάμψης κάνοντας εισβολή και στο
χώρο του ασύλου. 

Συνεχίζουμε οργανώνοντας την Πανεργατική
Απεργία με τον αέρα του Πολυτεχνείου. 

Γιάννης Στάθης

ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΡΑ

ΧΑΝΙΑ
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Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ο Οδυσσέας Κατσούλης μας πε-
ριέγραψε πώς κατέβηκαν οργανωμέ-
να από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
«Φέτος μετά από τρία χρόνια προ-
σπάθειας από την ΕΑΑΚ και από τα
άλλα αριστερά σχήματα καταφέρα-
με να μαζέψουμε στην τελευταία συ-
νέλευση 250 άτομα. Μπορεί τυπικά
να μην είχαμε απαρτία, αλλά δημι-
ουργήθηκε μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία μια πρωτοβουλία φοιτητών
του ΠΑΠΕΙ. Κατεβήκαμε οργανωμέ-
να στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητή-
ριο που ποτέ δεν κατέβαινε κόσμος
με πανό. Στο ΠΑΠΕΙ φαινομενικά κυ-
ριαρχεί η ΔΑΠ και λένε ότι είναι ένας
σύλλογος που δεν κινείται, αυτή τη
στιγμή έχουμε τη μαγιά για να προ-
χωρήσουμε σε κατάληψη και συντο-
νισμό με τους άλλους φοιτητικούς
συλλόγους». 

Πίσω από τα φοιτητικά μπλοκ με
πανό ήταν ο Σύλλογος εργαζόμενων
του ΕΜΠ, η Συνάντηση Πανεπιστη-
μιακών Δασκάλων, ο Ανυπότακτος
Μαθητής και το Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών. Ακολουθούσαν εργατικά
σωματεία. Πανό είχε η ΑΔΕΔΥ, η ΟΛ-
ΜΕ και στη συνέχεια το μεγάλο
μπλοκ των εργαζόμενων που βρί-
σκονται σε διαθεσιμότητα με το πανό
της Συντονιστικής τους Επιτροπής.
Εκεί διαδήλωσαν οι Καθαρίστριες
του ΥΠ.ΟΙΚ., οι Σχολικοί Φύλακες και
οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί. 

Στη συνέχεια βρισκόταν το μπλοκ
της Λαϊκής Αριστερής Αντιμπεριαλι-
στικής Συνεργασίας και της Αριστε-
ρής Μετωπικής Συμπόρευσης. 

Τεράστια και δυναμικά ήταν τα
μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πανό είχαν
το ΝΑΡ και η νΚΑ και η ΟΚΔΕ Σπάρ-
τακος. Πολύς κόσμος διαδήλωσε με
πικέτες και σημαίες στα πανό του
ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ, όπου συμμε-
τείχαν και Ουκρανοί αντιφασίστες
με πανό. 

Ο Λεωνίδας Κοντουδάκης από
την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας μας δήλωσε
«Πολυτεχνείο 1973. Ήμουν στο Πο-

λυτεχνείο, όχι μέσα, αλλά έξω. Βοη-
θούσαμε όσο μπορούσαμε τα παι-
διά. Χάρηκα τη νεολαία που είχε
βγει στους δρόμους, κολλούσε στα
αυτοκίνητα αυτοκόλλητα, έγραφε
συνθήματα. Ήταν ένα πανηγύρι. Αυ-
τό την Παρασκευή. Την επόμενη μέ-
ρα το πρωί μάθαμε ότι ρίξανε την
πύλη. Εκεί που ήμουν στην Αιόλου
ακούω αυτόματα να χτυπάνε. Στο
γραφείο φύγαμε από τα παράθυρα
και μας λέει η διοίκηση να φύγει
όπως μπορεί ο καθένας. Βάζω οχτώ
άτομα στο αμάξι μου και περνάω το
Λόφο της Ακρόπολης, περνάω από
το πίσω μέρος για να γλιτώσω τα
παιδιά. Υπήρχαν πολλά θύματα, είχα
συγγενείς και γνωστούς που μου εί-
παν ότι είδαν σκοτωμένους εδώ κι
εκεί. Οι τραυματίες δεν μαθευτήκαν
όλοι γιατί υπήρχε ο κίνδυνος της
Χούντας. Ήταν μια πρωτόφαντη εκ-
δήλωση ειδικά για τα μαύρα χρόνια
της Χούντας. Ούτε εμείς στους αγώ-
νες του 1-1-4 δεν είχαμε φτάσει σε

ανοιχτή σύγκρουση με το κατεστη-
μένο, μόνο στα Ιουλιανά του ‘65».

Μετανάστες

Από τους μετανάστες που κατέβη-
καν στην πορεία μας μίλησε ο Αμ-
πντουλάι από την Σενεγάλη. «Είμα-
στε εδώ σήμερα για να παλέψουμε
για ελευθερία, για καλύτερη ζωή,
για ειρήνη, για μια πόλη χωρίς ρα-
τσισμό και φασισμό. Να είμαστε
όλοι μαζί με ειρήνη και αγάπη. Να
έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε κα-
λύτερα. Μια καλύτερη ζωή. Θέλουμε
να αλλάξουμε τα πράγματα προς το
καλύτερο. Να ζητήσουμε το δίκιο
μας. Να έχουμε όλοι χαρτιά, να εί-
μαστε νόμιμοι. Να μπορούμε να
δουλεύουμε». 

Πανό είχαν ακόμα οι μαθητές Anti-
capitalista και το 1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω.
«41 χρόνια μετά το θεωρούμε χρέος
μας να κατέβουμε στο Πολυτεχνείο
γιατί ο αγώνας είναι πιο επίκαιρος
από ποτέ. Είναι και ένα παράδειγμα

πως κατάφεραν να ξεσηκωθούν
απέναντι σε μια πανίσχυρη Χούντα
και κατάφεραν να την ρίξουν. Το Πο-
λυτεχνείο μας δείχνει ένα φωτεινό
δρόμο απέναντι στην κυβέρνηση
των Σαμαροβενιζέλων», μας είπε ο
μαθητής Κωνσταντίνος Μπαχούμης.
«Μπορούμε και εμείς να τους ανα-
τρέψουμε. Οι μαθητές ξέρουν ότι το
νέο σύστημα είναι άδικο, δεν είναι
δημοκρατικό. Από το σχολείο μου
και γενικότερα από το Αιγάλεω είμα-
στε σε όλες τις μαθητικές πορείες.
Είμαστε και δίπλα στην εργατική τά-
ξη, όπως ήμασταν παρόντες στο
συλλαλητήριο στις 7 Νοέμβρη δίπλα
στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, οι
οποίοι απολύθηκαν. Πάμε για οργα-
νωμένες καταλήψεις, να δείξουμε
και εμείς ότι έχουμε φωνή». 

Μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ διαδήλω-
σαν και οι εργαζόμενοι που συμμε-
τέχουν στον Συντονισμό ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες.
Η ΕΡΤ και η ΠΟΣΠΕΡΤ, τα Νοσοκο-

μεία Άγιος Σάββας και Αγλαΐα Κυ-
ριακού, το Σωματείο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ,
οι εργαζόμενοι του Βυζαντινού Μου-
σείου κ.ά.  

Μαζί με τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ βρέθηκε αντιπροσωπεία από το
κανάλι της Βαλένθια στην Ισπανία,
RTVV. Η Ειρήνη Φωτέλλη μας δήλω-
σε: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ
είναι επίκαιρο το σύνθημα «Ψωμί-
Παιδεία-Ελευθερία». Οι φοιτητές
που την Πέμπτη ξυλοκοπήθηκαν
άγρια μαζί με τους εργαζόμενους
που η κυβέρνηση τους έχει φτωχο-
ποιήσει και τους έχει στερήσει κάθε
δικαίωμα παλεύουμε μαζί, ενωμένοι
με σκοπό να αλλάξει αυτή η πολιτική
και να πέσει αυτή η κυβέρνηση των
μνημονίων και της Τρόικας. Όλοι μα-
ζί θα βρεθούμε και στις 27 του Νο-
έμβρη στην Πανεργατική Απεργία. H
απόφαση των εργαζόμενων της ΕΡΤ
είναι σταθερή εδώ και καιρό και δεν
θα αλλάξει. Συνεχίζουμε με κινητο-
ποιήσεις, συνεχίζουμε από το ραδιό-
φωνο και την τηλεόραση. Προσπα-
θούμε να ενωθούμε και με άλλα κομ-
μάτια που έχουν βγει σε αγώνες, να
έχουμε κοινή δράση». 

Ακολουθούσαν τα πανό της ΟΚ-
ΔΕ, του ΕΕΚ, της Ροσινάντε, της
Κόντρα και του υπόλοιπου αναρχι-
κού χώρου. Στην συνέχεια ήταν τα
μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ με πολλές τοπι-
κές επιτροπές να έχουν κατεβάσει
δικά τους πανό. 

Το ΚΚΕ ξεκίνησε από το Πολυτε-
χνείο με επίσης μαζικά μπλοκ, ανέ-
βηκε την Πανεπιστημίου και κατέλη-
ξε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία κλεί-
νοντας την πορεία μετά από πολλές
ώρες. Φωτογραφίες από όλη την πο-
ρεία μπορείτε να δείτε στο sekonli-
ne.gr.

Νεκτάριος Δαργάκης

Απέτυχε η επιχείρηση της Αστυνομίας να τρο-
μοκρατήσει και να μειώσει την συμμετοχή στην
πορεία του Πολυτεχνείου.

Παρά το όργιο των «προληπτικών» προσαγω-
γών, της προκλητικής παρουσίας των ΜΑΤ και
των ασφαλιτών σε κάθε γωνιά του κέντρου της
Αθήνας, το κλείσιμο των κεντρικών σταθμών του
ΜΕΤΡΟ και τέλος την επίθεση με δακρυγόνα,
βόμβες κρότου-λάμψης και ξύλο στην διάρκεια
της πορείας χωρίς καμιά αφορμή, η διαδήλωση
ήταν τεράστια όπως μπορείτε να διαβάσετε πα-
ραπάνω. 

Οι καταγγελίες των διαδηλωτών είναι αποκα-
λυπτικές. Πριν από την πορεία δεκάδες ήταν αυ-
τοί που προσήχθησαν. Τουλάχιστον 6 ήταν τα
μέλη του ΣΕΚ που πέρασαν αυτή την απίστευτη
ταλαιπωρία. Ο Παντελής Παναγιωτακόπουλος
μας περιγράφει «Λίγο πριν την πορεία μαζεύαμε
τα υλικά μας στο Πολυτεχνείο. Ασφαλίτες με πο-
λιτικά ζήτησαν τα στοιχεία μας. Ο σύντροφος
Αλέξης Κούρτης δεν είχε μαζί του ταυτότητα και

έτσι μας προσήγαγαν και τους δύο. Μας έκαναν
αρχικά κύκλους με το περιπολικό για να καθυ-
στερήσουν. Στη συνέχεια ήρθε η κλούβα προσα-
γωγών. Μας έβαλαν στα κελιά που υπάρχουν μέ-
σα στην κλούβα. Οι μπάτσοι έλεγαν ότι χωράνε
4-5 άτομα, στην πραγματικότητα δεν χωράει
ένας μεγαλόσωμος άνθρωπος. Δεν μπορείς να
πάρεις αέρα εκεί μέσα. Το μόνο που έχει είναι
ένα μικρό παραθυράκι και μια τρύπα για να βλέ-
πεις αυτόν που είναι πίσω. Πρέπει να έχει 16 κε-
λιά αυτή η κλούβα. 

Ώρες

Όμως, πέρασαν 4 ώρες για να ξεκινήσουμε για
τη ΓΑΔΑ. Οι μπάτσοι έλεγαν ειρωνικά ότι πρέπει
να μαζέψουν κι άλλους. Κατά κύριο λόγο είχαν
πιάσει νεολαίους που συμμετείχαν στα συλλαλη-
τήρια τις προηγούμενες μέρες. Ένα παιδί είχε

άσθμα και κλειστοφοβία και δεν τον άφηναν να

βγει. Μας πήγαν στη ΓΑΔΑ αφού μας πέρασαν

από το ΑΤ Ομόνοιας. Περιμέναμε πολλές ώρες.

Τους τελευταίους τους άφησαν μετά τις 6μμ για

να μην πάνε στην πορεία». 

Την Τρίτη 18/11 η Αναρχοσυνδικαλιστική Πρω-

τοβουλία Ροσινάντε έδωσε συνέντευξη Τύπου

όπου παρουσίασε ντοκουμέντα για την απρόκλη-

τη επίθεση στο μπλοκ της. Το τελευταίο πανό

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη διαδήλωση ήταν λίγο πιο

μπροστά και δέχτηκε επίσης βίαια επίθεση με φι-

σουνιές και κρότου λάμψης.

Ακόμα, η Αντιεξουσιαστική Κίνηση σε ανακοί-

νωσή της αναφέρει «αστυνομικοί της κρατικής

ασφάλειας στη συμβολή των οδών Χ. Τρικούπη

και Ακαδημίας είχαν μαζί τους σε κοινή θέα μο-

λότοφ». 

Πάνω από 1500 διαδηλωτές
συμμετείχαν στην πορεία του
Πολυτεχνείου στα Χανιά.

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την
Αγορά, πέρασε από το μνημείο
για το Πολυτεχνείο, συνέχισε
προς το Πάρκο Ειρήνης και Φι-
λίας στο άλλο μνημείο και έφτα-
σε στην οδό Τζανακάκη. Εκεί βρί-
σκονται τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής, σταματήσαμε και φωνά-
ξαμε αντιφασιστικά συνθήματα. 

Με πανό συμμετείχαν στην πο-
ρεία η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών, Φοιτη-
τικοί Σύλλογοι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΚΕΕΡΦΑ και άλλες οργανώσεις
της αριστεράς.

Μανώλης Φιωτάκης  

XANIA Η καταστολή δεν μας σταματά!

“Μπορούμε να τους ανατρέψουμε”
Αθήνα
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Μετά το Πολυτεχνείο - ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πανεργατική Απεργία 27 Νοέμβρη

Β
ρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την οργάνωση
της Γενικής Απεργίας στις 27 Νοέμβρη, με τη μάχη
για την επιτυχία της να δίνεται σε εκατοντάδες χώ-

ρους δουλειάς και γειτονιές σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για μια πανεργατική απεργία με ιδιαίτερη ση-
μασία. Μέσα σε έναν καυτό Νοέμβρη που ξεκίνησε με τον
ξεσηκωμό στην Παιδεία, συνεχίστηκε με μια μεγαλειώδη
διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων στις 17 Νοέμβρη, η πανερ-
γατική απεργία στις 27/11, σηματοδοτεί τον επόμενο με-
γάλο σταθμό στη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση.

Μία κυβέρνηση που έπαιξε το προηγούμενο διάστημα
το χαρτί των ψεμάτων περί ανάκαμψης, εξόδου από τα
μνημόνια, των καλύτερων ημερών που φέρνουν οι θυσίες
του λαού. Τα ψέματα όμως κατέρρευσαν, η τρόικα ζητάει
νέα μέτρα και η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τη νέα μεγάλη
επίθεσή της. Αυτό λέει το τελεσίγραφο που έστειλε η
τρόικα στο Χαρδούβελη με τις 19 δράσεις που πρέπει
οπωσδήποτε να υλοποιήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς
για να κλείσει την “αξιολόγηση” της ελληνικής οικονομίας.

“Πάρτε τους τα σπίτια”, λένε, πίσω από το κομψότερο
“άρση περιορισμών στους πλειστηριασμούς”. “Ανεβάστε
τα όρια ηλικίας στις συντάξεις και κόψτε τις πρόωρες συν-
ταξιοδοτήσεις. Ακριβύνετε κι άλλο το κόστος ζωής με τη
διεύρυνση υπηρεσιών και προϊόντων με υψηλό ΦΠΑ 23%.
Δώστε δυνατότητες στα αφεντικά για ομαδικές απολύσεις
και λοκάουτ, όπως ούτως ή άλλως έχετε υπογράψει στο
μνημόνιο. Μειώστε κι άλλο τους μισθούς με νέο ενιαίο μι-
σθολόγιο στο δημόσιο. Περισσότερα κλεισίματα τύπου
ΕΡΤ (“αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ” λέγεται). Ξεπουλήστε

περισσότερα, έχετε χάσει το στόχο των ιδιωτικοποιήσεων,
όπως και των απολύσεων στο δημόσιο. Πουλήστε λιμάνια,
αεροδρόμια, σιδηρόδρομους κι ό,τι από τον ΟΤΕ έχει μεί-
νει δημόσιο. Απολύστε περισσότερους. Και γρήγορα”.
Πραγματικό success story.

Η κυβέρνηση ξέρει ότι δεν θα τα περάσει εύκολα. Γι'αυ-
τό και πακέτο με όλα αυτά θέλει να περάσει νομοθετικούς
περιορισμούς στη συνδικαλιστική δράση. Αν η Τρόικα έρ-
χεται και τραβάει το αυτί των Σαμαροβενιζέλων επειδή
έχουν καθυστερήσει στις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις
κλπ είναι γιατί ένα κίνημα δεν τους έχει αφήσει. Γιατί όλη
την τελευταία χρονιά οι εργαζόμενοι του δημοσίου έχουν
φρενάρει την αξιολόγηση – σφαγείο.

Παράδειγμα αντίστασης

Γιατί η ΕΡΤ συνεχίζει, δίνοντας παράδειγμα αντίστασης
απέναντι στα νέα λουκέτα. Γιατί κάτω από το γραφείο του
υπ.Οικονομίας, Χαρδούβελη, που καλείται υποτίθεται να
διαπραγματευτεί, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει όλα αυ-
τά, είναι εδώ και ένα χρόνο κατασκηνωμένες οι ηρωικές
καθαρίστριες, οι σχολικοί φύλακες και οι διαθέσιμοι εκπαι-
δευτικοί. 

Γιατί και οι ομαδικές απολύσεις αλλά και οι περαιτέρω
επιθέσεις στον ιδιωτικό τομέα έχουν βρει ηρωική αντίστα-
ση, όπως δείχνουν τα παραδείγματα των Τσιμέντων Χαλκί-
δας, της Κόκα Κόλα στη Θεσσαλονίκη, της Cosco, της Βι-
βλιοσυνεργατικής, της Ελευθεροτυπίας και πολλών ακό-
μα.

Ο κόσμος δεν είναι στον καναπέ, όπως λέει η κυβερνητική

προπαγάνδα κι αναπαράγει δυστυχώς κι ένα μεγάλο κομμάτι
της αριστεράς. Δίνει τις μάχες και ζητάει οργάνωση, συντο-
νισμό και κλιμάκωση. Η ίδια η πανεργατική απεργία στις
27/11, είναι αποτέλεσμα αυτής της πίεσης. Η επιτυχία της
απεργίας, μπορεί να σταματήσει τα επιχειρήματα για “τον
κόσμο που δεν τραβάει” και να ανοίξει το δρόμο για νέα
απεργία, αμέσως μετά. Λίγες μέρες αργότερα, στις αρχές
Δεκέμβρη στη Βουλή, ψηφίζεται ο νέος προϋπολογισμός,
που φέρνει νέα χαρατσώματα και περικοπές εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ. Δεν μπορούμε να δώσουμε τη μάχη του
προϋπολογισμού με ένα απογευματινό συλλαλητήριο την
ημέρα της ψήφισής του, αλλά με νέα απεργιακή κλιμάκωση. 

Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Η θέση της
κυβέρνησης είναι αδύναμη. Ήδη οι φαγομάρες μεταξύ
τους έχουν αρχίσει, με άλλους να ζητάνε την καρατόμηση
του Χαρδούβελη κι άλλους να αποχωρούν (βλέπε τη, διό-
λου ασήμαντη, παραίτηση Ψυχάρη).

Μπορούμε να τους ξεφορτωθούμε όλους μαζί, παρέα με
τα μέτρα τους. Είναι λανθασμένη η οποιαδήποτε αναμονή
για τις πρόωρες εκλογές όταν αυτές προκύψουν. Κάθε μέ-
ρα που η κυβέρνηση μένει στη θέση της, σημαίνει περισ-
σότερη διάλυση. Μόνο η δύναμη του εργατικού κινήματος
μπορεί να τους σταματήσει αλλά και να επιβάλλει τη δική
του ατζέντα στην οποιαδήποτε κυβερνητική αλλαγή.

Μια επιτυχημένη πανεργατική απεργία στις 27/11, με
εκατοντάδες χιλιάδες απεργούς στους δρόμους, θα είναι
σημαντικός σταθμός σε αυτή την προσπάθεια. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σύσκεψη για την οργάνωση της πανεργατικής απεργίας πραγματοποίησε ο
Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, την Κυριακή 16/11,
στο Πολυτεχνείο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι από την ΕΡΤ, την πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα νοσοκομεία, την ιδιωτική Υγεία, την
Ιντρακόμ, την Βιβλιοσυνεργατική, τα ΜΜΕ, τους δήμους, τις συγκοινωνίες, τις
τράπεζες κι άλλους χώρους, όπως επίσης και από συλλόγους συνταξιούχων.  

Στη συζήτηση μπήκαν εμπειρίες από τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε
εξέλιξη κι από τη μέχρι τώρα οργάνωση της απεργίας. Αρκετές από τις πα-
ρεμβάσεις είχαν να κάνουν με τα επιχειρήματα απέναντι στην υποτίμηση της
απεργίας που μιλάει για “τουφεκιές στον αέρα”. Αντ'αυτού, τόνισαν πολλοί
από τους παρευρισκόμενους, η πανεργατική μπορεί και πρέπει να είναι σκα-
λοπάτι για περαιτέρω κινητοποιήσεις κι ως τέτοια πρέπει να δουλευτεί, με με-
γάλες εξορμήσεις -σε χώρους που είτε βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, είτε όχι-
με στήσιμο απεργιακών επιτροπών κι ενεργοποίηση όσων υπάρχουν και με
περιφρουρήσεις την ίδια την ημέρα της απεργίας. 

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στην προσπάθεια για μια μεγάλη απερ-
γιακή συγκέντρωση στο Μουσείο, που θα βαδίσει προς τη Βουλή, ενώ στο τέ-
λος διαμορφώθηκε πρόγραμμα εξορμήσεων με τα υλικά του Συντονισμού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11

8.00πμ Γ.Σ. Αγ. Σάββας

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 

8.30πμ Δήμος Αγ. Παρασκευής
9.00πμ Δήμος Κερατσίνι
9.00πμ Αγλ. Κυριακού
9.30πμ Γ.Σ. ΥΠΠΟ (Τιτάνια)
10.00πμ Θριάσιο 
10.00πμ ΥΠΕΧΩΔΕ
5.30μμ Πήγασος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11

7.00πμ ΠΕΙΦΑΣΥΝ
8.30πμ ΟΣΕ Καρόλου
9.00πμ Γεννηματά
10.30πμ Μετρό Σεπόλια

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11

6.45πμ Forthnet
7.00πμ Αττικό 
8.20πμ INTRACOM
11.00πμ Υπ. Εμπορίου
6.00μμ Εφημερίδα Συντακτών

ΤΡΙΤΗ 25/11

11.00πμ Ακρόπολη
6.00μμ Ελευθεροτυπία

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11

7.30πμ Σύνταγμα
9.00πμ Αγλ. Κυριακού
12.00μες Αγ. Σάββας
12.30μμ Γεννηματά

Οι καθαρίστριες παλεύουν εδώ και 14 μήνες και συνε-
χίζουν. Αυτό που φωνάζουν είναι, όλος ο κόσμος να

βγει στους δρόμους. Η απεργία στις 27/11 πρέπει να εί-
ναι μεγάλη. Είναι μια ευκαιρία να δείξουμε τη δύναμή μας
κι ότι μπορούμε να νικήσουμε.

Φωτεινή Νικηταρά
αγωνιζόμενες καθαρίστριες υπ.Οικ.

Ηαπεργία στις 27/11 πρέπει να είναι η απαρχή ενός
πανεργατικού μετώπου, που με μαζικό αγώνα θα δώ-

σει απάντηση στα κυβερνητικά σχέδια των απολύσεων
των περικοπών και της διάλυση της κοινωνίας. Το 1943,
οι δημόσιοι υπάλληλοι με τον απεργιακό αγώνα τους πά-
λεψαν και σταμάτησαν τη ναζιστική επιστράτευση. Αυτό
πρέπει να κάνουμε κι εμείς, ώστε η απεργία στις 27/11,
να σταματήσει το μέτωπο που έχουν ανοίξει ενάντια στην
κοινωνία.

Χριστόδουλος Ευθυμίου
ΠΟΕ - ΟΤΑ, μέλος γεν.συμβουλίου ΑΔΕΔΥ

Ξεκινάμε πανελλαδική περιοδεία στα εργοστάσια της
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, για την απεργία. Την Τετάρτη πάμε στην

Πάτρα, την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και Δευτέρα,
Τρίτη, Τετάρτη στην Παιανία. Πάμε να κουβεντιάσουμε με
τους συναδέλφους και να οργανώσουμε το κατέβασμα
στην πανεργατική. Πρέπει να κατέβουν όλοι γιατί η νέα
επίθεση ακουμπά όλα τα ζητήματα. Εργασιακά, συνταξιο-
δοτικά, Υγεία, Παιδεία και η οργή του κόσμου είναι συσ-
σωρευμένη. Ήρθε η ώρα να ξεσπάσει.

Κώστας Βοργιάς
ΔΣ σωματείο εργαζομένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Ηαπεργία στις 27/11, είναι ευκαιρία να δείξουμε ότι το
κίνημα συνεχίζει. Έχουμε ξεκινήσει με το σχήμα των

Παρεμβάσεων στη Γ' ΕΛΜΕ να γυρνάμε τα σχολεία και να
κάνουμε την κουβέντα με τους συναδέλφους, για το πό-
σο σημαντικό είναι να πέσει αυτή η κυβέρνηση από τα κά-
τω. Η συζήτηση αυτή έχει μεγάλη σημασία για μας, τόσο
σαν συνδικαλιστικό σχήμα, όσο και για τους συναδέλ-
φους στις επιτροπές αγώνα που έχουμε διαμορφώσει,
προκειμένου να κρατήσουμε ψηλά και χωρίς συμβιβα-
σμούς τις διεκδικήσεις μας. 

Στη Γ' ΕΛΜΕ έχουμε μια επιτροπή αγώνα από την προ-
ηγούμενη μεγάλη απεργιακή μάχη του κλάδου μας, με
κέντρο το σχολείο που εργάζομαι στη Ν.Φιλαδέλφεια. Ξα-
ναενεργοποιήθηκε για την απεργία συμπαράστασης στις
καθαρίστριες το Σεπτέμβρη, με περιφρούρηση στο σχο-
λείο κλπ. Μπορούμε να ξαναβάλουμε μπροστά τις επιτρο-
πές αγώνα και με καλύτερους όρους από άλλες φορές,
να δουλέψουμε την απεργία, σε μια περίοδο που τα σχο-
λεία βράζουν από τον αγώνα μαθητών και καθηγητών. 

Γεωργία Κόφφα, καθηγήτρια Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας

Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο έχουν γίνει απολύ-
σεις. Όπως πληροφορούμαστε θα επιδιώξουν να διώ-

ξουν όλο το πολιτικό προσωπικό. Την ίδια στιγμή οι ελλεί-
ψεις είναι τεράστιες. Ιατρικά υλικά, χαλασμένα ιατρικά
μηχανήματα κλπ. Φαίνεται πόσο νοιάζονται για τον φαν-
τάρο. Η απεργία στις 27/11, είναι πολύ σωστό που προ-
κηρύχθηκε. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχει η ορ-
γάνωσή της σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, θα κάνουμε
την προσπάθεια συζητώντας με τους συναδέλφους.

Α.Γ.
Εργαζόμενος 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Στις 7/11 έγινε σύσκεψη στο Αττικό νοσοκομείο με σκοπό να δημοσιοποιηθούν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι δημόσιες δομές υγείας στη Δυτική Ατ-
τική και να αποφασιστούν κινητοποιήσεις. 

Με τους εκπρόσωπους και των 6 σωματείων υγείας της περιοχής (Αττικό, ΨΝΑ
Δαφνί και Δρομοκαΐτειο, Θριάσιο, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και Θεραπευτή-
ριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας) και από αρκετά σωματεία από την εκπαί-
δευση, από δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις και κοινωνικές, πολιτικές ορ-
γανώσεις και φορείς της περιοχής. Έγινε μεγάλη συζήτηση, τόσο για τα προβλή-
ματα, όσο και για τις κινήσεις μας.

Το σχεδιαζόμενο κλείσιμο των ψυχιατρείων και η υποχρηματοδότηση σε συνάρ-
τηση με τις ελλείψεις προσωπικού τονίστηκε ότι διαλύουν τις δημόσιες δομές υγεί-
ας στην περιοχή, με αποτελέσματα "πολεμικές" συνθήκες νοσηλείας και απελπιστι-
κές συνθήκες εργασίας.

Μας απασχόλησε πως θα συνδυάσουμε την πανεργατική απεργία της 27/11 με
τις τοπικές κινητοποιήσεις, ώστε να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας. Αποφασίστη-
κε ότι θα κυκλοφορήσουμε προκήρυξη που θα μοιραστεί μαζικά στην περιοχή και
κατά τη διοργάνωση της απεργίας, ώστε στις 5/12, 6μμ να κάνουμε μια μεγάλη δια-
δήλωση από το μετρό Περιστερίου ως το Αιγάλεω και στη συνέχεια, όπως έχουμε
αποφασίσει σε Γενική Συνέλευση στο Αττικό, να οργανώσουμε και απεργία με κινη-
τοποίηση στο Υπουργείο Υγείας.

Σπύρος Στάικος, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομένων Αττικού νοσοκομείου

Η “Δυτική Όχθη” συντονίζεται

Εξορμήσεις για την απεργία

Το “νέο” μνημόνιο δεν θα περάσει

Σύσκεψη οργάνωσης της απεργίας

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στην πορεία του Πολυτεχνείου στην Αθήνα



Ένα περιστέρι έκατσε σ' ένα κλαδί,
συλλογιζόμενο την ύπαρξή του

Η βραβευμένη ταινία του Σουηδού δημιουρ-
γού Ρόι Άντερσον προβάλλεται ήδη στις αί-
θουσες. Ο τίτλος της μοιάζει ακατανόητος, μια
ελιτίστικη φάρσα «υψηλής τέχνης» για λίγους,
όμως βλέποντάς την πιστεύουμε ότι είναι μια
εξαιρετική ταινία- άσκηση για την ανθρώπινη
υπόσταση και την αλλοτρίωση που αυτή υφί-
σταται στο σύστημα που ζούμε, κι από αυτή
την άποψη αφορά όλους μας.

Ξεκινά με τρεις συναντήσεις με το θάνατο:
Ένας άντρας πεθαίνει από καρδιακή προσβο-
λή προσπαθώντας να βγάλει το φελλό από ένα
μπουκάλι κρασί. Η γυναίκα του απασχολημένη
στην κουζίνα δεν παίρνει είδηση. Μια υπερήλι-
κη γυναίκα στα τελευταία της, με τα τρία παι-
διά της σ’ενα κρεβάτι νοσοκομείου αρνείται
πεισματικά να αποχωριστεί την τσάντα με τα
ακριβά της κοσμήματα. Ένας άνθρωπος πε-
θαίνει στο self-service εστιατόριο ενός πλοίου
και όλο το πλήρωμα ασχολείται με το ποιός θα
καταναλώσει το γεύμα που μόλις είχε αγορά-
σει...

Η υπόλοιπη ταινία είναι δομημένη γύρω από
ένα δυσλειτουργικό ντουέτο, τον Σαμ και τον
Γιόναταν, που περιπλανώνται προσπαθώντας
να πουλήσουν γκροτέσκα εξαρτήματα συλλο-
γικής διασκέδασης που κανένας δεν εκτιμά:
Δόντια βρυκόλακα, ένα σακούλι γέλιου και μια
λάτεξ μάσκα φαφούτη. Κανείς δεν έχει χρήμα-
τα για να τους δώσει και οι πιστωτές τους
τους πιέζουν. Όλ’ αυτά στην απόλυτα οργανω-
μένη Σουηδική κοινωνία που εδώ μοιάζει τόσο
ψυχρή και αποστειρωμένη. Άνθρωποι που επα-
ναλαμβάνουν στο τηλέφωνο «χαίρομαι που

ακούω ότι είστε καλά», ακόμη κι αν κρατούν
ένα περίστροφο έτοιμοι να αυτοκτονήσουν,
βιώνουν την απόλυτη ερωτική απογοήτευση,
αποτυγχάνουν στο ραντεβού τους για μια ακό-
μη φορά, τσακώνονται στη στάση του λεωφο-
ρείου για το πόσο ακριβές θα είναι στην ώρα
του. Άνθρωποι που ακούν απογοητευμένοι
«δεν έχετε μηνύματα» από τον προσωπικό τη-
λεφωνητή.

Αυτός ο παρανοϊκός κόσμος είναι διαχρονι-
κός ή μάλλον αναχρονικός. Χαμένοι σ’ενα πα-
ρακμιακό καφέ των προαστίων, συναντούν τη
στρατιά του βασιλιά Κάρολου του 12ου που
οδεύει προς την πολεμική αναμέτρηση της
Πολδάβα με τους Ρώσους τον 18ο αιώνα, από
τους οποίους ηττάται και στην επιστροφή ο
βασιλιάς δεν έχει θέση ούτε στην (κατειλημμέ-
νη) τουαλέτα! 

Όμως η πιο αιχμηρή σκηνή είναι χωρίς αμφι-
βολία αυτή με τους αποικιοκράτες που οδη-
γούν αλυσοδεμένους μαύρους μέσα σε ένα
πελώριο σφραγισμένο χάλκινο όχημα, στο
οποίο βάζουν φωτιά, ενώ τους παρακολου-
θούν επίσημα ντυμένοι μεγαλοαστοί πίνοντας
σαμπάνια. Πάνω στο όχημα διακρίνεται η φίρ-
μα «Boliden». Πρόκειται για τον Σουηδικό κο-
λοσσό των επιχειρήσεων εξόρυξης, που ευθύ-
νεται για ένα σωρό παραβάσεις κανονισμών
και εγκλήματα κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώ-
ρες.

Από το γελοίο στο σοβαρό και πίσω στο κω-
μικοτραγικό, ο Σαμ και ο Γιόναταν ουσιαστικά
είμαστε όλοι εμείς! Αυτός είναι ο κόσμος του

Ρόι Άντερσον, μαθητή του Ίγκμαρ Μπέργκμαν
με ανοιχτά πολιτικές αναφορές και θητεία στο
αντιπολεμικό κίνημα του Βιετνάμ. Στα 71 του
σήμερα έχει γυρίσει μόλις 5 ταινίες μεγάλου
μήκους (έγινε διεθνώς γνωστός το 2000 με το
«Τραγούδια από τον 2ο όροφο») και πάνω από
400 διαφημιστικά και ταινίες μικρού μήκους,
με τα οποία βιοπορίζεται και κατάφερε να
ιδρύσει το δικό του στούντιο στη Στοκχόλμη,
ώστε να μπορεί να έχει ο ίδιος (και όχι μια
εταιρία παραγωγής) τον έλεγχο στις ταινίες
του, πράγμα που πετυχαίνει.  

Ο αγγελιαφόρος πρέπει να πεθάνει
Η δύναμη αυτής της ταινίας βρίσκεται στο

ότι βασίζεται σε μια αληθινή ιστορία που πα-
ρουσιάζει τις βρωμιές της εξωτερικής πολιτι-
κής των ΗΠΑ επί του σκληρού ρεπουμπλικά-
νου προέδρου Ρόναλντ Ρήγκαν. 

Ο Γκάρι Γουέμπ, ευσυνείδητος δημοσιογρά-
φος σε μια μικρή καλιφορνέζικη εφημερίδα
μετά από έρευνα ανακαλύπτει ότι όταν η Νικα-
ράγουα βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τις
ΗΠΑ λόγω της αριστερής κυβέρνησης των
Σαντινίστας, οι αμερικανικές μυστικές υπηρε-
σίες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τους
πολιτικούς αντιπάλους των Σαντινίστας, τους
Κόντρας, έκαναν τα στραβά μάτια στην εισα-
γωγή ναρκωτικών ουσιών που πουλιόντουσαν
με τη μορφή του θανατηφόρου «κρακ». Τα
κέρδη επανεξάγονταν στους Κόντρας, κι όλ’
αυτά σε μια εποχή ψυχρού πολέμου (δεκαετία
’80) όταν οι ΗΠΑ αυτοπροβάλλονταν σαν

σκληροί διώκτες των ναρκωτικών.
Το σκάνδαλο ήταν τεράστιο, ο Γουέμπ απο-

φάσισε να το δημοσιεύσει, μπαίνοντας στο μά-
τι της ίδιας της CIA και ενός ολόκληρου πολιτι-
κού κατεστημένου που ενοχλήθηκε από τις
αποκαλύψεις. Ο Γουέμπ πλήρωσε ακριβά τις
επιλογές του, η καριέρα του καταστράφηκε
και μαζί κι η προσωπική του ζωή. Η ταινία του
Μάικλ Κουέστα, γνωστού από το «Homeland»
και το «Γραφείο κηδειών Φίσερ», αν και σε τη-
λεοπτικό ύφος, αποδίδει με ειλικρίνεια το πολι-
τικό διακύβευμα και την πάλη του ατόμου απέ-
ναντι σε μια ολόκληρη κρατική μηχανή.

8ο Φεστιβάλ πρωτοποριακού
κινηματογράφου στην Ταινιοθήκη
της Ελλάδος

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται στις 26 Νοέμ-
βρη το 8ο φεστιβάλ πρωτοποριακού κινηματο-
γράφου με πρωτοβουλία της Ταινιοθήκης της
Ελλάδος. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να φέρει κον-
τά τα καλύτερα σύγχρονα αβανγκάρντ επι-
τεύγματα της 7ης τέχνης και ταυτόχρονα να
προβάλει καθοριστικές στιγμές από το παρελ-
θόν αυτού του ρεύματος. Όχι τυχαία, «άνοιξε»
με την ταινία του Σεργκέι Παραζάνοφ «Το
χρώμα του ροδιού», ενώ θα κλείσει με το
«Επαναστάτης χωρίς αιτία» του Νίκολας Ρέι.

Εκτός από τις νέες ταινίες που συμμετέχουν
στο διαγωνιστικό τμήμα, φέτος ξεχωρίζει το
αφιέρωμα στον Γάλλο δημιουργό Λεός Καράξ
(«Οι εραστές της γέφυρας», «Holy Motors»),
αλλά και στον Γιάννη Οικονομίδη και την αξέ-
χαστη Φρίντα Λιάππα. 

Δήμητρα Κυρίλλου
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Έ
να τεράστιο φωτογραφικό πα-
νόραμα από όλους τους 17 και
πλέον μήνες του αγώνα της

ΕΡΤ παρουσιάζεται από τις 10 του Νο-
έμβρη στα γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ,
απέναντι από το Ραδιομέγαρο. Η “έκ-
θεση φωτογραφίας ενάντια στο μαύ-
ρο”, όπως την έχουν ονομάσει οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι, θα κάνει επίσημα εγ-
καίνια στις 11 Δεκέμβρη, για τους 18
μήνες από την μέρα που ο Σαμαράς, ο
Βενιζέλος, ο Κεδίκογλου και η συμμο-
ρία τους αποφάσισαν να κλείσουν την
ΕΡΤ. 

Στα εγκαίνια θα τραγουδήσει ο Γιάν-
νης Σιδηράς που έχει γράψει τραγούδι
για την ΕΡΤ ενώ μέσα στα ονόματα
που συζητιούνται είναι και του Βασίλη
Παπακωνσταντίνου, που έχει βρεθεί
από την πρώτη στιγμή στο πλευρό
τους και έχει στηρίξει με την παρουσία
του στην πράξη τον αγώνα των εργα-
ζόμενων της ΕΡΤ. Εκείνη την ημέρα
επίσης θα απονεμηθούν έπαινοι στους
συντελεστές, δημοσιογράφους και τε-
χνικούς της Αθλητικής Κυριακής από
την ΕΡΤ-3 που παρά το “μαύρο”, τις
απαγορεύσεις και τις τεράστιες αντιξο-
ότητες κατάφεραν να βραβευτούν από
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού
Τύπου σαν μια από τις καλύτερες και

αντικειμενικότερες αθλητικές εκπομ-
πές στην ελληνική τηλεόραση.

Όπως εξήγησε στην Ε.Α. ο Τάσος
Τριανταφύλλης, υπεύθυνος για το στή-
σιμο της έκθεσης από την μεριά της
ΠΟΣΠΕΡΤ, πρόκειται για ένα τεράστιο
υλικό που συνεχώς μεγαλώνει. Από την
πρώτη στιγμή του “μαύρου” στις 11
Ιούνη του 2013, μέχρι τις απεργίες, τις
συναυλίες και τις συγκεντρώσεις αλλη-
λεγγύης στο προαύλιο του Ραδιομέγα-
ρου, την επίθεση των ΜΑΤ στις 7/11/13
και την συνέχιση του αγώνα στα νέα
στούντιο, εκατοντάδες φωτογραφίες
αναδεικνύουν τα μικρά και μεγάλα βή-
ματα που έχουν οδηγήσει μέχρι εδώ,
σε μια συνεχώς συμπληρούμενη έκθε-
ση.

Σημαντικό υλικό
Η έκθεση είναι πραγματικά εξαιρετι-

κή αφού δεν εστιάζει μόνο στις μεγά-
λες συγκεντρώσεις ή στα “μεγάλα”
ονόματα, αλλά αντιθέτως παρουσιάζει
το πάνθεον των μικρών και μεγάλων
γεγονότων, τα πρόσωπα και τις δρά-
σεις των απλών καθημερινών εργαζό-
μενων και νεολαίων, που βρέθηκαν κα-
τά δεκάδες χιλιάδες στο προαύλιο του
ραδιομέγαρου και αργότερα έξω από
αυτό πάντα στο πλευρό των αγωνιζό-

μενων εργαζόμενων της ΕΡΤ. 

Ήδη έχει συγκεντρωθεί ένα σημαντι-
κό υλικό από χιλιάδες δημοσιεύματα
του ελληνικού και ξένου τύπου σχετικά
με την ΕΡΤ και τους εργαζόμενούς της
σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ
ταυτόχρονα έχουν προχωρήσει οι συ-
νεννοήσεις για να παραχωρηθεί στην
ΠΟΣΠΕΡΤ άλλο ένα μεγάλο αρχείο
φωτογραφιών από τον αγώνα τους,
από τους φωτορεπόρτερ του ξένου τύ-
που στην χώρα μας, ενώ όλο το αρχείο
της σχετικά με την ΕΡΤ έχει παραχω-
ρήσει και η γαλλική εφημερίδα Libera-
tion. 

Η μόνιμη αυτή έκθεση αποτελεί ένα
φόρο τιμής στον μεγάλο αυτό εργατι-
κό αγώνα αλλά ταυτόχρονα αποτελεί
και ένα τεράστιας σημασίας ιστορικό
αρχείο. Τονίζοντας την σημασία αυτής
της προσπάθειας, ο Τ. Τριανταφύλλης
εξήγησε πως η συγκεκριμμένη έκθεση
δεν έχει άλλο τρόπο ολοκλήρωσης πα-
ρά μόνο την επιστροφή των εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο και την
εγκατάσταση όλου αυτού του υλικού
σε μόνιμη περίοπτη θέση “για να θυμί-
ζει στις νεότερες γενιές την πραξικο-
πηματική φίμωση της ελευθερίας της
έκφρασης”.

Κυριάκος Μπάνος

Έκθεση φωτογραφίας «ενάντια στο μαύρο»

INFO: Ώρες λειτουργίας 12.00-22.00 καθημερινά, Μεσογείων 463,
1ος όροφος, είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: 210 60 18 208
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Κρίση, ιμπεριαλισμός, επαναστάσεις

Οι μαρξιστικές απαντήσεις

Aμφιθέατρο Δεριγνύ Αίθουσα Δ11

10
πμ

-1
1.3

0π
μ Γιατί ο 

μαρξισμός;

Ομιλητής: 
Κώστας Βλασόπουλος

Σεξισμός, ρατσισμός 
και ομοφοβία 
Πώς ο μαρξισμός 
εξηγεί την καταπίεση;

Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

12
με

ς
-1

.3
0μ

μ Γιατί η εργατική τάξη; 
Τι εννοούν οι 
μαρξιστές με τάξη

Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης

Από πού προέρχονται 
οι κρίσεις;
Εισαγωγή στην 
μαρξιστική οικονομία

Ομιλητές: Κώστας Σαρρής,
Σωτήρης Κοντογιάννης, 

2.
30

μμ
-4

μμ

Η δίκη της 
Χρυσής Αυγής 
Πώς παλεύουμε τη 
φασιστική απειλή

Ομιλητής: 
Θανάσης Καμπαγιάννης

Ρωσία - Από την εργατική
εξουσία στον κρατικό 
καπιταλισμό 
Για να κατανοήσουμε 
την ρώσικη επανάσταση

Ομιλητής: Κώστας Πίττας

4.
30

μμ
-6

μμ

Τί αλλαγή θα 
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τα όρια της ρεφορμιστικής
στρατηγικής

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Ιράκ, Γάζα, Ουκρανία: 
Τι προκαλεί 
τους πολέμους  
Μαρξισμός και ιμπεριαλισμός

Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

6.
30

μμ
-8

μμ Γιατί χρειαζόμαστε 
το επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου  

Χανιά Ηράκλειο Θεσσαλονίκη
ΣΑΒΒΑΤΟ 

13 ΔEΚΕMΒΡΗ

Εργατικό Κέντρο

12μες-8μμ 

ΚYΡΙΑΚΗ 

7 ΔΕΚEMΒΡΗ

Αίθ. Παλιάς
Περιφέρειας
12μες-8μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 

6 ΔΕΚEMΒΡΗ

Εργατικό Κέντρο

12μες-8μμ

Τ
ην Κυριακή 30 Νοέμβρη, δύο βδομάδες μετά τον
μαζικό εορτασμό για την επέτειο της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου και τρεις μέρες μετά τη γενική

απεργία της 27ης Νοέμβρη, το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα οργανώνει στην ΑΣΟΕΕ μία ημέρα συζητήσεων
αφιερωμένη στον Μαρξισμό. Είναι η συνέχεια για όλους
τους αγωνιστές των μαχών που βρίσκονται σε εξέλιξη
και αναζητούν τις ιδέες που θα τους βοηθήσουν να νι-
κήσουν.

Για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε τη συγκυβέρνη-
ση Σαμαρά-Βενιζέλου, για να σταματήσουμε τα μνημό-
νια και όλες τις επιθέσεις στους εργάτες και τη νεολαία,
για να διώξουμε τις τρόικες και τα βάρβαρα μέτρα
τους, χρειάζεται να εξηγήσουμε το σύστημα στο οποίο
στηρίζονται. Πώς λειτουργεί, γιατί πέφτει σε κρίσεις,
ποιους εξυπηρετεί και σε ποιους θέλει να φορτώσει τα
βάρη.

Το ίδιο ισχύει με όλα τα μέτωπα του κινήματός μας
που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει πρωτόγνωρη
άνοδο και έχει στραφεί στην αριστερά. Για να κάνουμε
πράξη τα συνθήματα “τσακίστε τους φασίστες” και

“ισόβια στους δολοφόνους νεοναζί της Χρυσής Αυγής”,
για να βάλουμε τέλος στο ρατσισμό και την ισλαμοφο-
βία, για να τελειώνουμε με το σεξισμό και την ομοφο-
βία, για να σταματήσουμε τις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις και τον πόλεμο, χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί εί-
μαστε αντιμέτωποι με τέτοιες αντιδραστικές δυνάμεις.

Δύναμη

Ταυτόχρονα χρειάζεται να συζητήσουμε ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για να καταφέρουμε να απαλλαγού-
με από όλα αυτά. Αν αρκούν οι εκλογές και η κυβερνη-
τική αλλαγή ή αν η δύναμη βρίσκεται αλλού, στο πεζο-
δρόμιο και τους αγώνες. Να ξεκαθαρίσουμε ποιο κομ-
μάτι της κοινωνίας, ποια τάξη είναι αυτή που βρίσκεται
στο κέντρο της σύγκρουσης και μπορεί να οδηγήσει
όλα τα μαχόμενα κομμάτια στη νίκη.

Υπό τον γενικό τίτλο “Κρίση, Ιμπεριαλισμός, Επανά-
σταση” και ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει καθένα
από τα παραπάνω κρίσιμα και ανοιχτά ζητήματα, ο μο-
νοήμερος Μαρξισμός είναι το ραντεβού των επαναστα-
τικών ιδεών. Να είμαστε όλοι εκεί!

Σήμερα παρά ποτέ είναι επιτακτική ανάγκη το ΣΕΚ να διοργανώνει
τέτοιες ενημερώσεις-συζητήσεις. Ο Μαρξ, το έργο του και η ενερ-

γή συμμετοχή του στους πολιτικούς αγώνες της εποχής του είναι πε-
ρισσότερο επίκαιρος από ποτέ.

Όλοι μας έχουμε ανάγκη σήμερα να εμπνευστούμε από τις ιδέες και
τις επαναστατικές παραδόσεις του Μαρξισμού, μέσα από τέτοιες ενη-
μερώσεις-συζητήσεις-αναλύσεις-προβληματισμούς. Η εργατική τάξη
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης είναι εκείνη που βιώνει μέρα με
τη μέρα όλο και περισσότερο τη φτώχια, την εξαθλίωση, το φόβο, το
ρατσισμό, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βαρβα-
ρότητα, τον παραλογισμό της άρχουσας τάξης, τη σφαγή και τον πό-
λεμο.

Οι επαναστατικές ιδέες μπορούν να γίνουν ξανά Η ΔΥΝΑΜΗ. Σήμε-
ρα εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, έχουν ήδη μπει σε τροχιά σύγκρου-
σης με τον Καπιταλισμό, μέσα από τους καθημερινούς αγώνες. Για το
λόγο αυτό πρέπει να λάβουμε έμπνευση, να αποκτήσουμε αυτοπεποί-
θηση και να κατανοήσουμε ότι στην ουσία η εργατική τάξη είναι αυτή
που κινεί τα νήματα και έχει τη δύναμη να τσακίσει την άρχουσα τάξη,
τους Καπιταλιστές και τους Ιμπεριαλιστές, μέσα από την έμπνευση, τις
ιδέες και τους αγώνες. Ο Μαρξισμός είναι η επιστήμη της εργατικής
Επανάστασης. Για να χαραχτεί μια σωστή στρατηγική στον πόλεμο
ενάντια στο σύστημα, χρειάζεται ανάλυση της πορείας του Καπιταλι-
σμού και τους λόγους που τον οδηγούν στην αστάθεια και στην κρίση. 

Την ώρα που ο Καπιταλισμός παραπαίει είναι επιτακτική ανάγκη να
ενημερωθούμε, να εμπνευστούμε και να εντείνουμε τους αγώνες  μας.
Όπως έγραφε ο Λένιν «χωρίς επαναστατική θεωρία, δεν υπάρχει επα-
ναστατική πράξη». Καμία Κυβέρνηση, κανένας Καπιταλισμός δεν θα
δώσει τη ΛΥΣΗ. Τη ΛΥΣΗ θα δώσει η εργατική τάξη. Εργάτες και νεο-
λαίοι όλου του κόσμου ενωθείτε!!! 

Γεωργία Κουτσουπιά, κοινωνική λειτουργός, Αγλαΐα Κυριακού

Ομονοήμερος Μαρξισμός είναι
για εμένα μια καινούργια εμπει-

ρία. Πιστεύω ότι έρχεται την κατάλ-
ληλη στιγμή, να απαντήσει στα πολι-
τικά ζητήματα που ανοίγουν σήμε-
ρα.

Συγκεκριμένα, στα πιο καίρια ζη-
τήματα μέσα στην περίοδο που εί-
μαστε. Από το τι γίνεται με το Ιράκ
και την Ουκρανία μέχρι το πώς πα-
λεύουμε το σεξισμό, το ρατσισμό
και το φασισμό έχοντας και τη δίκη
της Χρυσής Αυγής μπροστά μας.
Την ίδια στιγμή, η προσαρμογή του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ορατή σε πολύ κόσμο
αλλά κανείς δεν κάνει τόσο οργανω-
μένα την κουβέντα γιατί γίνεται αυτή
η αλλαγή.

Οι μάχες είναι πολλές, τις οργα-
νώνουμε ταυτόχρονα και συχνά μας
εμποδίζουν να συζητάμε πώς προ-
χωράμε. Το μονοήμερο έχει κι αυτή
τη διάσταση. Να μας εξοπλίσει με
τις επαναστατικές ιδέες ενώ δίνουμε
τις μάχες. Γι’ αυτό και οι εξορμή-
σεις, οι αφισοκολλήσεις και όλες οι
δράσεις μας για την οργάνωσή του
έχουν αρχίσει να βρίσκουν ανταπό-
κριση.

Δημήτρης Καρδαμπίκης
άνεργος

(Έναντι

Ενετικού Λιμανιού)
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Στις 19-23 Νοέμβρη διοργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας το Συνέδριο με θέμα «Από την Απελευ-
θέρωση στα Δεκεμβριανά: μία τομή στη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας».

“Το 1944 είναι μια καθοριστική χρονιά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία”, αναφέρει το δελτίο Τύ-
που. “Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές και, πριν συμπληρωθούν δύο
μήνες, εκδηλώθηκε μια σύγκρουση, τα Δεκεμβριανά, που προσδιόρισε το είδος του κράτους που
διαδέχθηκε τις κατοχικές κυβερνήσεις και καθόρισε τον τύπο, τη μορφή, τις διαδικασίες και τα
δημοκρατικά όρια της μεταπολεμικής κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης της χώρας”. 

Το συνέδριο “ουσιαστικά συνεχίζει την εξέταση καίριων ζητημάτων αυτής της περιόδου με τη
μορφή συνεδριακού διαλόγου που εγκαινιάστηκε με το Συνέδριο «Αριστερά και Αστικός Πολιτι-
κός Κόσμος, 1940-1960» που έγινε τον Απρίλιο 2013. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν εισηγή-
σεις για την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο το 1944”.

Κάλεσμα για να μετατραπεί η
Τρίτη 25 Νοέμβρη παγκόσμια μέρα
για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών σε μέρα αγωνιστικής κι-
νητοποίησης, απευθύνει η Συντονι-
στική Επιτροπή Απολυμένων Καθα-
ριστριών Υπουργείου Οικονομικών. 

«Εμείς οι αγωνιζόμενες καθαρί-
στριες του υπουργείου οικονομι-
κών είμαστε 15 μήνες στο δρόμο.
595 γυναίκες που έχουμε βιώσει
την βία της διαθεσιμότητας, των
απολύσεων, της ανεργίας. Έχουμε
βιώσει την βία της κρατικής κατα-
στολής, χτυπημένες βάναυσα από
την αστυνομία πολλαπλές φορές»,
αναφέρει το κάλεσμα.

«Την 25η Νοέμβρη, παγκόσμια
μέρα για την εξάλειψη της βίας κα-
τά των γυναικών, θέλουμε να δη-
λώσουμε την αλληλεγγύη μας και
την υποστήριξή μας σε γυναίκες
θύματα βίας στο δρόμο, στην οικο-
γένεια, στην δουλειά. Η βία κατά
των γυναικών έχει πολλά πρόσωπα
και εμείς έχουμε βιώσει κάποια
από αυτά. Καλούμε όλες τις γυναί-
κες, φεμινιστικές οργανώσεις, συλ-
λογικότητες, στο κέντρο αγώνα,
Καραγιώργη Σερβίας 10 – Σύνταγ-
μα. Ελάτε να ενώσουμε τα βήματά
μας, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
στις 12.00 το μεσημέρι με συγκέν-
τρωση και στις 7.00 το απόγευμα
με προβολή της ταινίας «πουλιά
στο βάλτο» της Αλίντας Δημητρίου
για τις γυναίκες της αντίστασης». 

Συγκέντρωση ενάντια στις απολύσεις στο
δημοτικό ραδιόφωνο του Νέου Ηρακλείου
«940 Επικοινωνία FM» θα γίνει την Τετάρτη
19/11 στις 5μμ στο Δημαρχείο, την ώρα που
θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. 

Tαυτόχρονα, όλοι οι εργαζόμενοι παραμέ-
νουν απλήρωτοι για περισσότερο από 10 μή-
νες με ευθύνη και της προηγούμενης διοίκη-
σης του Δήμου. Η δημοτική κίνηση «Ρήξη και
Ανατροπή» σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι ο
νυν δήμαρχος Μπάμπαλος «σε ρόλο Κεδίκο-
γλου ξεκίνησε τις απολύσεις από τον δημοτικό
940 Επικοινωνία FM». Μάλιστα, η Διοίκηση του
Δήμου ξεπερνά ακόμα και το όριο που έχει θέ-
σει η τρόϊκα όσον αφορά στο ποσοστό των
απολυμένων επί των εργαζόμενων.

Στη συνέχεια αναφέρει «Με μία ξαφνική από-
φαση, που μας θύμισε το "μαύρο στην ΕΡΤ" τον
Ιούνιο του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ρ/Σ
940, χωρίς καν να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αποφάσισε, με πλειοψηφία 5 υπέρ και 4
κατά, την απόλυση 5 εργαζόμενων στην δημοτι-
κή ραδιοφωνία 940!

Είναι μία απόφαση σκάνδαλο με υπογραφή
του νέου "μας" δημάρχου που "ξέχασε" πολύ
γρήγορα τις προεκλογικές υποσχέσεις του για
"βιώσιμη λύση στον 940, χωρίς απολύσεις
προσωπικού".  

Οι εργαζόμενοι στον 940 που παραμένουν -
με ευθύνη και της προηγούμενης διοίκησης του
Δήμου, για να μην ξεχνιόμαστε - απλήρωτοι για
10 μήνες συνεχίζουν να δουλεύουν κρατώντας
τον 940 ανοικτό και ζωντανό! 

Αντί η νέα δημοτική αρχή να εξασφαλίσει ότι
θα πληρώσει στους εργαζόμενους τα δεδου-
λευμένα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ο
σταθμός, ως η φωνή των πολιτών με προβολή
των αγώνων του και του πολιτισμού, έρχεται
και απολύει 5 εργαζόμενους ανοίγοντας έτσι
το δρόμο για την οριστική διάλυσή του.

Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα αλληλέγγυοι στο
πλευρό των εργαζόμενων στον 940. 

Οι απολύσεις δεν θα περάσουν, όλοι οι εργα-
ζόμενοι θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα για τα
δεδουλευμένα και ο 940 να παραμείνει ζωντα-
νός και ανοικτός στην κοινωνία». 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε χρόνους ανασύστα-
σης του ελληνικού κράτους, βγαίνοντας από τη
«μαύρη» περίοδο της δικτατορίας, κάποιοι ονει-
ρεύτηκαν μια χώρα γεμάτη ελευθερίες, δικαιώμα-
τα και αξιοπρέπεια της ανθρώπινης φύσης και
στέγασαν τις φαντασιώσεις τους στον οίκο της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, πιστεύοντας πως
θα εξαλείψουν το στίγμα της ψυχικής νόσου και
θα μπορέσουμε ως κοινωνία να ενσωματώσουμε
στην καθημερινότητά μας καθετί που φάνταζε πε-
ρίεργο, διαφορετικό, «τρελό».

Οι «ονειρευτές» δεν υπολόγισαν (ή μήπως δεν
ήθελαν να υπολογίσουν;) τα έξοδα του οίκου και
ζητιάνευαν (χωρίς ποτέ να διεκδικήσουν πραγματι-
κά;) από τον πατέρα – αφέντη Κράτος κάθε φορά
και λίγη βοήθεια, χωρίς ποτέ να τον πείσουν (γιατί
έτσι τους βόλευε;) να τους αναγνωρίσει ως νόμιμο
τέκνο και να τους εντάξει στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, παίρνοντας τον ρόλο της ψυχοκόρης. Η ψυ-
χοκόρη (ο ρόλος της ψυχοκόρης που πραγματικά
νοιάζεται και εργάζεται διανέμεται επάξια σε όλους
τους εργαζόμενους στην ψυχική υγεία) είναι πια με-
σήλικη και εξακολουθεί να φυτοζωεί εκλιπαρώντας
τον πατέρα – αφέντη να μην την αφήσει να πεθάνει.
Αλλά, ο θάνατος από ασιτία δεν θα αργήσει, γιατί
δεν έχουν όλα τα παραμύθια ευτυχισμένο τέλος.

Τιμολόγιο ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Η κυβέρνηση Σαμαρά έρχεται να υπογράψει το
τέλος αυτού του παραμυθιού, τιμολογώντας τον
κάθε ασθενή με 40 euros για κάθε ατομική θερα-
πευτική πράξη και 8 euros για κάθε ομαδική θερα-
πευτική πράξη (αυτό είναι το τιμολόγιο της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας) και ζητώντας από τους
ασθενείς να αποδείξουν τα ψυχικά τους ελλείμμα-
τα και να προσκομίσουν άμεσα, παραπεμπτικά
από δημόσια νοσοκομεία ή ιδιώτες γιατρούς με
τις διαγνώσεις τους, προκειμένου να «αποδεί-
ξουν» την ασθένειά τους, εν είδη «ελέγχου» των
«απατεώνων» δομών ψυχικής υγείας, όπου οι
«κλέφτες» θεραπευτές εργάζονται απλήρωτοι για
τουλάχιστον 6 μήνες. Να σημειωθεί πως η συλλο-
γή όλων αυτών των στοιχείων των ασθενών (ΑΜ-
ΚΑ, φαρμακευτική αγωγή, διάγνωση) καταλύει με
χυδαίο τρόπο κάθε δικαίωμα που αφορά στο ια-
τρικό απόρρητο. 

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι οι μέ-
θοδοι της κυβέρνησης, που απαιτεί συνεχώς όλο
και περισσότερα στοιχεία, που παρεμποδίζει τε-
χνιέντως την άμεση πρόσβαση κάθε ανθρώπου
που έχει ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης και
φαρμακευτικής περίθαλψης σε αντίστοιχες (μει-
ωμένες σημαντικά πλέον) δομές, που απειλεί με
διακοπή την έτσι κι αλλιώς ελλιπή χρηματοδότηση,
κάθε φορά που δεν θα αποδεικνύει κάποιος τη ρε-
τσινιά του αρρώστου, αυτό που επιδιώκει είναι η
εξαφάνιση και ο θάνατος των «ενοχλητικών αρρώ-
στων» που χαλάει το σκηνικό των «αρτιμελών»
απατεώνων που διαχειρίζονται την εξουσία, επι-
στρέφοντας τους ήρωες του παραμυθιού της κα-
θημερινότητας σε μια νέα «μαύρη» περίοδο. 

Μαρίνα Μάγκλαρη
Ψυχολόγος - Δραματοθεραπεύτρια

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
«Το χρονικό μιας
προαναγγελθείσας
δολοφονίας 
(εκ προμελέτης)»

Eνάντια
στη βία κατά 
των γυναικών

Π
ικετοφορία οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
Ηρακλείου το Σάββατο 15/11 στη
γειτονιά που έγινε ο ρατσιστικός εμ-

πρησμός του μίνι μάρκετ του μετανάστη
από το Μπαγκλαντές τα ξημερώματα της
Τρίτης 4/11.  

Στη διάρκεια της πικετοφορίας μοιράστη-
κε η προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ και ταυτόχρο-
να η γειτονιά γέμισε με αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά συνθήματα. Η ανταπόκριση
του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Ήδη από τις
προηγούμενες μέρες έχει ξεκινήσει μία
πρωτοβουλία των κατοίκων της γειτονιάς
για να ξαναφτιαχτεί το μαγαζάκι του μετα-
νάστη.  

“Το μαγαζί μίνι μάρκετ στην οδό Γιαμπου-
δή 12, ιδιοκτησίας μεταναστών από το
Μπαγκλαντές, καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η ενέργεια των δραστών ήταν προμελετη-
μένη με ξεκάθαρο στόχο να τρομοκρατήσει
την γειτονιά όπου και μένουν αρκετοί μετα-
νάστες. Οι κάτοικοι του Ηρακλείου είναι ξα-
νά στο ίδιο έργο θεατές, καθώς ρατσιστικές
και ισλαμοφοβικές προκλήσεις συνεχίζονται
για χρόνια τόσο στην περιοχή όσο και σε
ολόκληρο το Ηράκλειο”, αναφέρει ανακοί-
νωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ.

“Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Τα φα-
σιστοειδή που ρημάζουν τις ζωές και τις πε-
ριουσίες των μεταναστών εργατών στην Ελ-
λάδα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Όσοι
στοχοποιούν τους συνανθρώπους μας γιατί
διαφέρουν σε έθνος, χρώμα, φυλή, θρη-
σκεία, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό
συναινούν στις ρατσιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης και ενισχύουν τους νεοναζί δο-

λοφόνους. 
Διεκδικούμε να μπουν στη φυλακή οι χρυ-

σαυγίτες και όλοι οι δολοφόνοι ναζί και να
κλείσουν τα γραφεία τους. Ακόμα αγωνιζό-
μαστε για να νομιμοποιηθούν οι μετανά-
στες, να οργανωθούν στα συνδικάτα και να
δοθεί άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες.
Απαιτούμε να διαλυθεί η FRONTEX και να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης”.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Όλοι μαζί ενάντια στους ρατσιστές

Όχι στις απολύσεις στον 940FM

Συνέδριο 

Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά

15 Νοεμβρίου, έξω απ�το καμμένο μίνι μάρκετ
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Στις 19-23 Νοέμβρη διοργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας το Συνέδριο με θέμα «Από την Απελευ-
θέρωση στα Δεκεμβριανά: μία τομή στη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδας».

“Το 1944 είναι μια καθοριστική χρονιά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία”, αναφέρει το δελτίο Τύ-
που. “Η Ελλάδα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές και, πριν συμπληρωθούν δύο
μήνες, εκδηλώθηκε μια σύγκρουση, τα Δεκεμβριανά, που προσδιόρισε το είδος του κράτους που
διαδέχθηκε τις κατοχικές κυβερνήσεις και καθόρισε τον τύπο, τη μορφή, τις διαδικασίες και τα
δημοκρατικά όρια της μεταπολεμικής κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης της χώρας”. 

Το συνέδριο “ουσιαστικά συνεχίζει την εξέταση καίριων ζητημάτων αυτής της περιόδου με τη
μορφή συνεδριακού διαλόγου που εγκαινιάστηκε με το Συνέδριο «Αριστερά και Αστικός Πολιτι-
κός Κόσμος, 1940-1960» που έγινε τον Απρίλιο 2013. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν εισηγή-
σεις για την Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό χώρο το 1944”.

Κάλεσμα για να μετατραπεί η
Τρίτη 25 Νοέμβρη παγκόσμια μέρα
για την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών σε μέρα αγωνιστικής κι-
νητοποίησης, απευθύνει η Συντονι-
στική Επιτροπή Απολυμένων Καθα-
ριστριών Υπουργείου Οικονομικών. 

«Εμείς οι αγωνιζόμενες καθαρί-
στριες του υπουργείου οικονομι-
κών είμαστε 15 μήνες στο δρόμο.
595 γυναίκες που έχουμε βιώσει
την βία της διαθεσιμότητας, των
απολύσεων, της ανεργίας. Έχουμε
βιώσει την βία της κρατικής κατα-
στολής, χτυπημένες βάναυσα από
την αστυνομία πολλαπλές φορές»,
αναφέρει το κάλεσμα.

«Την 25η Νοέμβρη, παγκόσμια
μέρα για την εξάλειψη της βίας κα-
τά των γυναικών, θέλουμε να δη-
λώσουμε την αλληλεγγύη μας και
την υποστήριξή μας σε γυναίκες
θύματα βίας στο δρόμο, στην οικο-
γένεια, στην δουλειά. Η βία κατά
των γυναικών έχει πολλά πρόσωπα
και εμείς έχουμε βιώσει κάποια
από αυτά. Καλούμε όλες τις γυναί-
κες, φεμινιστικές οργανώσεις, συλ-
λογικότητες, στο κέντρο αγώνα,
Καραγιώργη Σερβίας 10 – Σύνταγ-
μα. Ελάτε να ενώσουμε τα βήματά
μας, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
στις 12.00 το μεσημέρι με συγκέν-
τρωση και στις 7.00 το απόγευμα
με προβολή της ταινίας «πουλιά
στο βάλτο» της Αλίντας Δημητρίου
για τις γυναίκες της αντίστασης». 

Συγκέντρωση ενάντια στις απολύσεις στο
δημοτικό ραδιόφωνο του Νέου Ηρακλείου
«940 Επικοινωνία FM» θα γίνει την Τετάρτη
19/11 στις 5μμ στο Δημαρχείο, την ώρα που
θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. 

Tαυτόχρονα, όλοι οι εργαζόμενοι παραμέ-
νουν απλήρωτοι για περισσότερο από 10 μή-
νες με ευθύνη και της προηγούμενης διοίκη-
σης του Δήμου. Η δημοτική κίνηση «Ρήξη και
Ανατροπή» σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι ο
νυν δήμαρχος Μπάμπαλος «σε ρόλο Κεδίκο-
γλου ξεκίνησε τις απολύσεις από τον δημοτικό
940 Επικοινωνία FM». Μάλιστα, η Διοίκηση του
Δήμου ξεπερνά ακόμα και το όριο που έχει θέ-
σει η τρόϊκα όσον αφορά στο ποσοστό των
απολυμένων επί των εργαζόμενων.

Στη συνέχεια αναφέρει «Με μία ξαφνική από-
φαση, που μας θύμισε το "μαύρο στην ΕΡΤ" τον
Ιούνιο του 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ρ/Σ
940, χωρίς καν να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, αποφάσισε, με πλειοψηφία 5 υπέρ και 4
κατά, την απόλυση 5 εργαζόμενων στην δημοτι-
κή ραδιοφωνία 940!

Είναι μία απόφαση σκάνδαλο με υπογραφή
του νέου "μας" δημάρχου που "ξέχασε" πολύ
γρήγορα τις προεκλογικές υποσχέσεις του για
"βιώσιμη λύση στον 940, χωρίς απολύσεις
προσωπικού".  

Οι εργαζόμενοι στον 940 που παραμένουν -
με ευθύνη και της προηγούμενης διοίκησης του
Δήμου, για να μην ξεχνιόμαστε - απλήρωτοι για
10 μήνες συνεχίζουν να δουλεύουν κρατώντας
τον 940 ανοικτό και ζωντανό! 

Αντί η νέα δημοτική αρχή να εξασφαλίσει ότι
θα πληρώσει στους εργαζόμενους τα δεδου-
λευμένα και θα συνεχίσει να λειτουργεί ο
σταθμός, ως η φωνή των πολιτών με προβολή
των αγώνων του και του πολιτισμού, έρχεται
και απολύει 5 εργαζόμενους ανοίγοντας έτσι
το δρόμο για την οριστική διάλυσή του.

Στεκόμαστε ανεπιφύλακτα αλληλέγγυοι στο
πλευρό των εργαζόμενων στον 940. 

Οι απολύσεις δεν θα περάσουν, όλοι οι εργα-
ζόμενοι θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα για τα
δεδουλευμένα και ο 940 να παραμείνει ζωντα-
νός και ανοικτός στην κοινωνία». 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε χρόνους ανασύστα-
σης του ελληνικού κράτους, βγαίνοντας από τη
«μαύρη» περίοδο της δικτατορίας, κάποιοι ονει-
ρεύτηκαν μια χώρα γεμάτη ελευθερίες, δικαιώμα-
τα και αξιοπρέπεια της ανθρώπινης φύσης και
στέγασαν τις φαντασιώσεις τους στον οίκο της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, πιστεύοντας πως
θα εξαλείψουν το στίγμα της ψυχικής νόσου και
θα μπορέσουμε ως κοινωνία να ενσωματώσουμε
στην καθημερινότητά μας καθετί που φάνταζε πε-
ρίεργο, διαφορετικό, «τρελό».

Οι «ονειρευτές» δεν υπολόγισαν (ή μήπως δεν
ήθελαν να υπολογίσουν;) τα έξοδα του οίκου και
ζητιάνευαν (χωρίς ποτέ να διεκδικήσουν πραγματι-
κά;) από τον πατέρα – αφέντη Κράτος κάθε φορά
και λίγη βοήθεια, χωρίς ποτέ να τον πείσουν (γιατί
έτσι τους βόλευε;) να τους αναγνωρίσει ως νόμιμο
τέκνο και να τους εντάξει στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, παίρνοντας τον ρόλο της ψυχοκόρης. Η ψυ-
χοκόρη (ο ρόλος της ψυχοκόρης που πραγματικά
νοιάζεται και εργάζεται διανέμεται επάξια σε όλους
τους εργαζόμενους στην ψυχική υγεία) είναι πια με-
σήλικη και εξακολουθεί να φυτοζωεί εκλιπαρώντας
τον πατέρα – αφέντη να μην την αφήσει να πεθάνει.
Αλλά, ο θάνατος από ασιτία δεν θα αργήσει, γιατί
δεν έχουν όλα τα παραμύθια ευτυχισμένο τέλος.

Τιμολόγιο ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Η κυβέρνηση Σαμαρά έρχεται να υπογράψει το
τέλος αυτού του παραμυθιού, τιμολογώντας τον
κάθε ασθενή με 40 euros για κάθε ατομική θερα-
πευτική πράξη και 8 euros για κάθε ομαδική θερα-
πευτική πράξη (αυτό είναι το τιμολόγιο της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας) και ζητώντας από τους
ασθενείς να αποδείξουν τα ψυχικά τους ελλείμμα-
τα και να προσκομίσουν άμεσα, παραπεμπτικά
από δημόσια νοσοκομεία ή ιδιώτες γιατρούς με
τις διαγνώσεις τους, προκειμένου να «αποδεί-
ξουν» την ασθένειά τους, εν είδη «ελέγχου» των
«απατεώνων» δομών ψυχικής υγείας, όπου οι
«κλέφτες» θεραπευτές εργάζονται απλήρωτοι για
τουλάχιστον 6 μήνες. Να σημειωθεί πως η συλλο-
γή όλων αυτών των στοιχείων των ασθενών (ΑΜ-
ΚΑ, φαρμακευτική αγωγή, διάγνωση) καταλύει με
χυδαίο τρόπο κάθε δικαίωμα που αφορά στο ια-
τρικό απόρρητο. 

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι οι μέ-
θοδοι της κυβέρνησης, που απαιτεί συνεχώς όλο
και περισσότερα στοιχεία, που παρεμποδίζει τε-
χνιέντως την άμεση πρόσβαση κάθε ανθρώπου
που έχει ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης και
φαρμακευτικής περίθαλψης σε αντίστοιχες (μει-
ωμένες σημαντικά πλέον) δομές, που απειλεί με
διακοπή την έτσι κι αλλιώς ελλιπή χρηματοδότηση,
κάθε φορά που δεν θα αποδεικνύει κάποιος τη ρε-
τσινιά του αρρώστου, αυτό που επιδιώκει είναι η
εξαφάνιση και ο θάνατος των «ενοχλητικών αρρώ-
στων» που χαλάει το σκηνικό των «αρτιμελών»
απατεώνων που διαχειρίζονται την εξουσία, επι-
στρέφοντας τους ήρωες του παραμυθιού της κα-
θημερινότητας σε μια νέα «μαύρη» περίοδο. 

Μαρίνα Μάγκλαρη
Ψυχολόγος - Δραματοθεραπεύτρια

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
«Το χρονικό μιας
προαναγγελθείσας
δολοφονίας 
(εκ προμελέτης)»

Eνάντια
στη βία κατά 
των γυναικών

Π
ικετοφορία οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
Ηρακλείου το Σάββατο 15/11 στη
γειτονιά που έγινε ο ρατσιστικός εμ-

πρησμός του μίνι μάρκετ του μετανάστη
από το Μπαγκλαντές τα ξημερώματα της
Τρίτης 4/11.  

Στη διάρκεια της πικετοφορίας μοιράστη-
κε η προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ και ταυτόχρο-
να η γειτονιά γέμισε με αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά συνθήματα. Η ανταπόκριση
του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Ήδη από τις
προηγούμενες μέρες έχει ξεκινήσει μία
πρωτοβουλία των κατοίκων της γειτονιάς
για να ξαναφτιαχτεί το μαγαζάκι του μετα-
νάστη.  

“Το μαγαζί μίνι μάρκετ στην οδό Γιαμπου-
δή 12, ιδιοκτησίας μεταναστών από το
Μπαγκλαντές, καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η ενέργεια των δραστών ήταν προμελετη-
μένη με ξεκάθαρο στόχο να τρομοκρατήσει
την γειτονιά όπου και μένουν αρκετοί μετα-
νάστες. Οι κάτοικοι του Ηρακλείου είναι ξα-
νά στο ίδιο έργο θεατές, καθώς ρατσιστικές
και ισλαμοφοβικές προκλήσεις συνεχίζονται
για χρόνια τόσο στην περιοχή όσο και σε
ολόκληρο το Ηράκλειο”, αναφέρει ανακοί-
νωση της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ.

“Η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Τα φα-
σιστοειδή που ρημάζουν τις ζωές και τις πε-
ριουσίες των μεταναστών εργατών στην Ελ-
λάδα δεν έχουν θέση ανάμεσά μας. Όσοι
στοχοποιούν τους συνανθρώπους μας γιατί
διαφέρουν σε έθνος, χρώμα, φυλή, θρη-
σκεία, φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό
συναινούν στις ρατσιστικές πολιτικές της
κυβέρνησης και ενισχύουν τους νεοναζί δο-

λοφόνους. 
Διεκδικούμε να μπουν στη φυλακή οι χρυ-

σαυγίτες και όλοι οι δολοφόνοι ναζί και να
κλείσουν τα γραφεία τους. Ακόμα αγωνιζό-
μαστε για να νομιμοποιηθούν οι μετανά-
στες, να οργανωθούν στα συνδικάτα και να
δοθεί άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες.
Απαιτούμε να διαλυθεί η FRONTEX και να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης”.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Όλοι μαζί ενάντια στους ρατσιστές

Όχι στις απολύσεις στον 940FM

Συνέδριο 

Από την Απελευθέρωση στα Δεκεμβριανά

15 Νοεμβρίου, έξω απ�το καμμένο μίνι μάρκετ
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Συσπειρωθείτε στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ
H

3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ διεξάγεται σε μια κρίσι-
μη πολιτική περίοδο. Η άθλια

κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου πα-
ραπαίει καθώς το παιχνίδι των εκβια-
σμών από τις «αγορές» και την ΕΕ
συνεχίζεται αμείωτα και τινάζει στον
αέρα τις υποσχέσεις τους για “έξο-
δο από τα μνημόνια”. 

Δεν είναι όμως μόνο τα αντικειμε-
νικά προβλήματα της διεθνούς κρί-
σης και οι πιέσεις της τρόικας που
δεν αφήνουν περιθώρια στους Σα-
μαράδες για θριαμβολογίες. Είναι
κυρίως η αντίσταση που έχουν βρει
από την πλευρά των αγώνων και του
κινήματος όλα τα τελευταία χρόνια. 

Μια αντίσταση που συνεχίζει ενάν-
τια στις απολύσεις και τις διαθεσιμό-
τητες, που μπλοκάρει την λεγόμενη
“αξιολόγηση” στο δημόσιο, που
διεκδικεί δημόσια και δωρεάν Παι-
δεία στα σχολεία και τις σχολές κόν-
τρα στους Φορτσάκηδες. Ένα φοβε-
ρό κίνημα που συνεχίζει πέντε χρό-
νια τώρα να δίνει μάχες σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα. Αυτό το κίνημα
οδήγησε να αλλάξουν ραγδαία οι
πολιτικοί συσχετισμοί ολόκληρων
δεκαετιών, οδήγησε στην ριζοσπα-
στικοποίηση πλατιών μαζών μέσα
στην κοινωνία και ανέδειξε την Αρι-
στερά σε πρώτη δύναμη. 

Αυτές οι εξελιξεις δεν αφορούν μό-
νο την Ελλάδα, αλλά όλη την Ευρώ-
πη. Γι' αυτό είδαμε πρόσφατα και
στο Βέλγιο τις μεγαλύτερες εδώ και
πάρα πολύ καιρό απεργίες και διαδη-
λώσεις. Γι' αυτό βλέπουμε και πολιτι-
κά το οικοδόμημα και το νεοφιλελεύ-
θερο μοντέλο της ΕΕ να τρίζει. Από
το Podemos στην Ισπανία που ανα-
δεικνύεται πρώτη δύναμη στα γκά-
λοπ μέχρι την κρίση στην Βρετανία
με το δημοψήφισμα για την Σκωτία. 

Το ότι παραπαίουν δεν σημαίνει
ότι παραιτούνται. Μπροστά μας
έχουμε ένα νέο σκληρό μνημόνιο
που δεν θα κουβαλάει απαραίτητα
αυτό το όνομα. Επιμένουν να φορτώ-
σουν στις πλάτες του κόσμου το
χρέος, που αποδεικνύεται μη βιώσι-
μο, με εφαρμογή όλων των ήδη ει-
λημμένων μέτρων αλλά και νέες
απολύσεις, επίθεση στα ασφαλιστικά
δικαιώματα και τις συντάξεις, επίθε-
ση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Θα κάνουν λυσσαλέες προσπάθει-
ες για να κρατήσουν την κυβέρνηση
ζόμπι ζωντανή, είτε με τον αυταρχι-
σμό και την καταστολή, είτε με κοι-
νοβουλευτικά πραξικοπήματα -είτε
αναζητώντας συναινέσεις που όπως
βλέπουμε το τελευταίο διάστημα
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αναδεικνύεται, λοιπόν, μια μαζική
στροφή αριστερά αλλά ταυτόχρονα

πολλοί βλέπουν πόσο γρήγορα η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσαρμόζεται
προς τα δεξιά σε όλα τα ζητήματα,
από τα οικονομικά μέχρι τα πολιτικά.
Φαίνεται αυτό στην τελευταία πρό-
ταση του Τσίπρα στο Στουρνάρα να
πάρουν τα 11,5 δις από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και να τα δώσουν ξανά στις τράπε-
ζες. Στην άρνησή του να συγκρου-
στεί με το πλαίσιο του ευρώ και της
ΕΕ που υποσκάπτει την ίδια την υπό-
σχεση για «μέτρα ανακούφισης». Αλ-
λά και στα ζητήματα του πολέμου.
Την ώρα που ισραηλινά αεροσκάφη
πέταγαν πάνω από την Κύπρο κάνο-
ντας ασκήσεις προσομοίωσης πάνω
σε τουρκικούς στόχους, ο Τσίπρας
έκανε συνάντηση με τον Αβραμό-
πουλο με στόχο την συναίνεση στα
“εθνικά ζητήματα”.

Δεν περιμένουμε

Είναι κρίσιμο να υπάρχει μια Αρι-
στερά που να έχει σαν κέντρο της
ότι δεν περιμένουμε τις κοινοβου-
λευτικές διαδικασίες, παλεύουμε για
να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και
τους καπιταλιστές που την στηρί-
ζουν εδώ και τώρα. 

Αυτό σημαίνει καταρχήν ότι δεν
αναστέλλουμε τις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις και τους αγώνες, τα κλι-
μακώνουμε για να αποτελειώσουμε
τώρα την κυβέρνηση. 

Έχουμε μπροστά την πανεργατική
απεργία στις 27 του Νοέμβρη, έχου-
με ότι μέσα στον Δεκέμβρη θα κατε-
βάσουν νέα μέτρα, που σημαίνει ότι
αυτή η απεργία πρέπει να γίνει η αρ-
χή για να συνεχίσει ο απεργιακός ξε-
σηκωμός σε όλους τους κλάδους.

Δίπλα τους οι μαθητές, οι φοιτητές -
που βρήκαν απέναντί τους τα ΜΑΤ
να τους χτυπάνε λυσσαλέα για να
μην μπουν στις σχολές τους. 

Aυτά τα καθήκοντα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς πάνε μαζί με
την στήριξη των πιο προχωρημένων
κομματιών που έχουν αναδειχθεί μέ-
σα από την οργάνωση των συντονι-
σμών από τα κάτω, όπως του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες, των εργαζόμε-
νων της ΕΡΤ, των Σχολικών Φυλά-
κων, των Καθαριστριών και άλλων.  

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι δύναμη που
προβάλλει την ανάγκη να κλιμακώ-
σουμε αγωνιστικά σε όλα τα μέτωπα. 

Στο αντιφασιστικό μέτωπο, πλη-
σιάζουμε στην δίκη της Χρυσής Αυ-
γής. Δεν χωράει καμιά επανάπαυση,
για το πότε και πώς θα γίνει, ποιοί
και πόσο θα καταδικαστούν, παρεμ-
βαίνουμε μέσα κι έξω από τα δικα-
στήρια για να αποκαλυφθεί η κάλυ-
ψη και οι διασυνδέσεις με κυβέρνη-
ση και κρατικούς μηχανισμούς σε
όλο τους το βάθος. 

Στο μέτωπο ενάντια στο ρατσισμό
και την ισλαμοφοβία, ενάντια στα
κλειστά σύνορα για τους πρόσφυ-
γες, που κατά χιλιάδες πνίγονται
στα νερά του Αιγαίου, τον “Ξένιο
Δία”, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
η θέση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι δίπλα
στις δυνάμεις του κινήματος που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυ-
τού του αγώνα όπως η ΚΕΕΡΦΑ και
οι κοινότητες μεταναστών.

Στο μέτωπο ενάντια στον πόλεμο.
Λέμε όχι στο νέο ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο των “προθύμων” του Ομπάμα
στη Μέση Ανατολή. Καμιά συμμετοχή
της  Ελλάδας στα πολεμικά σχέδιά

τους. 
Όχι στον αντιδραστικό άξονα Ελ-

λάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου
που αποτελεί μια προσπάθεια του
ελληνικού καπιταλισμού να εισβάλει
δυναμικά στην περιοχή της ανατολι-
κής Μεσογείου. Η εργατική τάξη δεν
έχει να κερδίσει τίποτε από την εκ-
μετάλλευση των ΑΟΖ, μόνο περισ-
σότερη καταστροφή και πόλεμο.

Πολιτική εναλλακτική

Δίπλα σε αυτά, χρειάζεται η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ να προβάλει ξεκάθαρη πο-
λιτική εναλλακτική λύση. Αυτό ση-
μαίνει να προβάλλουμε πολύ καθα-
ρά τις αιχμές του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος πάλης: Την διαγρα-
φή του χρέους, μονομερώς χωρίς
μισόλογα γιατί έτσι θα εξασφαλιστεί
ότι τα λεφτά που πάνε στους τραπε-
ζίτες θα πάνε στον κόσμο που τα
χρειάζεται. Την κρατικοποίηση των
τραπεζών και ρήξη με το ευρώ και
τη ΕΕ προκειμένου να μην περάσουν
οι εκβιασμοί των καπιταλιστών. 

Αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να
προχωρήσουν αν δεν συνοδεύονται
από τον εργατικό έλεγχο που αποτε-
λεί το κλειδί για το ποιος μπορεί να
τα επιβάλλει. Ποιος θα σταματήσει
τις απειλές ότι δεν θα έχουμε φάρ-
μακα, τρόφιμα, τα λοκ άουτ των
αφεντικών, αν όχι οι ίδιοι οι εργαζό-
μενοι; Ποιος θα εξασφαλίσει ότι θα
πάρουμε πίσω τις δουλειές μας, αν
όχι οι ίδιοι γυρνώντας στις κλειστές
επιχειρήσεις, οι απολυμένοι εκπαι-
δευτικοί στα σχολεία κ.ο.κ; Την ΕΡΤ
θα την ξανανοίξουν όλοι μαζί οι ερ-
γαζόμενοι ή θα περάσουν από 40
κόσκινα ποιος θα ξαναδουλέψει; 

Αυτές οι βασικές αιχμές του αντι-
καπιταλιστικού προγράμματος είναι
πολύτιμες γιατί ανοίγουν την προ-
οπτική για το ποια είναι η εναλλακτι-
κή λύση για το κίνημα και για την
Αριστερά. Γι’ αυτό στις επερχόμενες
εκλογές θα είναι σημαντικό να κατα-
γραφεί η δύναμη  της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι
130.000 ψήφοι στις πρόσφατες πε-
ριφερειακές και δημοτικές εκλογές
ήταν ένα καλό βήμα και χρειάζεται η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να διεκδικήσει ξανά την
ψήφο όλων των αγωνιστών/τριών,
καθώς είμαστε ήδη σε ανοιχτή προ-
εκλογική περίοδο. 

Θα είναι μια παρακαταθήκη για το
αμέσως μετά. Πολύς κόσμος ήδη
βλέπει τις δεξιές προσαρμογές της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαί-
νει ότι την επόμενη μέρα θα χρει-
αστούν αγώνες και άλλη προοπτική.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει να παίξει πολύτι-
μο ρόλο σαν εργατική αριστερή αν-
τιπολίτευση: απαιτούμε όλα αυτά
που διεκδικεί το κίνημα να γίνουν
πράξη. Με τους αγώνες, τις απερ-
γίες, τις καταλήψεις, τους συντονι-
σμούς από τα κάτω.

Αυτός ο ρόλος δεν κατακτιέται
απλά καταγγέλλοντας τις ηγεσίες,
όπως κάνει το ΚΚΕ. Θέλουμε μια
ανεξάρτητη αντικαπιταλιστική αρι-
στερά ικανή να καθορίσει τις εξελί-
ξεις, αυτό όμως θα γίνει ενωτικά μέ-
σα στο κίνημα με τον κόσμο της βά-
σης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, με την
τακτική του Ενιαίου Μετώπου. Είμα-
στε ενωτική αριστερά που λέει ότι
όλες τις μάχες τις κερδίζουμε με
πρωτοβουλίες κοινής δράσης. Και
μέσα στην κοινή δράση ανοίγουμε
την αντικαπιταλιστική προοπτική.

Αυτά είναι κατακτήσεις που έχει
πετύχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ το προηγούμε-
νο διάστημα και πρέπει να τις διευ-
ρύνει. Υπάρχουν βέβαια και αδυνα-
μίες που πρέπει να ξεπεράσουμε.
Χρειάζεται να γίνουν πιο ξεκάθαρες
και να ξεδιπλωθούν στην πράξη οι
παραπάνω επιλογές. Όλα αυτά θα
τα συζητήσουμε στην 3η Συνδιάσκε-
ψη και πηγαίνοντας προς αυτήν με
μεγάλες μαζικές συνελεύσεις των
τοπικών επιτροπών, με άνοιγμα σε
όλο τον κόσμο της Αριστεράς που
εκτιμάει την παρουσία της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και τον καλούμε να στρατευτεί
στις γραμμές της.

41 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο,
επιμένουμε στον επαναστατικό δρό-
μο της ανατροπής που χάραξε ο Νο-
έμβρης, δεν ξεχνάμε τον πολύτιμο
ρόλο που είχαν οι δυνάμεις της επα-
ναστατικής αριστεράς τότε, οργα-
νωνόμαστε για να κάνουμε την ανα-
τροπή αυτή τη φορά νικηφόρα.

Γιάννης Σηφακάκης
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συγκέντρωση στο ραδιομέγαρο 7 Νοέμβρη.



Νο 1148, 19 Νοέμβρη 2014 Δραστηριότητες

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Κούνια
(Θεμιστοκλέους 43) 8μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ρακγαβή 69) 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7.30μμ
Η μεγάλη ύφεση του 21ου αιώνα
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Quiz 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Σπύρος Μιχαήλ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 

στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική ή αντικαπι-
ταλιστική πρόταση από την Αριστερά;
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 
Στέκι (Κ.Βάρναλη 66) 8μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική 
ή αντικαπιταλιστική πρόταση 
από την Αριστερά;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ «3 λαλούν» 7.30μμ
Ρατσισμός: τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Τριώτα
(Μετρό Αγ.Αντώνης) 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Ευαγγελία Στυλιανοπούλου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Τέχνη 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 καφέ Κόζας 8μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Στοά Σάρκα
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7.30μμ
Βαδίζοντας προς τη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Χαρά Νικολάου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 
καφέ Έχουμε και Λέμε 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 20/11 καφέ Τσιού
(Λαθένους – Καμαράκι) 7.30μμ
Δημοκρατία, δικτατορία και φασισμός
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 20/11 καφέ El Viaje 6.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισαβάκης

ΞΑΝΘΗ
•ΠΕΜΠΤΗ 20/11 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση 
από την Αριστερά;
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης
•ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Φώτης Τριάντας
•ΠΕΜΠΤΗ 4/12 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 20/11 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 20/11 
καφέ πλ. Αγ. Νικόλαος 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί

Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11
καφέ πλ. Αγ. Ελευθέριος 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 
γρ. ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 20/11 καφέ 1968
(Θησέως & Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Βαδίζοντας προς τη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Θάλεια Γεωργοπούλου
•ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ 1968 (Θησέως
& Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Αντικαπιταλιστική απάντηση
στην καταστροφή του κλίματος
Ομιλήτρια: Βασιλική Μεθενίτη

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 καφέ Βραζιλιάνα 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11 Θόλος 
(πανεπιστήμιο) 4μμ
Εδώ Πολυτεχνείο!
Ομιλήτρια: Αριάδνη Καλοκύρη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
Στέκι «Εκτός Σχεδίου» 7.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί;

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 

Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/11 δημαρχείο 7.30μμ
Η γερμανική επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Βούλγαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/11 καφέ Blue 8μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

Στις σχολές

ΝΟΠΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11 κυλικείο 1μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Στέκι 3.30μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 10πμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 κυλικείο 10πμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 κυλικείο 1μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 κυλικείο χημικού 1μμ
πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11 Α010 3μμ
Βιβλιοπαρουσίαση εκδήλωση
της νέας έκδοσης 
Ουκρανία, σταυροδρόμι
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

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 20/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. δημαρχείου 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σιβιτανίδου & Αραπάκη 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Αμπελοκήπων 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11.30πμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία Everest 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζοδρομος Χαϊμαντά 12.30μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΒΟΛΟΣ άγιος Νικόλαος 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 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 λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

STOP στο νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο 
στη Μ. Ανατολή STOP στην ελληνική συμμετοχή
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11 Κοινωνικός
χώρος
(Κολοκοτρώνη 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 το Goody’s) 
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΙΚΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11 (δημαρχείο)
αίθουσα δημοτικού συμβουλίου
6.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11
Θέατρο Ξυλοτεχνίας 6.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/11  ΚΑΠΗ 
(Λεωφόρος Φυλής 169) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

Στις 

σχολές

ΠΑΠΕΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11  
αίθουσα  εκδηλώσεων 2μμ
Ομιλητής: 
Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο
της ΚΕΕΡΦΑ



Υ
πάρχει μια μεγάλη παράδοση που συν-
δέει τους επαναστάτες με την εφημερί-
δα με την οποία απευθύνονται στην ερ-

γατική πρωτοπορία. 

Την άνοιξη του 1848 η επανάσταση διέσχισε
τα σύνορα και πέρασε από την Γαλλία στην
Πρωσία και στα άλλα κρατίδια που αποτελούν
τη σημερινή Γερμανία. Ο Μαρξ και ο Ένγκελς
ρίχτηκαν στη μάχη για να επηρεάσουν την πο-
ρεία της. Εγκαταστάθηκαν στη Στουτγάρδη
και μαζί με τους συντρόφους τους άρχισαν να
παρεμβαίνουν στο κίνημα που είχε ξεσπάσει,
προσπαθώντας να το σπρώξουν σε μαχητική
ριζοσπαστική κατεύθυνση. 

Βασικό εργαλείο σε αυτή τη μάχη ήταν η
Νέα Εφημερίδα του Ρήνου, που άρχισε να κυ-
κλοφορεί από την 1η Ιούνη 1848. «Καμιά γερ-
μανική εφημερίδα πριν ή μετά» έγραφε ο Ένγ-
κελς το 1884, «δεν είχε την ίδια δύναμη και
επιρροή, δεν στάθηκε ικανή να ηλεκτρίσει τις
προλεταριακές μάζες το ίδιο αποτελεσματικά
με τη Νέα Εφημερίδα του Ρήνου». 

Η Νέα Εφημερίδα του Ρήνου δήλωνε στο
πρωτοσέλιδό της ότι ήταν «όργανο της Δημο-
κρατίας». Αυτό μπερδεύει τον σημερινό ανα-
γνώστη. Η λέξη «δημοκρατία» σε εκείνες τις
συνθήκες, σήμαινε την αριστερή, επαναστατι-
κή πτέρυγα του κινήματος σε αντιδιαστολή με
τις «μετριοπαθείς» ηγεσίες που ονομάζονταν
«συνταγματικοί» ή «φιλελεύθεροι». 

Η εφημερίδα ήταν κέντρο πληροφόρησης,
και οργάνωσης πολιτικών πρωτοβουλιών αυ-
τής της πτέρυγας του μαζικού κινήματος. Κυ-
κλοφορούσε καθημερινά –ο Μαρξ ήταν ο διευ-
θυντής της- κι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος
της πρωσικής απολυταρχικής κυβέρνησης. Ο
Ένγκελς στις αναμνήσεις αναφέρει με μια δό-
ση αυτοσαρκασμού ότι το «φρούριο» -δηλαδή
τα γραφεία της εφημερίδας- διέθετε οχτώ
τουφέκια και διακόσια πενήντα φυσίγγια για
την περιφρούρησή του μαζί με το, συνήθως
άδειο, περίστροφο του Μαρξ (του Ένγκελς
ήταν πάντα γεμάτο). 

Η εφημερίδα στηριζόταν για να επιβιώσει
στη στήριξη των αγωνιστών του κινήματος,
έφτασε να έχει 6.000 συνδρομητές. Όταν το
επαναστατικό κύμα άρχισε να υποχωρεί ορι-
στικά από την άνοιξη του 1849 η εφημερίδα
δεν άντεξε τις πιέσεις και έκλεισε. Όμως, άφη-
σε μια κληρονομιά που δεν πήγε χαμένη. 

Αν ένας επαναστάτης και ένα επαναστατικό
κόμμα έχουν συνδέσει άρρηκτα το όνομά τους
με μια εφημερίδα, αυτός είναι ο Λένιν και το
κόμμα των μπολσεβίκων. Η Πράβδα (Αλήθεια)
έκανε την εμφάνισή της ως μια νόμιμη καθημε-
ρινή εφημερίδα στην Πετρούπολη τον Απρίλη
του 1912. 

Από τους εργάτες

Εκείνο το διάστημα το εργατικό κίνημα στην
Ρωσία είχε αρχίσει να ξεπερνάει το σοκ της
ήττας της επανάστασης του 1905. Λίγο πριν
την κυκλοφορία της ο στρατός είχε σφάξει
πεντακόσιους απεργούς στα χρυσορυχεία του
ποταμού Λένα στη Σιβηρία. Ένα μαζικό κύμα
απεργιών διαμαρτυρίας σάρωσε τη χώρα. Την
Πρωτομαγιά του 1912 τετρακόσιες χιλιάδες
εργάτες και εργάτριες κατέβηκαν στην απερ-
γία. 

Οι μπολσεβίκοι κατάφεραν να συνδεθούν με
αυτό το κύμα της νέας ριζοσπαστικοποίησης
κι η Πράβδα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο σε αυ-
τή την επιτυχία. Αυτό το αποδεικνύει το περιε-
χόμενό της. Ήταν μια εφημερίδα που σε μεγά-

λο βαθμό γραφόταν από τους μαχητικούς ερ-
γάτες και εργάτριες στα εργοστάσια και τις
γειτονιές. Μέσα σε ένα χρόνο δημοσίευσε
11.000 μικρά άρθρα και επιστολές, 35 την ημέ-
ρα! Στις καλύτερες στιγμές της η κυκλοφορία
της ξεπερνούσε τα 40.000 φύλλα. Ένα πραγ-
ματικό κατόρθωμα αν σκεφτεί κανείς την
σκληρή λογοκρισία και την καταστολή του
τσαρικού καθεστώτος. 

Η Πράβδα δεν αντανακλούσε απλώς την ορ-
γή και τη μαχητικότητα του νέου εργατικού κι-
νήματος. Ταυτόχρονα τη διαμόρφωνε. Διεύρυ-
νε τους ορίζοντες των αναγνωστών της. Τα
άρθρα που έγραφε ο Λένιν για την εφημερίδα
έπαιζαν αυτό το ρόλο. Σύντομα άρθρα 500 ή
600 λέξεων που πληροφορούσαν για τα πιο
διαφορετικά πράγματα, από ένα σοσιαλιστικό
συνέδριο στη δυτική Ευρώπη, μέχρι την κατα-
πίεση των μαύρων στις ΗΠΑ ή τον πόλεμο της
Ιταλίας στη Λιβύη. Κάθε άρθρο είχε ένα πολιτι-
κό «δια ταύτα»: ο προδοτικός ρόλος των
αστών φιλελεύθερων, η κριτική στα ρεφορμι-
στικά ρεύματα στην Αριστερά της εποχής, η
σχέση ανάμεσα στους αγώνες των καταπιε-
σμένων λαών με την πάλη για την κοινωνική
απελευθέρωση και τον σοσιαλισμό. 

Όμως, η εφημερίδα και ο Λένιν δεν περιορί-
ζονταν μόνο σε μια τέτοια γενική προπαγάνδα
μαρξιστικών ιδεών. Άλλα άρθρα, συνήθως πιο
μακροσκελή, ασχολούνταν με τα ζητήματα
που δίχαζαν την ρωσική Αριστερά. Ο Λένιν έδι-
νε για παράδειγμα μια σκληρή μάχη ενάντια
σε ένα ρεύμα που είχε ονομαστεί «λικβινταρι-
στές» και έλεγε ότι το εργατικό κίνημα δεν
χρειάζεται ένα «σεχταριστικό» παράνομο επα-
ναστατικό κόμμα. Ουσιαστικά, αυτές οι από-
ψεις σήμαιναν παραίτηση από την πάλη για
την επαναστατική ανατροπή του τσαρισμού. 

Συνεπώς, η Πράβδα δεν εξηγούσε απλώς

πώς η καθημερινή εμπειρία των αγώνων «κολ-
λούσε» με μια συνολικότερη ανάλυση της κοι-
νωνίας, αλλά απαντούσε και στο ερώτημα «τι
να κάνουμε;», ποιο πρέπει να είναι το επόμενο
βήμα του κινήματος, ποιες επιλογές πρέπει να
γίνουν.

Οργανωτής

Η εφημερίδα δεν ήταν μόνο ένας συλλογι-
κός προπαγανδιστής, αλλά και ένας οργανω-
τής. Κάθε άρθρο και ανταπόκριση από ένα ερ-
γοστάσιο για παράδειγμα, γινόταν θέμα συζή-
τησης εκεί κι αυτό το εξασφάλιζαν οι διακινη-
τές της εφημερίδας σε κάθε χώρο. Έγινε η
ραχοκοκαλιά για ένα ολόκληρο δίκτυο αγωνι-
στών και αγωνιστριών που έμαθαν να επιχειρη-
ματολογούν και να οργανώνουν. Για παράδειγ-
μα, με τις ομάδες αναγνωστών που έδιναν ένα
καπίκι (μια δεκάρα) από το μισθό τους για την
ενίσχυση της εφημερίδας. 

Η Πράβδα «εκπαίδευσε» χιλιάδες αγωνιστές
με αυτό τον τρόπο. Θα ήταν αυτή η μαγιά που
το 1917 θα έμπαινε επικεφαλής εκατομμυρίων
στην επανάσταση που «συγκλόνισε τον κό-
σμο». 

Η επανάσταση του 1917 ενέπνευσε τους
αγωνιστές του εργατικού κινήματος και της
Αριστεράς σε όλο τον κόσμο. Τον Αύγουστο
του 1917 μια γενική απεργία στο Τορίνο, ενάν-
τια στον πόλεμο και τις ελλείψεις τροφίμων,
κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία.
Ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν
το «Βίβα Λένιν!» (ζήτω ο Λένιν). 

Οι μπολσεβίκοι έδειχναν το δρόμο, και με
βάση αυτή την αίσθηση, μια ομάδα νεαρών
σοσιαλιστών του Τορίνο αποφάσισε τον Μάη
του 1919 να ξεκινήσει μια βδομαδιάτικη εφη-
μερίδα. Το όνομά της ήταν Όρντινε Νουόβο
(Νέα Τάξη) και ο βασικός οργανωτής της ήταν

ο Αντόνιο Γκράμσι. 
Η Όρντινε Νουόβο έγινε η εφημερίδα που

«μετέφρασε» την εμπειρία των σοβιέτ της επα-
ναστατημένης εργατικής τάξης της Ρωσίας
στη «γλώσσα» του εργατικού κινήματος της
Ιταλίας και της Δυτικής Ευρώπης. Δεν ήταν
μόνο τα άρθρα για την επανάσταση του Οκτώ-
βρη, τις διαμάχες στο σοσιαλιστικό κίνημα και
η –κυριολεκτική- μετάφραση κειμένων του Λέ-
νιν, του Τρότσκι, του Μπουχάριν, που της επέ-
τρεψαν να παίξει αυτό το ρόλο. 

«Οι εργάτες αγάπησαν την Όρντινε Νουόβο
γιατί σε αυτήν βρίσκουν κάτι από τον εαυτό
τους, τον καλύτερο εαυτό τους», έγραφε ο
Γκράμσι το καλοκαίρι του 1920. Ο «καλύτερος
εαυτός τους» εκφραζόταν μέσα από τη δράση
των εργοστασιακών συμβουλίων που είχαν ξε-
πηδήσει στα εργοστάσια του Τορίνο, αρχικά
σαν «εσωτερικές επιτροπές» του συνδικάτου
στη διάρκεια του πολέμου.

Εργοστασιακά συμβούλια

Ο Γκράμσι κι οι σύντροφοί του εκτίμησαν ότι
αυτά τα εργοστασιακά συμβούλια αν εξαπλώ-
νονταν σε όλη την Ιταλία και συσπείρωναν στις
γραμμές τους την πλειοψηφία της εργατικής
τάξης, μπορούσαν να γίνουν το μέσο με το
οποίο οι εργάτες θα έπαιρναν την εξουσία στα
χέρια τους, όπως έκαναν τα σοβιέτ στην Ρω-
σία. 

Αυτή η ιδέα ανταποκρινόταν στις αναζητή-
σεις των πιο πρωτοπόρων εργατών και εργα-
τριών που στη «κόκκινη διετία» που συγκλόνιζε
την ιταλική κοινωνία, αναζητούσαν τον τρόπο
με τον οποίο θα περνούσαν από την αντίσταση
στον καπιταλισμό στην ανατροπή του και στην
οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας. 

Για παράδειγμα στο φύλλο της 1ης Νοέμ-
βρη 1919 η εφημερίδα είχε ένα εκτενές ρε-
πορτάζ από τη συνδιάσκεψη αντιπροσώπων
από 25 εργοστάσια που εκπροσωπούσαν πε-
νήντα χιλιάδες εργάτες, και το θέμα της ήταν
η οργάνωση των εργοστασιακών συμβουλίων
με αυτή την προοπτική. Το φύλλο με αυτά τα
νέα πούλησε δέκα χιλιάδες αντίτυπα στα ερ-
γοστάσια. 

Οι «ορντινοβίστι» διαμόρφωσαν ένα διακριτό
ρεύμα στην αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος της Ιταλίας. Ο Γκράμσι δεν ήταν ένας
ρήτορας που ξεσηκώνει τα πλήθη. Όμως, η
επαφή με την εφημερίδα τού επέτρεπε να συν-
δέεται άμεσα με το πιο μαχητικό κομμάτι της
τάξης στο Τορίνο. Στο αποκορύφωμα του κινή-
ματος μιλούσε σε τρεις συγκεντρώσεις σε ερ-
γοστάσια την ημέρα. Η Όρντινε Νουόβο έγινε
η εφημερίδα των εργοστασιακών συμβουλίων.

Ενάμισης αιώνας έχει περάσει από τότε που
ο Μαρξ διεύθυνε τη Νέα Εφημερίδα του Ρή-
νου και σίγουρα ο καπιταλισμός και η εργατική
τάξη είναι από πολλές απόψεις διαφορετικά
από την εποχή της Πράβδα του Λένιν ή της
Όρντινε Νουόβο του Γκράμσι. Όμως, αυτό
που δεν έχει αλλάξει είναι η ανάγκη της επα-
ναστατικής αριστεράς να κερδίζει τη μάχη των
πολιτικών επιχειρημάτων και του προσανατολι-
σμού μέσα σε ένα ευρύτερο εργατικό κίνημα
που συγκρούεται με τους καπιταλιστές και το
κράτος τους. Κι από αυτή την άποψη η επανα-
στατική εφημερίδα παραμένει αναντικατάστα-
το όπλο, γιατί επιτρέπει στους επαναστάτες
να δίνουν αυτές τις μάχες πρόσωπο με πρό-
σωπο με τους συναδέλφους και τους συναγω-
νιστές τους.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Οι Επαναστάτες και
οι εφημερίδες τους



Νο 1148, 19 Νοέμβρη 2014 Γιατί να διαβάσουμε το

«Δεν είναι μία από αυτές τις εργασίες όπου ο
συγγραφέας κάνει μια ανεπιτυχή απόπειρα να
κρύψει τις “προκαταλήψεις” του. Γράφω από την
οπτική γωνία κάποιου που ταυτίζεται με όσους
αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για να νική-
σει η Γερμανική Επανάσταση, απλά γιατί πιστεύω
ότι ο κόσμος σήμερα θα ήταν πολύ-πολύ καλύτε-
ρος αν αυτή η επανάσταση δεν είχε ηττηθεί».

Τ
ο βιβλίο «Η Χαμένη Επανάσταση, Γερμανία
1918-1923» γράφτηκε το 1982 από τον
Κρις Χάρμαν -το μαρξιστή επαναστάτη και

στέλεχος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος (SWP) της Βρετανίας που τόσο πρόωρα
έφυγε από τη ζωή το 2009. Εκδόθηκε στα ελλη-
νικά από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο το 2008,
στα 90 χρόνια από το ξέσπασμα της Γερμανικής
Επανάστασης. Η δύναμή του βρίσκεται στην πα-
ραπάνω διευκρίνιση-εξομολόγηση του συγγρα-
φέα του. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να μας
βοηθήσει να αποφύγουμε τα λάθη που οδήγη-
σαν στην ήττα της πιο μεγάλης και βαθιάς επα-
ναστατικής αναταραχής στο κύμα του ξεσηκω-
μού που ακολούθησε τη Ρώσικη Επανάσταση το
1917, και να καταφέρουμε να κάνουμε, μέσα
στις μάχες που ξεδιπλώνονται σήμερα, τον κό-
σμο πολύ-πολύ καλύτερο.

Η επανάσταση δεν είναι «μια μεγάλη νύχτα
οδοφραγμάτων». Είναι μια χιλιοειπωμένη φράση
που μπορεί κάποιες φορές να ακούγεται τετριμ-
μένη. Στο βιβλίο του Χάρμαν, όμως, αποκτά το
πραγματικό της νόημα. «Ανάμεσα στο 1918 και
το 1923, η γερμανική κοινωνία γέννησε εκατον-
τάδες χιλιάδες, για την ακρίβεια εκατομμύρια,
άνδρες και γυναίκες που ποθούσαν την επανα-
στατική αλλαγή» όπως γράφει. Αυτή ήταν η δύ-
ναμη που έφερε τις αλλεπάλληλες επαναστατι-
κές εκρήξεις σε μία από τις ισχυρότερες βιομη-
χανικές χώρες της Ευρώπης και την κυρίαρχη
τάξη της να ζει, για πέντε ολόκληρα χρόνια, με
τον τρόμο της ανατροπής της.

Ο συγγραφέας στέκεται σε κάθε μία από αυ-
τές τις εκρήξεις και τις κρίσιμες καμπές της γερ-
μανικής επανάστασης: από την εξέγερση του
Νοέμβρη του 1918 που οδήγησε στην ανατροπή
της μοναρχίας και το σχηματισμό συμβουλίων
εργατών και στρατιωτών, μέχρι την καταστολή
του αυθόρμητου αλλά πρόωρου κινήματος των
«Σπαρτακιστών», με κέντρο το νεαρό τότε Κομ-
μουνιστικό Κόμμα (KPD) το Γενάρη του 1919. 

Από τη σύντομη προσπάθεια της εγκαθίδρυ-
σης της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Βαυαρίας
λίγο αργότερα, μέχρι την αποτυχημένη -χάρη
στη νικηφόρα αντίσταση των εργατών- απόπειρα
της άρχουσας τάξης να ξανακερδίσει το χαμένο
έδαφος με το πραξικόπημα του Καπ το Μάρτη
του 1920. Κι από τη Δράση του Μάρτη το 1921
όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα προσπάθησε να
πάρει πρόωρα την εξουσία μέχρι τη μεγάλη χα-
μένη στιγμή του Οκτώβρη του 1923, όταν δίστα-
σε να κάνει το ίδιο βήμα με αποτέλεσμα την άδο-
ξη λήξη της γερμανικής επανάστασης.

Δεν πρόκειται για μια απλή ιστορική αφήγηση.

Σε κάθε στιγμή ο συγγραφέας παρουσιάζει τις
δυνάμεις που έπαιξαν βασικό ρόλο από τη μια
μεριά στην καταστολή και από την άλλη στην
προώθηση της επαναστατικής διαδικασίας. 

Πυροσβεστικός ρόλος

Το μεγαλύτερο κόμμα της εργατικής τάξης, το
SPD, έπαιξε τον κεντρικό πυροσβεστικό ρόλο
σώζοντας τελικά την άρχουσα τάξη. Είχε ιδρυθεί
δεκαετίες νωρίτερα με την υπόσχεση της ανα-
τροπής του καπιταλισμού, αλλά είχε εξελιχτεί σε
ένα ρεφορμιστικό κόμμα που δεν πίστευε πλέον
στην επαναστατική αλλαγή.

Η αριστερή διάσπασή του και η δημιουργία του
USPD είχε εκφράσει σε μεγάλο βαθμό την αντί-
δραση του πιο πρωτοπόρου κομματιού της εργα-
τικής τάξης σε αυτή την εξέλιξη ήδη από το 1917,
αλλά ούτε το νέο κόμμα κατάφερε να ξεφύγει
από τον πειρασμό του ρεφορμισμού -ταλαντευό-
ταν συνεχώς ανάμεσα στην επανάσταση και το
συμβιβασμό, τουλάχιστον μέχρι την διάσπασή
του και την ένωση της αριστερής του πτέρυγας
με το Κομμουνιστικό Κόμμα στα τέλη του 1920.

Όμως το βασικό ζήτημα για τον συγγραφέα
δεν είναι η καταγγελία του ρεφορμισμού. Είναι
το να καταλάβουμε γιατί αυτά τα κόμματα που
στρέφονταν ενάντια στην επανάσταση, συνέχιζαν
να έχουν, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, την υποστήρι-
ξη πολλών εργατών. Όπως συνεχώς υπενθυμίζε-
ται μέσα στο βιβλίο, για τους εκατοντάδες χιλιά-
δες εργάτες που ανακάλυπταν την προδοσία του
SPD και την ταλάντευση του USPD από το 1918
και μετά, υπήρχαν εκατομμύρια ακόμα που μόλις
έμπαιναν στο στίβο της πολιτικής και έστρεφαν
τις ελπίδες τους προς αυτά τα κόμματα. 

«Όταν οι παλιές πεποιθήσεις δεν ταιριάζουν
πια στις περιστάσεις, το αποτέλεσμα είναι πάντο-
τε ιδεολογική αναταραχή», γράφει ο Χάρμαν,

«Αυτό δε σημαίνει ότι οι εργάτες εγκαταλείπουν
αυτόματα τις παλιές τους ιδέες. Προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση επιστρατεύοντας
τους παλιούς τρόπους σκέψης. Κάνουν απόπει-
ρες να ερμηνεύσουν την καταστροφή των προσ-
δοκιών τους σαν ένα “ατύχημα” το οποίο δε θα
διαρκέσει πολύ. Προσαρμόζουν τις παλιές ιδέες
τους όσο γίνεται λιγότερο, σε μια προσπάθεια να
πείσουν τους εαυτούς τους ότι τίποτα σημαντικό
δεν έχει συμβεί. Όμως, στο τέλος αυτές οι προ-
σαρμογές δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα γεγο-
νότα και ως αποτέλεσμα γίνεται αναγκαία μια ρι-
ζική επανάσταση στις ιδέες. Αυτό συνέβη σε όλη
τη Γερμανία το 1918 και το 1919… Σε κάθε πε-
ριοχή της Γερμανίας, διαφορετικές παραδόσεις
και διαφορετικοί αγώνες αλληλεπιδρούσαν με το
δικό τους τρόπο, παράγοντας διαφορετικά επί-
πεδα ριζοσπαστικοποίησης».

Ενιαίο μέτωπο

Το κλειδί για να αντιμετωπίσουν την πραγματι-
κότητα των διαφορετικών επιπέδων συνείδησης
και ριζοσπαστικοποίησης οι επαναστάτες είναι
το ενιαίο μέτωπο -η κοινή δράση δηλαδή και
δουλειά των κομμουνιστών ταυτόχρονα με τη
βάση και τις ηγεσίες των ρεφορμιστικών κομμά-
των, χωρίς όχι μόνο να χάνουν αλλά αντίθετα να
επιμένουν στην πολιτική και οργανωτική τους
αυτοτέλεια. Ο Χάρμαν αναδεικνύει στην ουσία,
μέσα από την εμπειρία της γερμανικής επανά-
στασης, την τακτική που πολλοί αγωνιστές σήμε-
ρα προσπαθούν να μάθουν τι σημαίνει. Είναι η
τακτική που επιτρέπει στους επαναστάτες να
αποδεικνύουν στην τάξη «ότι οι Σοσιαλδημοκρά-
τες ηγέτες δεν επρόκειτο να παλέψουν ούτε για
ένα κομμάτι ψωμί» και να κερδίζουν ολόκληρα
κομμάτια στην επαναστατική προοπτική.

Ενώ, ταυτόχρονα με το χτίσιμο του επαναστα-
τικού κόμματος, το ενιαίο μέτωπο προσφέρει
στους επαναστάτες την πιο καθαρή εικόνα για
το επίπεδο που βρίσκεται η πλειοψηφία της ερ-
γατικής τάξης ώστε να αποφεύγουν λάθη είτε
υποκατάστασης, όπως στο πρόωρο κίνημα του
Γενάρη του 1919 και τη Δράση του Μάρτη το
1921 είτε συντηρητισμού όπως έγινε στην τελευ-
ταία πράξη της επανάστασης, στο γερμανικό
Οκτώβρη του 1923.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε χιλιάδες αγωνι-
στές που έδωσαν «με νύχια και με δόντια» τη μά-
χη, μαζί με την εργατική τάξη, για να νικήσει η
επανάσταση. Όμως η ίδρυσή του τον Γενάρη
του 1919, στο ξεκίνημα της επανάστασης, σή-
μαινε ότι είχε λίγο χρόνο για να μάθει όλα τα πα-
ραπάνω. Όσοι σήμερα αναρωτιούνται αν χρει-
άζεται η ανεξάρτητη οργάνωση της επαναστατι-
κής αριστεράς, ο Κρις Χάρμαν απαντά ξεκάθαρα
«Η τραγωδία της γερμανικής επανάστασης ήταν
ότι το κόμμα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει
και να συντονίσει αυτή την ενέργεια εμφανίστη-
κε πολύ αργά. Συχνά, η ιστορία συγκρίνεται με
ένα τρένο –που όμως δεν περιμένει τους επανα-
στάτες να επιβιβαστούν».

Λένα Βερδέ

Θα τα βρείτε στο
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Η
εκεχειρία που είχε ξεκινήσει τον Σε-
πτέμβρη στην ανατολική Ουκρανία, με-
τά τις Συμφωνίες του Μινσκ, κινδυνεύει

να καταρρεύσει οριστικά από μέρα σε μέρα. Η
κυβέρνηση του Κιέβου και το ΝΑΤΟ κατηγο-
ρούν την Ρωσία ότι ενισχύει με όπλα και στρα-
τιώτες τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντο-
νιέτσκ και του Λουγκάνσκ ενόψει μιας νέας
επίθεσής τους. Η Μόσχα απορρίπτει αυτές τις
κατηγορίες. Οι ηγεσίες των «Λαϊκών Δημοκρα-
τιών» κατηγορούν, αντίθετα, την κυβέρνηση
του Κιέβου ότι ετοιμάζεται για επίθεση.

Αυτό που παραλείπεται από αυτή την ειδη-
σεογραφία είναι το οικονομικό υπόβαθρο της
κρίσης. Η οικονομία της Ουκρανίας καταρρέει
με ταχύτατους ρυθμούς. Τον Σεπτέμβρη η χώ-
ρα διέθετε περίπου 16 δις δολάρια σε συναλ-
λαγματικά αποθέματα. Μέσα σε κάτι λιγότερο
από δυο μήνες έχουν μειωθεί σε 12 δισεκα-
τομμύρια δολάρια. Η αιμορραγία οφείλεται
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει
το νόμισμα, τη γρίβνια που χάνει κάθε μέρα σε
αξία. 

Η Ουκρανία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δη-
μόσιο χρέος σε ξένο νόμισμα στην ανατολική
Ευρώπη μετά την Ρουμανία. Τα συναλλαγματι-
κά της αποθέματα φτάνουν για να «εκπληρώ-
σει τις διεθνείς υποχρεώσεις» της μέχρι τον

Γενάρη του 2015. Λίγους μήνες πριν μια έκθε-
ση του ΔΝΤ εκτιμούσε ότι αν η ισοτιμία της
γρίβνια με το δολάριο ξεπερνούσε το 1 προς
13, τότε η χώρα δεν θα μπορούσε να συνεχίζει
να εξυπηρετεί το εξωτερικό χρέος της. Αυτή η
αναλογία έχει ξεπεραστεί. 

Πάνω σε αυτή την κατάσταση η ΕΕ και η
Ρωσία παίζουν το δικό τους παιχνίδι εκβια-
σμών και χτυπημάτων.

Δρακόντειοι όροι

Η ΕΕ και το ΔΝΤ καθυστερούν τη δεύτερη
δόση των δανείων που πρόβλεπε η συμφωνία
της άνοιξης. Τότε είχε ανακοινωθεί με τυμπα-
νοκρουσίες ότι αυτά τα ευαγή ιδρύματα θα
συνδράμουν με 17 δις δολάρια την ουκρανική
οικονομία. Κι όπως σε κάθε τέτοιο πακέτο
«διάσωσης» οι όροι ήταν δρακόντειοι. Παρόλα
αυτά, το Κίεβο έχει πάρει μόνο 780 εκατομμύ-
ρια δολάρια από την ΕΕ. Οι «μεταρρυθμίσεις»
που καθυστερούν και η πολιτική αστάθεια,
έχουν κλείσει τις κάνουλες. 

Ο Ποροσένκο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας,

ικετεύει την ΕΕ να δώσει έκτακτη βοήθεια 2
δις ώστε η Ναφτογκάζ, η κρατική εταιρεία φυ-
σικού αερίου να πληρώσει ένα μέρος των χρε-
ών της στην ρωσική Γκαζπρόμ για να ξεκινήσει
πάλι η παροχή φυσικού αερίου, διαφορετικά η
χώρα θα παγώσει. 

Το φυσικό αέριο δεν είναι το μοναδικό όπλο
του Πούτιν. Οι ρωσικές τράπεζες κρατούν στα
χέρια τους ένα μεγάλο μέρος του ουκρανικού
εξωτερικού χρέους. Ο Γιανούκοβιτς, ο πρό-
εδρος που ανέτρεψε το κίνημα του Μαϊντάν
τον Φλεβάρη, είχε κάνει μια συμφωνία με τον
Πούτιν. Η Ρωσία αγόρασε ομόλογα του ου-
κρανικού κράτους ύψους 3 δις δολαρίων, χρη-
ματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο τις άμεσες
ανάγκες της τότε ουκρανικής κυβέρνησης.
Ένας από τους όρους αυτού του δανεισμού
ήταν ότι οι ρωσικές τράπεζες μπορούσαν να
ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω αν το δημόσιο
χρέος της Ουκρανίας ξεπερνούσε το 67%, δη-
λαδή τα 2/3 του ΑΕΠ. Αυτό το «κατώφλι» έχει
παραβιαστεί. 

Ο Πούτιν απειλεί ότι αν η Ουκρανία υπογρά-

ψει την συμφωνία «ελεύθερου» εμπορίου με
την ΕΕ θα ζητήσει την εξαργύρωση του ομολό-
γου από την Ουκρανία. Η ΕΕ δεν δίνει δάνεια
μέχρι την υπογραφή αυτής της συμφωνίας.
Έτσι ο ρωσικός ιμπεριαλισμός έχει καταφέρει
μέχρι στιγμής να εμποδίσει το δέσιμο της Ου-
κρανίας στο άρμα της ΕΕ. Αλλά το κόστος είναι
μεγάλο: η ρωσική οικονομία είναι σε πτώση, με
το ρούβλι να πέφτει μαζί με τα έσοδα από τις
πωλήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Οι
κυρώσεις της Δύσης έχουν αποτέλεσμα. 

Η κατάσταση δεν σταθεροποιείται στην Ου-
κρανία, αντίθετα, η κρίση και η αστάθεια
απλώνεται στην Ρωσία και σε όλες τις χώρες
της πρώην ΕΣΣΔ. 

Το καθήκον της Αριστεράς είναι να ταχθεί
σταθερά ενάντια σε αυτούς τους επικίνδυνους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, εκβιασμούς
και επεμβάσεις. Το πρώτο που πρέπει να απαι-
τήσουμε είναι η διαγραφή του ουκρανικού
χρέους σε δυτικές και ρωσικές τράπεζες. Αυτό
θα είναι μια έμπρακτη βοήθεια στην εργατική
τάξη της Ουκρανίας που υποφέρει από την λι-
τότητα και τον πόλεμο και συμβολή στη δια-
μόρφωση μιας γνήσιας αριστεράς που θα ενώ-
σει τους εργάτες ενάντια σε καπιταλιστές, ολι-
γάρχες και ιμπεριαλιστές.

Λ. Μ.

Τ
η βδομάδα που πέρασε η ηγε-
σία της COSATU, της νοτιοα-
φρικάνικης ΓΣΕΕ, ανακοίνωσε

ότι διαγράφει από τη δύναμή της το
NUMSA, το συνδικάτο μετάλλου της
Νότιας Αφρικής, ουσιαστικά το συν-
δικάτο που οργανώνει τους εργά-
τες/τριες στη βιομηχανία κι είναι το
μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας. 

Η COSATU είναι ένας από τους
τρεις πυλώνες της συμμαχίας που
κυβερνάει τη Ν. Αφρική μετά το τέ-
λος του ρατσιστικού καθεστώτος
του απαρτχάιντ στις αρχές της δε-
καετίας του 1990. Οι άλλοι δυο είναι
το ANC, το Αφρικανικό Εθνικό Κογ-
κρέσο που είχε ιστορικό ηγέτη τον
Νέλσον Μαντέλα, και το SACP το
Κομμουνιστικό Κόμμα της Ν. Αφρι-
κής. 

Ο Ίρβιν Τζιμ, γενικός γραμματέας
του NUMSA έδωσε μια σαφή πολιτι-
κή ερμηνεία αυτής της εξέλιξης. «Η
COSATU σπαράσσεται από μια
εσωτερική μάχη ανάμεσα σε εκεί-
νους που υποστηρίζουν το ANC και
εκείνους που παλεύουν συνειδητά
για μια ανεξάρτητη, αγωνιστική συ-
νομοσπονδία η οποία θα μάχεται
για τα συμφέροντα της εργατικής
τάξης. Μπορεί να μας απόρριψε η
COSATU δεν μας έχουν απορρίψει,
όμως, οι εργάτες». 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της CO-
SATU πήρε την απόφαση για τη
διαγραφή με 33 ψήφους υπέρ
έναντι 24 κατά. Αυτό σημαίνει ότι
το NUMSA κάθε άλλο παρά απο-
μονωμένο είναι. Το πιο πιθανό είναι

να πάρει την πρωτοβουλία για την
συγκρότηση μιας άλλης, συνδικα-
λιστικής συνομοσπονδίας στη Ν.
Αφρική. 

Αυτές οι εξελίξεις έχουν τεράστια
πολιτική σημασία. Η κρίση στη CO-
SATU είναι κρίση της κυβέρνησης
της Αριστεράς που κυβερνάει τη
Νότια Αφρική. Είκοσι χρόνια μετά
την πτώση του απαρτχάιντ, η μεγά-
λη πλειοψηφία των μαύρων, έχει δει
τις ελπίδες που είχε γεννήσει η νίκη

απέναντι σε ένα δολοφονικό και πα-
νίσχυρο ρατσιστικό καθεστώς να
διαψεύδονται η μια μετά την άλλη.

Ανταρσίες

Το απαρτχάιντ έφυγε, ο καπιταλι-
σμός έμεινε, και μαζί του οι τερά-
στιες κοινωνικές ανισότητες που
προστάτευε το ρατσιστικό καθε-
στώς. Η εργατική τάξη και οι φτωχοί
δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέ-
ρια. Οι ανταρσίες τους, μικρές και

μεγαλύτερες, όλα αυτά τα χρόνια
είναι αυτές που δημιούργησαν το
υπόβαθρο για να ξεσπάσει η κρίση
στις ηγεσίες. 

Η πιο συγκλονιστική στιγμή αυτής
της διαδικασίας ήταν η σφαγή των
απεργών μεταλλωρύχων στη Μαρι-
κάνα τον Αύγουστο του 2012. Οι ερ-
γάτες στα ορυχεία πλατίνας είχαν
κατέβει σε μια απεργία οργανωμένη
από ένα καινούργιο ανεξάρτητο
συνδικάτο, ζητώντας αυξήσεις. Απέ-

ναντί τους βρήκαν την εταιρεία, την
κυβέρνηση, αλλά και την ηγεσία της
COSATU και του «επίσημου» συνδι-
κάτου των ορυχείων. Ένας πρώην
ηγέτης του, ο Σίριλ Ραμαμφόσα εί-
ναι σήμερα πολυεκατομμυριούχος
και μέλος του ΔΣ της εταιρείας που
ζήτησε την επέμβαση της αστυνο-
μίας. 

Τριάντα τέσσερις εργάτες δολο-
φονήθηκαν εν ψυχρώ. Η σφαγή θύ-
μισε τις χειρότερες μέρες του
απαρτχάιντ. Ένα κύμα οργής σάρω-
σε το εργατικό κίνημα. Οι μεταλλω-
ρύχοι συνέχισαν τον αγώνα τους και
νίκησαν. Φέτος οι δεκάδες χιλιάδες
μεταλλωρύχοι στα ορυχεία πλατί-
νας απέργησαν ξανά για πέντε μή-
νες, και το NUMSA οργάνωσε μια
απεργία διαρκείας 200 χιλιάδων ερ-
γατών που κράτησε ένα μήνα και τέ-
λειωσε με μερική νίκη του συνδικά-
του.

Στις βουλευτικές εκλογές του
Μάη, μια αριστερή διάσπαση του
ANC, οι EFF (Μαχητές για Οικονομι-
κή Ελευθερία) με μόλις οχτώ μήνες
ζωής πήρε το 6,5% των ψήφων (πά-
νω από ένα εκατομμύριο). Το συνέ-
δριο του NUMSA είχε αποφασίσει
να αποσύρει τη στήριξή του στο
ANC, να σταματήσει να πληρώνει
συνδρομές στη COSATU και την οι-
κονομική ενίσχυση του SACP. Αντί-
θετα, αποφάσισε να ξεκινήσει συζη-
τήσεις και προετοιμασίες για την
συγκρότηση ενός νέου εργατικού
κόμματος που θα παλεύει για το σο-
σιαλισμό. 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εκβιασμοί με το χρέος

Αριστερή εργατική αντιπολίτευση στη χώρα του Μαντέλα



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Σ
τα πρόθυρα μιας νέας, τρίτης,
Ιντιφάντα βρίσκονται οι Παλαι-
στίνιοι. Ταραχές ξεσπάνε τις

τελευταίες βδομάδες σχεδόν καθη-
μερινά στην ανατολική Ιερουσαλήμ
και οι επιθέσεις ενάντια σε ισραηλι-
νούς εποίκους έχουν πυκνώσει σε
ολόκληρη την Δυτική Όχθη.

Η αφορμή για αυτή τη νέα ανά-
φλεξη είναι η απόφαση της ισραηλι-
νής κυβέρνησης να προχωρήσει άμε-
σα στη μεγαλύτερη αρπαγή γης από
τους Παλαιστίνιους εδώ και 30 χρό-
νια. Το καλοκαίρι ο Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την
"επιτάχυνση" του εποικισμού της
ανατολικής Ιερουσαλήμ με την άμε-
ση οικοδόμηση 1000 τουλάχιστον νέ-
ων ισραηλινών κατοικιών. Την περα-
σμένη βδομάδα η Επιτροπή Σχεδια-
σμού του (ισραηλινού) Δήμου της Ιε-
ρουσαλήμ έδωσε την συγκατάθεσή
της για την ανέγερση των πρώτων
200 οικοδομών στο Ραμότ Αλόν, μια
μεγάλη συνοικία στο βορειοδυτικό
άκρο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Το Ραμότ Αλόν όπως και ολόκλη-
ρη η Ανατολική Ιερουσαλήμ, η Δυτι-
κή Όχθη και η Γάζα καταλήφθηκαν
από το Ισραήλ το 1967, στον "Πόλε-
μο των Έξι Ημερών". Το 1980 το Ισ-
ραήλ ανακοίνωσε την προσάρτηση
της Ανατολικής Ιερουσαλήμ -μια κί-
νηση που δεν αναγνωρίστηκε ούτε
από τον ΟΗΕ, ούτε από καμιά από
τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Αλ Ακσά 

Την περασμένη Κυριακή μια συμ-
μορία σκληροπυρηνικών Εβραίων
Εποίκων εισέβαλε στον χώρο του Αλ
Ακσά -ενός ιερού Τεμένους στην
Ανατολική Ιερουσαλήμ που θεωρεί-
ται το τρίτο σημαντικότερο στον κό-
σμο για τους Μουσουλμάνους. Τυ-
πικά ο ισραηλινός νόμος απαγο-
ρεύει στους μη μουσουλμάνους την
είσοδο στο τέμενος. Και, παρόλο
που ο χώρος θεωρείται ιερός και
για την Εβραϊκή Θρησκεία, οι πιο
μετριοπαθείς ραβίνοι απαγορεύουν
και αυτοί την είσοδο στους Εβραί-
ους -μέχρι την έλευση του Μεσσία

υποτίθεται. Η αστυνομία, όμως, έκα-
νε την περασμένη Κυριακή τα
"στραβά μάτια". 

Η "Δεύτερη Ιντιφάντα", όπως ονο-
μάστηκε η τελευταία μεγάλη εξέγερ-
ση των Παλαιστινίων πυροδοτήθηκε
τον Σεπτέμβρη του 2000 από μια
προκλητική επίσκεψη-εισβολή του
Αριέλ Σαρόν, ενός ακροδεξιού πολι-
τικού και μετέπειτα πρωθυπουργού
του Ισραήλ, στο Ιερό Τέμενος. 

Τα σημερινά "επεισόδια" ξεκίνη-
σαν και πάλι με μια πρόκληση στο
Αλ Ακσά -με μια απόφαση της κυ-
βέρνησης του Ισραήλ να κλείσει το
Ιερό Τέμενος ύστερα από μια επίθε-
ση (τον πυροβόλησαν από αυτοκίνη-
το) ενάντια σε έναν σκληροπυρηνικό
ραβίνο στη Δυτική Όχθη. Και ζη-
λεύοντας τη "δόξα" του Σαρόν πολ-
λοί βουλευτές του Κνεσέτ (το ισ-
ραηλινό κοινοβούλιο) επισκέφτηκαν
το Ιερό Τέμενος μέσα στις μέρες
που ακολούθησαν. Φυσικά κανένας
δεν τους εμπόδισε.

Το αντίθετο ακριβώς έγινε: ο Νε-
τανιάχου κάνει κυριολεκτικά ό,τι
περνάει από το χέρι του για να προ-
καλέσει τους Παλαιστίνιους. Την πε-
ρασμένη βδομάδα η κυβέρνηση του
Ισραήλ αποφάσισε μια σειρά από
νέα μέτρα ασφαλείας για την κατα-
πολέμηση της "τρομοκρατίας" σε
βάρος των εποίκων. Ανάμεσα στα
μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι και
η κατεδάφιση των σπιτιών των Πα-
λαιστινίων που εμπλέκονται (σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις της ισραηλι-
νής αστυνομίας) σε επιθέσεις ενάν-
τια σε ισραηλινούς. 

Υποκρισία

Η στάση της κυβέρνησης του Νε-
τανιάχου απέναντι στους Παλαιστι-
νίους έχει οξύνει τις σχέσεις του Ισ-
ραήλ με την "διεθνή κοινότητα".
Πρόσφατα η σουηδική κυβέρνηση
αναγνώρισε την "ύπαρξη" Παλαιστι-
νιακού Κράτους -και το ίδιο έκανε

λίγες μέρες αργότερα και το Βρετα-
νικό Κοινοβούλιο, ενώ ανάλογα ψη-
φίσματα ετοιμάζονται να εγκρίνουν
δεκάδες άλλες χώρες.

Οι αποφάσεις αυτές, όμως, έχουν
καθαρά συμβολικό χαρακτήρα.
Μπορεί οι σχέσεις ανάμεσα στον
Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ομπά-
μα, όπως γράφουν τα ειδησεογρα-
φικά πρακτορεία, να βρίσκονται στο

ναδίρ (Ο ίδιος ο Ομπάμα, σύμφωνα
με "διαρροές" μέσα από τον Λευκό
Οίκο χαρακτήρισε σε μια επίσημη
συζήτηση "κουτσουλιά" και “φοβι-
τσιάρη” τον Πρωθυπουργό του Ισ-
ραήλ).

Αλλά αυτό δεν εμποδίζει καθόλου
την αμερικανική κυβέρνηση να συ-
νεχίζει να ενισχύει με δισεκατομμύ-
ρια δολάρια την πολεμική μηχανή
του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί
τους -οι "πρόθυμοι" που βομβαρδί-
ζουν τώρα για πολλοστή φορά το
Ιράκ και τη Συρία στο όνομα της κα-
ταπολέμησης της "ισλαμικής απει-
λής"- δεν κούνησαν ούτε το μικρό
τους δαχτυλάκι ενάντια στο Ισραήλ
το καλοκαίρι, όταν ο στρατός "της
κουτσουλιάς" σκορπούσε τον θάνα-
το στη Λωρίδα της Γάζας. 

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και των
συμμάχων τους για το "δράμα των
Παλαιστινίων" είναι καθαρά υποκρι-
τικό. Η υποστήριξή τους για το κρά-
τος του Ισραήλ είναι δεδομένη -όσα
εγκλήματα και αν διαπράξουν ενάν-
τια στους Παλαιστίνιους. 

Ο Νετανιάχου και οι υπουργοί του
το ξέρουν αυτό πολύ καλά -και δεν
διστάζουν να το εκφράσουν και δη-
μόσια. "Όποιος ονειρεύεται ότι το
Ισραήλ θα ενδώσει [στις "πιέσεις"
της διεθνούς κοινότητας] και θα πε-
ριορίσει την οικοδόμηση στην Ιε-
ρουσαλήμ", δήλωνε πριν μερικές μέ-
ρες ο Άβιγκτορ Λίμπερμαν, ο
υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ,
"πλανάται. Ποτέ δεν θα αποδεχτού-
με οποιονδήποτε ορισμό χαρακτηρί-
ζει την οικοδόμηση Εβραϊκών Συνοι-
κισμών στην Ιερουσαλήμ εποικισμό".

“Νονός”

Το Ισραήλ δημιουργήθηκε το
1948 με απόφαση των Μεγάλων δυ-
νάμεων και στόχο την προστασία
των συμφερόντων τους στη Μέση
Ανατολή, στην περιοχή με τα σημαν-
τικότερα κοιτάσματα πετρελαίου

στον κόσμο. Ο πόλεμος, η τρομο-
κρατία και η αναλγησία απέναντι
στα δεινά των πληθυσμών είναι στε-
νά συνυφασμένα με την ύπαρξή
του. Αν πάψει να παίζει τον "νονό"
της Δύσης στην περιοχή, θα πάψει
να έχει λόγο ύπαρξης.

Πίσω από την όξυνση της επιθετι-
κότητας του Ισραήλ βρίσκεται η κρί-
ση κυριαρχίας της Δύσης στη Μέση
Ανατολή: η Συρία και το Ιράκ έχουν
βυθιστεί στο χάος, η συμμαχία των
"προθύμων" του Ομπάμα ενάντια
στο ISIS περιλαμβάνει τοπικές δυνά-
μεις που ανταγωνίζονται το Ισραήλ.  

Στην πραγματικότητα η "διάστα-
ση" ανάμεσα στο Ισραήλ και τους
υψηλούς του προστάτες αντανακλά
την δυσπιστία τους απέναντι στη
"λύση" που αντιπροσωπεύει ο Νετα-
νιάχου -την επιβολή της "τάξης" μέ-
σα από την ωμή στρατιωτική βία. 

Το Ισραήλ έχει κηρύξει τον πόλε-
μο σε βάρος των Παλαιστινίων πολ-
λές δεκαετίες πριν. Παρά την τρο-
μαχτική του υπεροπλία, όμως και
την ασύλληπτη βία δεν έχει καταφέ-
ρει να τους νικήσει. Και το τελευ-
ταίο πράγμα που θα ήθελαν σήμερα
η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και το Πα-
ρίσι είναι μια νέα Ιντιφάντα.

Η εξέγερση των Παλαιστινίων
ήταν πάντα πηγή έμπνευσης για
τους λαούς της Μέσης Ανατολής
και μια πηγή ανησυχίας για τις Με-
γάλες Δυνάμεις. Εκατομμύρια άν-
θρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο κα-
τέβηκαν το περασμένο καλοκαίρι
στους δρόμους για να διαμαρτυρη-
θούν ενάντια στην εισβολή των Ισ-
ραηλινών στη Γάζα. Το Παλαιστινια-
κό ενώνει τους πληθυσμούς της Μέ-
σης Ανατολής -κάτι που δεν αρέσει
ούτε στον Άσαντ, ούτε στο Ισλαμικό
Κράτος, ούτε στη Βαγδάτη, ούτε
φυσικά στην Ουάσιγκτον και τις
Βρυξέλλες. Για αυτό τρέμουν μια
νέα Ιντιφάντα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Ο Άβιγκτορ Λίμπερμαν επι-
σκέφθηκε πριν λίγες μέρες τη
Λευκωσία για επίσημες συνομι-
λίες με την ελληνοκυπριακή κυ-
βέρνηση. Στο τραπέζι της συζή-
τησης τέθηκαν τα κοιτάσματα
φυσικού αερίου της ανατολικής
Μεσογείου, η ΑΟΖ και η συμμα-
χία με την Ελλάδα του Σαμαρά
και την Αίγυπτο του Σίσι.  

Ανάμεσα στα άλλα, ο κ. Νεο-
φύτου (πρόεδρος της κοινο-
βουλευτικής επιτροπής εξωτε-
ρικών υποθέσεων της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας) ανέφερε
στον Ισραηλινό Υπουργό Εξω-
τερικών "το πόσο σημαντικό εί-
ναι να υπάρξει μια σωστή επί-
λυση του κυπριακού που θα
απαλλάσσει την Κύπρο από
οποιαδήποτε προσπάθεια κη-
δεμονίας από την Τουρκία". Ο
κ. Λίμπερμαν, σύμφωνα με τις
δηλώσεις του κ. Νεοφύτου,
"συμφώνησε απόλυτα".

Στον ανταγωνισμό με την
Τουρκία για τις ενεργειακές
πηγές της Ανατολικής Μεσο-
γείου, οι κυβερνήσεις της Αθή-
νας και της Λευκωσίας σφι-
χταγκαλιάζονται με το Ισραήλ.

ΟΧΙ ‘ΑΞΟΝΑ’ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ


