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KAMIA
“ΠΑΡΑΤΑΣΗ”
ούτε για τα Μνημόνια
Σύνταγμα, 7/12

Η

απόφαση του Σαμαρά και του Βενιζέλου να επισπεύσουν την Προεδρική εκλογή είναι μια ανοιχτή ομολογία ότι έρχεται το τέλος της συγκυβέρνησης. Ό,τι κι αν λένε τα κυβερνητικά φερέφωνα, οι φίλοι των Σαμαροβενιζέλων στο
Χρηματιστήριο υποδέχθηκαν την απόφαση
με μια θεαματική βουτιά.
Ταυτόχρονα, όμως, όλα τα κοράκια ΝΔΠΑΣΟΚ, ΕΕ και ΔΝΤ προσπαθούν με νύχια
και με δόντια να εξασφαλίσουν τη συνέχιση
της μνημονιακής επίθεσης με παράταση
των μνημόνιων, μηχανισμό «προληπτικής
πιστωτικής γραμμής» και επιβολή του νέου
κύκλου περικοπών σε μισθούς, συντάξεις
και κοινωνικές υπηρεσίες.
Γι’ αυτό, η αντίδραση του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς δεν μπορεί και δεν
πρέπει να είναι απλά πανηγυρισμοί και προετοιμασίες για τις εκλογές που έρχονται.
Χρειάζεται συνέχεια και κλιμάκωση των αγώνων που έφεραν τη συγκυβέρνηση στα στενά και ξεκάθαρη προοπτική για την έκταση
της ανατροπής που πρέπει να επιβάλουμε.

Συνέχεια στη σελίδα 3

ούτε για την κυβέρνηση των δολοφόνων

Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν ξανά σε όλη την χώρα στις 6-7 Δεκέμβρη στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ανατροπής. Γυρίστε στις σελίδες 6, 7, 8, 9
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Η πάλη ενάντια στους νεοναζί

Όχι άλλη “παράταση” για τη δίκη της Χ.Α.

Σ

έχοντας την στήριξη της δεξιάς αλλά και του Σοσιαλιστικού κόμματος
τα κατάφεραν έτσι ώστε το ακροδεξιό Μέτωπο της Λεπέν και -μέσα και
γύρω από αυτό οι φασίστες- να παρουσιάζονται σαν αξιωματική αντιπολίτευση και πιθανή νέα κυβέρνηση.

ε λίγες μέρες το κοντέρ θα
γράψει 2015. Ηταν 2013, τέλη
Σεπτέμβρη όταν ο υπουργός
Δικαιοσύνης Αθανασίου υποσχόταν
στους μόλις συλληφθέντες νεοναζί
της Χρυσής Αυγής ότι θα έχουν μια
«δίκαιη δίκη».
Διανύουμε ήδη τον δεύτερο χρόνο
από τότε που δόθηκε αυτή η υπόσχεση στους χρυσαυγίτες, και η δίκη δεν έχει καν αρχίσει. Ακόμη αναμένουμε πότε επιτέλους θα βγει η
απόφαση του συμβουλίου εφετών,
για να δούμε ποιοι τελικά νεοναζί και
με ποιες κατηγορίες θα περιλαμβάνονται στο βούλευμα.
Τόσο καιρό κυβερνητικά στελέχη
και δικαστές (που μπορεί να εξαντλούν την σκληρότητά τους απέναντι
στο Νίκο Ρωμανό, αλλά ως φαίνεται
κρατάνε ανοιχτές τις γέφυρες με
τους συνομιλητές τους στα υπόγεια
της Βουλής νεοναζί) τους χάριζαν
ένα ακόμη δώρο: πολύτιμο πολιτικό
χρόνο.
Ετσι, ο προφυλακισμένος φύρερ
της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκος και
το δεξί του χέρι Παππάς ετοιμάζονται, κλείνοντας στα τέλη Μαρτίου το
18μηνο της προφυλάκισης, να φορέσουν ξανά το κουστούμι του «πολιτικού». Θα προσπαθήσουν να επανανομιμοποιήσουν την παρουσία τους
σχεδιάζοντας την προπαγάνδα τους
γύρω από το γνωστό παραμύθι ότι
είναι «θύματα πολιτικής σκευωρίας».
Στόχος τους, μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό όπου η κατάρρευση των
κομμάτων της συγκυβέρνησης βρίσκεται ήδη εδώ, είναι να μπορέσουν
να καρπωθούν την αγανάκτηση των
δεξιών ψηφοφόρων για τα ψέματα

Κρίσιμο μέτωπο
Είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο μέτωπο να μην επιτρέψουμε ούτε στον
Μιχαλολιάκο, ούτε στην Χρυσή Αυγή, ούτε σε κάθε επίδοξο Λεπέν
όπως ο Μπαλτάκος να δημαγωγούν
σήμερα - και να παίξουν τον ρόλο
της «αντιπολίτευσης» στην περίπτωση που η Αριστερά κερδίσει τις
εκλογές, αύριο.

Σαμαρά όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ
δύο χρόνια πριν καρπώθηκε την
αγανάκτηση για τις ψεύτικες υποσχέσεις του Γιώργου Παπανδρέου.
Ο Μιχαλολιάκος και η συμμορία
του ελπίζουν με ένα καλό ποσοστό
στις εκλογές να καταφέρουν να ξεπλύνουν το αίμα από τα χέρια τους.
Και έτσι όχι μόνο οι ίδιοι να πέσουν
στα μαλακά αλλά ακόμα χειρότερα
να ξαναβάλουν την Χρυσή Αυγή στο
πολιτικό παιχνίδι.
Σε αυτό τους το σχέδιο, τα κόμματα της συγκυβέρνησης Σαμαρά τροφοδοτούν τους νεοναζί και με έναν
άλλον τρόπο, την ίδια την πολιτική
τους ατζέντα. Έχοντας εγκαταλείψει
τις ψεύτικες υποσχέσεις για έξοδο
από τα μνημόνια, στην κορυφή της

πολιτικής τους ατζέντας έχουν εγκαταστήσει δίπλα στη συνέχιση της λιτότητας: τον ρατσισμό ενάντια
στους μετανάστες, τον εθνικισμό
προκειμένου να δικαιολογήσουν τα
σχέδια του ελληνικού καπιταλισμού
στην Ανατολική Μεσόγειο, τον «νόμο
και την τάξη» ενάντια σε όσους αντιδρούν.
Αυτή η πολιτική ατζέντα -αλληλένδετη με την κρίση και την επίθεση
των καπιταλιστών στην εργατική τάξη- λειτουργεί σαν θερμοκήπιο για
τους φασίστες σε όλη την Ευρώπη.
Στη Γαλλία, ο ρατσισμός ενάντια
στους τσιγγάνους, τα ισλαμοφοβικά
μέτρα ενάντια στους μετανάστες
δεύτερης γενιάς, οι επιθέσεις στα
δικαιώματα των ομοφυλόφιλων

Γι’ αυτό, το να ξεκινήσει τώρα η
δίκη και να καταδικαστούν οι φασίστες είναι μια κεντρική πολιτική μάχη με τεράστια σημασία. Και γιατί,
όπως έχει ήδη φανεί, το να παραμείνουν στην φυλακή περιορίζει την δυνατότητά τους να οργανώνονται
(κλείσιμο γραφείων, υποχώρηση της
δολοφονικής δράσης των ταγμάτων
εφόδου). Αλλά και γιατί - μέσα σε
προεκλογική περίοδο- οι αποκαλύψεις για όλη την πλούσια γκάμα της
εγκληματικής δράσης και των διασυνδέσεών τους μπορούν να λειτουργήσουν σαν η καθημερινή
απάντηση, τσακίζοντας την δική
τους προπαγάνδα με όλα τα μέσα
και τις πλάτες που διαθέτουν στα
ΜΜΕ.
Δίπλα σε αυτή τη μάχη για να γίνει
η δίκη και να μην περάσει ο φασιστικός τρόμος μέσα στα δικαστήρια, το
εργατικό κίνημα και η νεολαία δεν

πρέπει να τους αφήσουν ούτε μια
σπιθαμή γης στους δρόμους, στις
γειτονιές και τους εργασιακούς χώρους. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός,
αλλά επαγρύπνηση. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει ότι
οι νεοναζί θα παραμείνουν στις τρύπες τους, είναι η ίδια που έχει καταφέρει εδώ και δύο χρόνια να τους
περιορίσει και να τους απομονώσει:
το αντιφασιστικό κίνημα.
Θα πρέπει, επίσης, ταυτόχρονα να
συγκρουστούμε με τον ρατσισμό,
τον εθνικισμό και τα πολεμοκάπηλα
σχέδια της συγκυβέρνησης Σαμαρά
που απηχούν τις πάντα φιλόδοξες και στο τέλος πάντα καταστροφικές
για το λαό- βλέψεις της ελληνικής
άρχουσας τάξης. Και στους δρόμους και στις εκλογές να φάνε το
φούμο που τους αξίζει.
Αντίθετα, καταγγέλλοντας την
υποκρισία της «εθνικής ενότητας»
που προτείνουν σήμερα τα τσιράκια
της τρόικας και ενόψει της πιθανής
εκλογικής νίκης της Αριστεράς, το
εργατικό κίνημα χρειάζεται να χτίσει
από τώρα την δική του εργατική αντιπολίτευση.
Μια εργατική αντιπολίτευση που
θα διεκδικήσει και θα επιβάλει η ίδια
στους δρόμους και τους χώρους εργασίας ότι η τρόικα και τα μνημόνια
θα φύγουν, το χρέος θα διαγραφεί.
Ότι τα πράγματα για την εργατική
τάξη θα πάνε προς το καλύτερο, ότι
θα πάμε προς την ανατροπή και όχι
ακόμα πιο βαθιά στην ναζιστική βαρβαρότητα που γεννάει ο καπιταλισμός.

Γιώργος Πίττας

Εξορμήσεις ΚΕΕΡΦΑ

Δ

εκέμβρης αντιφασιστικών εξορμήσεων έχει ξεκινήσει σε γειτονιές, χώρους εργασίας και χώρους εκπαίδευσης, με τα ψηφίσματα που απαιτούν το ξεκίνημα της δίκης και την καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να συναντάνε μαζική υποστήριξη.
“Tην περασμένη Πέμπτη είχαμε την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΣΤ' ΕΛΜΕ. Δίπλα στα άλλα ζητήματα, η συζήτηση άνοιξε πλατιά μέσα στην συνέλευση
για την ανάγκη να καταδικαστούν οι νεοναζί και ότι αυτό θα το πετύχει μόνο ένα δυνατό κίνημα” μας μεταφέρει ο Γιώργος Τσαμούρης από του Ζωγράφου. “Στη
συνέλευση εγκρίθηκαν το ψήφισμα της ΚΕΕΡΦΑ που
ζητάει την καταδίκη των νεοναζί, το ψήφισμα καταδίκης
της φασιστικής επίθεσης ενάντια στο Νίκο Βούλτσο,
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ στο Παγκράτι την προηγούμενη βδομάδα (σελ. 4), καθώς και το ψήφισμα
συμπαράστασης στο Νίκο Ρωμανό. Στη συνέλευση μοιράστηκε η προκήρυξη της ΚΕΕΡΦΑ, δόθηκαν 5 ημερολόγια και μαζεύτηκε οικονομική ενίσχυση”.
“Στην Κυψέλη έγινε σύσκεψη του συντονιστικού της
τοπικής ΚΕΕΡΦΑ που αποφάσισε δράσεις στη γειτονιά
ξεκινώντας από το επόμενο Σάββατο 13 Δεκέμβρη” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Γιάννης Κούβαρης.

“Η κινητοποίηση, στην οποία θα συμμετάσχουν ντόπιοι
και μετανάστες θα περιλαμβάνει μικροφωνική, μαζικό
μοίρασμα υλικού, έκθεση φωτογραφίας με θέμα τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων και τις αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις, ενώ θα εκτεθούν και έργα της Εύας
Μπέη. Είναι η δική μας απάντηση στην πρόκληση των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής να επανεμφανιστούν μετά
από καιρό στην γειτονιά”.
“Στις 20 Δεκέμβρη, η τοπική ΚΕΕΡΦΑ μαζί με μετανάστες της Ένωσης Μεταναστών Εργατών από το Μπαγκλαντές, θα κάνουμε μια μεγάλη αντιφασιστική εξόρμηση στην λαϊκή αγορά των Εξαρχείων” μας λέει η Μαρία
Γρυσμπολάκη. “Θέλουμε να καλέσουμε όλον τον κόσμο της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, όλους τους αντιφασίστες και
τις αντιφασίστριες που έχουμε γνωρίσει σε προηγούμενες εξορμήσεις να συμμετάσχουν με όποιον τρόπο
μπορούν σε αυτήν την κινητοποίηση. Ήδη φωτογράφοι
μας έχουν αφήσει τα τηλέφωνά τους προκειμένου να
διαθέσουν υλικό για μια έκθεση”.
Ψηφίσματα που απαιτούν την καταδίκη της Χ.Α., την
προηγούμενη βδομάδα πήραν η Α’ και η ΣΤ’ ΕΛΜΕ
Αθήνας, το Σωματείο εργαζομένων Αγλαΐα Κυριακού
και η ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΡΙΤΗ 16/12
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Π. Τσαλδάρη, 6μμ

Λιοντάρια, 6μμ

πλ Χαλανδρίου, 11πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

πλ. Άνω Λιοσίων

ΠΑΤΡΑ

Άγαλμα Λαμπράκη, 11πμ

πλ. Γαρδένιας, 11πμ

Δημαρχείο, 6μμ

ΚΥΨΕΛΗ

Πλ. Όλγας, 6μμ

Φωκίωνος Νέγρη, 11πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Υμηττού (Συντριβάνι),
11πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

πλ. Ελευθερίας 11πμ
(θα ακολουθήσει
πικετοφορία στη Νίκαια)

ΑΙΓΑΛΕΩ

πλ Εσταυρωμένου, 11πμ

ΙΛΙΟΝ

πλ. Ιλίου, 11πμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Καλλιδρομίου-Λαϊκή, 11πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Σωτήρος, 10πμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

πλ. Πατριάρχου, 11πμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Ακαδημία Πλάτωνος, 11πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΣΑΠ, 11πμ

ΞΑΝΘΗ

πλ. Μερκούρη, 12μες

Κεντρική Πλατεία, 11πμ

Νομαρχία, 11πμ

πλ. Κύπρου, 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξορμήσεις στις
σχολές
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12/12
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, 12μες
ΤΡΙΤΗ 16/12
ΦΛΣ, 11πμ
ΑΣΚΤ, 1μμ
ΠΕΜΠΤΗ 18/12
ΠΑΝΤΕΙΟ, 11πμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, 12μες
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H άποψή μας

Να τους αποτελειώσουμε!
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Κρίση
Το αδιέξοδο της κυβέρνησης ήρθε σαν αποτέλεσμα δυο παραγόντων. Από τη μια η συνεχιζόμενη κρίση του καπιταλισμού διέλυσε το
«success story» δραματικά και από την άλλη η
ασίγαστη εργατική αντίσταση ριζοσπαστικοποίησε και ριζοσπαστικοποιεί την οργή προς
τα αριστερά.
Η γοργή διάλυση του κυβερνητικού μύθου
περί «εξόδου» από τα μνημόνια είναι εντυπωσιακή. Αυτοί που έλεγαν ότι μαζί με το 2014
τελειώνουν και τα μνημόνια, τώρα παρακαλάνε
γονατιστοί την ΕΕ για παράταση. Οι «αγορές»,
που τάχα θα ήταν οι απελευθερωτές από τα
δεσμά της τρόικας, ζητάνε θηριώδη επιτόκια
για νέο δανεισμό. Και η περιβόητη «προεδρική
πλειοψηφία» που αυτοδιαφημίζεται ως εγγυητής της πολιτικής σταθερότητας, τώρα ομολογεί ότι δεν μπορεί να ψηφίσει το πακέτο μέτρων της «τελευταίας αξιολόγησης» που απαιτεί η τρόικα.
Νομίζουν ότι φέρνοντας την προεδρική
εκλογή πιο μπροστά και στέλνοντας την ψήφιση των μέτρων πιο πίσω –στην «παράταση»εξασφαλίζουν αυτό που ονομάζουν ως «συνέχεια του κράτους». Αλλά λογαριάζουν χωρίς
τον ξενοδόχο.

Μάχες
Η οικονομική κρίση του συστήματος διεθνώς είναι ο αντικειμενικός παράγοντας των
εξελίξεων. Αλλά ο καθοριστικός είναι ο υποκειμενικός, είναι οι ατέλειωτες μάχες των εργατών και της νεολαίας. Αυτές οι μέρες με τα
συλλαλητήρια στην επέτειο της δολοφονίας
του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτή την αλήθεια.
Αυτό το κύμα ριζοσπαστικοποίησης ήρθε
εκρηκτικά στο προσκήνιο το Δεκέμβρη του
2008 και από τότε όχι μόνο συνεχίστηκε γκρεμίζοντας τρεις κυβερνήσεις και τώρα πάει για

Σύνταγμα 6/12/2014

την τέταρτη, αλλά και βάθυνε και προχώρησε.
Η πανεργατική απεργία στις 27 Νοέμβρη, το
κύμα καταλήψεων σε σχολές και σχολεία μαζί
με τις μάχες στην ΕΡΤ, στις καθαρίστριες,
στην Κόκα Κόλα, σημαίνουν ότι ο Δεκέμβρης
του 2014 είναι πιο προχωρημένος από το Δεκέμβρη του 2008. Σήμερα το ζήτημα της ανατροπής μπαίνει πιο χειροπιαστά στην ημερήσια διάταξη.

Αντικαπιταλιστικά
Μπορούμε να πετύχουμε την ανατροπή
της κυβέρνησης των μνημόνιων και της δολοφονικής καταστολής και να κάνουμε αυτή
την ανατροπή αφετηρία για να ξηλώσουμε

τις ίδιες τις ρίζες της φτώχειας και της καταπίεσης.
Για να πάμε προς τα εκεί, αυτή τη στιγμή
χρειαζόμαστε δυο πράγματα. Πρώτο, τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Δεν θα πάμε προς τις κάλπες με τα χέρια
σταυρωμένα, περιμένοντας να δούμε αν ο Αϊ
Βασίλης θα κάνει δώρο στον Σαμαρά τους
180 και πότε η τρόικα θα απαιτήσει την ψήφιση των «προαπαιτούμενων». Χρειαζόμαστε
άμεσα νέα πανεργατική απεργία, νέα συλλαλητήρια για να μην οδηγήσουν το Νίκο Ρωμανό στον θάνατο, αντιφασιστικές κινητοποιήσεις για να μην αναβάλουν τη δίκη των Χρυσαυγιτών μέχρι τότε που ο Μιχαλολιάκος θα

κυκλοφορεί ελεύθερος.
Και δεύτερο, το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αρνείται τους συμβιβασμούς για τα μνημόνια, το
χρέος και τις τράπεζες. Η απάντηση στους
εκβιασμούς των κερδοσκόπων, της ΕΕ και
του ΔΝΤ δεν θα έρθει από τους υπουργούς
μιας κυβέρνησης που θα σχηματίσει η αριστερά της διαπραγμάτευσης, αλλά από τα
κάτω, από τη δύναμη του κινήματος και της
αριστεράς της ανατροπής. Ελάτε να παλέψουμε μαζί για να γίνουν πράξη αυτά τα βήματα, για να κάνουμε το τέλος των Σαμαροβενιζέλων αυτό που φοβούνται οι πλούσιοι
φίλοι τους- αντικαπιταλιστική ανατροπή.

Ανοιχτές εκδηλώσεις
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Ομιλητής: Μιχάλης Λυμπεράτος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
καφέ Κύτταρο 7.30μμ

Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ οροφος, 7μμ

Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
ΕΔΟΘ (5ος ορ.) 7μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12 αίθριο 3μμ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 16/12 αίθ. προβολών 5μμ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12
Εργατικό Κέντρο 7μμ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 ΑΣΟΕΕ 6.30μμ

Ομιλητής: Προκόπης Παπαστράτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφετέρια
Ακροβάτισσα, Αμφιάλη, 7μμ
Διον. Αεροπαγίτου 3, απέναντι από το
τριγωνάκι

Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, Ανταρσία
στο Λιμάνι, Σταύρος Καλλώνης, Σύλλογος
Δασκάλων Κερατσινίου, Μαρία Στύλλου,
«Σοσιαλισμός από τα Κάτω»

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 Συνεδριακό
Κέντρο Νέας Ιωνίας (ΚΕΠ) 7μμ
Πατριάρχου Ιωακείμ 4 – πλησίον ΗΣΑΠ

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12
Στέκι Αριστερής Κίνησης, 7μμ
Ακροπόλεως & Ιάσωνος, πλησίον Μετρό

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Διαβάστε το τεύχος
που κυκλοφορεί
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ΑΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κρίση και
φασισμός
Tην Παρασκευή 5 Δεκέμβρη η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Διονύσου πραγματοποίησε στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου μια πετυχημένη εκδήλωση με συμμετοχή πάνω από 50 ατόμων.
Θέμα ήταν «Κρίση και
φασισμός-το αντιφασιστικό κίνημα σήμερα» και ομιλητές η Ελένη Πορτάλιου
από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την
ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία
στις Γειτονιές της Αθήνας.
Στην αρχή της εκδήλωσης
προβλήθηκε βίντεο που
έχει φτιάξει η ίδια η Πρωτοβουλία πάνω στο τι είναι
η Χρυσή Αυγή και πώς
μπορούμε να την παλέψουμε.
Και από τους δύο ομιλητές στο πάνελ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο να στηριχτεί η καμπάνια για να
καταδικαστούν οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής, για την
σημασία που έχει το αντιφασιστικό κίνημα να είναι
παρών στον αγώνα και μέσα στα δικαστήρια και έξω
από αυτά στους δρόμους.
Στη συνέχεια άνοιξε μια
ζωντανή συζήτηση, όπου
πάνω από 10 άτομα πήραν
τον λόγο. Ανάμεσα στα ζητήματα που άνοιξαν ήταν η
σχέση ανάμεσα στους κατασταλτικούς μηχανισμούς
του κράτους και τον φασισμό και σε τι διαφέρουν
μεταξύ τους, ποιος μπορεί
να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και της Παιδείας
γενικότερα απέναντι στον
φασισμό, αν μια αριστερή
κυβέρνηση μπορεί να
απαντήσει στην φασιστική
απειλή, πώς η δράση του
αντιφασιστικού κινήματος
μπορεί να είναι ο καταλύτης κ.α.
Σαν συνέχεια αποφασίστηκε η συμμετοχή σε
όλες τις κινητοποιήσεις,
αλλά και να παρθούν νέες
πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις τοπικά το επόμενο
διάστημα.

Γιώργος Τσιρώνης

Το αντιφασιστικό κίνημα

Σε κάθε γειτονιά
Ε

κδήλωση με θέμα «Η Χρυσή
Αυγή μπροστά στην δικαιοσύνη» πραγματοποίησαν οι «Ανήσυχοι Γονείς Π. Φαλήρου – Ν. Σμύρνης», με ομιλητές τον δημοσιογράφο
Δημήτρη Ψαρρά, συγγραφέα του
ομώνυμου βιβλίου και τον Θανάση
Καμπαγιάννη, μέλος της Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α
και δικηγόρο της πολιτικής αγωγής
στην δίκη της Χρυσής Αυγής.
Η εκδήλωση είχε παλμό και ζωντάνια, με τους δύο ομιλητές να τονίζουν την σημασία του αντιφασιστικού κινήματος στην έκβαση της δίκης, ενώ ο κόσμος, όλων των ηλικιών, που παρακολούθησε την συζήτηση, ξεπερνούσε τα 50 άτομα.
Ο Δ. Ψαρράς στην εισήγησή του
τόνισε, πως, η καθυστέρηση της
έναρξης της δίκης οφείλεται στην
δυσκολία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την Χρυσή Αυγή ανοιχτά ως
εγκληματική οργάνωση, και προέβη
σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις,
όπως, το γεγονός ότι το πόρισμα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ντογιάκου ορίζει το 2008 ως γενέθλιο έτος της Χ.Α. Στάθηκε αρκετά
στον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε η
φυλάκιση της ηγεσίας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ευθύνη
των αστικών μέσων για την γιγάντωση της Χ.Α.
Ο Θ. Καμπαγιάννης, αναφέρθηκε
στα αιτήματα της πολιτικής αγωγής.
Πρώτο και κυριότερο αίτημα είναι να
ξεκινήσει η δίκη. Επίσης τόνισε πως
πρέπει να καταδικαστούν όλοι οι φυσικοί αυτουργοί αλλά ταυτόχρονα
και οι ηθικοί αυτουργοί. Παράλληλα,
σημείωσε πως η κυβέρνηση νομιμοποιεί τον ρατσιστικό λόγο στοχοποιώντας τους μετανάστες για το κλείσιμο των σχολείων και των νοσοκομείων, γι’ αυτό χρειάζεται παράλληλος αγώνας τόσο μέσα στο αντιφασιστικό αλλά και στο εργατικό κίνημα. Έκλεισε την ομιλία του κάνοντας
έκκληση σε όλους τους αντιφασί-

στες να είναι παρόντες σε όλα τα
στάδια της δίκης.
Η Μαρία Γκάγκα, μητέρα του μαθητή που μαχαίρωσαν φασίστες στο
Π. Φάληρο τον Γενάρη του 2013, μίλησε για την συγκάλυψη της υπόθεσης από την αστυνομία και για το
πώς εκείνη με άλλους γονείς κατάφεραν να βρουν αποδεικτικά στοιχεία για τον δράστη και πως κατάφεραν να διώξουν τους χρυσαυγίτες
από την γειτονιά. “Ο φόβος νικιέται,
η ντροπή δεν νικιέται”, είπε καταλήγοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια και δίνοντας ραντεβού έξω αλλά
και μέσα στα δικαστήρια στην δίκη
της Χ.Α. Παρέμβαση στην συζήτηση
από την πλευρά της Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α
έκανε ο Νίκος Βούλτσος, ο οποίος
αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχτηκε από φασίστα στο Παγκράτι.
Δόθηκαν 3 φύλλα της εφημερίδας
και 15 ημερολόγια της Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α.

Μελίνα Παπαγεωργίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντιφασιστικη Πορεία στην
Πυλαία πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 4/12 στις 4:00 το απόγευμα, ενάντια στις τρανσφοβικές και ομοφοβικές επιθέσεις
της Χρυσης Αυγής.
Η διαδήλωση καλέστηκε από
τις συλλογικότητες: ACT, ΑΣΑ,
ΕΕΚ, ΚΕΕΡΦΑ, GOOD AS
YOU(TH), SYLVIA RIVERA-THESSALONIKI PRIDE.
Στις 16 Νοέμβρη σε γειτονιά
της Πυλαίας, ξυλοκοπήθηκε άγρια τρανς γυναίκα, από
δύο άντρες που φορούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα με τον μάρτυρα που κατήγγειλε το περαστικό και ο ίδιος δέχτηκε επίθεση όταν προσπάθησε να
την βοηθήσει. Την επόμενη ημέρα ο μάρτυρας απευθύνθηκε σε αστυνομικό τμήμα με σκοπό να καταγραφεί και
να καταγγελθεί το περιστατικό, παρ'όλα αυτά, οι μπάτσοι τον απέτρεψαν από το να κάνει μήνυση κατ' αγνώστων , καθώς όπως του είπαν δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα.
Στη διαδήλωση συγκεντρώθηκαν πάνω από 100 άτομα στο δημαρχείο της Πυλαίας αρχικά όπου στήθηκε μικροφωνική παρέμβαση και διαβάστηκαν κείμενα συλλογικοτήτων ενάντια στις επιθέσεις των νεοναζί. Έπειτα,
πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους
της περιοχής αλλά και σε μικρότερους δρόμους σε γειτονιές της Πυλαίας για περισσότερο από μία ώρα. Φωνάχτηκαν αντιφασιστικά συνθήματα με κεντρικό “ούτε
στην πύλαια, ούτε πουθενά τσακίστε τους φασίστες σε
κάθε γειτονιά”, και άλλα “είμαστε όλοι γκέι, φτωχοί, πακιστανοί, εχθρός μας τα μνημόνια και η Χρυσά Αυγή”,
“ακούστε το καλά φασίστες δολοφόνοι, γκέι, τράνς λεσβίες, δεν είναι μόνοι”, κ.α.
Στην διαδήλωση γράφτηκαν πολλά αντιφασιστικά
συνθήματα, πετάχτηκαν τρικάκια και μοιράστηκαν κείμενα για το περιστατικό αλλά και για τον απεργό πείνας

Ν.Ρωμανό.

Ο Πάνος Κούτρας στην Καλών Τεχνών
Στην κατάληψη του Τμήματος Κινηματογράφου, της
Σχολής Καλών Τεχνών στην Θεσσαλονίκη, που συνεχίζει
για τρίτη βδομάδα την κατάληψη διαρκείας ενάντια στις
διαγραφές φοιτητών και την εκπαιδευτική «αναδιάρθρωση», την Τρίτη 2/12 το μεσημέρι οργανώθηκε συζήτηση
με τον σκηνοθέτη Πάνο Κούτρα. Η συζήτηση έγινε αναφορικά με τη νέα του ταινία «Ξενία» και τις ρατσιστικές
επιθέσεις σε μετανάστες και πρόσφυγες από την πλευρά της κυβέρνησης και τα δεκανίκια τους, τους φασίστες της Χρυσής Αυγής, αλλά και συνολικότερα την σεξουαλικότητα και το φύλο στον κινηματογράφο μέσα
από την καταπίεση που δέχονται από το σύστημα στην
καθημερινότητά τους.
Η συζήτηση άνοιξε συνολικότερα σε σχέση με τις φασιστικές επιθέσεις και την αναγκαιότητα ενός μαζικού
αντιφασιστικού κινήματος που θα απομονώσει κάθε φασιστική απειλή σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Ο Π.
Κούτρας έθεσε το ζήτημα της ιθαγένειας για όλα τα
παιδιά μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα να τοποθετηθεί σαν προτεραιότητα στην ατζέντα του αντιφασιστικού κινήματος
και τόνισε την ανάγκη να συνδεθούν στον αγώνα ενάντια στον φασισμό τα κινήματα LGBTQ.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα, Θεσσαλονίκη.

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Μέρα
δράσης
Μέρα αντιφασιστικής-αντιρατσιστικής δράσης είναι το Σάββατο 13 Δεκέμβρη στο σιντριβάνι του Παγκρατίου, όπου
στις 11πμ καλούν συλλογικότητες της γειτονιάς, ανάμεσά
τους η τοπική επιτροπή της
ΚΕΕΡΦΑ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η
Act Up.
Η κινητοποίηση γίνεται σαν
απάντηση στην επίθεση που
έγινε από φασίστες σε μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ Νίκο
Βούλτσο στη γειτονιά την προηγούμενη βδομάδα, και με πάγιο αίτημα το κλείσιμο των
γραφείων της δολοφονικής
συμμορίας στο Παγκράτι και
την καταδίκη των δολοφόνων
της Χρυσής Αυγής.
“Το προηγούμενο Σάββατο 6
Δεκέμβρη κάναμε εξόρμηση
σαν μια πρώτη απάντηση στην
φασιστική επίθεση” μας λέει η
Ερση Παπαχρυσάνθου από την
τοπική επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ.
“Ενώ μοιράζαμε υλικό από κάποιους περαστικούς πήρα αρνητικά μηνύματα, κάποια στιγμή ένας μου είπε «άει στο διάολο με την Χρυσή Αυγή». Τότε κατάλαβα ότι ακούγοντας
μας να ζητάμε την καταδίκη
της συμμορίας κάποιοι μπερδεύονταν και νόμιζαν ότι ζητάμε να βγουν από την φυλακή οι
φασίστες!
Έχει αλλάξει η στάση του
κόσμου, πιο παλιά ακούγαμε
από κάποιο κόσμο να λέει «τι
θέλετε, εμείς αυτούς ψηφίζουμε», σήμερα αυτό έχει αλλάξει,
κάτι που οφείλεται στην δική
μας δουλειά”.
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Πρόσφυγες

Σίτιση, στέγαση, διαβατήρια...
Μ

ε συνθήματα «με διαβατήρια και όλοι μαζί» και «όλοι
ή κανένας», απάντησαν οι
Σύριοι πρόσφυγες στην απόπειρα
του υπουργείου Εσωτερικών να μετακινήσει 30 από αυτούς από το
Σύνταγμα το πρωί της Τρίτης 9/12.
Την Πέμπτη 11/12 στο Σύνταγμα,
στις 6μμ η Πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους Σύριους Πρόσφυγες καλεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και
στη συνέχεια συνέλευση για τον
προγραμματισμό δράσης.
Το υπουργείο Εσωτερικών προσπάθεί να σπάσει τον αγώνα των
Σύριων προσφύγων στέλνοντάς
τους τελεσίγραφο, μέσω του γενικού γραμματέα, Άγγελου Συρίγου,
πως ο μόνος τρόπος για να πάρουν
τα ταξιδιωτικά έγγραφα που ζητάνε,
είναι να υποβάλλουν αίτηση για
άσυλο. Οι Σύριοι πρόσφυγες απαντούν στην κυβέρνηση με συνέχιση
της απεργίας πείνας και της κατασκήνωσης στο κεντρικότερο σημείο
της Αθήνας, παρά τις άθλιες συνθήκες της βροχής και του κρύου, διεκδικώντας το δικαίωμά στην ελεύθερη μετακίνηση και στην προστασία
που δικαιούνται οι πρόσφυγες πολέμου.
Συγκεκριμένα διεκδικούν προστασία από την ελληνική κυβέρνηση,
που σημαίνει δικαίωμα στην εργασία, οικονομική στήριξη για στέγαση
και σίτιση και ένταξη των παιδιών σε
πρόγραμμα διδασκαλίας. Διεκδικούν επίσης να τους δοθούν διαβα-

τήρια προκειμένου να ταξιδέψουν
σε χώρες της ΕΕ χωρίς να τους γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα όπως
προβλέπει το Δουβλίνο 3. Ωστόσο η
κυβέρνηση δεν τους δίνει ούτε ταξιδιωτικά έγγραφα ούτε προστασία
όπως σίτιση και στέγαση, αλλά προσπαθεί να τους εξαναγκάσει να υποβάλουν αίτηση ασύλου, γεγονός
που δεν τους επιτρέπει να πάνε σε
άλλη χώρα και να ζητήσουν άσυλο.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάλεσε την
αστυνομία να εκκενώσει το Σύνταγμα, για να μην χαλάσουν οι πρόσφυγες την “γιορτινή ατμόσφαιρα”, στη
συνέχεια η ΓΑΔΑ “ανακάλυψε” ότι
υπάρχει πρόβλημα “δημόσιας υγιεινής”, και στη συνέχεια ο γ.γ. του
υπουργείου Εσωτερικών Συρίγος,
έκανε λόγο για “πολιτική υποκίνηση” των Σύριων, από “τους ίδιους
που οργάνωσαν την Υπατία”.

Ένοχη η συγκυβέρνηση
Την περασμένη εβδομάδα ο Αϊμάν
Γκαζάλ, Σύριος γιατρός, άφησε την
τελευταία του πνοή στα σύνορα Ελλάδας–Αλβανίας όταν μετά από 10
μέρες στο Σύνταγμα δεν άντεξε και
αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη
του, προσπαθώντας να περάσει τα
σύνορα μαζί με άλλα 30 άτομα.
Ένας ακόμα πρόσφυγας από τη Συρία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πολλά παιδιά, γυναίκες
και άνδρες έχουν αρρωστήσει βαριά από την παραμονή τους στο
Σύνταγμα.

Σάββατο 6 Δεκέμβρη στο Σύνταγμα.

“ Είναι σκάνδαλο να αντιμετωπίζονται με νομικά τερτίπια και εμπόδια οι πρόσφυγες πολέμου της Συρίας στην διαδρομή φυγής από το
θάνατο. Ένοχη είναι η συγκυβέρνηση μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που χτίζουν την Ευρώπηφρούριο πάνω σε νεκρούς στα σύνορα και πνιγμένους στα νερά της
Μεσογείου. Επιτέλους, δώστε την
αναγνώριση στους πρόσφυγες πολέμου από την Συρία για να επιλέξουν να μείνουν στην Ελλάδα ή να
συνεχίσουν στην Ευρώπη. Δώστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση και σίτιση πριν θρηνήσουμε
και άλλους νεκρούς ”, αναφέρει η

ΚΕΕΡΦΑ.
Απέναντι στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να ρίξει λάσπη στον δίκαιο αγώνα των Σύριων προσφύγων, χρειάζεται το άπλωμα της συμπαράστασης και της αλλήλεγγύης.
Με ψηφίσματα, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, χρειάζεται οι φοιτητικοί
σύλλογοι, τα συνδικάτα, οι αντιρατσιστικές κινήσεις, τα κόμματα και
οι οργανώσεις της αριστεράς, να
στηρίξουν τον αγώνα των Σύριων
προσφύγων, προκηρύσσοντας ταυτόχρονα ένα νέο γύρο απεργιών και
καταλήψεων που θα γκρεμίσει την
κυβέρνηση που παίζει με τις ζωές
ντόπιων και μεταναστών.

...όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης

Σ

ε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταφέρθηκε
ένα μεγάλο κομμάτι των προσφύγων του
πλοίου Baris, οι οποίοι είχαν βρει προσωρινό
κατάλειμμα στο κλειστό γυμναστήριο της Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες όσοι κατάγονταν
από Συρία πήραν κάποια προσωρινά έγγραφα και
άλλοι μεταφέρθηκαν με το ζόρι σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης στην Κόρινθο και την Αμυγδαλέζα.
Αυτό κατήγγειλαν οι 19 Ιρακινοί πρόσφυγες που
φιλοξενούνται προσωρινά στον ξενώνα αστέγων
του Δήμου Πειραιά, σε αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ που τους επισκέφτηκε την Τετάρτη 3/12. Όπως
δήλωσαν, η αστυνομία μετέφερε την περασμένη
Κυριακή 30/11 γύρω στους 150 Ιρακινούς πρόσφυγες δεμένους με χειροπέδες με πλοίο από την
Κρήτη στον Πειραιά. Σε μία μικρή ομάδα από αυτούς έδωσαν χαρτιά για τρεις μήνες για ανθρωπιστικούς λόγους και το μεγαλύτερο κομμάτι (ανάμεσά τους και γυναίκες) το έστειλαν με κλούβες
στο στρατόπεδο της Κορίνθου.
Όσοι πήραν χαρτιά βρέθηκαν από τον Ερυθρό
Σταυρό να περιπλανούνται στο λιμάνι του Πειραιά,
ψάχνοντας στέγη και τροφή και αναζητώντας τρόπο να επικοινωνήσουν με τα αδέρφια και τους συγγενείς τους που μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο.

Μετά από πολλές περιπλανήσεις κατέληξαν στον
ξενώνα του Πειραιά, περιμένοντας πότε θα αφεθούν ελεύθεροι οι δικοί τους που βρίσκονται στο
στρατόπεδο. Δύο μέρες αργότερα 26 ανήλικοι μεταφέρθηκαν με άλλο δρομολόγιο και φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο της Αμυγδαλέζας.

“Τρομοκράτες”
Η κυβέρνηση δήθεν προσέφερε ανθρωπιστική
βοήθεια στους 600 περίπου πρόσφυγες από την
Παλαιστίνη, το Ιράκ, το Ιράν, τη Συρία και το Αφγανιστάν του πλοίου Baris, αλλά στην πραγματικότητα με τη βοήθεια των ΜΜΕ έπαιξε το χαρτί του
ρατσισμού αποκαλώντας τους «τρομοκράτες» και
«υγειονομική βόμβα». Αφού τους στοίβαξε στο
κλειστό γυμναστήριο της Ιεράπετρας φρουρούμενους, τώρα προσπαθεί να τους εξοντώσει φυλακίζοντάς τους στα στρατόπεδα, μετατρέποντας την
προσφυγιά σε έγκλημα.
Ωστόσο η τοπική κοινωνία της Κρήτης έδειξε τα
καλύτερα αντιρατσιστικά αντανακλαστικά. Όπως
διαβάζουμε στο σάιτ της εφημερίδας Νέα Κρήτη
(5/12) οι πρόσφυγες, “Λίγο πριν αρχίσουν να επιβιβάζονται στα λεωφορεία, με τα οποία έφτασαν στο
λιμάνι του Ηρακλείου, αποχαιρέτησαν με συγκίνη-

ση την τοπική κοινωνία”, κρατώντας στα χέρια
τους ευχαριστήρια μηνύματα.
Αντί για προστασία των προσφύγων που προκαλούν οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, η ελληνική κυβέρνηση παίζει
το χαρτί του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, για
να χρεώσει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες τις συνέπειες της πολιτικής της που γεννάει
τη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση. Σπαταλούν δισεκατομμύρια χτίζοντας φράχτες στα
σύνορα, στρατόπεδα συγκέντρωσης, φυλακίζοντας τους αιτούντες άσυλο για 18 μήνες! Φέρνουν
την FRONTEX στις θάλασσες όπου πνίγονται γυναίκες και παιδιά από το Φαρμακονήσι μέχρι τη
Λαμπεντούζα.
Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα όσοι βρίσκονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και να
μπορέσουν να ενωθούν με τις οικογένειές τους.
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να
δοθεί άσυλο με πλήρη δικαιώματα. Στέγαση και
διατροφή για όλους τους πρόσφυγες. Ταξιδιωτικά έγγραφα χωρίς περιορισμούς μετακίνησης
στην ΕΕ.

Κατερίνα Θωίδου

Αποχή
δικηγόρων
Αποχή διαρκείας ξεκίνησαν οι Δικηγόροι την Δευτέρα 8 Νοέμβρη ενάντια στον
νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά και το πανελλαδικό δημοψήφισμα στους
Δικηγορικούς Συλλόγους
που απέδειξε ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι
αντίθετη.
Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος, μέλος της
Εναλλακτικής Παρέμβασης
μας είπε: «Σε αποχή είχαμε
προχωρήσει από τις 25 Νοέμβρη έως τις 5 Δεκέμβρη,
ενώ στις 2-3 Δεκέμβρη έγινε το δημοψήφισμα. Αρχικά
το δημοψήφισμα ήταν μια
προσπάθεια του προέδρου
του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθήνας να αποτρέψει την
κινητοποίηση. Τους γύρισε
όμως μπούμερανγκ. Οι δικηγόροι αποφάσισαν με μεγάλα ποσοστά ότι είναι
ενάντια στον νέο Κώδικα
και ότι προχωρούν σε αποχή διαρκείας. Έπεσε και ο
μύθος που καλλιεργούσαν
τόσα χρόνια τα ΔΣ ότι οι δικηγόροι της Αθήνας δεν
συμφωνούν με την αποχή
διαρκείας ή άλλες μορφές
κινητοποιήσεων σε σχέση
με τους δικηγόρους της
επαρχίας.
Υπήρχαν τα ίδια ποσοστά
συμμετοχής και στην Αθήνα. Από τη δική μας μεριά
καλούσαμε να ψηφίσει ο
κόσμος όχι στον νέο κώδικα
και να υποστηρίξει την αποχή. Η θέση μας όμως είναι
ότι για να οργανωθούμε
χρειαζόμαστε ζωντανές διαδικασίες συνελεύσεων και
όχι κάλπες. Στο δημοψήφισμα κάναμε παρέμβαση,
έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα
2000 υπογραφές για συνέλευση, ενώ την Δευτέρα
8/12 έγινε μια πρώτη προσπάθεια για την συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα».
Σε κείμενο του ο Κώστας
Παπαδάκης, επίσης μέλος
της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων αναφέρει «η
οργή των δικηγόρων μετέτρεψε το δημοψήφισμα σε
μπούμερανγκ
ενάντια
στους νεκροθάφτες των
αγώνων τους». Ολόκληρο
το κείμενο στον παρακάτω
σύνδεσμο www.antarsya.gr
/node/2622.
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εκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν
το περασμένο Σάββατο 6 Δεκέμβρη σε όλη την Ελλάδα.
Σε πάνω από 15 πόλεις έγιναν συγκεντρώσεις και πορείες δημουργώντας ένα τεράστιο ποτάμι οργής
ενάντια στην κυβέρνηση.
Η επέτειος της δολοφονίας του
Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Κορκονέα το 2008 συνδέθηκε φέτος με το κίνημα της νεολαίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
της Παιδείας, το κίνημα αντίστασης
των εργαζομένων ενάντια στον προϋπολογισμό και το νέο μνημόνιο που
ετοιμάζει η κυβέρνηση και με τον
αγώνα του Νίκου Ρωμανού που μέσα από το νοσοκομείο συνεχίζει την
απεργία πείνας τονίζοντας πως θα
πάει μέχρι τη νίκη.
Αν το 2009 η κυβέρνηση Καραμανλή κατέρρευσε κάτω από το βάρος της εργατικής αντίστασης και
το ρόλο που έπαιξε η εξέγερση που
ακολούθησε τη δολοφονία Γρηγορόπουλου, σήμερα η οργή του κόσμου είναι ακόμα μεγαλύτερη, πιο
έμπειρη πολιτικά και μπορεί να οδηγήσει τον ασθμαίνοντα Σαμαρά στον
πάγκο, εκτός παιχνιδιού.
Αυτό έδειξαν οι διαδηλώσεις του
Σαββάτου, που ήρθαν σαν συνέχεια
της γενικής απεργίας που έγινε δέκα μέρες πριν και γέμισε με έμπνευση χιλιάδες εργαζόμενους και νεολαίους που βγήκαν συντονισμένα
στους δρόμους. Κάθε χρόνο στις 6
Δεκέμβρη γίνονται διαδηλώσεις, κυρίως στην Αθήνα, και κυρίως από τη
νεολαία. Όμως φέτος αυτή η επέτειος ξαναπήρε κάποια από τα χαρακτηριστικά του 2008, καθώς σε όλες
τις διαδηλώσεις που έγιναν, τα αντικυβερνητικά συνθήματα βρίσκονταν
στο κέντρο.
Στην Αθήνα, ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς στα Προπύλαια και η
διαδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 2
το μεσημέρι. Χιλιάδες βάδισαν οργανωμένα μέχρι το Σύνταγμα, ενώθηκαν με τους Σύριους πρόσφυγες και
κατέληξαν στην Ομόνοια. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι με τα πανό τους μέσα
από αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Δεκαπέντε φοιτητικοί σύλλογοι
σχημάτισαν μεγάλα μπλοκ διαδηλωτών με κεντρικά συνθήματα “Η αλληλεγγύη το όπλο του λαού, νίκη στον
αγώνα του Νίκου Ρωμανού”, και “Εμπρός λαέ στο δρόμο των αγώνων,
κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων”,
ενώ μέσα από συνθήματα και πλακάτ
οι φοιτητές απαιτούσαν να φύγουν
τα ΜΑΤ από τις σχολές.
Συμμετείχαν οι καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών με το πανό
τους που έγραφε: “είμαστε καθαρίστριες μα πάνω απ’ όλα μάνες”. Η
Βαγγελιώ Αλεξάκη μας δήλωσε πως
η κυβέρνηση πρέπει να δώσει στο
Νίκο Ρωμανό την άδεια που δικαιούται. “Θέλουν να λέγονται έννομοι, είναι όμως οι μεγαλύτεροι παράνομοι
και γι’ αυτό χρειάζεται να φύγουν

Νεολαία

Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων

τώρα. Ο Ρωμανός έχει όλα τα δίκια
του κόσμου και πρέπει να δικαιωθεί”.
Μεγάλο ήταν το μπλοκ των εκπαιδευτικών που διαδήλωσαν με το κοινό πανό των συλλόγων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έγραφε “No Pasaran” (δεν
θα περάσει).
Ακολούθησαν τα μπλοκ της αριστεράς. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή με δυο μεγάλα πανό που συσπείρωσαν εκατοντάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες. “Η αστυνομία δολοφονεί, εδώ και τώρα να
αφοπλιστεί”, “Δεν υπάρχει δρόμος
κοινοβουλευτικός, ο δρόμος του Δεκέμβρη επαναστατικός”, “Ανυπακοή
απεργία διαρκή” ήταν τα συνθήματα
που κυριάρχησαν.
Μαζί διαδήλωσαν και οι μαθητές
Anticapitalista, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και στη
διαδήλωση, με τα συνθήματά τους,
προσπάθησαν να συνδέσουν τη μάχη ενάντια στο Νέο Λύκειο με τον

αγώνα των εργαζομένων ενάντια
στη λιτότητα, τις απολύσεις και την
ίδια την κυβέρνηση. Παρουσία είχε
και ο “Ανυπότακτος Μαθητής” με δικό του μπλόκ. Το πανό του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος με το
σύνθημα: “ο δρόμος του Δεκέμβρη
αντικαπιταλιστικός” συνέδεε την
εξέγερση του 2008 με τη μάχη ενάντια στο ίδιο το σύστημα. Εκεί διαδήλωσαν και μετανάστες με τις σημαίες της ΚΕΕΡΦΑ.
Στη συνέχεια το ΕΕΚ, το Δίκτυο
για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, η ΟΚΔΕ, το μπλοκ των Αγωνιστικών κινήσεων, η Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συμμαχία και το μπλοκ
της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
Διαδηλώσεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα παρά την έντονη καταστολή της αστυνομίας.
“Στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν έξι
χιλιάδες διαδηλωτές όπως μετέδωσε
και η ΕΡΤ3”, μας μεταφέρει η Φύλλια
Πολίτη. “Με πανό διαδήλωσαν οι

φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Εργατική Αλληλεγγύη,
η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΚΔΕ και αναρχοσυνδικαλιστικές οργανώσεις.

Επίθεση
Όταν κατευθυνόμασταν στο
Υπουργείο μέσω της Τσιμισκή, η
αστυνομία εξαπέλυσε μια εντελώς
απρόκλητη επίθεση με χημικά και
ξύλο διαλύοντας τα μπροστινά
μπλοκ και προχωρώντας σε συλλήψεις διαδηλωτών. Δεν κατάφεραν
όμως ούτε έτσι να διαλύσουν την
πορεία η οποία συνεχίστηκε και έληξε έξω από το Εργατικό Κέντρο, στο
οποίο γίνεται κατάληψη σε ένδειξη
αλληλεγγύης στο Νίκο Ρωμανό. Από
τη μεριά μας κατά τη διάρκεια της
διαδήλωσης μοιράζαμε υλικό για το
μονοήμερο του Μαρξισμού που οργανώνουμε στις 13 του μήνα στην
πόλη”.
“Πάνω από χίλιοι διαδήλωσαν και
στην Πάτρα με τους φοιτητικούς

Συνεχίζουν οι καθαρίστριες
Συνεχίζουν την κινητοποίησή τους οι Καθαρίστριες
του Υπουργείου Οικονομικών που παραμένουν για περίπου 220 μέρες στο Κέντρο Αγώνα στην οδό Καραγιώργη Σερβίας. Η απόφασή τους πάρθηκε σε συνέλευση που έγινε την Κυριακή 7/12, ενώ στη συνέχεια
συμμετείχαν στο συλλαλητήριο ενάντια στον προϋπολογισμό.
Συνεχίζουν τον αγώνα τους για να επαναπροσληφθούν
παρά την τελική δημοσίευση των πινάκων του ΑΣΕΠ που
στην ουσία οδηγεί σε οριστική απόλυση 190 από τις Καθαρίστριες αφού δεν τους δόθηκε ούτε καν η δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου.
Η εκδίκαση της Έφεσης για την απόφαση να τεθούν
σε διαθεσιμότητα θυμίζουμε ότι έχει οριστεί για τις 25
Φλεβάρη του 2015. Η Ομοσπονδία των Εργαζόμενων
στις Εφορίες και το Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΕΔΟΥ) σε ανακοίνωσή της τονίζει «ότι πρέπει να ακυρωθούν οι οριστικές απολύσεις των καθαριστριών».
H Δήμητρα Μανώλη μίλησε στην Εργατική Αλληλεγγύη κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου ενάντια στον

Οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες στην διαδήλωση 6/12

προϋπολογισμό έξω από τη Βουλή: «Σήμερα είμαστε
εδώ μαζί με άλλους εργαζόμενους να διαδηλώσουμε
για τον προϋπολογισμό. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν
μπορούν πλέον να μας κυβερνάνε. Εμείς αυτές τις μέρες μάθαμε ότι λήγει η διαθεσιμότητα των καθαριστριών, ότι οδηγούμαστε τον επόμενο μήνα σε απολύσεις. Είχαμε σήμερα Γενική Συνέλευση, αποφασίσαμε
ότι συνεχίζουμε τον αγώνα πολύ πιο δυναμικά. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε μπροστά τους και ελπίζουμε ότι
στο τέλος εμείς θα είμαστε οι νικητές»

συλλόγους να έχουν το μεγαλύτερο
μπλοκ. Δικό τους πανό και δυναμική
παρουσία είχαν οι μαθητές Anticapitalista αλλά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, μας
είπε η Ράνια Κούτσικου, φοιτήτρια
στην Επιστήμη Υλικών. “Όταν η πορεία κατευθυνόταν προς την πλατεία Αγ. Γεωργίου η αστυνομία ξεκίνησε να ρίχνει ξύλο, δακρυγόνα και
κρότου λάμψης μέσα στα μπλοκ και
ομάδα αντρών της ασφάλειας άρχισε να κάνει συλλήψεις. Ούτε εδώ
όμως κατάφεραν να διαλύσουν την
πορεία. Όλη η Πάτρα είναι στο
πλευρό του Ρωμανού. Μέχρι και ο
δήμαρχος, Πελετίδης, απαγόρευσε
στην αστυνομία να προβεί σε έφοδο
στο παράρτημα για να διώξει τις
συλλογικότητες που κάνουν την κατάληψη.”
“Πάνω από 2.000 διαδηλώσαμε
στο Ηράκλειο”, μας είπε ο Μύρωνας
Μαρκάκης. “Υπήρχαν δυο ξεχωριστές συγκεντρώσεις που ενώθηκαν
σε μια πορεία που διέσχισε όλη την
πόλη. Με πρωτεργάτες τους φοιτητές, η διαδήλωση συνέχισε με μεγάλο παλμό και συνθήματα και κατάφερε να διώξει την αστυνομία από
την πορεία”.
Μαζική πορεία έγινε και στη Λάρισα. Την εικόνα μας μετέφερε ο Πέτρος Θεοδοσιάδης. “Πάνω από χίλιοι
αγωνιστές και αγωνίστριες συμμετείχαν σε μια απ’ τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων.
Εργαζόμενοι, μαθητές, φοιτητές,
άνεργοι, μαζί με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ (μ-λ) και μεγάλη παρουσία του αντιεξουσιαστικού χώρου. Η αστυνομία επιτέθηκε στην
πορεία ρίχνοντας δακρυγόνα, χωρίς
να καταφέρει όμως να τη διαλύσει”.
Και στο Βόλο διαδήλωσαν χίλια
περίπου άτομα περνώντας μέσα από
τους δρόμους της πόλης. Στα Γιάννενα, η πρωτοβουλία φοιτητώντριών Ιωαννίνων διαδήλωσε μαζί με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τις Αγωνιστικές κινήσεις και καθηγητές της τοπικής
ΕΛΜΕ σε μια μαζική πορεία παρά
την καταρρακτώδη βροχή.
Στη Μυτιλήνη, διαδήλωσαν 1.500
άτομα σε μια πρωτοφανή σε μέγεθος για τα δεδομένα του νησιού, πορεία.
“Στην Καλαμάτα διαδήλωσε πολύς
κόσμος”, λέει στην Εργατική Αλληλεγγύη η Χριστίνα Λαδά, δασκάλα. “Η
διαδήλωση θύμισε την απεργιακή πορεία στις 27 Νοέμβρη, έχοντας αυτή
τη φορά μεγαλύτερη συμμετοχή από
τη νεολαία. Τα ΜΑΤ λίγο πριν ρίξουν
δακρυγόνα, για πρώτη φορά στην Καλαμάτα, φυλούσαν τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής δείχνοντας για άλλη
μια φορά την κάλυψη της κυβέρνησης στους νεοναζί. Η μαζική συμμετοχή όμως διασφάλισε την πορεία”.

Έλλη Πανταζοπούλου
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Νεολαία

Συμπαράσταση
στο Νίκο Ρωμανό
μέχρι τη νίκη

Έ

κλεισε ήδη τον ένα μήνα απεργίας πείνας ο Νίκος Ρωμανός. Ο κατάλογος των ψηφισμάτων
συμπαράστασης μεγαλώνει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, σε μια πρωτοφανή σύμπλευση όλων
των κομματιών της αριστεράς και των εργατικών σωματείων, ενώ οι κινητοποιήσεις είναι σχεδόν καθημερινές
σε δεκάδες σημεία.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η ΑΔΕΔΥ, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, το
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, η ΕΙΝΑΠ, τα σωματεία
μεγάλων νοσοκομείων, η ΟΛΜΕ, διδασκαλικοί σύλλογοι, διοικητικοί πανεπιστημίων και δεκάδες άλλες εργατικές και πολιτικές συλλογικότητες στέκονται στο πλευρό του Ρωμανού. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται, οργάνωσαν κινητοποίηση
την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη στο προαύλιο και στη συνέχεια παρέδωσαν στον ίδιο τις αποφάσεις τους, σύμφωνα με τις οποίες δεν πρόκειται να προβούν σε αναγκαστική σίτισή του, σεβόμενοι τις επιλογές και τον αγώνα του. Οι διοικητικοί υπάλληλοι και ο σύλλογος εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Αθήνας στο οποίο πέρασε με εξετάσεις προχώρησαν σε στάση εργασίας στις 8
Δεκέμβρη.
Όλο αυτό το διάστημα, και κυρίως όσο περνούν οι
μέρες και η κατάσταση της υγείας του γίνεται όλο και
πιο κρίσιμη, το ερώτημα μέχρι που θα το τραβήξει η κυβέρνηση, είναι ανοιχτό. Θα υποχωρήσει; Θα τον αφήσει
να πεθάνει; Όλες οι δηλώσεις των κυβερνητικών, που
κάθε 2-3 μέρες δηλώνουν πως βρήκαν τη λύση, είναι
ψεύτικες.

Ψεύτικες λύσεις
Οι λύσεις που προτείνουν δεν απαντούν στο αίτημα
του Νίκου για πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις η μία μετά την άλλη απορρίπτουν το
αίτημα. Επιστράτευσαν την πρόταση για ηλεκτρονική
παρακολούθηση της σχολής, πήραν όμως απάντηση
από τον ίδιο τον πρόεδρο του τμήματος ΣΔΟ του ΤΕΙ
ότι υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια όπου η παρουσία του φοιτητή είναι απαραίτητη. Πρότειναν την τηλεδιάσκεψη, και μπορούν να προτείνουν ακόμα δεκάδες
τερτίπια προκειμένου να μη δώσουν αυτό που ζητά ο
ίδιος.
Για την κυβέρνηση η απεργία πείνας του Ρωμανού είναι ένας βραχνάς. Γιατί μέσα από την επιμονή του ίδιου
να πάει μέχρι τη νίκη, βλέπουν την επιμονή ολόκληρου
του εργατικού κινήματος απέναντι στις επιθέσεις τους
τόσα χρόνια. Και η αλληλεγγύη που ξεδιπλώνεται τους
φέρνει στο νου αυτά που έρχονται. Την ίδια τους την
κατάρρευση κάτω από την πίεση των αγώνων, που καταφέρνουν να ενώνονται στο να υπερασπιστούν τα δικαιώματα του Νίκου και του κάθε Νίκου.
Είναι μια κυβέρνηση ανάλγητη που όσο μένει στην
εξουσία σπέρνει μόνο την απόγνωση και την καταστολή. Είναι μια κυβέρνηση που γνωρίζει πολύ καλά πως οι
μέρες της είναι μετρημένες και καθώς το μόνο όπλο
που της έχει απομείνει είναι η πυγμή (γιατί τη συναίνεση την έχει απωλέσει προ πολλού), παίζει το χαρτί του
“νόμου και τάξης” προσπαθώντας να κάνει μια τελευταία επίδειξη δύναμης.
Ξέρουμε κι εμείς όμως σε ποια κατάσταση βρίσκονται
και χρειάζεται τις επόμενες μέρες να τους σπρώξουμε
προς το γκρεμό. Το Νίκο δεν θα τους αφήσουμε να τον
πάρουν μαζί τους σε αυτό το ταξίδι χωρίς επιστροφή.

Ε.Π.

Να συνεχίσουμε
τις καταλήψεις
Τ

ο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην
Πάτρα, συνεχίζει να βρίσκεται σε
κατάληψη έχοντας κλείσει ήδη τις 6
βδομάδες. “Με τον καινούριο προϋπολογισμό σκοπεύουν να κλείσουν μια σειρά
από σχολές, ανάμεσα σε αυτές και τη δικιά μας”, μας λέει η Βάσω Δάκα. “Στην
πραγματικότητα για την Παιδεία οργανώνουν μηδενικό προϋπολογισμό, αν δεις
πόσες σχολές υπολειτουργούν ήδη, χωρίς να έχουν πάρει λεφτά εδώ και καιρό.
Εμείς γι’αυτό το λόγο ξεκινήσαμε την
κατάληψη. Όχι μόνο για τα πρακτικά θέματα της σχολής μας. Από την αρχή ήμασταν ξεκάθαροι πως για τα προβλήματα
του τμήματος φταίει η συνολικότερη κατάσταση. Αν δεν έχεις διδάσκοντες γιατί
το πανεπιστήμιο δεν κάνει προσλήψεις,
πώς θα έχεις επαρκές όριο μαθημάτων
και θα λειτουργεί η σχολή;
Από αυτή την άποψη αποφασίσαμε να
κάνουμε μια κατάληψη πολιτική, που να
συνδέει όσα συμβαίνουν στην κοινωνία
και στα πανεπιστήμια. Απαιτούμε προσλήψεις, ρήξη με το ευρώ, την ευρωπαϊκή
ένωση και το ΝΑΤΟ, απαιτούμε άσυλο και
στέγη σε όλους τους πρόσφυγες, να δωθούν οι άδειες στους πολιτικούς κρατούμενους. Συνεχίσαμε και αυτή τη βδομάδα
βάζοντας στο κέντρο της συζήτησης την
απεργία πείνας του Νίκου Ρωμανού. Συμμετείχαμε μαζικά στη διαδήλωση στις 6
Δεκέμβρη. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε
την κατάληψη γιατί θεωρήσαμε ότι έτσι
έπρεπε να υποδεχτούμε τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε την περασμένη Κυριακή.
Θέλουμε να συνεχίσουμε, μέχρι να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και τις πολιτικές
που διαλύουν τα πανεπιστήμια. Ξέρουμε
όμως ότι δε θα το πετύχουμε μόνοι μας.

27/11 Οι φοιτητές της ΑΣΚΤ στη Γενική Απεργία

Χρειάζεται να βγουν και οι υπόλοιπες
σχολές σε καταλήψεις για να δώσουμε
μαζί τη μάχη και να νικήσουμε”.
Σε κατάληψη βρίσκεται και το τμήμα
Επιστήμης Υλικών στην Πάτρα, ενώ μέσα
στη βδομάδα οργανώνονται συνελεύσεις
στην πλειοψηφία των σχολών του Πανεπιστημίου.

Σύγκρουση
Σε κατάληψη προχώρησε και η Καλών
Τεχνών Αθήνας την περασμένη βδομάδα.
Την εικόνα μας έδωσε η Ευγενία Ποντικού. “Η συνέλευση που αποφάσισε τη
διήμερη κατάληψη της σχολής είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Συζητήσαμε για το
νέο νόμο και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κατάληψη καθώς μέσα από τη
συζήτηση βγήκε το συμπέρασμα πως
χρειάζεται σύγκρουση με τα σχέδιά τους.
Συζητήσαμε επίσης για τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα των ημερών, όπως είναι οι
Σύριοι πρόσφυγες στο Σύνταγμα που ζη-

τούν άσυλο και στέγη. Πήραμε μάλιστα
την πρωτοβουλία σαν Σύλλογος να πάμε
και να φτιάξουμε πανό μαζί τους, γιατί τα
πανό που υπήρχαν πριν ξεθώριασαν με τη
βροχή. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία
στην οποία ανταποκρίθηκαν αρκετοί φοιτητές. Συμμετείχαμε στη διαδήλωση στις
6 Δεκέμβρη, αλλά και στην κινητοποίηση
των συνδικάτων έξω από τη Βουλή την
επόμενη μέρα, ενάντια στην ψήφιση του
νέου προϋπολογισμού. Στις 10 του μήνα
προχωράμε σε νέα συνέλευση για να δούμε πως θα συνεχίσουμε. Παράλληλα, το
σχήμα μας ΑρΚΑΣ (ΕΑΑΚ) θα βάλει πρόταση να γίνει εκδήλωση του Συλλόγου με
θέμα το σεξισμό και την ομοφοβία καθώς
πιστεύουμε πως χρειάζεται να συζητιούνται ζητήματα όπως οι διακρίσεις μέσα στη
νεολαία”.
Το τμήμα Τουρκικών Σπουδών του ΕΚΠΑ συνεχίζει την κατάληψη που ξεκίνησε
την περασμένη βδομάδα, οργανώνοντας
δράσεις και εκδηλώσεις.

Η ώρα της κλιμάκωσης

Τ

ο κεντρικό αίτημα που διαπερνά τα πλαίσια απόφασης
των συνελεύσεων των πανεπιστημίων, όλο το τελευταίο
διάστημα που ξεδιπλώνεται η κόντρα της νεολαίας με
τον Λοβέρδο, είναι το μπλοκάρισμα της ιδιωτικοποίησης της
Παιδείας. Η συζήτηση μέσα στη νεολαία, όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και τους μαθητές, συνδέει την επίθεση στα πανεπιστήμια και το Νέο Λύκειο με τη συνολικότερη επίθεση της κυβέρνησης στις δουλειές, τους μισθούς και τις συντάξεις προς
όφελος των τραπεζιτών.
Το κίνημα της νεολαίας συνδέθηκε με την εργατική αντίσταση στους δρόμους τη μέρα της γενικής απεργίας στις 27 Νοέμβρη. Συνδέθηκε με όλο τον κόσμο στις τεράστιες διαδηλώσεις στις 6 Δεκέμβρη και την επόμενη μέρα στις συγκεντρώσεις ενάντια στον προϋπολογισμό, που έγιναν στο Σύνταγμα
και αλλού. Και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσει.
Η κυβέρνηση αυτή τη βδομάδα παραδέχεται ανοιχτά την ήττα
της, όσο κι αν προσπαθεί να παρουσιάσει την επίσπευση εκλογής προέδρου της δημοκρατίας σαν μια κίνηση προς τη στα-

θεροποίηση.
Η κρίση τους όμως δεν τους έκανε να σταματήσουν τις επιθέσεις. Ούτε στο επίπεδο της χρηματοδότησης της Παιδείας,
ούτε στο επίπεδο της καταστολής, όπως δείχνουν οι εικόνες
από τις επιθέσεις στις διαδηλώσεις στις 6 Δεκέμβρη. Ίσα ίσα
λίγο πριν το τέλος προσπαθούν να εφαρμόσουν όσες περισσότερες δεσμεύσεις προς την τρόϊκα μπορούν. Σε λίγες μέρες
λήγει η διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων στα 8 κεντρικά ΑΕΙ, στέλνοντας 440 εργαζόμενους στην απόλυση. Οι διοικητικοί του ΕΚΠΑ οργανώνουν συνέλευση στις 10 Δεκέμβρη
στην Πρυτανεία και 48ωρη απεργία την επόμενη βδομάδα σε
συντονισμό με όλους τους εργαζόμενους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Αν μέσα στο φοιτητικό κίνημα κυριαρχήσει η άποψη της αναμονής των εξελίξεων και όχι η ενεργή στήριξη στους διοικητικούς και η συνέχιση των καταλήψεων, τα πράγματα θα γείρουν προς τη μεριά των κυβερνητικών. Τώρα είναι η ώρα της
κλιμάκωσης της νεολαιίστικης αντίστασης. Χρειάζεται με αφετηρία τις συνελεύσεις αυτής της βδομάδας να βγουν ξανά
συντονισμένες καταλήψεις διαρκείας.
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
Μ

ε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την Κυριακή 7/12
τις ώρες ψήφισης του
προϋπολογισμού, ολοκληρώθηκε το σαββατοκύριακο της οργής στην Αθήνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12

ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ
ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

φωτό: alterthess

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12

φωτό: Λεωνίδας Γεωργίου

φωτό: Χανιώτικα Νέα

ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

φωτό: alterthess

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

φωτό: Γιώργος Μανουσάκης

ΑΘΗΝΑ

Παρά τη βροχή χιλιάδες συγκεντρώθηκαν με την ατμόσφαιρα
να είναι σαφώς επηρεασμένη
από τις διαδηλώσεις της προηγούμενης μέρας. Χαρακτηριστική η σύνδεση των διαφορετικών
μετώπων μεταξύ τους. Οι Σύριοι
πρόσφυγες που διεκδικούν τα
δικαιώματά τους, εκατοντάδες
νεολαίοι, αλληλέγγυοι στον αγώνα του Ν.Ρωμανού, εργάτες κι
εργάτριες που δίνουν τη μάχη
όλο το προηγούμενο διάστημα
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης.
“Στην τελευταία συνέλευση
της σχολής μας αποφασίσαμε
διήμερη κατάληψη” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη, η
Ελίζα Κρικώνη από το φοιτητικό
σύλλογο της Καλών Τεχνών.
“Θέλουμε δημόσια και δωρεάν
παιδεία για όλους. Ταυτόχρονα
όμως είμαστε και οι μελλοντικοί
εργάτες κι εργάτριες και γι' αυτό
αποφασίσαμε εκτός από τις διαδηλώσεις στις 6/12, να δώσουμε
το παρών στο πλευρό των εργαζομένων στις 7/12. Παλεύουμε
μαζί με την εργατική τάξη και τη
θέλουμε μαζί μας και στις δικές
μας κινητοποιήσεις. Πρέπει να
συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τους αγώνες. Να προχωρήσουμε σε καταλήψεις διαρκείας
στα πανεπιστήμια και τους εργατικούς χώρους”.
Με διαδήλωση από το άγαλμα
του Κολοκοτρώνη στη Σταδίου,
έφτασαν στο Σύνταγμα τα μπλοκ
του Συντονισμού Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, του Συντονιστικού των Νοσοκομείων, του σωματείου της
Ιντρακόμ, της ΕΡΤ, του φοιτητικού συλλόγου της Καλών Τεχνών, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Λίγο αργότερα
στο Σύνταγμα κατέφθασαν τα
μπλόκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλων
οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, οι καθαρίστριες του υπ.Οικονομικών και οι
σχολικοί φύλακες, τα μπλοκ του
αντιεξουσιαστικού χώρου, του
ΣΥΡΙΖΑ και η διαδήλωση του ΠΑΜΕ, που έμεινε στην κάτω μεριά
της πλατείας Συντάγματος.
“Πρώτα απ'όλα, εκ μέρους του
Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, θέ-
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ΟΡΓΗΣ
λω να εκφράσω τη στήριξή μας
στον αγώνα του Ν.Ρωμανού, ο
οποίος παλεύει για τα αυτονόητα
δικαιώματα, τα δικά του κι όλων
των φυλακισμένων. Για ανθρώπινες συνθήκες κράτησης, για
μόρφωση που είναι δικαίωμα για
κάθε άνθρωπο” είπε στη συγκέντρωση, ο Βασίλης Συλαιδής, μέλος του ΔΣ του σωματείου της
Ιντρακόμ.
“Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει
αυτόν τον προϋπολογισμό - καταστροφή για την κοινωνία, τους
εργαζόμενους και το κοινωνικό
κράτος. Εμείς λέμε όχι. Αυτά τα
μέτρα που δοκιμάζουν να περάσουν τις επόμενες ημέρες, θα
ανατραπούν με τον αγώνα των
εργαζομένων. Η κοινωνία δεν
μπορεί να συνεχίσει να ζει κάτω
από αυτό το ζυγό της καταστροφής και του ολέθρου. Οι αγώνες
που όλο το τελευταίο διάστημα
δίνουν μια σειρά από κλάδοι εργαζομένων, είναι το μήνυμα που
πρέπει να περάσει σε όλους μας
και να κλιμακώσουμε.

Απεργιακή
κλιμάκωση
Όπως είχαμε τη γενική απεργία στις 27/11, την τεράστια κινητοποίηση στις 17 Νοέμβρη και
τις μεγάλες διαδηλώσεις στις
6/12, στην έκτη επέτειο της δολοφονίας του Α.Γρηγορόπουλου,
θα πρέπει να συνεχίσουμε με
απεργιακή κλιμάκωση και τις
επόμενες ημέρες. Καλούμε τα
συνδικάτα, τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ,
τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα σωματεία, να πάρουν απόφαση για νέα πανεργατική απεργία”.
Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και
δημ.σύμβουλος Αθήνας με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου:
“Είμαστε έξω από τη Βουλή
για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι έχουν
φτάσει στο τέλος τους. Αυτές τις
μέρες παζαρεύουν ένα νέο μνημόνιο στις πλάτες μας κι εμείς
τους λέμε ότι δεν θα περάσει.
Και δεν θα τους επιτρέψουμε να
παίζουν τα βρώμικα παιχνίδια
τους πάνω στη ζωή του Νίκου
Ρωμανού και των Σύριων προσφύγων. Να καταλάβουν καλά
ότι οι δρόμοι της Αθήνας ανήκουν στους εργαζόμενους, στη
νεολαία, στους μετανάστες. Σε
όλο τον κόσμο που βρίσκεται
απέναντί τους.

Δεν θα φύγουν αν δεν τους
διώξουμε. Κι αυτό σημαίνει κλιμάκωση των απεργιών μας. Θέλουμε να καλέσουμε τα εργατικά
συνδικάτα να κλιμακώσουν εδώ
και τώρα την απεργιακή δράση.
Να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Καμιά συμφωνία πίσω
από την πλάτη μας δεν επιτρέπουμε. Τριήμερη γενική απεργία
από τα συνδικάτα τώρα. Θα είναι
μια πολιτική πράξη που θα δίνει
τη δυνατότητα στον κάθε εργαζόμενο να δείξει τη θέλησή του
απέναντι στους Σαμαροβενιζέλους. Οι καθαρίστριες το λένε
πολύ απλά: “να μπουν αυτές στα
υπουργεία και να βγουν οι
υπουργοί στην ανεργία”. Η συνταγή είναι απλή. Αν η κυβέρνηση
και οι καπιταλιστές δεν μπορούν,
να μας δώσουν τα κλειδιά και να
φύγουν. Όπως το καταφέρνουν
οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Έχουμε τη δύναμη να το επιβάλλουμε.
Με κλιμάκωση τώρα, με απεργίες διαρκείας και καταλήψεις”
τόνισε ο σ. Κωνσταντίνου, ενώ λίγο αργότερα εκπρόσωπος των
Σύριων προσφύγων διαβεβαίωνε
για την απόφασή τους να παλέψουν μέχρι τη νίκη:
“Εμείς οι πρόσφυγες στην πλατεία Συντάγματος, ζητάμε τα δικαιώματά μας. Αμέσως και χωρίς
καμιά αναβολή. Ανάμεσά μας είναι
γυναίκες και παιδιά που κοιμούνται στο κρύο και τη βροχή. Δεν
φύγαμε από τον πόλεμο για να
πεθάνουμε εδώ. Σας βεβαιώνω ότι
δεν θα φύγουμε από την πλατεία
αν δεν κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Ευχαριστούμε όλους
και όλες για την υποστήριξη”.
Οι κινητοποιήσεις ενάντια στον
προϋπολογισμό δεν περιορίστηκαν στην Αθήνα. Συλλαλητήριο
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου,
ύστερα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου. Στο συλλαλητήριο
συμμετείχαν μια σειρά κλάδοι
εργαζομένων, αλλά κι εργατικά
κέντρα από άλλες πόλεις όπως
αυτό της Κοζάνης. Ακολούθησε
πορεία στους δρόμους της πόλης. “Μεγάλη ήταν η συζήτηση
για την συνέχεια του αγώνα από
την επόμενη ημέρα, προκειμένου
να στριμώξουμε κι άλλο, την ήδη
στριμωγμένη κυβέρνηση” μας
μετέφερε η Φύλλια Πολίτη. Επιτυχημένη ήταν η συγκέντρωση
και η διαδήλωση στο Ηράκλειο
της Κρήτης, με τη συμμετοχή
διαδηλωτών κι από το Ρέθυμνο.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πανεργατική απεργία
όχι αναμονή
Χωρίς απόφαση για νέα απεργιακή κινητοποίηση κατέληξε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΑΔΕΔΥ, την Τρίτη 9/12. Η τριτοβάθμια συνδικαλιστική
ομοσπονδία περιορίστηκε στην επαναδιατύπωση της
απόφασης του γενικού συμβουλίου για πραγματοποίηση 48ωρης απεργίας, όταν και αν η κυβέρνηση ανακοινώσει νέα μέτρα. Σε σύσκεψη ομοσπονδιών και διαθέσιμων καλεί την Πέμπτη στις 12μες, στα γραφεία της.
Από την μεριά των Παρεμβάσεων στην ΑΔΕΔΥ και μετά από σύσκεψη με τη συμμετοχή δεκάδων μελών της,
την προηγούμενη ημέρα, προτάθηκε η κατεύθυνση για
γενικές συνελεύσεις σε όλους τους εργατικούς χώρους αυτή τη βδομάδα, προκήρυξη 48ωρης απεργίας
στις 16 και 17 Δεκέμβρη και νέο γύρο γενικών συνελεύσεων για κλιμάκωση του αγώνα αμέσως μετά. Παρά
την άρνηση της συνδικαλιστικής ηγεσίας για απεργιακή
κλιμάκωση, με πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προγραμματίζεται
σύσκεψη, την Δευτέρα 15/12, για το συντονισμό και την
οργάνωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Θα προηγηθεί συνάντηση του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισί-

Διαδήλωση για την Υγεία, Δυτική Αθήνα, 4/12

ματα και τις Διαθεσιμότητες, την Πέμπτη 11/12, στις
6μμ στο ΕΚΑ, για να συζητηθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες δράσης, με βάση τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.
“Δεν είναι ώρα για να αναστείλουμε τους αγώνες, είναι ώρα να κλιμακώσουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις για να εξασφαλίσουμε ότι θα στείλουμε τη συγκυβέρνηση στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας” αναφέρει
σε ανακοίνωσή της και το αντικαπιταλιστικό δίκτυο των
υγειονομικών, Νυστέρι. “Τώρα χρειάζεται από την μεριά των συνδικάτων και ιδιαίτερα της ΑΔΕΔΥ να υλοποιήσει την πρόταση για 48ωρη απεργία μην περιμένοντας
το πότε θα έρθουν να ψηφιστούνε τα μέτρα και το μνημόνιο, ούτε ελπίζοντας στους βουλευτές και στην επιλογή που θα κάνουνε στις ψηφοφορίες” συνεχίζει.

Η Δυτική Αθήνα διαδηλώνει για την Υγεία

Μ

ε διαδήλωση από το Περιστέρι στο Αιγάλεω την Πέμπτη 4/12, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία της Δυτικής Αθήνας.
“Οι εργαζόμενοι από τα 6 νοσοκομεία της Δυτικής Αττικής μαζευτήκαμε και διαδηλώσαμε για το δικαίωμα της πολύπαθης γειτονιάς
μας στη δημόσια Υγεία. Η κατάσταση έχει φτάσει πια στα όρια της
υγειονομικής καταστροφής. Πολίτες κι εργαζόμενοι πρέπει επί τέλους να βάλουμε ένα τέρμα και να
τους ανατρέψουμε” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη, ο Ηρακλής
Γκότσης, αντιπρόεδρος σωματείου
εργαζομένων ΨΝΑ Δαφνί.
“Η σημερινή κινητοποίηση ήταν
αρκετά καλή. Ήταν ένα επόμενο βήμα μετά την πανεργατική απεργία,
όχι το πρώτο, καθώς έχουμε κάνει
μια σειρά κινητοποιήσεις. Σε συντονισμό με τα άλλα σωματεία και τους
τοπικούς φορείς θα κάνουμε κι άλλες τέτοιες κινητοποιήσεις” συνέχισε η Ελευθερία Μαστρογιάννη, αντιπρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Αττικού Νοσοκομείου.
Εκτός των εργαζομένων από το
Αττικό, το Θριάσιο, το ΨΝΑ, το
Δρομοκαΐτιο, το Θεραπευτήριο
Χρόνιων Παθήσεων και το Εθνικό
Κέντρο Αποκατάστασης, που συνδιοργάνωσαν την κινητοποίηση,
στη διαδήλωση βάδισαν δημοτικές
κινήσεις των γύρω περιοχών, όπως
η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου και
η Ανυπόταχτη Πετρούπολη, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, ο Συντονισμός Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες αλλά και σωματεία εργαζομέ-

νων όπως των εργαζομένων της
ΕΡΤ και των διοικητικών στο ΤΕΙ της
Αθήνας.
“Ο αγώνας της ΕΡΤ ενάντια στο
“μαύρο” δεν είναι μόνο για το “μαύρο” στην ενημέρωση, αλλά και για
το “μαύρο” στην Υγεία, την Παιδεία
και γενικότερα στα κοινωνικά δικαιώματα. Η διαδήλωση που οργάνωσαν τα νοσοκομεία της Δυτικής
Αττικής, θεωρούμε ότι είναι ο φυσικός μας χώρος γι'αυτό και βρεθήκαμε εδώ, όπως κάνουμε πάντα σε
όλες τις εργατικές κινητοποιήσεις”
μας είπε ο Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος στο Ertopen.

Βουγιουκλάκειο
Μετά το τέλος της διαδήλωσης
συνδικαλιστές από την ιδιωτική
Υγεία, μαζί με συνδικαλιστές του Αττικού νοσοκομείου, εργαζόμενους
της ΕΡΤ, και το Συντονισμό Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κλινική Βουγι-

ουκλάκειο, με αφορμή την πρόσφατη απόλυση εργαζόμενης.
“Ο αγώνας μας με τους συναδέλφους στα δημόσια νοσοκομεία είναι
κοινός” τόνισε ο Κώστας Πολύδωρος, από το ΔΣ του σωματείου προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών και Διαγνωστικών Κέντρων. “Προβλήματα
υπάρχουν και στην ιδιωτική Υγεία
με την απλήρωτη εργασία και τις
ανεξέλεγκτες απολύσεις. Στο Βουγιουκλάκειο έχει γίνει απόλυση εργαζόμενης συνδικαλίστριας, που είχε πρωτοστατήσει στην απεργία
διαρκείας του 2013 και με την
οποία οι εργαζόμενοι κέρδισαν δεδουλευμένα. Πρόκειται για στοχευμένη εκδικητική επίθεση ενάντια
στο πρωτοπόρο κομμάτι που αγωνίζεται και διεκδικούμε να παρθεί πίσω”. Τη Δευτέρα ακολούθησε νέα
παράσταση διαμαρτυρίας στην κλινική και στην οποία ορίστηκε συνάντηση με τη διοίκηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/12.

“Ξ

αφνικά μια μέρα, την περασμένη βδομάδα, με πήραν τηλέφωνο
να περάσω από το λογιστήριο. Επειδή λέει έχουν πολύ κόσμο
στην κουζίνα πρέπει να φύγω από τη δουλειά. Μου είπαν να υπογράψω την απόλυσή μου και να πάρω την αποζημίωση κι αρνήθηκα. Τελικά μου τη στείλανε με δικαστικό κλητήρα. Καλύτερα έτσι, να βγάλει
κι αυτός ένα μεροκάματο.
Η απόλυση αυτή είναι καθαρά εκδικητική. Το 2013 ήμασταν για
δυόμιση μήνες σε απεργία εδώ, έξω από την κλινική και με θεωρούσαν από τις πρωτεργάτριες της απεργίας. Στην Ελλάδα τελικά, το να
διεκδικείς τα δεδουλευμένα σου, είναι επιλήψημο. Τα αφεντικά μας
νομίζουν ότι δουλεύουμε από χόμπι. Το ότι ο άντρας μου έχει πεθάνει κι έχω δύο παιδιά άνεργα δε τους λέει τίποτα. Αλλά έτσι είναι. Αυτοί θα κάνουν το δικό τους κι εμείς το δικό μας. Θα απαντήσουμε
όπως χρειάζεται”.

Ελένη Κουκουλάτρα, απολυμένη από την κλινική Βουγιουκλάκειο

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1151, 10 Δεκέμβρη 2014
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Σαμαράς παρέα με τον Βενιζέλο έσχιζαν εδώ και μήνες το μνημόνιο –για να
του προσθέσουν τελικά σαράντα εφτά
νέες σελίδες, όσο το περίφημο μέηλ που
έστειλε ο Χαρδούβελης στη Τρόικα στις 29
Νοέμβρη. Τα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση, που έχει το θράσος να παριστάνει
ότι αντιστέκεται στις «πιέσεις των δανειστών»,
συνιστούν στην πραγματικότητα ένα νέο μνημόνιο, το ίδιο και ακόμα χειρότερο από τα
προηγούμενα.
Όλο αυτό το «δράμα» με την Τρόικα που έρχεται και τελικά δεν έρχεται, με τις τηλεδιασκέψεις που θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, είναι
ο απόλυτος εξευτελισμός της κυβέρνησης των
Σαμαροβενιζέλων. «Σταδιακά και σταθερά επιτυγχάνονται όλοι οι μεγάλοι στόχοι, με σοβαρότητα και με πίστη» έλεγε στα μέσα Σεπτέμβρη ο
Σαμαράς, όταν συναντιόταν με τον Πορτογάλο
πρωθυπουργό. «Καταφέραμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, να βγούμε με επιτυχία στις
αγορές, να σταματήσουμε την άνοδο του χρέους και να μπούμε στην ανάκαμψη. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι στη χώρα μας έχει αρχίσει και μειώνεται και ότι η ανάκαμψη θα φανεί
στη χρονιά που περνάμε», συμπλήρωνε. «Δεν
υπάρχει θέμα τρίτου δανείου, τρίτου Μνημονίου, εμείς θέλουμε να φύγουμε από τις έννοιες
αυτές και από την έννοια της τρόικας», συμπλήρωνε το ίδιο διάστημα ο Βενιζέλος.
Τα ψέματα πήγαιναν σύννεφο δηλαδή. Καταρχήν, το δημόσιο χρέος, παρόλο που μπορεί να μειωνόταν ανεπαίσθητα σε απόλυτους
αριθμούς, κάθε άλλο παρά «βιώσιμο» και «διαχειρίσιμο» έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι παρά
το «κούρεμα» του PSI το 2012 που έγινε για να
σωθούν οι τραπεζίτες, και όλες τις «επιτυχίες»
της κυβέρνησης, το χρέος εξακολουθεί να μην
είναι «βιώσιμο».
Η επίσημη πρόβλεψη για το 2015 είναι ότι
θα φτάσει τα 317 δις ευρώ, από τα 318 για το
2014. Γι’ αυτή τη συγκλονιστική μείωση πανηγύριζε η κυβέρνηση… Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό, έτσι κι αλλιώς. Ως ποσοστό του
ΑΕΠ το χρέος θα «πέσει» στο 171,5% το 2015
πάλι σύμφωνα με τα μαγειρέματα του προϋπολογισμού. Το 2010, όταν η κυβέρνηση του ΓΑΠ
υπέγραφε το πρώτο μνημόνιο, το χρέος ήταν
περίπου το 149% του ΑΕΠ.

Ψέματα
Υποτίθεται, πάλι σύμφωνα με τη συμφωνία
του 2012, ότι μόλις η κυβέρνηση πετύχαινε το
«πρωτογενές πλεόνασμα» θα μπορούσε να
«βγει στις αγορές» και ταυτόχρονα θα ξεκινούσε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την
«απομείωση» του χρέους. Πάλι ψέματα. Πίσω
από τις φανφάρες για την «ανάπτυξη που άρχισε», η πραγματικότητα ήταν ότι η κυβέρνηση
είχε ανάγκη να δανειστεί, οι «αγορές» ζητήσανε 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.
Ένα μήνα πριν η Καθημερινή, η μνημονιακή
ναυαρχίδα του Αλαφούζου που κατακεραυνώνει τη «λαϊκίστικη» Αριστερά, ομολογούσε γιατί
« οι σημαίες της εξόδου από το μηνημόνιο
ήταν από νάυλον»:
«Η απλή αλληλουχία των γεγονότων έδειχνε
ότι την Ελλάδα δεν την εμπιστεύονται οι αγορές. (α) Βγήκαμε δοκιμαστικά στις αγορές τον
Απρίλιο, σε περίοδο άκρατης διεθνούς ευφορίας και στροφής των κεφαλαίων σε υποτιμη-

Ο φαύλος κύκλος των Μνημονίων

“Σημαίες από νάυλον”
και κανιβαλικά μέτρα

Ακόμα και η Καθημερινή λέει ότι η σημαία που χαιρετάει ο Σαμαράς είναι από νάϋλον.

μένες αγορές, και πήραμε 3 δισ. για 5ετία με
επιτόκιο 4,95% - τριπλάσιο της Πορτογαλίας.
(β) Ζητήσαμε από τις αγορές, τον Ιούλιο, 3 δισ.
για 3ετία, αλλά μας πρόσφεραν μόνο τα μισά.
(γ) Στη δευτερογενή αγορά, ποτέ δεν σημειώθηκε αισθητή ζήτηση για τα ομόλογά μας,
ισχυρή ένδειξη πως, παρότι το 85% του χρέους μας κατέχουν δημόσιοι φορείς του εξωτερικού (δηλαδή, τελεί εκτός διαπραγμάτευσης),
οι αγορές έβλεπαν κινδύνους στην Ελλάδα.
(δ) Τα επιτόκια του 10ετούς ομολόγου, από
4,95% τον Απρίλιο και 5,47% στις αρχές Σεπτεμβρίου, πήραν ανοδική πορεία μετά τις κυβερνητικές διακηρύξεις στη ΔΕΘ και, από τη
διεθνή αναστάτωση στα μέσα Οκτωβρίου, ξέφυγαν στην (απαγορευτική για δανεισμό...) περιοχή του 8%.
Οι σημαίες της εξόδου από Μνημόνια ήταν
από νάιλον. Και, τελικά, υπεστάλησαν στο Eurogroup. Η νέα συμφωνία έχει δύο σημαντικά
στοιχεία: α) Πιο ακριβό δανεισμό (β) Πιο αυστηρό έλεγχο».
Ο Σαμαράς έλπιζε ότι θα πλασάρει την «πιστωτική γραμμή» ως τέλος του μνημονίου,
κρύβοντας κάτω από το χαλί τα μέτρα διαιώνισης της λιτότητας και περικοπών που θα τη
συνόδευε. Τώρα, είναι αναγκασμένοι να καταπιούν την παράταση του μνημονίου για έξι ή
δεκαπέντε μήνες. Το λογαριασμό θέλουν να
τον φορτώσουν πάλι σε μας.
Καταρχήν βάζοντας ξανά μπροστά όλες τις
«μεταρρυθμίσεις» που έχουν νομοθετήσει στα
προηγούμενα μνημόνια και «μεσοπρόθεσμα»
και έχουν σκαλώσει από την εργατική αντίσταση. Το γενικευμένο ξεπούλημα της δημόσιας
περιουσίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις («απελευθέρωση» το λένε) στους τομείς των μεταφορών –
βλέπε αεροδρόμια, λιμάνια- και ενέργειας –
βλέπε ΔΕΗ, έχει περίοπτη θέση στο μέηλ του
Χαρδούβελη.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση υπόσχεται στην
τρόικα και στην άρχουσα τάξη ότι θα προχωρήσει σε μια γενικευμένη επίθεση στις συντάξεις και τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.
Αυτό το ονοματίζουν «αναγκαία μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού».
Οι συντάξεις θα παγώσουν στα επίπεδα του
2015 για τα δυο επόμενα χρόνια. «Η εξοικονόμηση υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ
για το 2016 και σε 140 εκατομμύρια ευρώ για
το 2017» αναφέρει συγκεκριμένα. Και μετά έρχονται οι κυβερνητικοί βουλευτές να μας πούνε «είδατε; Δεν κάνουμε κάθετες μειώσεις σε
μισθούς και συντάξεις»… Να ‘μαστε και ευχαριστημένοι δηλαδή.

Χέρι στα επιδόματα
Ο Σαμαράς και ο Χαρδούβελης υπόσχονται
ότι θα βάλουν χέρι και στα οικογενειακά επιδόματα που παίρνουν οι συνταξιούχοι. Πάλι σύμφωνα με το κείμενο που έχει διαρρεύσει, οι περίπου 665.000 δικαιούχοι παίρνουν συνολικά
κοντά στα 463 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο πελώριο κατά κεφαλή ποσό των 38
ευρώ. Θα κάνουμε διασταυρώσεις και κόντρα
διασταυρώσεις, δεσμεύεται η κυβέρνηση, για
να εντοπίσουμε αυτούς που δεν δικαιούνται
επιδόματα. Βέβαια η κυβέρνηση δεν περιμένει
τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων: προβλέπει ετήσιο όφελος 5%-8% του συνολικού
ποσού δηλαδή 23 με 37 εκατομμύρια ευρώ.
Για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1975
και έχουν περισσότερα από 15 χρόνια ασφάλισης, αλλά λιγότερα από 20, οι παροχές θα
συνδεθούν με τις εισφορές τους. Αυτό σημαίνει καθόλου σύνταξη ή σύνταξη ακόμα μικρότερη από των σημερινών χαμηλοσυνταξιούχων. Γενικότερα, πρόκειται για την επικύρωση
της λογικής των ιδιωτικών ασφαλιστικών εται-

ρειών - όσα βάζεις, τόσα παίρνεις.
Αυξάνονται τα ελάχιστα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από
4.500 σε 6.000, ενώ για τους νεοεισερχόμενους στο ασφαλιστικό σύστημα που γεννήθηκαν μετά την 1/1/1975 αυξάνονται σταδιακά.
Αυτό το μέτρο θα στερήσει την κουτσουρεμένη κατώτατη σύνταξη από δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπους.
Επίσης, το νέο μνημόνιο που σπρώχνει η κυβέρνηση προβλέπει την σταδιακή κατάργηση
των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
(πριν από το 62ο ή το 67ο έτος ηλικίας), με καταληκτική ημερομηνία την 1/1/2019. Γι’ αυτούς
που θα συνταξιοδοτούνταν το 2019, προτείνεται αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 2 έτη, ενώ
γι’ αυτούς που θα συνταξιοδοτούνταν το 2020,
προτείνεται αύξηση κατά 4 έτη. Όπως αναφέρεται, το μέτρο αφορά τα λεγόμενα ευγενή
ταμεία, μητέρες ανηλίκων και βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Με άλλα λόγια, αυτοί που «κουρέψανε» τα
αποθεματικά των Ταμείων το 2012 –χωρίς
«ανακεφαλαιοποίηση»- οδηγώντας τα ένα βήμα πιο κοντά στην κατάρρευση, έρχονται τώρα
και λένε ότι είναι απαραίτητο να μπουν στη
λαιμητόμο οι συντάξεις και τα όρια συνταξιοδότησης όλων μας.
Δίπλα στις επιθέσεις στο ασφαλιστικό και τις
ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να προσθέσουμε τα
άλλα μνημονιακά μέτρα του προϋπολογισμού
του 2015. Μπορεί για παράδειγμα η κυβέρνηση να μας λέει να μείνουμε ευχαριστημένοι
γιατί «παγώνει» αντί να μειώνει τους μισθούς
και συντάξεις, όμως η αλήθεια είναι ότι ακόμα
και αν η κυβέρνηση δεν τα παίρνει κατευθείαν
από τη μισθοδοσία, είναι γιατί τα παίρνει από
τη φορολογία.
Ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση φόρων 1.4 δις ευρώ. Τα 484 εκατομμύρια ευρώ θα είναι από την αύξηση των άμεσων
φόρων (21.880 δις ευρώ το 2015 από 21.396
φέτος) και κατά κύριο λόγο στον αυξημένο κατά 6,3% φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι κ.ά.) σε αντίθεση με το αντίστοιχο μειωμένο κατά 2,4% φόρο των νομικών προσώπων (εταιρίες κλπ).
Τα υπόλοιπα 925 εκατ. θα είναι από την αύξηση των έμμεσων φόρων (25.153 δις το 2015
από 24.228 δις το 2014) με ταυτόχρονη μονιμοποίηση χαρατσιών όπως η “εισφορά αλληλεγγύης” κλπ. Η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία στο 13%, που τόσο δημοσιότητα πήρε
στα ΜΜΕ, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου στο νέο κύμα φοροληστείας που θα πλήξει τους εργαζόμενους –οι ξενοδόχοι έχουν
τρόπους να μετακυλήσουν το κόστος.
Όσο πιο γρήγορα το «πεζοδρόμιο» -οι απεργίες και οι διαδηλώσεις, ανατρέψουν αυτή την
κυβέρνηση τόσο το καλύτερο. Η μεγάλη επιτυχία της πανεργατικής απεργίας της 27 Νοέμβρη
έδειξε ότι η εργατική τάξη δεν είναι μόνο πιο
αγανακτισμένη, αλλά και πιο αποφασισμένη.

Λέανδρος Μπόλαρης

Έ

τος ανάκαμψης, σταθερότητας και
εξόδου από τα μνημόνια θα είναι,
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που
κατέθεσε η κυβέρνηση του Σαμαρά και υπερψήφισε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η Βουλή,
το 2015. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μεγάλος οικονομολόγος για να τα προβλέψει όλα
αυτά: αρκεί να είναι μεγάλος ψεύτης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση
παρουσιάζει τον προϋπολογισμό της νέας
χρονιάς με ανάλογες τυμπανοκρουσίες: μέσα
στα τέσσερα χρόνια των μνημονίων δεν
υπάρχει σχεδόν ούτε ένας προϋπολογισμός
που να μην είχε προβλέψει μια γρήγορη επιστροφή της οικονομίας στην ομαλότητα.
Όλοι διαψεύστηκαν οικτρά. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει για τα ίδια τα μνημόνια και τις δικές τους “προβλέψεις”.

Η μακρόσυρτη κρίση
του καπιταλισμού

Από μνημόνιο σε μνημόνιο
Η Ελλάδα προσέφυγε στον μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Απρίλη
του 2010. “Το όπλο στο τραπέζι είναι γεμάτο”
δήλωνε εκείνη την εποχή στις εφημερίδες ο
Γιώργος Παπανδρέου (ήταν πρωθυπουργός),
“και οι κερδοσκόποι το ξέρουν”. Ο προϋπολογισμός που κατάθεσε λίγους μήνες αργότερα
στη Βουλή ο τότε υπουργός Οικονομικών (και
τώρα υπόδικος για το σκάνδαλο της Λίστας
Λαγκάρντ) Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προέβλεπε μια ήπια ύφεση (3%) το 2011 και επιστροφή στην ομαλότητα από την αμέσως ερχόμενη χρονιά. Το 2012 θα ήταν κιόλας χρονιά ανάκαμψης: το ΑΕΠ θα αυξανόταν ονομαστικά κατά 1.5%, ενώ θα απογειωνόταν κυριολεκτικά μέσα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Το 2015, σύμφωνα με τις προβλέψεις
εκείνες, η ελληνική οικονομία θα γνώριζε άνθηση 4.4%.
Ποια ήταν τα πραγματικά αποτελέσματα;
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 8.9% το 2011, 6.6% το
2012 και 3.9% το 2013. Συγκεντρωτικά αντί
να απογειωθεί μέσα στα τέσσερα αυτά χρόνια των μνημονίων, έχασε σχεδόν το 1/4 του
ΑΕΠ της -μια πρωτοφανής πτώση για αναπτυγμένη χώρα σε ειρηνική περίοδο.
Όσο για το “γεμάτο όπλο”, οι κερδοσκόποι
αντί να το βάλουν στα πόδια έστησαν κυριολεκτικά χορό γύρω από το ελληνικό χρέος.
Τα λεφτά της Τρόικας κατέληξαν κατευθείαν
στις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες, για
την αποπληρωμή των ομολόγων που στο μεταξύ είχαν ωριμάσει και τα διεθνή “hedge
fund” που στο μεταξύ είχαν “ποντάρει” στο
ελληνικό χρέος.
Το καλοκαίρι του 2011, η Ελλάδα είχε επιστρέψει ξανά στο σημείο μηδέν. Τον Ιούνη
του 2011 η κυβέρνηση κατέθεσε ένα συμπληρωματικό πακέτο μέτρων, το “Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-14”, ο Παπακωνσταντίνου ξηλώθηκε
από το υπουργείο Οικονομικών και τη θέση
του πήρε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αλλά και
πάλι τα μέτρα αποδείχτηκαν “ανεπαρκή”. Τον
Οκτώβρη του 2011, κυβέρνηση και Τρόικα
συμφώνησαν το δεύτερο μνημόνιο -που θα
συνοδευόταν από ένα νέο δάνειο και ένα “συναινετικό” κούρεμα των ομολόγων που βρίσκονταν σε ιδιωτικά χέρια- το περιβόητο PSI.
Το δεύτερο μνημόνιο ψηφίστηκε τελικά
από τη Βουλή τον Φλεβάρη του 2012 από την
κυβέρνηση Παπαδήμου (η κυβέρνηση του

Τα διδάγματα από την κρίση δεν τα έμαθαν ούτε ο Παπανδρέου ούτε ο Σαμαράς.

Παπανδρέου είχε πέσει από τις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στα νέα μέτρα τον Οκτώβρη του 2011). Το PSI προχώρησε. Και το ίδιο
και οι τυμπανοκρουσίες: διαγράψαμε 100 δισεκατομμύρια από το χρέος, μειώσαμε δραστικά το βάρος της εξυπηρέτησης, το χρέος
είναι πλέον βιώσιμο. Τα διαγράμματα της
Τρόικας και της κυβέρνησης προέβλεπαν μια
γρήγορη αποκλιμάκωση: μέχρι το 2020 το
χρέος θα είχε πέσει κάτω από το 120% του
ΑΕΠ.
Περιττό να το θυμίσει κανείς, οι προβλέψεις τους όλες έπεσαν και πάλι έξω. Αντί να
μειωθεί το χρέος τινάχτηκε στα ουράνια. Και
παρά το δεύτερο “κούρεμα” που ακολούθησε
λίγους μήνες αργότερα με τη μορφή της επαναγοράς ομολόγων στις (χαμηλές) τιμές της
αγοράς, το χρέος βρίσκεται σήμερα λίγο μόνο κάτω από το 180% του ΑΕΠ. Με απλά λόγια, εξακολουθεί να είναι μη βιώσιμο.

Από κινδυνολογία σε κινδυνολογία
Οι ψεύτικες αυτές προβλέψεις συνοδεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια με μια ατέλειωτη κινδυνολογία απέναντι σε κάθε πρόταση που
έθετε σε αμφισβήτηση τον “μονόδρομο” της
λιτότητας και των μνημονίων. Οι εφημερίδες
και τα κανάλια παρουσίαζαν με μελανά χρώματα τις συνέπειες που θα είχε μια τυχόν
στάση πληρωμών και μια έξοδος από το Ευρώ: η οικονομία θα συρρικνωνόταν με γρήγορους ρυθμούς, τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα
κατέρρεαν και δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν συντάξεις, οι τράπεζες θα χρεοκοπούσαν και ο κόσμος θα έχανε τις καταθέσεις
του, το δημόσιο θα αποκλειόταν από τις
“αγορές” για τουλάχιστον μια δεκαετία, ενώ η
χώρα θα βυθιζόταν στο κρύο και το σκοτάδι
αφού δεν θα είχαμε συνάλλαγμα ούτε καν για
πετρέλαιο θέρμανσης. “Δραχμαγεδών” όπως

έγραφαν οι τίτλοι των φιλομνημονιακών εφημερίδων.
Η Ελλάδα δεν κήρυξε στάση πληρωμών.
Ούτε βγήκαμε από το Ευρώ. Η εγκυρότητα
αυτής της κινδυνολογίας δεν μπορεί να μετρηθεί. Η σύγκριση, όμως, ανάμεσα στις
“προβλέψεις” τους και τα πραγματικά αποτελέσματα των μνημονίων μπορεί να μετρηθεί και βγάζει μάτια: η καταστροφή που προέβλεπαν σε περίπτωση που η Ελλάδα διέγραφε μονομερώς το χρέος και έφευγε από την
Ευρωζώνη ωχριά μπροστά στην καταστροφή
που τελικά έφεραν τα μνημόνια.
Η Ελλάδα των μνημονίων εξακολουθεί να
είναι αποκλεισμένη από τις “αγορές”: στη
Βουλή ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος αναφέρθηκαν ξανά και ξανά στην “επιτυχημένη” έξοδο
στις αγορές της περασμένης άνοιξης. Αυτό,
όμως, που ξέχασαν να πουν ήταν ότι η έξοδος αυτή ήταν εφ' άπαξ. Η δεύτερη απόπειρα
της κυβέρνησης να εκδώσει νέα ομόλογα τον
περασμένο Ιούλη στέφθηκε από απόλυτη
αποτυχία: από τα 3 δις που είχε βάλει σαν
στόχο κατάφερε να συγκεντρώσει, μετά βίας,
μόνο τα μισά. Σήμερα τα σπρεντ των ελληνικών 10ετών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά ξεπερνούν σταθερά το 7%.
Οι εισαγωγές καυσίμων δεν σταμάτησαν
στην Ελλάδα των μνημονίων. Αλλά ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έπαψε, πρακτικά, να έχει πρόσβαση όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά ακόμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των
εφημερίδων τουλάχιστον 350.000 νοικοκυριά
έχουν σήμερα κομμένο ρεύμα λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Όσο για το πετρέλαιο, οι
ίδιες οι μελέτες του ΙΟΒΕ (του ιδρύματος που
μας κληρονόμησε τον Στουρνάρα πρώτα σαν
υπουργό Οικονομικών και τώρα σαν Διοικητή

της Τράπεζας της Ελλάδας) καταγράφουν
μια κατακόρυφη πτώση στις εισαγωγές, λόγω
κύρια της αδυναμίας των καταναλωτών να τα
αγοράσουν. “Ο όγκος των πωλήσεων”, γράφει, “μειώθηκε συνολικά (στην περίοδο 20082013) κατά 38% με το μεγαλύτερο μέρος της
μείωσης να αφορά στα προϊόντα που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά (βενζίνες,πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης)...”
Τα συνταξιοδοτικά μπορεί τυπικά να μην
χρεοκόπησαν. Όμως ήταν τα μεγαλύτερα θύματα του PSI. Η Τρόικα κάλυψε, με το παραπάνω, τις μαύρες τρύπες που άφησε πίσω
του το “κούρεμα” στο τραπεζικό σύστημα, με
μια “προίκα” 50 δισεκατομμυρίων (τα 40 τα
έχουν ήδη εκταμιεύσει). Όχι όμως και τα ταμεία. Τώρα το νέο μνημόνιο που θέλει να επιβάλλει η Τρόικα προβλέπει και νέες αυξήσεις
στα όρια συνταξιοδότησης και νέες περικοπές στις συντάξεις.
Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης σε
αυτή την καταστροφή που έχει σπείρει; Η
αναθεώρηση, προς τα κάτω, των “προβλέψεών” της για το τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε
ακολουθήσει την πολιτική της. “Λέει η αντιπολίτευση ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 25%
μέσα στα χρόνια του μνημονίου. Θα είχε πέσει 75% κάτω χωρίς τα μνημόνια”, έλεγε, χωρίς ίχνος ντροπής, στην “Ανατροπή” του Πρετεντέρη το βράδυ της Δευτέρας ο Βενιζέλος.
Και φυσικά να τάζει νέους λαγούς με πετραχήλια αν συνεχιστεί η πολιτική της. “Φάγαμε
τον γάιδαρο, έμεινε ο ουρά του μόνο, η άκρη
της που έχει και τρίχες. Να μην πετάξουμε τις
θυσίες του ελληνικού λαού...”

Η ουρά;
Πρόκειται για ένα ακόμα προκλητικό ψέμα.
Στο βάθος του νέου προϋπολογισμού και του
νέου μνημονίου που φέρνει η Τρόικα δεν βρίσκεται το φως της ανάκαμψης αλλά το πυκνό
σκοτάδι της αιώνιας λιτότητας και της ατέρμονης κρίσης.
Έξι χρόνια μετά την κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς η παγκόσμια οικονομία δεν
έχει καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση της. Ο
πλανήτης ολόκληρος είναι αντιμέτωπος με
μια μακρόσυρτη στασιμότητα. Και η Ευρώπη
κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν ατελείωτο κατήφορο αποπληθωρισμού. Η επιμονή στο Ευρώ, την εξυπηρέτηση του χρέους και τους
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς θα φέρνει, με μαθηματική ακρίβεια, το ένα μνημόνιο
μετά το άλλο.
Αυτή την καταστροφική πορεία δεν θα σταματήσει απλά με μια αλλαγή κυβέρνησης
στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται είναι μια
συνολική ρήξη με το ίδιο το σύστημα. Και αυτό μόνο ένα δυνατό εργατικό κίνημα, που θα
στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, μπορεί να
το φέρει σε πέρας.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“Jimmy’s Hall”
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πτά χρόνια μετά τη βράβευση της ταινίας-έπος για τον Ιρλανδικό εμφύλιο,
Κεν Λόουτς και Πολ Λάβερτι επιστρέφουν στον τόπο του «Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι».
Με τη νέα τους ταινία που βρίσκεται ήδη
στις αιθουσες, ο Κεν Λόουτς και ο μόνιμος σεναριογράφος του, Πολ Λάβερτι, ξαναπιάνουν
το νήμα του Ιρλανδικού ζητήματος από μια
διαφορετική οπτική: Την αληθινή ιστορία του
Τζίμμι Γκράλτον από το Έφφερνα του Λάιτριμ.
Ο Τζίμμι προερχόταν από αγροτική οικογένεια μιας φτωχής περιοχής στη Δυτική Ιρλανδία, είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ το 1909,
επέστρεψε και πολέμησε στον πόλεμο της
ανεξαρτησίας και στον εμφύλιο που ξέσπασε
στη συνέχεια. Φυσικά με τις δυνάμεις των Ρεπουμπλικάνων – του κομματιού που ήθελε
πλήρη ρήξη και ανεξαρτησία από τη Βρετανία,
σε αντιπαράθεση με την «προσωρινή κυβέρνηση» που συμβιβάστηκε με τους αποικιοκράτες
με αντάλλαγμα ένα κουτσό Ιρλανδικό κράτος.
Ο Τζίμμι δεν ήταν απλά μαχητής, είχε οργανωθεί στο κομμουνιστικό κίνημα και πρέσβευε τις
πιο επαναστατικές απόψεις όχι μόνο για την
εθνική απελευθέρωση της Ιρλανδίας αλλά για
όλη την κοινωνία. Λόγω της δράσης του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, για
να επιστρέψει το 1932, με την πρόθεση να ζήσει μια ζωή αγρότη δίπλα στην ηλικιωμένη μητέρα του.
Όμως τα γεγονότα δεν τον αφήνουν ν’αγιάσει. Οι παλιοί του συναγωνιστές τον παροτρύ-

νουν να ξανανοίξει την αίθουσα «Πιρς-Κόνολι»,
ένα χώρο που είχε χτίσει παλιότερα στη γη του
για να στεγάσει κοινωφελείς δραστηριότητες
βασισμένες στην αλληλοβοήθεια των μελών
της φτωχικής κοινότητας. Μπορεί να περιλάμβανε εκπαιδευτικά μαθήματα, μουσική και χορό, όμως στην πραγματικότητα, ο χώρος ΠιρςΚόνολι (το ονόμασε προς τιμήν των δυο μεγάλων ηγετών του Ιρλανδικού αριστερού κινήματος) ήταν πεδίο συνεύρεσης και πολιτικής ζύμωσης των κατοίκων της κοινότητας που
ασφυκτιούσαν κάτω από τη φτώχεια, τον ηθικίστικο έλεγχο της καθολικής εκκλησίας και της
χωροφυλακής (Γκαρνταϊ) που περιπολούσε για
λογαριασμό της δεξιάς κυβέρνησης Ντε Βαλέρα. Κάτω από τους ήχους της μουσικής του
Πολ Ρόμπσον και της Μπέσι Σμιθ, ο Τζίμμι οργάνωνε τα μέλη και τη δράση της ομάδας του
«Οργάνωση των Επαναστατών Εργατών -IRG»
(πρόδρομος του Κ.Κ. Ιρλανδίας).
Όπως ήταν επόμενο αυτό ξεσήκωσε όλη τη

συντήρηση της περιοχής,
γαιοκτήμονες, «νοικοκυραίους» και αστυνομία, με επικεφαλής τον πάστορα της
τοπικής εκκλησίας. Όταν η
προσπάθεια πολέμου μέσω
αφορισμών και εκβιασμών
δεν απέδωσε, κατέφυγαν
στην ανοιχτή καταστολή. Η
αίθουσα κάηκε με εμπρησμό
των τραμπούκων του κατεστημένου και ο Τζίμμι απελάθηκε στις ΗΠΑ, με χρήση ενός μοναδικού
νόμου που τον έδιωχνε με βάση το ότι είχε και
την υπηκοότητα των ΗΠΑ (είναι ο μοναδικός
Ιρλανδός που απελάθηκε ποτέ λόγω αυτού
του νόμου...). Ο Τζίμμι πέθανε στη Νέα Υόρκη,
ενεργό μέλος του Κ.Κ.ΗΠΑ χωρίς να μπορέσει
να επιστρέψει ποτέ στην Ιρλανδία. Όμως άφησε το πολιτικό του στίγμα και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού.

Χρυσή επιλογή
Ήταν χρυσή η επιλογή του Κεν Λόουτς και
των συνεργατών του να μας θυμίσουν αυτή
την ξεχωριστή ιστορία του κινήματος. Σε αντίθεση με τη μέθοδο που χρησιμοποιούν συνήθως (διαλέγουν ένα θέμα και χτίζουν ένα σενάριο γύρω από αυτό), εδώ είχαν την κεντρική
ιστορία και τους συγκεκριμένους χαρακτήρες.
Πώς όμως ήταν αυτοί στη ζωή τους; Εδώ
τους βοήθησε ολόκληρη η κοινότητα του Έφφερνα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσμα-

Έργα εμπνευσμένα από το εργατικό κίνημα
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υναμική επίθεση για να απαντήσει η τάξη μας στα πολιτιστικά υποπροϊόντα της καπιταλιστικής σαβούρας, επιχειρεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα ο κινηματογράφος Αλκυονίδα, που άνοιξε
και πάλι, μετά από πολύ καιρό.
Τόσο σε επίπεδο θεματικών επιλογών, όσο και στο επίπεδο της συγκεκριμένης απεύθυνσης.
Προβάλλονται ταινίες που έχουν
σαν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας τους, το εργατικό κίνημα, όπως
ο Λούης Τίκας, το «Αλάτι της γης», η
ιστορία των Βιομηχανικών Εργατών
του Κόσμου ή "Wobblies", δημιουργίες που αναφέρονται στο δράμα
και την καταπίεση λαών (στις 25 Δεκέμβρη σε πρώτη προβολή BEKAS –
τα ορφανά, από το δράμα των Κούρδων), αφιερώματα στον Παλαιστινιακό κινηματογράφο, κλπ
Και ετοιμάζονται για το επόμενο
χρονικό διάστημα, πολύπλευρες εκδηλώσεις, που σημαίνει ταυτόχρονα
με τις προβολές, εκθέσεις φωτογραφίας, βιβλιοπαρουσιάσεις και νέες
εκδόσεις με κέντρο το εργατικό κίνημα, μουσικά αφιερώματα (το Γενάρη για το εργατικό τραγούδι), αλλά έρχονται σε λίγο καιρό και πρωτότυπες παραγωγές όπως αντικαπι-

ταλιστικά κινούμενα σχέδια, που είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσουν και
θα δώσουν κίνητρο σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να οργανώσουν ειδικές εκδηλώσεις.
Για το λόγο αυτό γίνεται άνοιγμα
σε συνδικάτα και μαζικούς φορείς,
ώστε να θεσπιστεί ειδικό εργατικό
εισιτήριο σε προσιτές τιμές στην περίοδο της κρίσης, με την επίδειξη
της κάρτας μέλους σωματείου, αλλά
και η δυνατότητα καθιέρωσης ειδικών προβολών – αφιερωμάτων, με
κινηματογραφικές εκδηλώσεις σωματείων σε συγκεκριμένες ημέρες.
Και για τα δύο επιλογές απαιτείται η
προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ
των διοικήσεων των συνδικάτων και
των υπευθύνων της Αλκυονίδας.
Όπως και για την αγορά εισιτηρίων
διαρκείας για τις πιο εύρωστες από
οικονομική άποψη, συνδικαλιστικές

Η νέα ταινία του Κεν Λόουτς

οργανώσεις, με σκοπό να χορηγηθούν σε απολυμένους, συνταξιούχους, κλπ.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκδηλώσεων – προβολών με στόχο να
ενισχυθούν σκοποί συνδικάτων (πχ
έξοδα δικών, απεργιακά ταμεία, κλπ).
Ταυτόχρονα γίνεται κάλεσμα σε
δημιουργούς (πολιτιστικούς συλλόγους, ντοκυμαντερίστες, θεατρικές
ομάδες), που ασφυκτιούσαν μη μπορώντας να διακινήσουν - προβάλλουν τα έργα τους, να απευθυνθούν
για να τα παρουσιάσουν στο συγκεκριμένο χώρο.
Στηρίζουμε το εγχείρημα και προβάλλουμε τον πολιτιστικό πλούτο
που παράγει η τάξη μας, μέσα από
τους αγώνες της και τη θέλησή της
για δημιουργία.

Νάσος Μπράτσος

INFO Στα πλαίσια της σημαντικής αυτής προσπάθειας την Τετάρτη 10/12
στις 8:30 μ.μ.θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Φώντα Λάδη «Καθημερινός Φασισμός- Είκοσι έξι τραγούδια για τον Φασισμό και ένα
κείμενο για το πολιτικό τραγούδι”. Θα μιλήσoυν οι: Άρης Χατζηστεφάνου και
Παύλος Αναστούλης («Τέχνη εν Κινήσει»), ενώ θα τραγουδήσουν ο Δώρος
Δημοσθένους, ο Δημήτρης Κάσσαρης και ο συνθέτης Γιώργος Κομπογιάννης. Τραγούδια από τα «Γράμματα από την Γερμανία» (των Μ. Θεοδωράκη –
Φ. Λάδη) θα τραγουδήσει η Μπέττυ Χαρλαύτη. [ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema - ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 (μετρό ΒΙΚΤΩΡΙΑ) - Τηλ.210 8220008, 210 8220023,
210-8220076]

τα, ξαναχτίζοντας ολόκληρη την αίθουσα σε
ένα χωράφι κοντά στα απομεινάρια της αυθεντικής και πλαισιώνοντας τους ρόλους των κατοίκων με εξαίρεση τους 4-5 κεντρικούς
ήρωες. Έτσι ο γνώριμος ρεαλισμός των ταινιών του Λόουτς παντρεύεται πλήρως με τους
ανθρώπους που υποδύονται ... τους εαυτούς
τους, μιλώντας φυσικά την ιδιαίτερη γλώσσα,
τη ντοπιο λαλιά της επαρχιακής Ιρλανδίας.
Την ιστορία εμπλουτίζουν περιστατικά από
την τοπική κοινωνία με προεξέχον αυτό του
αγώνα ενάντια στις εξώσεις των φτωχών
αγροτών που δε μπορούσαν να πληρώσουν τα
χρέη τους από τη γη τους και στον οποίο ο
Τζίμμι και οι σύντροφοί του από τον τοπικό ΙΡΑ
και το IRG συγκρούστηκαν ευθέως με τους
τραμπούκους των γαιοκτημόνων. Ο ρόλος της
εκκλησίας, που αφορίζει τη μουσική των
«άγριων ενστίκτων της μαύρης φυλής» (εννοεί
τη τζαζ), που κάνει τον παιδονόμο στη νεολαία
που ξεδίνει με τη μουσική και τον χορό στην
αίθουσα Πιρς-Κόνολι αποδίδεται τέλεια από
τον πάτερ Σέρινταν. Ταυτόχρονα, ο διαβολικός
πάστορας που ενορχηστρώνει την εκδίωξη
του Τζίμμι, είναι αυτός που αναγνωρίζει την
ακεραιότητα και ηθική αξία του αντιπάλου του
(αφού βέβαια καταφέρει να τον εξοστρακίσει).
Σε μια εποχή που η κρίση και η βαρβαρότητα είναι στην ημερήσια διάταξη, το «Jimmy’s
Hall» μας θυμίζει τις καλύτερες στιγμές της
αντίστασης και των αγώνων, οποιοδήποτε κόστος κι αν έχουν.

Δήμητρα Κυρίλλου

ΘΕΑΤΡΟ

Π

ρεμιέρα κάνει την Παρασκευή 12/12 με δυο παραστάσεις, η μία στις 9.15μμ
και η άλλη μεταμεσονύχτια
(12.00), η παράσταση που είναι
βασισμένη στο μυθιστόρημα του
Μαρκησίου Ντε Σαντ “Η Φιλοσοφία στο Μπουντουάρ”.
Το μυθιστόρημα που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1795
και αποτελεί σκανδαλώδη παρωδία των παιδαγωγικών μυθιστορημάτων που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη Γαλλία του 18ου αιώνα, αναφέρεται στην αποπλάνηση της νεαρής Ευγενίας από
τον ακόλαστο Ντολμανσέ και την
μύησή της στη φιλοσοφία και τις
πρακτικές ενός ακραίου ηδονισμού. Ο Μαρκήσιος, αν και φαίνεται να μάχεται την παραδοσιακή ηθική, τις αξίες, τον τρόπο
ζωής, την κατανόηση του κόσμου, της κοινωνίας και του σώματός μας, επιδίωκε να ενταχθεί
στην λογοτεχνική παράδοση, την
λογοτεχνική ιστορία της χώρας
του και του δυτικού κόσμου.

“Και εδώ, όπως και στα άλλα
έργα που έγραψε εκείνη την περίοδο, ακουμπάει τα όρια της
πορνογραφίας, ωστόσο η γλώσσα του είναι μια γλώσσα καθωσπρέπει. Η χρήση της τόσο αστικής γλώσσας με τέτοιο προβοκατόρικο τρόπο είναι που δημιουργεί την μαύρη κωμωδία”,
εξηγεί μιλώντας στην Ε.Α. ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος.
Στην παράσταση που ανεβαίνει σε μετάφραση και ελεύθερη
θεατρική διασκευή του Ηρακλή
Δ. Λογοθέτη και σκηνοθεσία του
Γιώργου Παπαθεοδώρου, το
σκηνικό και τα κοστούμια επιμελήθηκε η Μαρία Δαμίρη, τη μουσική ο Σάκης Τσιλίκης και τους
φωτισμούς ο Κώστας Ευφροσύνης, ενώ τους ρόλους κρατάνε
οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μαρτζούκος, Δήμητρα Μπουρνελέ,
Κυριακή Υψηλάντη, Ιουλία Φάλια, Νέστορας Αυχιανές και Στέλιος Βέργος.

Κυριάκος Μπάνος

INFO Εν Αθήναις, Ιάκχου 19, Γκάζι, τηλ. κρατήσεων 210- 3425170
και 6976-907589. Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ, φοιτητικό- άνεργοι 8 ευρώ. Γενική είσοδος μεταμεσονύκτιας παράστασης 8 ευρώ.
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Μαρξισμός

Συζητήσεις σε Χανιά και Ηράκλειο
μέσα στο “διήμερο οργής”

Στις τοποθετήσεις άνοιξαν διάφορα θέματα όπως για την αντίληψη που υπάρχει
από παλιά στην Αριστερά να αντιμετωπίζει
«τον εχθρό του εχθρού μου ως φίλο μου»,
η οποία την αφοπλίζει σε διάφορα ζητήματα (ο ρόλος των Αμερικάνων στο Κομπανί,
ο «αντιφασιστικός» αγώνας του Πούτιν
στην Ουκρανία).
Η τρίτη συζήτηση για τα όρια της ρεφορμιστικής στρατηγικής και τί αλλαγή θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, με ομιλητή το Πάνο Γκαργκάνα, διευθυντή της εφημερίδας Εργατική
Αλληλεγγύη, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον απ’ όλες τις συζητήσεις. Κατέληξε ότι για να ανοίξει η προοπτική της
ανατροπής χρειάζεται μια ανεξάρτητη αντικαπιταλιστική Αριστερά για να δικαιωθούν
οι προσδοκίες των εργαζομένων. Όσο
ισχυροποιηθεί καλύτερα ο πόλος του αγώ-

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ην Κυριακή 7 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο
της Κρήτης η εκδήλωση “Μια μέρα για τον Μαρξισμό” όπου
συμμετείχαν γύρω στα 40 άτομα από σχολές, εργατικούς
χώρους καθώς και σύντροφοι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Το μονοήμερο συζητήσεων άνοιξε ο Κώστας Βλασσόπουλος που
εξήγησε με την εισήγησή του γιατί χρειαζόμαστε την μαρξιστική
θεωρία. Στη συζήτηση που άνοιξε, ο Μύρωνας Μαρκάκης ανέλυσε
την αξία του μαρξισμού κόντρα στις ιδεαλιστικές αναλύσεις των
από πάνω που ουσιαστικά καταλήγουν να μην πατάνε σε καμία υλική βάση και τόνισε πως οι συνειδήσεις του κόσμου αλλάζουν μέσα
από μαζικές διαδικασίες.
Μια εργαζόμενη από το ΠΑΓΝΗ έβαλε τον προβληματισμό της
για το τι ρόλο πρέπει να παίζουν οι ηγεσίες, ενώ στη συνέχεια συζητήθηκε το κατά πόσο χρειαζόμαστε την οργάνωση στα αυθόρμητα “κινήματα οργής”, και η αξία της εργατικής τάξης σαν επαναστατικό υποκείμενο μέσα στον καπιταλισμό.
Στην επόμενη συζήτηση, ο Λέανδρος Μπόλαρης ανέλυσε το ζήτημα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που γεννά ο καπιταλισμός, εξήγησε πως η λύση σε τέτοιες καταστάσεις δεν πρόκειται
να δοθεί ποτέ από τους πάνω και η αριστερά δεν θα πρέπει να
προσπαθεί να διαλέξει πλευρά στα ιμπεριαλιστικά τους παιχνίδια,
αλλά να στοχεύει στην οργάνωση της εργατικής τάξης, που είναι
και η μόνη δύναμη που μπορεί να σταματήσει τους πολέμους. Ο
Μιχάλης Σαρχιανάκης, δικηγόρος από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ έβαλε την
προσωπική του εμπειρία από παλαιότερο του ταξίδι στην Ουκρανία
στο οποίο παρατήρησε τις πολύ έντονες ταξικές διακρίσεις που
υπήρχαν, ενώ παράλληλα καλιεργούνταν ένα κλίμα υποβόσκοντος
εθνικισμού. Ο Γιάννης Μακαρώνας στην τοποθέτησή του, εξήγησε
οτι στο Ντονέτσκ δεν στήνεται μια λαϊκή δημοκρατία αλλά ένα κα-

Ειρηναίος Μαράκης

θεστώς το οποίο από το σύνταγμά του αφήνει ανέπαφη την ατομική ιδιοκτησία, ενώ αντίστοιχα είναι λανθασμένη η εικόνα που θέλει
στο δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας να έχουν την απόλυτη κυριαρχία τα τάγματα εφόδου των φασιστών. Τέλος παρατήρησε πως η
μοναδική ιστορική στιγμή που δεν υπήρχαν εθνικές καταπιέσεις
στην Ουκρανία ήταν η επανάσταση του 1917.

Πισωγυρίσματα
Στη συνέχεια τη συζήτηση για τα όρια της ρεφορμιστικής αριστεράς άνοιξε ο Πάνος Γκαργκάνας. Αναφέρθηκε στα πισωγυρίσματα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που με τις επιλογές του μένει πολιτικά
δέσμιος στην αστική τάξη, με πρόσφατο παράδειγμα την αλλαγή
της θέσης του για το τραπεζικό σύστημα. Η Άλε Κρήτη έβαλε την
εικόνα από τις 3 βδομάδες κατάληψης των σχολών στο Ρέθυμνο
και τόνισε με τη σειρά της το πόσο εύκολα μετατοπίστηκε ο κόσμος της βάσης της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ όταν τραβήχτηκε από τα
ΕΑΑΚ, φτάνοντας από μια αρχική δυσπιστία προς τις καταλήψεις,
να καταλαβαίνουν ότι ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσουμε την
μάχη για δημόσια και δωρεάν παιδεία είναι το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα.
Το μονοήμερο έκλεισε με την συζήτηση “Γιατί χρειαζόμαστε το
επαναστατικό κόμμα” όπου στην εισήγησή της η Μαρία Στύλλου
τόνισε την ανάγκη για οργανωμένη δράση των επαναστατών μέσα
από το κόμμα και την σημασία της διακίνησης της επαναστατικής
εφημερίδας σαν οργανωτή των μαχών. Ο Ζήσης Καλλιμάνης έβαλε
την εικόνα από τα συντονιστικά του Ρεθύμνου και πόσο σημαντική
ήταν η παρέμβαση μιας οργανωμένης ομάδας επαναστατών στην
κλιμάκωση των φοιτητικών καταλήψεων, ενώ ο Γιώργος Αναστασάκης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετέφερε τους προβληματισμούς του από
τη σταλινική διαστρέβλωση του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.

Πάνος Λουκίσας

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη
Γιατί ο μαρξισμός;
Ο καπιταλισμός,
οι κρίσεις και ο
“ιστορικός
νεκροθάφτης”
Ομιλητής:Γιάννης
Κούτρας

Ιράκ, Γάζα,
Ουκρανία:
τι προκαλεί
τους πολέμους
Μαρξισμός και ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Λέανδρος
Μπόλαρης

4.30μμ-6.00μμ

Τοποθετήσεις

Τί αλλαγή
θα φέρει
ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τα όρια της
ρεφορμιστικής
στρατηγικής
Ομιλητής: Πάνος
Γκαργκάνας

6.30μμ-8.00μμ

ιμπεριαλισμό, το σύστημα των ανταγωνισμών σε κεφάλαια-κράτη, ο ρόλος της εργατικής τάξης) και όχι να τα αντιμετωπίζουμε ξεκομμένα. Σύμφωνα με τον ομιλητή, η
Αριστερά δεν πρέπει να πέφτει σε διλήμματα και να καλλιεργεί αυταπάτες για διάφορους καλούς καπιταλιστές που θα σώσουν
τον κόσμο αλλά να εστιάσει στην πραγματική δύναμη του κόσμου και της κοινής μάχης ενάντια στον ιμπεριαλισμό και την ισλαμοφοβία.

να, τόσο καλύτερα θα είναι για τη συνέχεια. Οι προσδοκίες και οι βάσιμες ανησυχίες του κόσμου για τη συνέχεια δεν θα
ικανοποιηθούν από την ηγεσία των ρεφορμιστικών κομμάτων που κινητοποιούν κόσμο μόνο για ψηφοφορίες αλλά με ρήξεις
και συγκρούσεις. Στις τοποθετήσεις σχολιάστηκε ότι δεν έχουμε ένα ηττημένο κίνημα αλλά ένα κίνημα οργανωμένο που μπορεί να γίνει η εναλλακτική δύναμη κι ότι η
συζήτηση για τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει
να ανοίξει από τώρα και να είναι συντροφική αλλά και συγκεκριμένη πάνω στα ζητήματα.
Η τελευταία συζήτηση με ομιλήτρια τη
Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη σύνταξης του
περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω, γύρω από την αναγκαιότητα του επαναστατικού κόμματος, αντί στις 6μμ που ήταν προγραμματισμένη, μεταφέρθηκε στις 8μμ,
γιατί ομιλητές και σύντροφοι συμμετείχαμε
σύσσωμοι στο συλλαλητήριο για τον Αλέξη
Γρηγορόπουλο που πραγματοποιήθηκε
στην πλατεία της Αγοράς. Στη συζήτηση
τονίστηκε πως το επαναστατικό κόμμα δίνει
τις μάχες όχι για αντιπαράθεση αλλά για να
κερδίζονται οι εργαζόμενοι στην δράση,
για την αναγκαιότητα του Ενιαίου Μετώπου
και για το πως κερδίζεις τον κόσμο. Οι τοποθετήσεις κινήθηκαν γύρω από τη σημασία της στρατηγικής στις μάχες και για την
ευελιξία που πρέπει να έχει το κόμμα στην
τακτική του.

12μες-1.30μμ

Η πρώτη συζήτηση για την αναγκαιότητα
του μαρξισμού σε σχέση με τον καπιταλισμό και τις κρίσεις του με εισηγητή τον Κώστα Βλασσόπουλο, άνοιξε τον διάλογο γύρω από τους διαφορετικούς δρόμους για
την αλλαγή, για τον κομβικό ρόλο της εργατικής τάξης στην προσπάθεια της ταξικής απελευθέρωσης, γιατί ο μαρξισμός είναι η μόνη θεωρία με συνολική εξήγηση για
τον κόσμο και την αλλαγή του. Στις τοποθετήσεις από κάτω τέθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήματα γύρω από το αν υπάρχει
εργατική τάξη και πως μπορεί να οργανωθεί το συνειδητό τμήμα της στο επαναστατικό κόμμα και να δικαιώσει το σύνθημα
«εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά/χωρίς
εσένα γρανάζι δεν γυρνά».
Στη δεύτερη συζήτηση γύρω από τι προκαλεί τους πολέμους με ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη, συγγραφέα του βιβλίου
“Ουκρανία-σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών” που κυκλοφορεί από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, δόθηκαν απαντήσεις στις διαφορετικές ερμηνείες του ιμπεριαλισμού και παρουσιάστηκαν οι θέσεις
των επαναστατών, τονίζοντας ότι χρειάζεται ένα ενιαίος τρόπος να απαντήσουμε
στα ζητήματα (σύνδεση καπιταλισμού με

ΧΑΝΙΑ

2.30μμ-4.00μμ

Π

ραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6/12
και στα Χανιά το μονοήμερο συζητήσεων του ΣΕΚ για τον Μαρξισμό με
πλούσιες τοποθετήσεις πάνω στα κρίσιμα
ζητήματα των ημερών και με συνολικά 60
άτομα να έχουν παρακολουθήσει τις συζητήσεις.

Γιατί
χρειαζόμαστε
το επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου

Ο

ι μαζικές διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου
και ενάντια στον νέο προϋπολογισμό, ήταν η καλύτερη προετοιμασία για τον μονοήμερο Μαρξισμό
που οργανώνουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 13 Δεκέμβρη. Συζητήσαμε με πολύ κόσμο για την άμεση συνέχεια των αγώνων, την
απεργιακή κλιμάκωση και το συντονισμό από τα
κάτω, αλλά και για την προοπτική που χρειάζεται
να έχει η αριστερά για να μπορέσει το κίνημα να νικήσει. Το μονοήμερο ερχόταν να ενώσει αυτά τα
ζητήματα και γι’ αυτό βρήκε μεγάλο ενδιαφέρον με
αρκετό κόσμο να συμπληρώνει επί τόπου την αίτηση συμμετοχής.
Έχουμε καλέσει και περιμένουμε σε αυτό το μονοήμερο των επαναστατικών ιδεών όλα τα οργανωμένα κομμάτια των εργατών και της νεολαίας,
όλους όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της
σύγκρουσης με τις μνημονιακές πολιτικές τους τελευταίους μήνες και ξεσηκώνονται ξανά αυτές τις
μέρες, σχολικούς φύλακες, καθαρίστριες, απεργούς της Coca-Cola και της ΕΡΤ, εκπαιδευτικούς,
υγειονομικούς, φοιτητές και μαθητές. Και συνεχίζουμε μέχρι και την τελευταία μέρα, με εξορμήσεις
και αφισοκολλήσεις, για να γίνει παντού γνωστό.

Δήμητρα Κομνιανού
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Το εργατικό κίνημα

Ξ

εκίνησαν οι εκλογές στις ΕΛΜΕ πανελλαδικά για νέα Διοικητικά Συμβούλια,
ενώ προηγούνται οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις όπου κατατίθενται τα τελικά ψηφοδέλτια των παρατάξεων.
Ανακοίνωση για τις εκλογές κυκλοφορεί η
«Τάξη μας», το δίκτυο των αντικαπιταλιστών
εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις.
Η ανακοίνωση αρχικά εξηγεί τη σημασία
των εκλογών: « Οι εκλογές στις ΕΛΜΕ γίνονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τους εργαζόμενους συνολικά αλλά και για το εκπαιδευτικό κίνημα. Έχουμε μπροστά μας μια
κυβέρνηση που καταρρέει μέρα με την ημέρα και χρειάζεται να της δώσει το εργατικό
κίνημα το αποφασιστικό χτύπημα για να τελειώνουμε με τους Σαμαροβενιζέλους και
την πολιτική τους. Και αυτό το χτύπημα μόνο το εργατικό κίνημα μπορεί να το δώσει με
απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας».
Προσθέτει ότι: «Στην Παιδεία οι επιθέσεις
έχουν δημιουργήσει εκρηκτικές συνθήκες.
Οι διαθέσιμοι συνάδελφοι ενάμιση χρόνο μετά παραμένουν έξω από τα σχολεία και
οδεύουν προς απόλυση για να ικανοποιηθεί
ο στόχος των 6.500 απολύσεων μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Η τράπεζα θεμάτων και το
νέο Λύκειο, εκτίναξε τα ποσοστά αποτυχίας

Στις εκλογές των ΕΛΜΕ
FORTHNET
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Nέα 24ωρη απεργία
των μαθητών μας. Στα πανεπιστήμια οι Φορτσάκηδες προσπαθούν με τα ΜΑΤ και τη βία
να διαλύσουν το φοιτητικό κίνημα για να επιβάλλουν τις ιδιωτικοποιήσεις».
Και παρακάτω τονίζει: «Οι ΠαρεμβάσειςΚινήσεις-Συσπειρώσεις ήταν η δύναμη που
όλη την προηγούμενη χρονιά στήριξε αταλάντευτα την προοπτική κλιμάκωσης του
απεργιακού κινήματος στην εκπαίδευση.
Πρωτοστάτησαν στη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση, το νέο Λύκειο, για να ξαναγυρίσουν οι συνάδελφοι των ΕΠΑΛ, αλλά και στη
μάχη ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες της Χρυσής Αυγής.
Η στήριξη των ψηφοδελτίων των Παρεμβάσεων δεν είναι μόνο για τις μάχες που δώσαμε και χρειάζεται να δώσουμε για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και την πολιτική
της. Είναι πολύ περισσότερο για τις μάχες
που έχουμε μπροστά μας. Για να επιβάλλουμε ότι η αλλαγή της κυβέρνησης θα σημάνει
και το ξήλωμα όλων των αντιδραστικών νόμων των μνημονίων. Για να ξαναγυρίσουν

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Όχι στο λοκ-άουτ
Συνέλευση των εργαζόμενων της
Ελευθεροτυπίας ήταν σε εξέλιξη
την Τρίτη 9 Δεκέμβρη το μεσημέρι
σε ώρα που η ΕΑ είχε κλείσει την
ύλη της. Οι εργαζόμενοι είχαν αποφασίσει να συγκεντρωθούν στον
προαύλιο χώρο του κτιρίου της
εφημερίδας στην οδό Μίνωος στον
Νέο Κόσμο αφού η εργοδοσία μετά
το λοκ-άουτ κλείδωσε και το κτίριο
για να μην υπάρξουν «δολιοφθορές
ή απαλλοτριώσεις».
Βέβαια, κάθε αντικείμενο εντός
του κτιρίου έχει απογραφεί για τις
διαδικασίες πτώχευσης της προ-

ηγούμενης διοίκησης της εφημερίδας, της Χ.Κ Τεγόπουλος. Μέσα
στο κτίριο υπάρχουν και αντικείμενα που ανήκουν στους εργαζόμενους.
Ακόμα, έχουν κυκλοφορήσει ψήφισμα με το οποίο ζητούν συμπαράσταση από άλλα σωματεία και συνδικάτα ενάντια στο λοκ-άουτ από
την εταιρία Τρίτη Όψη. Παράλληλα,
έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν το
elefenet.blogspot.gr, στο οποίο ανεβάζουν τις ειδήσεις που θα υπήρχαν στην έντυπη και στην ηλεκτρονική μορφή της εφημερίδας.

ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

στα σχολεία οι συνάδελφοι, να κερδίσουμε
αυξήσεις χωρίς αναμονή για τις “ρήτρες
ανάπτυξης”, να καταργηθεί η αξιολόγηση
και όχι να γίνει με άλλα κριτήρια. Για τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από την ΕΕ
και το ευρώ, τον εργατικό έλεγχο παντού».
Ολόκληρη την ανακοίνωση, διαβάστε στο
μπλογκ i-taksi-mas.blogspot.gr.

Συνελεύσεις και εκλογές
ΕΛΜΕ Πειραιά: Εκλογές στις 15/12
Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας: Εκλογές στις 17/12
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας: Συνέλευση στις 16/12 και εκλογές στις 17/12
Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής: Συνέλευση στις
16/12
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφειρίου-Φυλής: Συνέλευση
στις 16/12 και εκλογές στις 18/12
ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής Aττικής (Περιστέρι): Συνέλευση
στις 17/12 και εκλογές στις 22/12
ΕΛΜΕ Β’ Δυτικής Αττικής (Αιγάλεω): Εκλογές
στις 11/12
ΕΛΜΕ Γ’ Δυτικής Αττικής (Ίλιον-Πετρούπολη):
Συνέλευση στις 17/12 και εκλογές στις 22/12
ΕΛΜΕ Βοιωτίας: Εκλογές στις 10/12

Απεργία στο
ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης
Επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες αποφάσισαν οι
εργαζόμενοι του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης από την Τρίτη 9
Δεκέμβρη, ενώ 24ωρη απεργία έκαναν την Δευτέρα 8 Δεκέμβρη.
Η απόφαση των εργαζόμενων αναφέρει ότι θα κλείσουν
όλα τα εργοτάξια του έργου και θα αποκλείσουν όλα τα
γραφεία των εταιριών της κοινοπραξίας. Στην ανακοίνωση
τους αναφέρουν: “Στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης για μια φορά
ακόμη είμαστε αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα. Κανείς δεν
θέλει να εγγυηθεί το μέλλον ούτε του έργου ούτε των εργαζομένων. Κανείς δεν θέλει να εγγυηθεί τη σύντομη αποπεράτωση του έργου, το οποίο μπορεί να δώσει μία βαθειά
ανάσα στη μαστιζόμενη από την ανεργία κοινωνία της Βόρειας Ελλάδας, έμμεσα κι άμεσα".

Κινητοποίηση έξω από τοΊδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 6/12

Το Σάββατο 6/12 οι εργαζόμενοι της Βιβλιοσυνεργατικής ξαναπήγαμε έξω από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για παρέμβαση. Η μεγαλομέτοχος της Βιβλιοσυνεργατικής και του Ιδρύματος,
κα Εφραίμογλου όχι μόνο εξακολουθεί να αγνοεί
τα προβλήματά μας, αλλά προχωράει στην επαναλειτουργία του εργοστασίου χωρίς να δίνει ούτε ένα ευρώ από τα χρωστούμενα δεδουλευμένα.
Προσπαθούν να παρακάμψουν τους συναδέλφους που είμαστε σε επίσχεση στήνοντας μηχανισμό με εργάτες εκτός Βιβλιοσυνεργατικής και
μερικά ψίχουλα μισθού σε όσους συνάδελφους
δεν έχουν κάνει επίσχεση εργασίας, με προφανή
στόχο την διάσπαση του αγώνα μας.
Για την Δευτέρα 8/12 είχε οριστεί ξανά τριμερής συνάντηση στο
υπουργείο Εργασίας για τα ζητήματα που μας απασχολούν και για
άλλη μια φορά η εργοδοσία δεν ήρθε στην συνάντηση.
Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα δεδουλευμένα και να γυρίσουμε όλοι στην δουλειά. Ζητάμε από τους συναδέλφους επισχεμένους και μή να στηρίξουμε τον αγώνα μας όλοι μαζί.
Να μην περάσουν τα σχέδια της εργοδοσίας που θέλει το εργοστάσιο χωρίς εργατικά δικαιώματα και εργάτες επαίτες για λίγα ευ-

ρώ. Δεν θέλουν συνδικαλισμένους συναδέλφους στη δουλειά, αλλά
φοβισμένους με το κεφάλι σκυφτό και το χέρι απλωμένο, αυτά δεν
θα τα επιτρέψουμε ποτέ, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους για τα δικαιώματά μας.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης
Ολονύχτια συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Οικονομικών
καλούν οι συνταξιουχικές ενώσεις την Τετάρτη 10/12 από τις 6μμ

Σε νέα απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι
της Forthnet-Netmed την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη.
Οργανώνουν περιφρούρηση στο κτίριο της επιχείρησης στον Ταύρο στις 7πμ και στη συνέχεια
Γενική Συνέλευση στις 11πμ.
Όπως καταγγέλλουν στην απεργιακή ανακοίνωση η εταιρία επιχειρεί να περάσει νέες περικοπές και χειρότερες συνθήκες εργασίας με το περιτύλιγμα του «ομαδικού πνεύματος» και του «κοινού στόχου». Οι εργαζόμενοι απαντούν ότι
«Όπως πάντα και αυτό το τρίμηνο είδαμε συναδέλφους μας να απολύονται, λιποθυμάμε από την
εντατικοποίηση, πληρωνόμαστε καθυστερημένα,
δουλεύουμε σε συνθήκες γαλέρας με σοβαρές
παραβάσεις στους κανόνες υγείας και ασφάλειας… Έτσι βγαίνουνε τα κέρδη της εργοδοσίας!
Για αυτό πανηγυρίζει, επειδή μας πίνει το αίμα!».
Τα βασικά αιτήματα των απεργών είναι: «Άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων - Να σταματήσουν οι απολύσεις. Υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης, να προσληφθούν από τη Forthnet
όλοι οι επενοικιαζόμενοι συνάδελφοι, να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου για όλους τους εργαζόμενους, μισθοί και
δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Να προχωρήσει ο έλεγχος, που ξεκίνησε μετά
τις καταγγελίες του Σωματείου, στους χώρους
εργασίας και να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας που αντιστοιχούν στις
ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας. Να σταματήσει η πίεση και η εντατικοποίηση, ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας. Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση, κατάργηση των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων. Κάτω τα χέρια
από το +75% για τη δουλειά τη Κυριακή».

ΕΛΤΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα
κάναμε εξόρμηση για την
πανεργατική απεργία στα
ΕΛΤΑ Σταυρούπολης. Ο κόσμος ήταν σε αναταραχή, γιατί είχαν ενημερωθεί για το νέο σχεδιασμό των τομέων διανομής της διοίκησης. Ήταν
σαφές σε όλους, ότι με το νέο σχεδιασμό θα
χτυπηθούν περισσότερο οι διανομείς αλλά κι ότι
είναι ένα ακόμα βήμα στην απαξίωση και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Συζητούσαν πως θα αντιδράσουν (κάποιοι πρότειναν άμεσα κατάληψη),
πως θα οργανώσουν την απεργία τους. Αποφάσισαν για την απεργιακή περιφρούρηση και τη
συμμετοχή στην Πανεργατική.

Πράγματι την επόμενη στις 27 Νοέμβρη, είχαν
ποσοστό μεγαλύτερο από 80% και μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία. Ο
πρόεδρος του σωματείου Παν. Παπαδωρόθεος
μας είπε: «βουλιάζουν τα ΕΛΤΑ, αυτό είναι κάτι
φανερό μέσα από τα σχέδια αναδιοργάνωσης
των τομέων, αλλά κι όλα αυτά τα χρόνια, σαν συνέπεια της απαγόρευσης των προσλήψεων. Στην
συνέλευση όλοι οι συνάδελφοι ζήτησαν ομόφωνα
την απόσυρση του νέου σχεδιασμού κι αποφάσισαν να συνεχίσουμε με κινητοποιήσεις, απεργίες
και καταλήψεις, μέχρι να το πετύχουμε».
Μεγάλη ανταπόκριση είχε η προκήρυξη κι η
καμπάνια ενάντια στις απολύσεις στον ΟΚΑΝΑ,
καθώς οι εργαζόμενες-οι, καταλάβαιναν ότι η
μάχη ενάντια στις απολύσεις πρέπει να είναι
κοινή για όλους μας.

Πυρήνας ΣΕΚ Δυτικής Θεσ/νικης

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
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H Αριστερά

Τοπικές Συνελεύσεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ

Οριστικά στην “Ανταρσία
στα Χανιά” η έδρα

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ

υνέλευση είχε την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.
«Στη συνέλευση συμμετείχαν περίπου 40 άτομα», μας είπε ο Μπάμπης Κουρουνδής. «Από την εισήγηση παρουσιάστηκε η απόφαση του τελευταίου ΠΣΟ με τις θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την πορεία προς την 3η Συνδιάσκεψη. Στη συνέχεια έγινε πλούσια συζήτηση που επικεντρώθηκε στην διαπίστωση ότι διανύουμε μία περίοδο ανάκαμψης των αγώνων

Σε μαζική συνέλευση -σχεδόν 40
συντρόφων/ισσων της τοπικής Πετραλώνων-Κουκακίου -Θησείου, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 3/12, οι θέσεις του
ΠΣΟ, μπροστά στην 3η συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Μετά τις εισηγήσεις των σ. Ε. Γαϊτάνου και Γ. Μαραβελάκη, διαβάστηκε
γραπτός χαιρετισμός του σ. και μέλους της τοπικής Δημήτρη Λιβιεράτου.
Η τοποθέτησή του για την σπουδαία
δουλειά που έχει κάνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην προσπάθεια να χτιστεί η λαϊκή αντίσταση και να ανατραπεί η αντεργατική λαίλαπα, βρήκε σύμφωνους τους
συντρόφους της τοπικής.
Μέσα στην νέα έκρηξη του κινήματος με την πανεργατική απεργία, τις
καταλήψεις φοιτητών και μαθητών, την
πορεία του Πολυτεχνείου, το κύμα
συμπαράστασης στην υπόθεση Ρωμανού, ανοίγουν νέες δυνατότητες για
κλιμάκωση της πάλης, για ανατροπή
της κυβέρνησης, ανάφερε ο σ. Νεκτάριος. Μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστατούν στους εργατικούς χώρους, τα πανεπιστήμια, τις γειτονίες. Η σ. Ιωάννα
αναφέρθηκε στην μάχη που δίνουν οι
γονείς του 73ου Δημοτικού Σχολείου,
να το κρατήσουν ανοιχτό. Ο σ. Αποστόλης μίλησε για τον αγώνα που δίνεται για να ανοίξει η παιδική χαρά της
Κονίστρας και να σταματήσουν τα σχέ-

και τον κρίσιμο ρόλο που έχει να παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο κίνημα ούτως ώστε να σπάσει την γραμμή της εκλογικής αναμονής, βάζοντας μέσα στο κίνημα την προοπτική του αντικαπιταλιστικού προγράμματος διεξόδου από την κρίση. Έγινε
συζήτηση για τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις στις 6
Δεκέμβρη, στα έξι χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και αλληλεγγύης στο Νίκο Ρωμανό. Αποφασίστηκαν εξορμήσεις καθώς και η έκδοση προκήρυξης για το
θέμα του Φιλοξενείου της Τούμπας, στο οποίο πρόκειται να
στεγαστούν πρόσφυγες. Επίσης, ξεκίνησε με την εγγραφή 8
συντρόφων και συντροφισσών, η διαδικασία εγγραφής νέων
μελών».

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
δια για ανάπλαση της περιοχής. Ενώ ο
ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπει το θέμα σε επιτροπές, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χτίζει τη μαζική κινητοποίηση. Η συντονισμένη δράση των
μελών της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ με τον
σ. Π.Κωσταντίνου, δημοτικό σύμβουλο,
άνοιξε αυτά τα δύο μέτωπα και στο δημοτικό συμβούλιο.

Σημείο αναφοράς
Η ενωτική στάση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
κίνημα, η αντικαπιταλιστική προοπτική
και το πρόγραμμά της, την έχουν κάνει
σημείο αναφοράς για το κόσμο του
ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει την δεξιά προσαρμογή και την κοινοβουλευτική αναμονή, όπως ανέφεραν οι σ. Γιώργος και
Δημήτρης.
Ο τελευταίος τόνισε ότι βλέπουμε
την δουλειά μας να έχει αποτέλεσμα
ακόμα και στο κόσμο του ΚΚΕ, που
προσχωρεί εσχάτως σε τροτσκιστικές
απόψεις για το κίνημα της αντίστασης
‘40-’44 και έθεσε τρία ζητήματα. Το μεγαλύτερο συντονισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
με την ΚΕΕΡΦΑ, που πρέπει να εκφραστεί άμεσα με συμμετοχή στην καμπάνια για την δίκη της Χρυσής Αυγής, να
στηριχτούν και να απλωθούν οι συντονισμοί στο εργατικό κίνημα και να κλείσει η συζήτηση για ευκαιριακές συμμα-

χίες και μινιμάρισμα του προγράμματός μας.
Στο ίδιο θέμα η σ. Ελπίδα τόνισε ότι
πρέπει να ξεκόψουμε με λογικές ΣΥΡΙΖΑ και αριστερής πλατφόρμας περί
αριστερής κυβέρνησης, να κεντράρουμε στο κίνημα όπου πρέπει να διεκδικήσουμε την ηγεμονία. Δεν κάνουμε
διάκριση ανάμεσα στο κίνημα και την
πολιτική, αυτός είναι διαχωρισμός που
κάνει η ρεφορμιστική πολιτική.
Τέλος ο Βασίλης τόνισε ότι χρειάζεται η αυτονομία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι στην ρεφορμιστική αριστερά.
Θύμισε το βρώμικο ‘89 και τόνισε ότι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν είναι μία αντιμνημονιακή δύναμη, παλεύει και θέλει να μπολιάσει το κίνημα με τις ιδέες της επανάστασης και του κομμουνισμού. Η αυτόνομη συμμετοχή της ΑΝΤΥΑΡΣΥΑ
στις εκλογές θέλει να τονίσει αυτό το
ρεύμα και όχι να ενισχύσει αυταπάτες.
Η πορεία προς την συνδιάσκεψη
πρέπει να συνδυαστεί με άνοιγμα στο
κόσμο του κινήματος, της βάσης της
αριστεράς και των συνδικάτων, με στόχο το δυνάμωμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Όλοι
αποφασίσαμε να διευκολύνουμε την
καμπάνια για εγγραφές νέων μελών
(έως και 31η Δεκέμβρη) και ανανεώσεις, όπως και να βάλουμε μπρος τις
πρωτοβουλίες που αποφασίσαμε.

Γιάννης Μαραβελάκης

Πρόγραμμα συνελεύσεων
Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12 δημαρχείο Μαρκοπούλου 7μμ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12 Εργατικό Κέντρο 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 Στέκι 7μμ

Τ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 Πολιτιστικό Κέντρο Χαλκιδώνας 7μμ

Τ.Ε. ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12 Στοά Σάρκα,
Α’ κτίριο, Β’ ορ., 6.30μμ
Τ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 Πολυτεχνείο 3μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12 Εργατικό Κέντρο 5μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 Πολύκεντρο 5μμ
Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΓΚΥΖΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 γραφεία ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 6μμ
Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12 Στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ακροπόλεως και Ιάσωνος) 7μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12 Περιφέρεια (Βότσης & Κανάρη) 6μμ
Τ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΡΙΤΗ 16/12 δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7μμ
Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 Εργατικό Κέντρο 6μμ

Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 γραφεία «Εκτός των Τειχών» 6μμ
Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12 ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων
(Ν. Πλαστήρα) 6μμ

ο χέρι που απλώθηκε πάνω στην «Ανταρσία στα
Χανιά» για να την αποκλείσει από το Δημοτικό Συμβούλιο
Χανίων, κόπηκε. Η κα Αποστολάκη, πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ
και πρώην δημοτική σύμβουλος
της παράταξης Σκουλάκη, της
προηγούμενης δημοτικής αρχής, που υποστηρίζεται από το
ΠΑΣΟΚ, απέσυρε την ένστασή
της προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία διεκδικούσε την έδρα από την «Ανταρσία στα Χανιά». Αυτό έγινε το
πρωί της 4ης Δεκέμβρη λίγο
πριν εκδικαστεί η υπόθεση. Έτσι
η έδρα, μας ανήκει οριστικά.

Αυτό που δεν κατάφερε ένας
αντιδραστικός νόμος, επιχειρήθηκε να επιτευχθεί μέσω των δικαστηρίων και μέσω του οικονομικού στραγγαλισμού που θα
σήμανε η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ, καθώς αυτή κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ, που
θα έπρεπε να μαζευτούν σε μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτή ήταν η τρίτη επίθεση
που δέχτηκε η «Ανταρσία στα
Χανιά» από το μνημονιακό κατεστημένο της πόλης κατά τη
διάρκεια της τρίμηνης παρουσίας μας στο δημοτικό συμβούλιο. Η πρώτη εκδηλώθηκε τον
περασμένο Οκτώβρη από μερίδα δημοτικών συμβούλων του
Σκουλάκη που επιχείρησαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να
μας στερήσουν το δικαίωμα του
λόγου. Η δεύτερη ήταν όταν
μας στέρησαν την έδρα στην
ΠΕΔ Κρήτης έπειτα από ένα
πραξικόπημα της αποκεντρωμένης διοίκησης που πέρασε μόνο
λόγω του ότι η νυν δημοτική αρχή έκανε πλάτες σε αυτό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
συμμαχίες της με τη δεξιά.
Η τρίτη απόπειρα ήταν η χειρότερη, μια και αμφισβήτησε
την ίδια μας την ύπαρξη μέσα
στο ΔΣ και το εκλογικό αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν
υπήρχε η απλή αναλογική και
όχι ο συγκεκριμένος νόμος που
χαρίζει μεγάλο αριθμό εδρών
στην πλειοψηφία, η «Ανταρσία
στα Χανιά» θα είχε δύο έδρες.
Λογάριασαν όμως χωρίς τον
ξενοδόχο! Η υπόθεση κρίθηκε
κυριολεκτικά στους δρόμους
των Χανίων, τις πλατείες και
τους εργασιακούς χώρους. Οργανώσαμε πλατιά καμπάνια υπεράσπισης του δημοτικού σχήματος και της έδρας του. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Μαζεύονταν μαζικά υπογραφές αλ-

ληλεγγύης και οι εργαζόμενοι
εξέφραζαν την οργή τους απέναντι στην ένσταση Αποστολάκη.
Συνδικάτα εξέφραζαν την υποστήριξή τους, ενώ όλοι έδιναν
χρήματα για την οικονομική
εξόρμηση που ξεκινήσαμε. Η παραπομπή της υπόθεσης στο ΣτΕ
είχε για το ΠΑΣΟΚ τα αντίθετα
αποτελέσματα από αυτά που περίμεναν. Γέμισε με αποφασιστικότητα τον κόσμο του σχήματος
και ταυτόχρονα έδωσε αφορμή
για να εκφραστεί η αηδία του κόσμου της εργασίας για το τι έχει
σημάνει έως τώρα το ΠΑΣΟΚ,
στη χώρα και στο Δήμο.

Έδρα του κινήματος
Οι εργαζόμενοι, ο κόσμος της
αντίστασης θεωρεί την έδρα
της «Ανταρσία στα Χανιά», δική
του έδρα, έδρα του κινήματος
και των αγώνων του. Γι’ αυτό και
την υπεράσπισε με αυτό τον
τρόπο. Ενδεικτικό είναι ότι αυτό
συνέβη και μέσα στην ίδια τη
ΔΕΥΑΧ.
Η απόσυρση της Αποστολάκη
από την εκδίκαση ήταν αποτέλεσμα της απομόνωσης στην
οποία βρέθηκε το εγχείρημα
της μείζονος αντιπολίτευσης.
Από τη μεριά μας διεκδικήσαμε την όποια υποστήριξη χωρίς
να βάζουμε στεγανά και προϋποθέσεις του αν ο κόσμος που
απευθυνθήκαμε ψήφισε το δικό
μας σχήμα ή του αν τάσσεται με
το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Με την υπόθεση αυτή, οι ρίζες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην πόλη έγιναν κατά
τι βαθύτερες.
Ευχαριστούμε όλους όσους
μας στήριξαν. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το ΔΣ του συλλόγου δασκάλων που εκδήλωσε την υποστήριξή του και την πρόθεσή
του να ενισχύσει οικονομικά την
καμπάνια μας, καθώς και το ΔΣ
της ΕΛΜΕ που εξέδωσε κείμενο
υποστήριξης. Δυστυχώς δεν
μπορούμε να πούμε το ίδιο και
για την πλειοψηφία του ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου που ζήτησε
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να αλλάξει
θέσεις προκειμένου να δηλώσει
υποστήριξη. Θλιβερό!!!
Για εμάς η εξέλιξη αυτή αποτελεί υποχρέωση και δέσμευση
του να παραμείνουμε μέσα και
έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο
η φωνή των καταπιεσμένων και
της αντικαπιταλιστικής προοπτικής. Θα το κάνουμε!

Σεραφείμ Ρίζος

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική
ή αντικαπιταλιστική πρόταση
από την αριστερά;
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
καφέ πλ. Αγ. Νικόλαος 7μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Aνδρουλάκη
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά
στην 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η πορεία προς τη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 ΕΡΤ- OPEN 7.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 καφέ Τέχνη
(παραλία Νέας Χώρας) 7μμ
Η πορεία προς τη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 δημαρχείο 7.30μμ
Τι αλλαγή θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σωκελιάδου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 καφέ Ερνέστο 6μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 καφέ Όασις 7μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητης: Νίκος Χατζάρας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία

Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
ΠΕΡΑΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 Στέκι (Κ. Βάρναλη 66)
8μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ «Νέον» 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Blue 8μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Κυβέρνηση σε πτώση
Ομιλητής: Χρήστος Καψογεώργος
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Οι θέσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για
την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 καφέ Τσιού
(Καμαράκι) 8μμ
Βαδίζοντας προς τη δίκη
της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Τσιού
(Καμαράκι) 7.30μμ
Aντικαπιταλιστική απάντηση στην καταστροφή του κλίματος
ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί
Ομιλήτρια: Ευγενία Ποντικού
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12
κυλικείο δημαρχείου 7.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 Θόλος 4μμ
Τα όρια της ρεφορμιστικής πολιτικής –
τι αλλαγή θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική ή αντικαπιταλιστική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ – στο δρόμο για
την 3η Συνδιάσκεψη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Κούνια 7.30μμ
Μια μαρξιστική κριτική στον αναρχισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανουσάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/12 καφέ 1968
(Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Oι εξελίξεις στην Ουκρανία
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΓΑΛΑΤΣΙ

Στις σχολές

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 5μμ
Σεξισμός, ρατσισμός, ομοφοβία – πώς
εξηγεί ο μαρξισμός την καταπίεση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
ΣΕΚΕ: Το κόμμα της εργατικής
επανάστασης στην Ελλάδα
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΑΣΚΤ

ΝΟΠΕ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12 κυλικείο 1μμ
Μετριοπαθής, ριζοσπαστική ή αντικαπιταλιστική πρόταση από την αριστερά;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 εντευκτήριο 10πμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΒΟΛΟΣ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12 Θόλος 4μμ
Πώς παλεύουμε την φασιστική απειλή

Εκδήλωση για
τον Π. Πουλιόπουλο

Εκδήλωση της δημοτικής κίνησης
“Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο”

"Ο Παντελής Πουλιόπουλος και η εποχή του" - για τα 80 χρόνια από
την έκδοση του βιβλίου: "Δημοκρατική ή Σοσιαλιστική Επανάσταση
στην Ελλάδα".

ΠΕΜΠΤΗ 11/12, 6.30μμ
Πολυτεχνείου 29 στο Ν. Ηράκλειο, πλησίον ΗΣΑΠ.

Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Δεκέμβρη
Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία,
(Μαρασλή 4, Στάση Μετρό "Ευαγγελισμός").
Oργανώνεται από το Ινστιτούτο Πολιτικών & Κοινωνικών Ερευνών
"Παντελής Πουλιόπουλος"

Ομιλητές:
Σπύρος Αλεξίου, ιστορικός
Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός

Αφιέρωμα στα Δεκεμβριανά του ‘44

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την
εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παραγωγή και τη διανομή
σύμφω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την
εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινο-

βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο
στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη,
όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για
να προστατεύει τα συμφέροντα της
άρχου σας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στηριγμένο στην άμεση δημοκρατία,
στα συμβούλια αντιπροσώ πων απ'
τους χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

ΔIEΘNIΣMO
όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα" ή
"σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει
ότι ακόμα και μια νικηφόρα εργατική
σοσια λι στι κή επανάστα ση όπως ο
Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να
επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του σταλινισμού, της Kί νας και
των άλλων ανατολικών χωρών ήταν

κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενό τητα των εργα τών σε όλον
τον κόσμο χωρίς διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας, φύλου,
φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yπο στηρί ζου με όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε διεθνή
κλίμακα από τη Nέα Yόρκη ως τη
Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο
Πάολο.
Aντιπαλεύ ουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απει λεί να διασπάσει
τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας
τάξης υποστηρί ζου με το σύν θημα
Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.

Eί μαστε αντί θετοι στην καταπί εση
των μειονοτήτων στη Θράκη και τη
Mακεδονία και στα μέτρα αστυ νόμευσης των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυ τό της και όλους
τους καταπιεσμένους μέσα από τη
δική της δράση. Για να κερδηθούν
όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή
την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι αλι στι κό εργατικό κόμμα. Eνα
τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε
κάθε αντίληψη υποκατάστασης της
τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/12
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 5.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Public πλ. Ελευθερίας 10πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 11πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. δημαρχείου 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σιβιτανίδου και Αραπάκη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαϊμαντά 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
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
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Θεωρία
Ο Φορτσάκης θέλει να αντικαταστήσει τις γενικές συνελεύσεις των φοιτητών με την ψηφοφορία μέσω ίντερνετ. Η επίθεση
αυτή ενάντια στη δημοκρατία
βαφτίζεται «περισσότερη δημοκρατία» μιας και υποτίθεται το
ίντερνετ εξασφαλίζει τη συμμετοχή της πλειοψηφίας.
Μοιάζει παράδοξο αλλά
υπάρχουν ρεύματα στην αριστερά, που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το Φορτσάκη, τα
οποία υποστηρίζουν εδώ και
καιρό ότι το ίντερνετ δίνει τη
δυνατότητα μιας πραγματικής,
«ριζοσπαστικής» δημοκρατίας.
Στο κίνημα 15Μ της Ισπανίας
(που οργάνωσε τις πλατείες των
Αγανακτισμένων) αυτές οι απόψεις βρήκαν μεγάλη απήχηση,
και σε συνέχεια το νέο αριστερό
κόμμα Ποδέμος, εφαρμόζει την
ιντερνετική λογική σε όλη του
την εσωτερική ζωή.
Η πραγματικότητα είναι ότι το
ίντερνετ από μόνο του δεν δημιουργεί «ριζοσπαστική δημοκρατία». Αντίθετα, η λογική της ιντερνετικής δημοκρατίας μπορεί
σε πολλές περιπτώσεις απλώς
να αναπαράγει τις κυρίαρχες
ιδέες. Ας δούμε γιατί.

Τ

ο ίντερνετ έχει αλλάξει τη ζωή
της πλειοψηφίας των ανθρώπων στο δυτικό κόσμο και όχι
μόνο. Τα Χριστούγεννα που έρχονται χιλιάδες μετανάστες θα κάνουν
γιορτές με τους δικούς τους μέσα
από την οθόνη ενός λάπτοπ που θα
στηθεί στο οικογενειακό τραπέζι.
Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε
τέτοια πολυεπίπεδη και συγχρονισμένη δικτύωση. Μέσα από λίστες,
whatsapp, facebook και όλων των
ειδών τα εργαλεία, πολύς κόσμος
σήμερα μέσα σε μια μέρα συνομιλεί
με τους συναδέλφους του, οργανώνει τη δουλειά του, κανονίζει με
τους φίλους του, δρα πολιτικά.

Χρήση της τεχνολογίας
Οι αλλαγές κάθε άλλο παρά
έχουν αφήσει ανέπαφο το κίνημα.
Το αντίθετο, μάλιστα. Το πιο πολιτικοποιημένο κομμάτι του κόσμου είναι συνήθως αυτό που έχει επιστρατεύσει όλα τα μέσα για να συντονιστεί και να οργανώσει τη δράση.
Πάντα η Αριστερά βρισκόταν στην
πρώτη γραμμή της χρήσης κάθε βήματος της τεχνολογίας που δίνει
δυνατότητες στην επικοινωνία και
την ενημέρωση.
Τα τρία κεντρικά σημεία κατάληψης της εξουσίας τον Οκτώβρη του
’17 στη Ρωσία (μια μέρα πριν τα χειμερινά ανάκτορα) ήταν ο σιδηρόδρομος, η κεντρική τράπεζα και το
κέντρο τηλεφωνικών επικοινωνιών.
Στο Μάη του ’68 η αστυνομία ήταν

Φωτογραφία από το κίνημα των Indignados στην Ισπανία. Το πανό γράφει “Πραγματική δημοκρατία”.
Η ιντερνετική δημοκρατία δεν ταυτίζεται με την πραγματική δημοκρατία

Το Ίντερνετ
και η δημοκρατία
εξοργισμένη γιατί οι φοιτητές κατάφερναν να επικοινωνούν μεταξύ
τους με τρανζιστοράκια. Στις διαδηλώσεις της Γένοβας το 2001, μια
από τις αιματηρές επιχειρήσεις των
μπάτσων ήταν στο κτίριο που στεγαζόταν το τοπικό indymedia.
Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι
το γεγονός ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι καπιταλιστές, δεν σημαίνει ότι παύει
να υπάρχει η διάκριση ανάμεσα
στους «από πάνω» και τους «από
κάτω». Οι κυρίαρχες ιδέες στην κοινωνία είναι πάντα οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης, έλεγε ο Μαρξ. Οι
καπιταλιστές έχουν στη διάθεσή
τους περισσότερες και μεγαλύτερες εφημερίδες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και ηλεκτρονικά πόρταλς.
Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν όχι
μόνο τα σχολεία και την εκκλησία,
αλλά μια ολόκληρη κοινωνία που
λειτουργεί μέσα από τη λογική του
καπιταλισμού. Η «εναλλακτική» ενημέρωση, όπως αυτή που κάνει η
εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια
σας, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει κάποια από τα κυρίαρχα ψέματα,
όμως δεν αρκεί για να αλλάξουν οι
ιδέες της πλειοψηφίας.
Το ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα
μέσα σε λίγα λεπτά να μπορείς να
εξακριβώσεις αν μια είδηση είναι
πλαστή ή όχι. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψαν να υπάρχουν πλαστές ειδήσεις. Ίσα ίσα το ίντερνετ

είναι ο παράδεισος του μύθου και
της υπερβολής. Όλων των ειδών οι
μεσαιωνικές δοξασίες κυκλοφορούν
μέσα από λίστες e-mail και «αποκαλυπτικά» μπλογκ που μιλάνε για
τους ‘Ελληνες που πήγαν στο φεγγάρι και για τα μανιτάρια που θεραπεύουν τον καρκίνο. Μια κοινωνία
που αφήνει τους ανθρώπους να παλεύουν με τις ασθένειες αβοήθητοι,
και διαλύει τα δημόσια νοσοκομεία,
αναγκάζει τον κόσμο να ψάχνει να
βρει ηλεκτρονικά ματζούνια. Όλα
αυτά δεν αλλάζουν επειδή υπάρχουν αντίστοιχα εναλλακτικές πηγές που καταρρίπτουν αυτούς τους
μύθους. Η εναλλακτική πληροφόρηση δεν γιατρεύει ούτε τον καρκίνο,
ούτε την απόγνωση.

Υπερπροσφορά
Εξάλλου, το βασικό πρόβλημα με
την ενημέρωση στον καπιταλισμό
δεν είναι ότι είναι «ελλιπής», ίσα ίσα
υπάρχει υπερπροσφορά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι σπασμένη σε χιλιάδες κομματάκια, αντιφατικά μεταξύ τους, με τρόπο που κάποιος μπορεί να είναι ενημερωμένος για τα
πάντα, αλλά να βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση για το αν όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αν πχ, ο ρατσισμός, ο πόλεμος, η γυναικεία καταπίεση και η λιτότητα είναι όψεις της
λειτουργίας του ίδιου συστήματος.
Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει
με την ουσία της δημοκρατίας. Η

γενική συνέλευση στο χώρο δουλειάς και στο Πανεπιστήμιο είναι ανώτερη από την «καθολική ψηφοφορία» μέσω ίντερνετ. Για δύο λόγους.
Πρώτον, στη γενική συνέλευση συμμετέχεις και ακούς τις απόψεις των
υπόλοιπων. Μπαίνεις με τις ιδέες
που έχεις και βγαίνεις με άλλες. Είναι εργαστήριο όπου μπορεί να
σπάσει η αδράνεια και η μοιρολατρία. Κάποιος φτάνει στη συνέλευση
πιστεύοντας ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του δεν είναι έτοιμοι για μάχη, αλλά βλέπει το πραγματικό κλίμα και μπορεί να αλλάξει ιδέες.
Δεύτερον, οι ιδέες σχετίζονται με
τα πρόσωπα και με την αξιοπιστία.
Η εργατική δημοκρατία της γενικής
συνέλευσης έχει το πλεονέκτημα
ότι ο κάθε ένας δεσμεύεται όχι μόνο για την ψήφο του αλλά και για
την πράξη του. Η πειθαρχία που
διαμορφώνει η εργατική συνέλευση
είναι ένας από τους λόγους για
τους οποίους η εργατική τάξη έχει
στα χέρια της δυνατότητες που κανένα άλλο κίνημα δεν μπορεί να
έχει. Τοποθετούμαι υπέρ της απεργίας σημαίνει ότι πρώτα απ’ όλα
εγώ ο ίδιος θα απεργήσω, αν δεν
θέλω να με φτύνουν οι συνάδελφοί
μου την άλλη μέρα στη δουλειά. Και
πέρα από αυτό σημαίνει δέσμευση
ότι θα οργανώσω, θα δώσω τις δυνάμεις μου για να πετύχει η απεργία. Το να κάνεις κλικ σε ένα κουτάκι από το σπίτι σου δεν εξασφαλίζει
τίποτα από όλα αυτά.

Η εμπειρία του Ποδέμος στην
Ισπανία είναι μια δυνατή προειδοποίηση για τα όρια της «ιντερνετικής δημοκρατίας» στο εσωτερικό
του κινήματος. Οι «Κύκλοι» (τοπικοί
πυρήνες) ήταν μοιρασμένοι σχεδόν
50-50 όσον αφορά την ηγεσία και
το καταστατικό. Όμως, η ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά και ψήφισαν
πολλαπλάσιοι από όσους συμμετέχουν πραγματικά στις τοπικές. Αποτέλεσμα ήταν ότι σάρωσε με 80% η
ηγεσία του Πάμπλο Ιγκλέσιας, διότι
ο κόσμος σε μαζικό επίπεδο γνωρίζει μόνο τον Ιγκλέσιας λόγω της παρουσίας του σε τηλεοράσεις και
εφημερίδες.
Στο συνέδριο του κόμματος ακόμη και οι ερωτήσεις που απευθύνονταν στους υποψήφιους έγιναν
μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής με την οποία το κοινό ψηφίζει
ποιες από όλες τις πιθανές ερωτήσεις θα τεθούν. Αποτέλεσμα είναι η
αριστερή πτέρυγα που είναι «μειοψηφία» να μην μπορεί όχι να μιλήσει αλλά ούτε να θέσει ερώτηση,
λόγω «δημοκρατίας». Τα θέματα
που επιλέχθηκαν ως προμετωπίδα
του προγράμματος ήταν τα πιο
ανώδυνα, μιας και «δύσκολα» ζητήματα όπως των Βάσκων, της Καταλωνίας ή ακόμη και της διαγραφής
του χρέους δεν συγκέντρωσαν συντριπτικές πλειοψηφίες, όπως πχ η
«καταπολέμηση της διαφθοράς».

Δεν λύνει το ζήτημα
Αν στο εσωτερικό ενός κινήματος
ή κόμματος, είναι φανερό ότι το ίντερνετ δεν λύνει το ζήτημα της δημοκρατίας, οι απόψεις που προτείνουν το ίντερνετ για την ριζοσπαστική οργάνωση της κοινωνίας εδώ και
τώρα είναι ακόμη πιο απλοϊκές. Ξεχνάνε ότι η οικονομία βρίσκεται εντελώς έξω από τον έλεγχο οποιασδήποτε πολιτικής απόφασης.
Μπορούμε να αποφασίσουμε όλοι
μαζί ότι οι απολυμένοι πρέπει να γυρίσουν στις δουλειές τους, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι οι καπιταλιστές θα ακολουθήσουν την απόφαση επειδή είναι «δημοκρατική».
Χρειάζεται ένας μηχανισμός που θα
εφαρμόσει στην πράξη τη θέληση
της πλειοψηφίας, και αυτός ο μηχανισμός δεν είναι «ηλεκτρονικός»,
αλλά φυσικός, η κατάληψη, η απεργία, η κρατικοποίηση της εταιρείας,
η κατάληψη της ίδιας της εξουσίας
που θα δώσει την οικονομία στα χέρια αυτών που πραγματικά δουλεύουν. Με το παράδειγμα των
Μπολσεβίκων που αναφέραμε πιο
πάνω, ναι, πήραν τον έλεγχο των
τηλεφώνων και του τηλεγράφου
που ήταν το «ίντερνετ» της εποχής.
Πήραν όμως και τον έλεγχο του σιδηρόδρομου, των τραπεζών, του
στρατού και των ίδιων των ανακτόρων του Τσάρου. Χωρίς ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Νίκος Λούντος
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Γιατί να διαβάσουμε το

Αναρχισμός - μια μαρξιστική κριτική
Μ

έσα σε περιόδους έντονης πολιτικής
κρίσης σαν τη σημερινή, οι αντιστάσεις
στις επιθέσεις της άρχουσας τάξης γεννούν κύματα ριζοσπαστικοποίησης. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη που
αντιστέκονται στη λιτότητα, στο ρατσισμό και
την ξενοφοβία, στον πόλεμο και την καταπίεση,
παλεύοντας αλλάζουν και τις ιδέες τους. Μέσα
από τους αγώνες αμφισβητούν τη δύναμη των
καπιταλιστών και του κράτους τους, αντιλαμβάνονται τη δύναμη της εργατικής τάξης όταν δρα
συλλογικά. Έρχονται έτσι πιο κοντά στις ριζοσπαστικές ιδέες και τα ρεύματά τους. Ο αναρχισμός είναι ένα από αυτά τα ρεύματα, και μάλιστα ένα από τα πρώτα που έλκουν ολόκληρα
κομμάτια μέσα από τη λογική της άμεσης δράσης και της σύγκρουσης.
Ο Τζον Μόλινιου στο βιβλίο του «Αναρχισμός,
μια Μαρξιστική κριτική», που εκδόθηκε το 2011,
προσπαθεί να απαντήσει στο αν οι ιδέες του
αναρχισμού μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τον κόσμο που παλεύει στο να φτιάξει μια
κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση.
Ξεκινά ξεκαθαρίζοντας πως ο επαναστατικός
μαρξισμός και ο αναρχισμός μοιράζονται τον
κοινό στόχο για την ύπαρξη μιας αταξικής κοινωνίας όπου οι άνθρωποι θα ζουν αρμονικά χωρίς
εκματάλλευση, ρατσισμό, φτώχεια και πόλεμο.
Επιχειρηματολογεί όμως, μέσα από συγκεκριμένα βήματα και ιστορικά παραδείγματα, πως οι
αναρχικές ιδέες δε διαλέγουν απλώς έναν άλλο
δρόμο προς τον κομμουνισμό αλλά οδηγούν σε
καταστάσεις μακριά από αυτόν. Υπάρχουν αρκετές τάσεις μέσα στον αναρχικό χώρο, κάνοντας
την κριτική δύσκολη. Υπάρχουν όμως τέσσερα
κοινά σημεία σε κάθε έκφρασή του, η άποψη για
το κράτος, την ηγεσία, το κόμμα και τη σχέση
ατόμου- τάξης.

Βραχύβια επιχειρήματα
Σε σχέση με το κράτος, υπάρχουν ρεύματα
που βρίσκονται πιο κοντά στη μαρξιστική άποψη
που υποστηρίζει την ανάγκη συντριβής του αστικού κράτους και των θεσμών του, αλλά υπάρχουν και ρεύματα που βρίσκονται δεξιότερα πιστεύοντας ότι μπορούν να αγνοήσουν την ύπαρξή του, δημιουργώντας «μικρές αυτοδιοικούμενες κοινότητες», εγχειρήματα που αφορούν πολύ μικρές μειοψηφίες και όχι το σύνολο της κοινωνίας και που τις περισσότερες φορές είναι
βραχύβια. Κι αυτό γιατί “μπορεί εσύ να αγνοείς
το κράτος, αυτό όμως δε σε αγνοεί”, όπως αναφέρει ο Μόλινιου χαρακτηριστικά.
Ακόμα όμως και όσοι συμφωνούν στη συντριβή του, αποτυγχάνουν στο να απαντήσουν πώς
θα συμβεί αυτό και τι θα αντικαταστήσει το αστικό κράτος. Αντίθετα ο Μαρξισμός έχει πολύ
συγκεκριμένη θέση: “το κράτος θα καταστραφεί
με επανάσταση, δηλαδή από ένα μαζικό λαϊκό
ξεσηκωμό στον οποίο η εργατική τάξη μέσω της
δικής της άμεσης δράσης θα τσακίσει και θα
οδηγήσει σε κατάρρευση τους βασικούς θεσμούς του υπάρχοντος κράτους -τις ένοπλες
δυνάμεις, την αστυνομία, τα δικαστήρια, τις φυλακές κλπ ”. Επίσης στο ερώτημα αν μετά τη
συντριβή του χρειάζεται να υπάρξει εργατικό
κράτος, κάτι στο οποίο ο αναρχισμός διαφωνεί,
υπάρχει μια απλή απάντηση. Μέσα στην ίδια την
επανάσταση η αστική τάξη δεν έχει τσακιστεί,

κρατικά και συγκεντρωτικά παρεμβαίνοντας στις μάχες και προσπαθώντας να κερδίσει την πλειοψηφία
των εργατών στην επαναστατική
προοπτική, είναι απαραίτητη. Το
κέντρο σε μια τέτοια δουλειά είναι
η σχέση του κόμματος με την τάξη.
Στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ
ατόμου και τάξης-κοινωνίας ο Μόλινιου απαντά μέσα από αποσπάσματα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου και του Αντι-Ντύρινγκ (Ένγκελς) στην κριτική που δέχτηκε ο
Μαρξισμός τόσο από τους αστούς
όσο και από τα ρεύματα του ατομικίστικου αναρχισμού πως τάχα οι
Μαρξιστές δεν ενδιαφέρονται για
την ατομική ανάπτυξη και ελευθερία.

Διαβάστε
επίσης

“Ούτε μια αφίσα”

ούτε προφανώς αφήνει οικειοθελώς την εξουσία
της στους εργάτες. Σε όλα τα ιστορικά παραδείγματα, υπήρξε οργανωμένη αντεπίθεση, κάνοντας την οργάνωση της εργατικής τάξης με
ένα τρόπο που να μπορεί να αποκρούει τις επιθέσεις των αστών, απαραίτητη.
Στο ζήτημα της ηγεσίας οι αναρχικοί απαντούν πως συνδέεται με τον εκφοβισμό και τα
προνόμια και την αποκηρύσσουν. Το πρόβλημα
σε αυτό είναι πως η ηγεσία είναι ένα γεγονός
που δε μπορεί να παραβλεφθεί. Πάντα υπάρχουν ή αναδεικνύονται ηγεσίες, είτε με δημοκρατικό τρόπο είτε με την επιβολή τους από τα
πάνω. Άλλωστε και τα αναρχικά κινήματα είχαν
ηγέτες (Μπακούνιν, Κροπότκιν, Μάχνο, Βολίν
κ.ο.κ). Το ζήτημα βρίσκεται στο πως χτίζεται μια
επαναστατική ηγεσία που βρίσκεται κάτω από
τον έλεγχο των υποστηρικτών της, είναι ανθεκτική στη διαφθορά από το σύστημα και ικανή στο
να διακρίνει σωστά τα επόμενα βήματα για τη
συνέχιση του αγώνα.
Αυτό μας φέρνει κατευθείαν στο ερώτημα αν
είναι αναγκαίο ένα επαναστατικό κόμμα ή όχι. Σε
αυτό, η αντίθεση των αναρχικών είναι πιο έντονη
ακόμα και από την ύπαρξη εργατικού κράτους.
Είναι λογική η καχυποψία αν σκεφτεί κανείς το
ρόλο των ρεφορμιστικών κομμάτων στην ιστορία
των κινημάτων. Αυτό όμως δεν αναιρεί την ανάγκη χτισίματος ενός επαναστατικού κόμματος
στα πρότυπα των μπολσεβίκων. Για τον απλό λόγο πως οι εργάτες έχουν να παλέψουν απέναντι
σε ένα πολύ καλά οργανωμένο αστικό κράτος,
άρα χρειάζεται να είναι από τη μεριά τους το
ίδιο οργανωμένοι. Επίσης, οι εργάτες δεν απεμπλέκονται ενιαία από τις ιδέες της άρχουσας
ιδεολογίας. Γι’ αυτό η οργάνωση των πιο πρωτοπόρων κομματιών σε ένα κόμμα που δρα δημο-

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου
επιλέγει να ασκήσει κριτική σε δυο
μεγάλες «στιγμές» όπου ο ρόλος
του αναρχισμού δε βοήθησε την
επανάσταση. Αναφέρεται στη ρώσικη επανάσταση και την ανυπαρξία των αναρχικών κατά την ανάπτυξή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: “ο Βολίν, ο σημαντικότερος
αναρχικός διανοούμενος της περιόδου, επιστρέφοντας στη Ρωσία
τον Ιούλη του 1917 δεν βρηκε ούτε μια αναρχική
εφημερίδα, αφίσα ή ομιλητή σε κάποια συγκέντρωση στην Πετρούπολη, την καρδιά της επανάστασης”.
Πολλοί αναρχικοί έγιναν χλιαροί υποστηρικτές
των σοβιέτ ενώ άλλοι πέρασαν στο πλευρό των
μπολσεβίκων. Αργότερα στον εμφύλιο, οι αναρχικοί ενεπλάκησαν στη Ρωσία, με αρνητικό όμως
τρόπο, αντιτιθέμενοι στους μπολσεβίκους σε μια
περίοδο που η ύπαρξη της επανάστασης παιζόταν κορώνα- γράμματα από την αντεπίθεση των
«λευκών».
Στη συνέχεια, παρουσιάζει τη στάση των
αναρχικών ηγετών στην Ισπανία το 1936. Οι
αναρχικοί της CNT έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανάσταση κατά του πραξικοπήματος
του Φράνκο, οι ηγέτες τους επέλεξαν ωστόσο τη
συμμετοχή στην κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου και όχι τη μετατροπή του αντιφασιστικού
αγώνα σε επανάσταση, υποστηρίζοντας: “Είτε
συνεργαζόμαστε, είτε επιβάλλουμε την εργατική
δικτατορία μας... Τίποτα δεν είναι πιο μακριά
από τον αναρχισμό από το να επιβάλλει τη θέλησή του με τη βία... Δεν καταλάβαμε την εξουσία
όχι γιατί δεν μπορούσαμε, αλλά γιατί δεν θέλαμε, γιατί ήμασταν ενάντια σε κάθε είδος δικτατορίας”. Ήταν μια επιλογή που αποδείχθηκε λαθεμένη.
Η αντιπαράθεση αυτών των διαφωνιών και η
συντροφική κριτική που χρειάζεται να υπάρχει
μέσα στους αγώνες που δίνουμε σήμερα ενάντια στους φασίστες, το ρατσισμό, τη λιτότητα
και τόσα άλλα, είναι απαραίτητη για να δώσουμε
τη μάχη ενάντια στο σύστημα αποτελεσματικά.
Με την εργατική τάξη και τις επαναστατικές ιδέες του Μαρξισμού στο κέντρο.

Έλλη Πανταζοπούλου

Θα τα βρείτε στο
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ΙΣΠΑΝΙΑ Χιλιάδες ξανά στους δρόμους

Κορύφωση υπήρξε το Σάββατο 29
Νοέμβρη με πορείες σε μια σειρά
πόλεις της χώρας. Στη Μαδρίτη η
συγκέντρωση πλημμύρισε το κέντρο, με προσυγκεντρώσεις να φτάνουν από την περιφέρεια με ξεχωριστές μαζικές πορείες. Στη Σεβίλλη
αντίστοιχα το κέντρο γέμισε από τα
μαζικά μπλοκ όλων των συνδικάτων.
Οι «Πορείες αξιοπρέπειας» συγκροτήθηκαν στην αρχή της χρονιάς
με κεντρικό σύνθημα «Ψωμί, Δουλειά, Στέγη, Αξιοπρέπεια» και έκαναν την σημαντικότερη εμφάνισή
τους στις 22 Μάρτη με σχεδόν 1,5
εκατομμύριο κόσμο στη Μαδρίτη.
Ήταν η κινητοποίηση που καθόρισε
το 2014. Απέναντι στις φωνές που
λένε πως η εκρηκτική άνοδος του
Ποδέμος μετατοπίζει το ενδιαφέρον
από τους δρόμους στις κάλπες, η
επιστροφή στους δρόμους στις 29
Νοέμβρη ήταν μια δυνατή απάντηση.
Οι «Πορείες αξιοπρέπειας» ξεκίνησαν από πρωτοβουλία του SAT,
ενός από τα μεγαλύτερα ριζοσπαστικά συνδικάτα της χώρας, με ισχυρότερη παρουσία στην Ανδαλουσία.
Μέσα από τις «Πορείες» κατάφερε
να δημιουργηθεί ένας συντονισμός
με τα υπόλοιπα συνδικάτα που βρίσκονται αριστερά των δύο μεγάλων
συνομοσπονδιών (της UGT που
ελέγχεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και των CCOO που έχει παραδοσιακά σχέση με το Κομμουνιστικό
Κόμμα). Η δύναμη των «Πορειών»
επιβεβαιώθηκε όταν λίγες μέρες
πριν από τις 29Ν, η UGT και οι

CCOO ανακοίνωσαν πως καλούν σε
κινητοποίηση την ίδια μέρα και στα
ίδια σημεία των πόλεων. Οι «Πορείες» δεν έχουν κάνει δεκτή την οργανωτική συμμετοχή των συνομοσπονδιών, αλλά στην πράξη οι συγκεντρώσεις έγιναν από κοινού, με τα ριζοσπαστικά συνδικάτα να ηγούνται
και τις μεγάλες συνομοσπονδίες
στην ουρά της πορείας. Δίπλα στα
άλλα συνθήματα, οι ίδιες οι «Πορείες» ανέδειξαν σε κεντρικά τα αιτήματα «Όχι πληρωμή του χρέους» και
«Να φύγουν οι κυβερνήσεις της
Τρόικας».
Μέσα στο Νοέμβρη είχαν εξελιχθεί τρεις σημαντικές νίκες που δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη

η βδομάδα 24 με 29 Νοέμβρη,
τα κινήματα και τα συνδικάτα
στην Ισπανία ξαναβγήκαν
στους δρόμους, μετά από κάλεσμα
του συντονισμού «Πορείες αξιοπρέπειας».

Σ

την Βαρσοβία στις 11 Νοέμβρη οι φασίστες οργάνωσαν μια βίαιη μαζική διαδήλωση.

Αυτή είναι η πέμπτη χρονιά στη σειρά που οι
φασίστες έχουν οργανώσει την αποκαλούμενη
από τους ίδιους «Πορεία Ανεξαρτησίας».
Υπήρχε ακόμα μια παρόμοια, αλλά μικρότερη
πορεία που οργανώθηκε στο Βρότσλαβ από
μια αντίπαλη φασιστική οργάνωση που ονομάζεται «Εθνική Αναγέννηση της Πολωνίας». Και
στις δύο μαζί πήραν μέρος 25 χιλιάδες.
Δύο χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην
αντιφασιστική διαδήλωση στην Βαρσοβία,
ανάμεσά τους μια αντιπροσωπεία από τη μία
από τις δύο μεγαλύτερες συνδικαλιστικές ενώσεις, την OPZZ.
Oι πορείες πραγματοποιήθηκαν την Ημέρα
της Ανεξάρτησίας που σηματοδοτεί την επέτειο από την δημιουργία του Πολωνικού κράτους στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτές είναι πορείες που γίνονται ενάντια στις επίσημες εκδηλώσεις που οργανώνονται από τον πρόεδρο της Πολωνίας.
Η πορεία της Βαρσοβίας οργανώθηκε από
το «Εθνικό Κίνημα» (RN), ένα κόμμα που σχη-

ριζοσπαστικοποίηση που εξελίσσεται στη χώρα. Οι δύο πρώτες νίκες
είναι συνδικαλιστικές.

Μεγάλες απεργιακές μάχες
Οι εργαζόμενοι στη μεγάλη τηλεφωνική εταιρεία Atento που πρόσφατα την εξαγόρασε μια πολυεθνική δικαιώθηκαν στα δικαστήρια
όπου ακυρώθηκε η νέα σύμβαση εργασίας με την οποία απολύονταν
εκατοντάδες συνάδελφοί τους. Το
ίδιο συνέβη με τους εργαζόμενους
της Coca-Cola. Και στις δύο περιπτώσεις οι εργαζόμενοι είχαν δώσει
μεγάλες απεργιακές μάχες και η
φωνή των ριζοσπαστικών συνδικάτων είχε παίξει σημαντικό ρόλο κόν-

τρα στις συνδικαλιστικές ηγεσίες
που πρότειναν την αποδοχή και την
«διαπραγμάτευση» των νέων συμβάσεων. Σε πολιτικό επίπεδο, παραιτήθηκε η Υπουργός Υγείας, Άνα Μάτο,
όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της
ίδιας και του συζύγου της σε σκάνδαλο κατάχρησης δημόσιου χρήματος, ένα σκάνδαλο που αγκαλιάζει
ολόκληρο το PP, το κόμμα της Δεξιάς. Η Μάτο είχε μπει στο στόχαστρο του κινήματος, όταν ως υπουργός Υγείας έριξε το φταίξιμο για το
πρώτο κρούσμα Έμπολα στη νοσοκόμα που κόλλησε τον ιό όταν περιέθαλψε έναν ασθενή που γύρισε από
την Αφρική. Ο πρωθυπουργός Ραχόι
την είχε στηρίξει με όλες του τις δυ-

Η πάλη ενάντια
στους φασίστες στην Πολωνία
ματίστηκε μετά την Ημέρα της Ανεξαρτησίας
το 2012 από διάφορες ακροδεξιές ομάδες και
άτομα. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις οργανώσεις έχουν κρατήσει τα ονόματα των πριν
τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προκατόχων
τους που είχαν εξαπολύσει βίαιες επιθέσεις
στους Εβραίους και επιτυχημένα πίεσαν για
αντί-Εβραϊκή νομοθεσία.
Οι ετήσιες πορείες της Ημέρας της Ανεξαρτησίας σηματοδοτούν το μεγαλύτερο επίτευγμα των φασιστών και τους δίνουν την μεγαλύτερη ελπίδα για να χτίσουν στο μέλλον.
Πολλοί άνθρωποι σε αυτές τις πορείες βλέπουν τον εαυτό τους σαν δεξιούς πατριώτες
και είναι επίσης πιθανό να συμμετέχουν σε πορείες των καθολικών συντηρητικών του «Νόμου και Δικαιοσύνη», του βασικού κόμματος
της μεταπολίτευσης. Αλλά οι καθολικοί δεν είναι εμπόδιο για τους φασίστες. Έχουμε δει
στην Ουγγαρία πως σε τέσσερα χρόνια οι φα-

σίστες του Jobbik έχουν κερδίσει περίπου 200
χιλιάδες ψήφους σε βάρος του ακροδεξιού
κόμματος Fidesz του Πρωθυπουργού Όρμπαν.

Πραγματική απειλή
Ο φασισμός είναι μια πραγματική απειλή
στην Πολωνία όπως και αλλού στην Ευρώπη,
αλλά σήμερα οι φασίστες δεν είναι τόσο δυνατοί όσο φαίνονται.
Δεν έχουν καταφέρει να μεταφράσουν την
επιτυχία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας σε
κέρδη τον υπόλοιπο χρόνο. Όταν ένας από
τους ηγέτες του «Εθνικού Κινήματος» πρόσφατα οργάνωσε μια συνέντευξη Τύπου με
μια ομάδα από τα καθάρματά του σε ένα καταυλισμό Ρομά, οι αντιφασίστες ήταν πολύ περισσότεροι. Στις εκλογές για πρόεδρο του
Βρότσλαβ πήρε μόνο το 1,14% από τις ψήφους. Στη Βαρσοβία οι φασίστες δεν μπόρε-

νάμεις και τώρα αποδέχθηκε την παραίτησή της με σκυμμένο κεφάλι.
Ένα από τα αποτελέσματα όλων
αυτών των εξελίξεων είναι ότι το κυβερνών PP συνεχίζει να κατρακυλάει
στις δημοσκοπήσεις, ενώ το 2015 θα
είναι τριπλή εκλογική χρονιά, με τοπικές, εθνικές και περιφερειακές
εκλογές. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση δίνει 20% στο PP. Από τη μεριά της «Εν Λούτσα», της αδελφής
οργάνωσης του ΣΕΚ, βάζουμε στην
πρώτη γραμμή την απαίτηση για γενική απεργία. Το κίνημα είναι έτοιμο,
οι συνδικαλιστικές ηγεσίες πιέζονται
και η κυβέρνηση είναι πιο αδύναμη
από ποτέ.

Νίκος Λούντος

σαν να έχουν υποψήφιο για πρόεδρο.
Αυτός δεν είναι λόγος για ευφορία. Η Χρυσή
Αυγή στην Ελλάδα είχε λιγότερες ψήφους μόνο μερικά χρόνια πριν.
Αλλά είναι σημαντικό για το αντιφασιστικό
κίνημα να υπολογίσει τις δυνάμεις τους σωστά. Πολλοί δεν θέλουν να αποκαλούν τους
φασίστες «φασίστες», ενώ άλλοι νομίζουν ότι
οι φασίστες έχουν χτίσει ήδη μια μαζική δύναμη και έχουν παραλύσει στην αδράνειά τους.
Δύο μήνες πριν ένα νέο αριστερό κόμμα
σχηματίστηκε, το «Κίνημα Κοινωνικής Δικαιοσύνης» (RSS), με ηγέτη τον Πιοτρ Ικόνοβιτς,
τον πιο γνωστό αριστερό, πρώην βουλευτή και
μέλος της καμπάνιας ενάντια στις εξώσεις.
Στις τοπικές εκλογές στη Βαρσοβία το RSS
πήρε περίπου 10 χιλιάδες ψήφους (1,68%).
Εμείς, στην Εργατική Δημοκρατία, επίσης χτίζουμε το RSS. Ανάμεσα σε άλλα πρέπει να
στρέψουμε αυτό το κόμμα σε μια αντιφασιστική δύναμη που βάζει τους εργατικούς αγώνες
στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Andrzej Zebrowski
Pracownicza Demokracja
(Workers Democracy)

εργατικη αλληλεγγυη

ΓΙΟΡΤΗ

Παλεύουμε μαζί - Γιορτάζουμε μαζί
“Οι πιο αλληλέγγυοι
από τους αλληλέγγυους”

Μ

ε μια μεγάλη γιορτή, εν μέσω
καταιγιστικών εξελίξεων, κλείνει το 2014 για την Εργατική
Αλληλεγγύη και όλες οι συντρόφισσες
και οι σύντροφοι που βρέθηκαν στην
πρώτη γραμμή των αγώνων ετοιμάζονται για μια δυνατή συναυλία με τους

Ο

λαός, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, αγωνιζόμαστε στους δρόμους. Μέσα σε αυτές τις μάχες γνωριστήκαμε καλύτερα.
Είδαμε δίπλα μας όλον αυτό τον καιρό χιλιάδες
και δεκάδες χιλιάδες αλληλέγγυους. Οι πιο αλληλέγγυοι από τους αλληλέγγυους είναι οι άνθρωποι της Εργατικής Αλληλεγγύης. Είναι δίπλα μας,
μαζί μας, και εμείς μαζί τους στις δύσκολες στιγμές που πέρασαν φέτος, στις δίκες που φάγανε
για χάρη μας λέγοντας την αλήθεια.
Γι' αυτό πρέπει στις 20 Δεκέμβρη να είμαστε
όλοι στο Ρομάντσο, όχι μόνο για να γλεντήσουμε
και να ξεχαστούμε, αλλά για να δώσουμε έναν
όρκο τιμής ότι δεν θα σταματήσουμε αν δεν αλλάξουμε αυτή την κυβέρνηση, αν δεν αλλάξουμε
τη ρότα που μας έχουν βάλει και δεν πάρουμε τα
πράγματα στα χέρια μας. Στις 19 Δεκέμβρη έχουμε συνεστίαση στην ταβέρνα Ηλίας στο Χαλάνδρι
για να δώσουμε και εμείς το δικό μας όρκο τιμής
ότι συνεχίζουμε μέχρι να μπούμε στο ραδιομέγαρο.

Penny Dreadfull (Γιάννης Καλιφατίδης:κιθάρα, φωνή -Πάνος Μπόμπολας:μπάσο -Νίκος Παναγιώτου:τύμπανα -Διονύσης Τελιόπουλος:κιθάρα)
Illegal Operation (Μανωλης Αγγελάκης:κιθαρα, φωνή -Σταθης Ιωάννου:κιθαρα -Κώστας Καταληματίας:μπάσο Μαριος Σαρακηνός:τύμπανα-Γιώργος
Τσαλκίδης:πλήκτρα, κιθαρα, τρομπόνι).
Μαζί τους στη σκηνή θα ανέβει ο
Αλέξης Καλοφωλιάς (Alex K)
Ενώ θα έχουμε μαζί μας και τον
Adrew Banner, τον DJ που έχει ανοίξει
μουσικά όλα τα κεντρικά ραντεβού του
αντιφασιστικού κινήματος και στις 19
Γενάρη 2013 και στις 22 Μάρτη 2014.
Οι πόρτες ανοίγουν στις 8μμ, η τιμή
εισόδου και ενίσχυσης είναι στα 10 ευρώ με φαγητό και ποτό.

Παναγιώτης Καλφαγιάννης
πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ

“Σε έναν
ιστορικό χώρο”

“Ενώνουμε
τη φωνή μας”

H

Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης γίνεται σε
έναν ιστορικό χώρο, σε ένα πολύ παλιό λιθογραφείο, στο Ρομάντσο. Μέσα εκεί οι εργάτες είχαν πάρα πολύ ισχυρό συνδικαλισμό. Είχαν καταφέρει πολύ μεγάλες νίκες στη μεταπολίτευση και
μετά.
Αποκτήσανε συλλογικές συμβάσεις και ωράρια.
Σε αυτό το χώρο κάνει πάρτυ η Εργατική Αλληλεγγύη, η εφημερίδα που εκπροσωπεί τους αγώνες του σήμερα. Στις 20 Δεκέμβρη να είμαστε
όλοι εκεί να στηρίξουμε την εφημερίδα που μας
στηρίζει στους αγώνες μας.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΡΟΜΑΝΤΣΟ

στην οδό
Αναξαγόρα 3-5

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ, 8µµ

ΦΑΓΗΤΟ, ΠΟΤΟ, ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τιµή ενίσχυσης 10 ευρώ

εργαζόμενος στη Βιβλιοσυνεργατική

“Να την
απλώσουμε παντού”

Ή

μουνα ανάμεσα στους προσαχθέντες από
την πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο και
τον Νίκο Ρωμανό. Ήμουνα μέσα στη ΓΑΔΑ 5-6
ώρες υπό κράτηση μέχρι να μας αφήσουν να φύγουμε.
Το καλύτερο όμως, η κορυφαία στιγμή για μένα
από όλο αυτό, ήταν όταν έβγαινα από τη ΓΑΔΑ
που σύντροφοί μου από την Εργατική Αλληλεγγύη με περίμεναν απ' έξω με χειροκροτήματα,
συνθήματα και αγκαλιές. Πραγματικά ένιωσα υπερήφανος που είμαι ΣΕΚίτης. Πραγματικά αξίζει να
στηρίξουμε την Εργατική Αλληλεγγύη και το ΣΕΚ.
Όλοι στη Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης στις
20 Δεκέμβρη. Για να τη μεγαλώσουμε, να τη στηρίξουμε και να την απλώσουμε παντού. Για να
φτάσει στα πέρατα της εργατικής τάξης.

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος στο ΥΠ.ΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στόχος 120.000€

Στα 85.350 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 7.150 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους για τις προσωπικές τους ενισχύσεις: Σίσσυ Ζ. 300
ευρώ, από 100 ευρώ Δημήτρης Δ. και
Μαρίζα Ψ., από 75 Μαρία Σ. και Γιώργος Δ., από 60 ευρώ Νίκος Α. και Δήμητρα Π., από 50 ευρώ Ρίτα Τ., Βασίλης Β., Σεβαστή Γ., Λεωνίδας Β., Κώστας Β., Φρόσω Κ., Ελένη Δ., Κατερίνα Π., Νίκος Τ. 40 ευρώ, από 30 ευρώ
Βασίλης Κ. και Γιώργος Ζ., από 25 ευ-

ρώ Κώστας Τ. και Μαίρη Μ., από 20
ευρώ Γιάννης Κ., Φίλιππος Κ., Ηλίας
Π., Ρίτα Μ., Γιώργος Μ., Γιάννης Π.,
Τάσος Θ., από 15 ευρώ Διονύσης Ρ.
και Δήμητρα Λ., από 10 ευρώ Μιχάλης Β., Κατερίνα Π., Ηλίας Κ., Μαρία
Ρ., Γιώργος Κ. και Κώστας Μ., από 5
ευρώ Γιάννης Σ., Μελίνα Π., Έφη Σ.
και Φώτης Σ.
Ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης στις
20 Δεκέμβρη στο «Ρομάντσο». Προμηθευτείτε προσκλήσεις για εσάς,
τους γνωστούς σας, το σωματείο
σας. Τιμή πρόσκλησης 10 ευρώ (συμπεριλαμβάνει φαγητό και ποτό).

Π

ροσπαθούμε μέσα από την μουσική μας να συμμετέχουμε και να δίνουμε την δική μας απάντηση σε πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, γι’αυτό το λόγο έχουμε κατά καιρούς παίξει
σε αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά
φεστιβάλ.
Έχουμε συμβάλει στο Καράβι για την
Γάζα, έχουμε παίξει σε φυλακές, για
τους απολυμένους του Μετρόπολις, για
τους συλληφθέντες της αντιφασιστικής
μοτοπεριπολίας στο Σπόρτινγκ και σε
άλλα πολλά. Έχουμε κατα καιρούς στηρίξει το
ΣΕΚ και όποτε μπορούμε θα το κάνουμε. Μουσική και κόσμος γινόμαστε ένα, ενώνουμε την φωνή μας, στεκόμαστε όρθιοι, συμμετέχουμε, αγωνιζόμαστε.

Γιώργος Τσαλκίδης
πλήκτρα, κιθαρα, τρομπόνι, Illegal Operation

“Θα είμαστε όλοι εκεί”
Πρέπει να ενισχύσουμε οικονομικά την Εργατική Αλληλεγγύη, την εφημερίδα του ΣΕΚ, την
εφημερίδα μας. Η Ε.Α. είναι η εφημερίδα της
εργατικής τάξης που στέκεται αλληλέγγυα με
τους εργαζόμενους και τους απεργούς, με τους
μετανάστες και τη νεολαία και γι' αυτό το λόγο:
Θά'μαστε όλοι στη Γιορτή της Εργατική Αλληλεγγύης.

Ευγενία Ποντικού
φοιτήτρια Καλών Τεχνών

