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H Σύνοδος της ΕΕ-φρούριο
αγκαλιάζει τον σφαγέα Ερντογάν

ΟΧΙστα ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΟΧΙ στους ΦΡΑΧΤΕΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια
στα “προαπαιτούμενα”

σελ. 12, 13

Συγκλονιστική
η Διεθνής
Συνάντηση
ενάντια 
στο ρατσισμό 
και το φασισμό

ΟΛΟΙ ΣΤO ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/10

σελ. 6, 7, 8, 9

Δευτέρα 12 Οκτώβρη, διαδήλωση αλληλεγγύης στους αγωνιστές της Τουρκίας και του Κουρδιστάν. 
Στο πρώτο πανό σύντροφοι από τις διεθνείς αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στη Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ

γυρίστε στις
σελίδες 4, 5
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H προσπάθεια, όλες τις τε-
λευταίες βδομάδες, της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
«χρυσώσει το χάπι» των προ-
απαιτούμενων μέτρων που
ξεκινάνε να ψηφίζονται αυτή
τη βδομάδα στη Βουλή,
εστιάζει πάνω στην υπόσχε-
ση ότι τα άγρια μέτρα θα συ-
νοδεύσει – άλλοτε «κούρε-
μα», άλλοτε «αναδιάρθρω-
ση» και άλλοτε «ελάφρυνση
του χρέους».

Οι δηλώσεις που έγιναν
αυτή τη βδομάδα από σειρά
εκπροσώπων των «δανει-
στών» δείχνει τι εννοούν
«ελάφρυνση» οι δανειστές: 

Ο επικεφαλής του Γιού-
ρογκρουπ Ντάισελμπλουμ,
ακολουθώντας τις δηλώσεις
του διοικητή του ESM Ρέγ-
κλινγκ, δήλωσε πως υπάρχει
«ευρεία συναίνεση για τη μέ-
θοδο που πρέπει να επιλέ-
ξουμε» για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους, η
οποία έγκειται «στο να εξε-
τάσουμε τις ετήσιες χρημα-
τοδοτικές ανάγκες για το
κρατικό χρέος». 

15%!
Το όριο που έθεσε ήταν

15% του ΑΕΠ να καταβάλλε-
ται κάθε χρόνο για τοκοχρε-
ολύσια! Αυτό μεταφράζεται
σε 27,75 δις ευρώ τον χρό-
νο! Για να έχουμε ένα μέτρο
σύγκρισης, ο φετινός κρατι-
κός προϋπολογισμός είναι
γύρω στα 50 δις ευρώ...

Ο επίτροπος Οικονομικών
Υποθέσεων της ΕΕ Μοσκοβι-
σί, πάλι, δήλωσε ότι «δεν
υπάρχει διάθεση» μεταξύ των
χωρών της Ευρωζώνης για
κούρεμα του ελληνικού χρέ-
ους, αλλά ότι μπορεί «να εξε-
τάσουν έναν ανασχεδιασμό
(reprofiling) του χρέους». 

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ
Ντράγκι δήλωσε ότι για να
προχωρήσει η «ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών» και
να ανοίξει «η συζήτηση» για
την ελάφρυνση του χρέους η
Ελλάδα πρέπει να προχωρή-
σει τις μεταρρυθμίσεις μέχρι
τις αρχές του Νοέμβρη. 

Εχοντας την εμπειρία του
καλοκαιριού, μπορούμε όλοι
να φανταστούμε τι ξύλο έχει
να πέσει εκ μέρους των
«εταίρων» στη νέα αυτή «συ-
ζήτηση-διαπραγμάτευση»
για το χρέος, που υπόσχεται
ο Τσίπρας.

XΡΕΟΣ

«Ελάφρυνση»
- τρελοκομείο

Γ
ια να πάρει τη δόση των 2 δις. ευρώ στο
πλαίσιο του τρίτου μνημονίου η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να ψηφίσει μια

σειρά από προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονται
στο επείγον πολυνομοσχέδιο που δόθηκε για «δη-
μόσια διαβούλευση» το Σάββατο το βράδυ (!), κα-
τατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα και αναμένεται να
ψηφιστεί την Παρασκευή 16 Οκτώβρη. 

Τα μέτρα που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο
καλύπτουν μέρος των 48 πρώτων προαπαιτούμε-
νων που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα, ενώ τα
υπόλοιπα είτε θα προστεθούν πηγαίνοντας προς
την ψηφοφορία είτε θα καλυφθούν με υπουργικές
αποφάσεις, εγκυκλίους. Πρόκειται για τα «ορεκτι-
κά» του τρίτου μνημονίου καθώς το «κυρίως πιά-
το» που θα ακολουθήσει περιλαμβάνει μια σειρά
από νομοσχέδια που ετοιμάζονται για την ασφάλι-
ση, τη φορολογία, περικοπές στο δημόσιο και άλ-
λα, προκειμένου να είναι θετική η «αξιολόγηση»
από τους «θεσμούς».  

Ο πρώτος τομέας των επιθέσεων του πολυνομο-
σχεδίου αφορά το ασφαλιστικό. 

Συγκεκριμένα: Αυξάνεται το όριο ηλικίας συντα-
ξιοδότησης των εργαζομένων του Δημοσίου με
αναδρομική ισχύ από την 19η Αυγούστου του 2015
και «σταδιακή αύξηση» μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2022, στα 67 χρόνια. (Δεν περιλαμβάνονται όσοι εί-
χαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τα
απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το προβλεπόμενο
όριο ηλικίας κατά τις 19 Αυγούστου 2015).

Καταργείται το κατώτατο όριο σύνταξης για
όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την
υπηρεσία τους μετά την 1η Ιουλίου 2015 και δεν
έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Οσοι βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, (πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον 62 ετών και να έχουν 40 χρόνια
υπηρεσίας) χωρίς να έχουν συμπληρώσει το 67ο
έτος της ηλικίας τους, θα υποστούν επιπλέον πρό-
στιμο 10% στις ήδη μειωμένες συντάξεις. 

Με τα πρόστιμα στην πρόωρη συνταξιοδότηση,
εκβιαστικά η κυβέρνηση επιβάλλει από σήμερα τη
σύνταξη στα 67 έτη. Για παράδειγμα, αν ένας ερ-
γαζόμενος στο δημόσιο βγει στη σύνταξη στα 62
του μέχρι να φτάσει τα 67 θα χάνει συνολικά λόγω
προστίμων περίπου το 20% της σύνταξης που θα
έπαιρνε κανονικά! (Οι παραπάνω διατάξεις δεν
έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με πο-
σοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επί-
δομα ανικανότητας καθώς και όσους λαμβάνουν

σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία).
Επίσης με το πολυνομοσχέδιο σταματά μέχρι και

το τέλος του 2018 η δυνατότητα χρηματοδότησης
του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης
Γενεών) προς τα ελλειμματικά ταμεία. Πρόκειται
για μια κίνηση που πνίγει οικονομικά τα ταμεία. Επί-
σης καταργείται η χρηματοδότηση του «Προγράμ-
ματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων».

Το νομοσχέδιο καταργεί τη δυνατότητα επιλο-
γής σε κατώτερη ασφαλιστική κλάση για τους
ελεύθερους επαγγελματίες– που χτυπάει κυρίως
τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγό-
ρους, γιατρούς, μηχανικούς. Επίσης, όσον αφορά
τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, ανάμεσά τους
και χιλιάδες εργαζόμενους με μπλοκάκι, καταρ-
γούνται οι δυνατότητες συμψηφισμού ληξιπρόθε-
σμων χρεών, μελλοντικής σύνταξης ασφαλισμέ-
νων του ΟΑΕΕ και η αποποινικοποίηση των οφει-
λών προς των ΟΑΕΕ.

Γενικότερα παίρνονται πίσω και ακυρώνονται
όλες οι λεγόμενες «ευεργετικές διατάξεις» που ψη-
φίστηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του
2015, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η καταβολή μη-
νιαίας σύνταξης 260 ευρώ σε περίπου 20.000 ανα-
σφάλιστους υπερήλικες ομογενείς, την οποία είχε
διακόψει η κυβέρνηση Σαμαρά και είχε επαναφέρει
η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Άλλα μέτρα του πολυνομοσχεδίου αφορούν
στην ιδιωτικοποίηση του ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της RO-
SCO, της εταιρείας τροχαίου υλικού του ΟΣΕ.
Συγκεκριμένα στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται
η διαγραφή των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον
ΟΣΕ καθώς και του ΟΣΕ προς το Ελληνικό Δημό-
σιο  προκειμένου να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί
πώλησης των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ROSCO που έχουν
προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. 

Πολιτική απόφαση
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΟΣ, μετά

από συνάντηση με το ΤΑΙΠΕΔ στις 7/10, οι υπεύθυ-
νοι του ΤΑΙΠΕΔ ενημέρωσαν ότι: «Η ιδιωτικοποίηση
των εταιρειών είναι πολιτική απόφαση που λήφθηκε
από την προηγούμενη Κυβέρνηση και συνεχίζεται
και από τη σημερινή. Οι δεσμευτικές προσφορές
έχουν καθοριστεί να πραγματοποιηθούν στις 3 Δε-
κεμβρίου 2015…». 

Επίσης το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα
που αφορούν στην απελευθέρωση της αγοράς
φυσικού αερίου. 

Το τρίτο πακέτο μέτρων του πολυνομοσχεδίου
αφορά τη φορολόγηση που για ακόμα μια φορά
έρχεται να πλήξει οριζόντια τα φτωχά εργατικά
και πλατιά λαϊκά στρώματα, βαφτίζοντάς τα προ-
καταβολικά «φοροφυγάδες» και επιβάλλοντας
δρακόντειες τιμωρίες, όπως ποινές φυλάκισης,
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τεράστια
πρόστιμα.  

Η κυβέρνηση, αφού έχει αυξήσει τους πιο βάρβα-
ρους έμμεσους φόρους (όπως ο ΦΠΑ, μια φορολογία
δηλαδή πάνω στην κατανάλωση που αφορά τον απλό
κόσμο) και ενώ διευρύνει τους οριζόντιους άμεσους φό-
ρους όπως ο ΕΝΦΙΑ, ετοιμάζεται να χαρακτηρίσει συλ-
λήβδην «εγκληματία για φοροδιαφυγή», όποιον για πα-
ράδειγμα: 

«προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου
εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ) ή  ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύ-
πτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φο-
ρολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή πε-
ριουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβά-
λει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή κα-
ταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά
ή μερικά) δαπάνες» κλπ ενώ ανάλογα αντιμετωπίζον-
ται και οι παραβαίνοντες όσον αφορά το ΦΠΑ. 

Αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις απειλούσαν
όσους δεν πλήρωναν το χαράτσι με κόψιμο του
ρεύματος, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απειλεί με
δρακόντειες ποινές. Σύμφωνα με άλλη διάταξη,
αποφασίζεται ότι θα πληρώνεται ΕΝΦΙΑ ακόμη για
1 ευρώ φόρο, ενώ προηγούμενο όριο ήταν τα 5
ευρώ…

Άλλες διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα στην
εφορία να μειώνει τη διάρκεια μιας ήδη υπάρχου-
σας ρύθμισης για οφειλές προς το δημόσιο εάν
κρίνει ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να πλη-
ρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις. Η κυ-
βέρνηση δεν αφήνει δηλαδή, τα περιθώρια στα
νοικοκυριά (που ακόμα μπορούν να πληρώνουν)
έστω να ρυθμίζουν, ώστε να μπορούν να καλύ-
πτουν όλες τις ανάγκες τους, τις δόσεις. Ενώ ορί-
ζεται να χάνουν τη ρύθμιση και όσοι δεν πληρώ-
νουν μέσα σε 30 μέρες τα νέα χρέη τους! 

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η αύξη-
ση του συντελεστή φορολογίας των ενοικίων από
1.1.2015, αύξηση που εμμέσως θα μεταφέρονται
στον ενοικιαστή με την αύξηση του μισθώματος. 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕφΣυν, πρόσφατη
«εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσό-
δων Αικ. Σαββαΐδου ενεργοποιεί διάταξη (μετά το
τέλος Οκτωβρίου) του μνημονιακού νόμου που ψη-
φίστηκε το καλοκαίρι και προβλέπει όσοι μισθωτοί
και συνταξιούχοι λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές άνω
των 1.000 ευρώ και οφείλουν στο Δημόσιο ληξιπρό-
θεσμες οφειλές να βρεθούν αντιμέτωποι με κατα-
σχέσεις σημαντικά μεγαλύτερων ποσών από τις
αποδοχές τους, καθώς ο νέος νόμος προβλέπει αύ-
ξηση του ποσοστού των αποδοχών που μπορεί να
κατασχεθεί από το 25% στο 50%-100%!» .

Γ.Π.

Πολυνομοσχέδιο-σφαγείο
ο πρώτος γύρος 

του μνημόνιου 

Τσίπρα

Ο Τσίπρας στην άσκηση “Παρμενίων” παίρνει μαθήματα από τον Καμμένο.
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Τ
α γεγονότα αυτής της βδομάδας ήρθαν
να υπογραμμίσουν με δραματικό τρόπο τη
διπλή συνέχεια του ΟΧΙ στην Ευρώπη της

λιτότητας, του πολέμου και του ρατσισμού.

Την ώρα που η κυβέρνηση Τσίπρα στέλνει
στη Βουλή το πρώτο από τα «εφαρμοστικά» πο-
λυνομοσχέδια με τα προαπαιτούμενα του νέου
Μνημόνιου, οι ηγέτες της ΕΕ και του ΔΝΤ αρχί-
ζουν να ξεδιπλώνουν την απάνθρωπη προοπτική
που μας επιφυλάσσουν πίσω από τον απατηλό
τίτλο «ελάφρυνση του χρέους». Αν τους αφή-
σουμε να περάσουν τις λεγόμενες μεταρρυθμί-
σεις που τσακίζουν μισθούς και συντάξεις και
προωθούν νέα συρρίκνωση του ΑΕΠ, το αντάλ-
λαγμα θα είναι να πληρώνουμε τοκοχρεολύσια
για δεκαετίες μέχρι 15% του ΑΕΠ!

Αλλά, δυστυχώς, δεν έχει «μόνο» ατέλειωτη
φτώχεια και λιτότητα το μέλλον που ετοιμάζουν

από τη μεριά τους. Έχει όλη τη βαρβαρότητα
του πολέμου για το ξαναμοίρασμα της Μέσης
Ανατολής και την απόκρουση του κύματος των
προσφύγων.

Οι βόμβες που μακέλεψαν τους διαδηλωτές
στην Άγκυρα χρεώνονται χωρίς αμφιβολία στο
καθεστώς του Ερντογάν. Αντιμέτωπη με τον
αγώνα των Κούρδων, την άνοδο της Αριστεράς,
αλλά και την αποσταθεροποίηση που προκαλεί
η οικονομική κρίση των «αναδυόμενων αγο-
ρών», η άρχουσα τάξη της Τουρκίας προσπαθεί
να ελέγξει τις εξελίξεις δια πυρός και σιδήρου.

Συνένοχοι 

Στο πλευρό της, όμως, έχει ως συνένοχους
τους ηγέτες της Δύσης που τη θέλουν ως βάση
για τον έλεγχο της περιοχής και ως ανάχωμα
για το προσφυγικό κύμα που τρέχει να σωθεί
από τη φρίκη του πολέμου. Ήδη η Μέρκελ ανα-
κοίνωσε ότι πηγαίνει στον Ερντογάν την Κυρια-

κή που έρχεται.
Είναι τραγικό ότι η κυβέρ-

νηση του ΣΥΡΙΖΑ, που εξα-
κολουθεί να δηλώνει «δεύτε-
ρη φορά Αριστερά», συν-
δυάζει τη μνημονιακή στρο-
φή της με την όλο και πιο
βαθιά εμπλοκή στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις. Πρότα-
ση Τσίπρα-Μουζάλα ήταν η
ιδέα ότι η ΕΕ θα βοηθήσει
την τούρκικη κυβέρνηση να
μαντρώσει τους πρόσφυγες
στο έδαφός της για να γί-
νονται εκεί οι «ταυτοποι-
ήσεις» και οι «επαναπρο-

ωθήσεις». Πρόταση Καμμένου ήταν και είναι να
δημιουργηθεί μια νέα ΝΑΤΟϊκή βάση στα Δωδε-
κάνησα ως συμπλήρωμα για τις δυτικές εξορμή-
σεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κοτζιάς ως
ΥΠΕΞ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει
την πολιτική των αξόνων με το Ισραήλ και τον
δικτάτορα της Αιγύπτου που κληρονόμησε από
τον Σαμαρά.

Η Βουλή μπορεί να είναι γεμάτη από βουλευ-
τές που νομίζουν ότι το βροντερό ΟΧΙ του περα-
σμένου Ιούλη σβήστηκε μετά τις εκλογές του
Σεπτέμβρη, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ
διαφορετική. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε
γειτονιά, ο κόσμος συνεχίζει να αναζητάει τρό-
πους για να αντισταθεί στο πετσόκομα των συν-
τάξεων, στη διάλυση των νοσοκομείων, στο ξε-
πούλημα των τρένων και των λιμανιών. Και ταυ-
τόχρονα ξεδιπλώνει την αλληλεγγύη του στους
πρόσφυγες της Συρίας και στους αγωνιστές
του Κουρδιστάν. Το ΟΧΙ γίνεται διπλό: ΟΧΙ στα
μνημόνια, ΟΧΙ στους φράχτες και τον πόλεμο.

Αυτή την προοπτική έχει να οργανώσει σήμε-
ρα η Αριστερά και σε αυτήν λογοδοτούν οι πρω-
τοβουλίες που παίρνει. Η διεθνής συνάντηση
που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ επιβεβαίωσε ότι
έχουμε στο πλευρό μας ένα διεθνές κίνημα αλ-
ληλεγγύης.  Έτσι θα συνεχίσουμε. Η Συνέλευση
του Συντονισμού ενάντια στα κλεισίματα και τις
απολύσεις την 1η Νοέμβρη θα είναι άλλο ένα
προχώρημα. Το άμεσο διπλό βήμα είναι τα συλ-
λαλητήρια την Πέμπτη στα Προπύλαια την ώρα
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ και την Παρα-
σκευή στο Σύνταγμα την ώρα της ψηφοφορίας
στη Βουλή για το νέο πολυνομοσχέδιο. Θα είμα-
στε όλοι εκεί.

Π
ερισσότεροι από 100 είναι
οι νεκροί και πολλαπλάσιοι
οι τραυματίες μετά την

βομβιστική επίθεση σε συγκέντρω-
ση υπέρ της ειρήνης στην Άγκυρα.
Στέλνουμε τα συλλυπητήρια μας
στις οικογένειες, τους φίλους και
τους συντρόφους όσων σκοτώθη-
καν. Συμπαραστεκόμαστε σε
όσους απαιτούν δικαιοσύνη.

Η συγκέντρωση είχε καλεστεί
από συνδικάτα, ήταν άοπλη και ει-
ρηνική. Ζητούσε να τερματιστεί ο
πόλεμος που διεξάγει το τούρκικο
κράτος εναντίον του κουρδικού λα-
ού. Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Ιούλιο
αμέσως μετά τον τερματισμό της
ειρηνευτικής διαδικασίας από την
πλευρά του Ερντογάν.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν
και πολλοί από τις κοινότητες των
Κούρδων και των Αλεβιτών, μαζί με
οργανώσεις της αριστεράς, ανάμε-
σα τους και το DSiP, που αποτελεί
αδελφό κόμμα της Τάσης μας.
Ένας σύντροφος του DSiP τραυ-
ματίστηκε από την έκρηξη.

Επιτέθηκαν

Η τουρκική αστυνομία όχι απλά
απέτυχε να προστατέψει την δια-
δήλωση αλλά όταν τελικά έκανε
την εμφάνιση της στον τόπο της
έκρηξης επιτέθηκαν με δακρυγόνα
και σε όσους βοηθούσαν τους
τραυματίες. 

Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση το
γεγονός ότι οι βόμβες εξερράγη-
σαν στο σημείο ακριβώς που συγ-
κεντρώνονταν τα μέλη του HDP
(Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού).
Το HDP έχει συσπειρώσει κομμά-
τια της αριστεράς με το κουρδικό
απελευθερωτικό κίνημα. Τον περα-
σμένο Ιούνιο κατάφερε σε μια
ιστορική στιγμή να σπάσει το
φράγμα του 10% και να μπει στο
τουρκικό κοινοβούλιο, εξασφαλί-
ζοντας 80 έδρες. Για αυτόν το λό-
γο έχει γίνει στόχος της οργής του
κυβερνώντος AKP (Κόμμα της Δι-
καιοσύνης και της Ανάπτυξης).

Στους μήνες πριν τις εκλογές του
Ιουνίου συγκεντρώσεις και γραφεία
του HDP έγιναν στόχος επιθέσεων
200 φορές, συμπεριλαμβανομένης
και μιας βομβιστικής επίθεσης σε
προεκλογική συγκέντρωση που
σκότωσε τέσσερις ανθρώπους. Η
τουρκική αστυνομία δεν έχει κάνει
απολύτως τίποτα ούτε για να ανα-
κόψει το κύμα βίας ούτε για να
συλλάβει τους ενόχους.

Η διπλή συνέχεια του ΟΧΙ

Αθήνα, Δευτέρα 12 Οκτώβρη. Διαδήλωση αλληλεγγύης στους αγωνιστές της Τουρκίας και του Κουρδιστάν 

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

συνέχεια στη σελίδα 5

Διεθνιστική
Σοσιαλιστική Τάση: 
Τα χέρια του 
Ερντογάν είναι
βαμμένα με αίμα

Διαβάστε 
στο τεύχος
που
κυκλοφορεί:

“Η κρίση 
στην 
Τουρκία”
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Μ
ε μαζικές απελάσεις, στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης και
καταστολή ετοιμάζεται να

“λύσει” η Ευρωπαϊκή Ένωση τη “με-
γαλύτερη προσφυγική κρίση από το
τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου”. 

Στη σύνοδο που πραγματοποιήθη-
κε την περασμένη Πέμπτη στο Λου-
ξεμβούργο, οι υπουργοί Εσωτερι-
κών των “28” αποφάσισαν να σκλη-
ρύνουν τη στάση τους και η Σύνο-
δος Κορυφής αυτή την Πέμπτη ετοι-
μάζεται να επικυρώσει αυτό το αί-
σχος.

Οι πρόσφυγες έσπασαν μέσα στο
καλοκαίρι που μας πέρασε τα σύνο-
ρα της “Ευρώπης Φρούριο”. Οι φρά-
χτες, η Frontex, οι ακτοφυλακές, τα
συρματοπλέγματα, τα γκλοπς και τα
δακρυγόνα αποδείχτηκαν αδύναμα
να αναχαιτίσουν το κύμα των προ-
σφύγων που προσπαθούσε να ξεφύ-
γει με κάθε μέσο από τον πόλεμο,
τις διώξεις των αυταρχικών καθε-
στώτων, τον τρόμο του Ισλαμικού
Κράτους και την αθλιότητα (και συ-
χνά και την πείνα) των στρατοπέδων
προσφύγων της Συρίας και των γει-
τονικών της χωρών. Την ίδια ακρι-
βώς ώρα στις ακτές, τα λιμάνια,
τους σιδηροδρομικούς σταθμούς
και τις πλατείες εκατοντάδες χιλιά-
δες απλοί άνθρωποι υποδέχονταν
τους πρόσφυγες με τρόφιμα, κου-
βέρτες, νερό και φάρμακα κάνοντας
σκόνη την προπαγάνδα του μίσους
των κυβερνήσεων και της ακροδε-
ξιάς. Οι πύλες της Ευρώπης-Φρού-
ριο έσπασαν. Οι τοίχοι ράγισαν. Τα
κάγκελα έπεσαν. 

Η πρώτη αντίδραση των ηγετών
της Ευρώπης ήταν να τρέξουν να
κρύψουν τα χαλάσματα. Όχι το
Φρούριο δεν έπεσε. Οι πύλες δεν
έσπασαν. Εμείς τις ανοίξαμε. Οι
πρόσφυγες είναι ευπρόσδεκτοι άρ-
χισε να λέει ξαφνικά η Μέρκελ.
“Εμείς βοηθάμε”, έγραφε το πρωτο-
σέλιδο της γνωστής και μη εξαιρετέ-
ας γερμανικής δεξιοφυλλάδας Die
Bild.

Τώρα οι ηγέτες της Ευρώπης
προσπαθούν να κλείσουν τις πληγές
τους. Τα μέτρα που αποφάσισαν οι
υπουργοί Εσωτερικών την περασμέ-
νη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο εί-
ναι μια πρώτη προσπάθεια να ξανα-
χτίσουν τους ραγισμένους τοίχους,
να επισκευάσουν τις σπασμένες
πόρτες, να επαναφέρουν τις οπλι-
σμένες φρουρές μπροστά από τις
πύλες. 

Οι φόβοι, όμως, που ξύπνησαν οι
εβδομάδες της ανταρσίας δεν έχουν
καταλαγιάσει. Οι ηγέτες της Ευρώ-
πης ξέρουν ότι είναι αδύνατο πια,
όσο και αν θέλουν, να αντιμετωπί-
σουν τους Αϊλάν στα σύνορα με τα
όπλα. 

Τώρα ο “εχθρός” δεν είναι οι ίδιοι
πρόσφυγες. Είναι οι “παράτυποι, οι-
κονομικοί μετανάστες” που δεν
έχουν φύγει από τις χώρες τους για
να γλυτώσουν από τον πόλεμο ή τις
διώξεις (όπως απαιτεί ο ΟΗΕ για να

χαρακτηρίσει κάποιον πρόσφυγα)
αλλά για να ζήσουν μια καλύτερη
ζωή σε κάποια χώρα της Δύσης.

«Μη-κανονικοί»! 

Η αναχαίτιση στα σύνορα δεν εί-
ναι πια πολιτικά εφικτή. Η λύση είναι
η “καταγραφή” (βιομετρικά στοιχεία,
φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώ-
ματα κλπ) και η “ταυτοποίηση” (η
κατάταξη στην ομάδα “πρόσφυγες”
ή στην ομάδα “οικονομικοί μετανά-
στες” δηλαδή). Και ύστερα, για την
πλειοψηφία η άμεση απέλαση. 

“Τα κράτη-μέλη” γράφει το κοινό
ανακοινωθέν που εξέδωσαν στο τέ-
λος της συνόδου οι υπουργοί Εσω-
τερικών “συμφώνησαν  στη λήψη
όλων των μέτρων που κρίνονται
απαραίτητα για την αποτελεσματική
επιστροφή των μη-κανονικών μετα-
ναστών, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης της φυλάκισης σαν ένα νόμι-
μο μέσο τελευταίας ανάγκης...”.
“Πρέπει να εξασφαλίσουμε”, έλεγε
λίγο πριν από τη σύνοδο η Τερέζα
Μέι, η υπουργός Εσωτερικών της
Βρετανίας στους δημοσιογράφους,
“ότι θα σπάσουμε τον σύνδεσμο
ανάμεσα στην πραγματοποίηση του
επικίνδυνου ταξιδιού προς την Ευ-

ρώπη και τη δυνατότητα να παρα-
μείνουν στην Ευρώπη”. Σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία “μόνο” το 40%
αυτών που χάνουν το δικαίωμα ασύ-
λου στην Ευρώπη απελαύνεται τελι-
κά πραγματικά. Αυτό λέει, τώρα, η
ΕΕ πρέπει να αλλάξει ριζικά. Αν ξέ-
ρουν ότι θα γυρίσουν πίσω τότε θα
σταματήσουν και να έρχονται.

Η συντριπτική πλειοψηφία των
προσφύγων που φτάνουν σήμερα
μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη
προέρχεται από τρεις χώρες: από το
Συρία (70%), το Αφγανιστάν (15%)
και το Ιράκ (4%).

Είναι όμως πράγματι, σύμφωνα με
τον ορισμό του ΟΗΕ, “πρόσφυγες”;
Είναι το Αφγανιστάν πράγματι εμπό-
λεμη ζώνη; 

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ
(ανάμεσά τους και η Ελλάδα) έχουν
στείλει κατά καιρούς στρατιωτικές
αποστολές στο Αφγανιστάν. Και η
ΕΕ έχει πολύ στενούς δεσμούς με
το ΝΑΤΟ, που ηγείται τα τελευταία
χρόνια του πολέμου ενάντια στους
Ταλιμπάν. Τα ΜΜΕ είναι γεμάτα κα-
θημερινά από ιστορίες φρίκης από
την Καμπούλ - σαν τον πρόσφατο
βομβαρδισμό του νοσοκομείου των
Γιατρών χωρίς Σύνορα από τις ΗΠΑ.

Αλλά αυτά δεν είναι αρκετά για να
χαρακτηρίσουν εμπόλεμη μια χώρα,
σύμφωνα με τη διεστραμμένη λογι-
κή της ΕΕ: εμπόλεμη θεωρείται μια
χώρα μόνο όταν το 75% όσων την
έχουν εγκαταλείψει το έχουν κάνει,
αποδεδειγμένα, λόγω του πολέμου.
Πόλεμος στο Αφγανιστάν υπάρχει
μόνο εάν το 75% των Αφγανών που
έχουν φύγει, έχουν ήδη πάρει άσυλο
λόγω του πολέμου.

Οι Ευρωπαϊκές αρχές, μέχρι σήμε-
ρα έχουν αναγνωρίσει μόνο στο 70%
των αιτούντων άσυλο από το Αφγα-
νιστάν τον πόλεμο στη χώρα τους
σαν αιτία για τη φυγή τους. Συμπέ-
ρασμα: στο Αφγανιστάν δεν υπάρχει
πόλεμος. Και αφού δεν υπάρχει πό-
λεμος, οι Αφγανοί που έρχονται εί-
ναι  “παράτυποι μετανάστες”. Η μοί-
ρα τους, με βάση τις αποφάσεις της
περασμένης εβδομάδας χωράει σε
δυο σύντομες λέξεις: φυλάκιση και
απέλαση.

Επιχείρηση «Σοφία»

Παράλληλα, κλιμακώνεται η ναυτι-
κή επιχείρηση αποτροπής στη Με-
σόγειο. Το όνομα αυτής της επιχεί-
ρησης είναι “Σοφία”. Αρχικά η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είχε ονομάσει τη

νέα της επιχείρηση EuNavForMed. 
Μετονομάστηκε σε “Σοφία” πριν

από μερικές εβδομάδες “ως φόρο
τιμής σε κοριτσάκι που γεννήθηκε
πάνω σε πλοίο επιχείρησης που πε-
ρισυνέλεξε τη μητέρα του από τα
ανοικτά της Λιβύης στις 22 Αυγού-
στου”. (Το Βήμα 7.10.2015). Η επι-
χείρηση “Σοφία” όμως δεν έχει κα-
μιά σχέση με τη διάσωση προσφύ-
γων. Ο στόχος της είναι ακριβώς ο
αντίθετος: ο στόχος της είναι ο εν-
τοπισμός των “δουλεμπορικών” και
η καταστροφή τους -όσο το δυνατόν
πιο μακρυά από τις ακτές της Ευρώ-
πης και τα μάτια της δημοσιότητας. 

Η επιχείρηση αποφασίστηκε τον
περασμένο Μάη. Το πρώτο της στά-
διο (εντοπισμός και καταγραφή των
“δουλεμπορικών”) τέθηκε σε εφαρ-
μογή στις αρχές του καλοκαιριού.
Το δεύτερο στάδιο την περασμένη
Τετάρτη, μια μέρα πριν από τη σύνο-
δο κορυφής. Η επιχείρηση δίνει το
δικαίωμα στα πλοία της Frontex, τα
πλοία του πολεμικού ναυτικού και
του λιμενικού των χωρών που συμ-
μετέχουν να σταματάνε όποιο πλοίο
θέλουν στη Μεσόγειο, να το ελέγ-
χουν, να το αναχαιτίζουν (να το
αναγκάζουν να γυρίσει πίσω) ή ακό-
μα και να το βυθίζουν. Το βέβαιο
αποτέλεσμα θα είναι ακόμα περισ-
σότεροι νεκροί. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: η επι-
χείρηση “Σοφία” έρχεται να “αντικα-
ταστήσει” τις προηγούμενες επιχει-
ρήσεις των Ιταλικών (αρχικά) και Ευ-
ρωπαϊκών (στη συνέχεια) αρχών
στην Μεσόγειο: την επιχείρηση Mare
Nostrum και την επιχείρηση Triton
που τη διαδέχτηκε λίγο αργότερα. 

Η Mare Nostrum εγκαινιάστηκε
από τον υπουργό Άμυνας της Ιτα-
λίας στις 18 Οκτωβρίου του 2013,
λίγες μέρες μετά το φρικιαστικό
“ατύχημα” στα ανοιχτά της Λαμπεν-
τούζα που άφησε πίσω του πάνω
από 300 πρόσφυγες νεκρούς. Ο
στόχος της ήταν να εντοπίζει τα
δουλεμπορικά και να διασώζει τους
πρόσφυγες που κινδύνευαν να πνι-
γούν. Ο στόχος του ήταν να αποφύ-
γει μια νέα Λαμπεντούζα -και τη
θύελλα των διαμαρτυριών που είχε
πυροδοτήσει το έγκλημα αυτό μέσα
στην Ιταλία. 

Ένα χρόνο περίπου μετά η Mare
Nostrum αντικαταστάθηκε από την
Triton -ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που είχε και πάλι σαν στόχο τη διά-
σωση -αλλά περιοριζόταν μόνο στα
χωρικά ύδατα της Ιταλίας (σε αντί-
θεση με την “ακριβή” Mare Nostrum
που έφτανε μέχρι τις ακτές της Λι-
βύης). 

Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκα-
ταλείπει τις προσπάθειες διάσωσης.
Και αυτό στο όνομα της μικρής Σο-
φίας που γεννήθηκε πάνω σε ένα
πολεμικό πλοίο της επιχείρησης Ma-
re Nostrum. Η υποκρισία πραγματι-
κά δεν έχει όρια.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΕ

Ανατριχιαστική
σκλήρυνση ενάντια
σε πρόσφυγες και
μετανάστες
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Τ
ο Σάββατο 10/11 στην Άγκυ-
ρα είχε οργανωθεί μαζική δια-
δήλωση από συνδικάτα, αρι-

στερά κόμματα και την κουρδική
κοινότητα. Χιλιάδες ήταν αυτοί που
ταξίδεψαν με λεωφορεία από όλες
τις γωνιές της Τουρκίας για να γεμί-
σουν τους δρόμους της τουρκικής
πρωτεύουσας με το πάθος τους για
ειρήνη, ενάντια στον πόλεμο που η
κυβέρνηση Ερντογάν έχει εξαπολύ-
σει εναντίον των Κούρδων.

Ενώ η συγκέντρωση βρισκόταν
σε εξέλιξη εξερράγησαν δύο βόμ-
βες, η μια εντός της προσυγκέν-
τρωσης του αριστερού κόμματος
HDP, η αλλη στην πρόσυγκέντρωση
των συνδικάτων, σκορπίζοντας τον
θάνατο. Η τελευταία ανακοίνωση
του HDP μιλάει για 128 νεκρούς,
ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε
περισσότερους από 500, με σχεδόν
50 να βρίσκονται στην εντατική.

Η κυβέρνηση του Ερντογάν άμε-
σα κατηγόρησε σαν δράστες του
χτυπήματος το Ισλαμικό Κράτος και
προχώρησε στην κλιμάκωση της
βίας και του αυταρχισμού εναντίον
της αριστεράς και των Κούρδων
που μαίνεται ήδη από το καλοκαίρι.

Ο Γιουσούφ Οζντερίμ, από το Πο-
λιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν βρέ-
θηκε στου Ρουφ την Κυριακή, στις
εργασίες της Διεθνούς Συνάντησης

κατά του Ρατσισμού και του Φασι-
σμού, πήρε το λόγο και απευθυνό-
μενος στο ακροατήριο με εμφανή
συγκίνηση είπε: «Χτες έγινε βομβι-
στική επίθεση από το τουρκικό κρά-
τος σε διαδήλωση για την ειρήνη
στην Άγκυρα. Έχουν γίνει και στο
παρελθόν ανάλογες επιθέσεις, αλ-
λά ποτέ στο παρελθόν τόσο αιματη-
ρές, μοιάζει σαν να έχει ξεκινήσει οι
τρίτος παγκόσμιος πόλεμος» συνέ-
χισε ανακοινώνοντας το κάλεσμα
για την διαδήλωση της Δευτέρας
στην Αθήνα και κατέληξε «Ζήτω η
φιλία των λαών, ζήτω η διεθνής αλ-
ληλεγγύη, κάτω ο φασισμός και ο
ρατσισμός».

Ο Αττίλα Ντιρίμ, σύντροφος από
το DSiP (αδελφή οργάνωση του
ΣΕΚ), που ήρθε στην Αθήνα από
την Άγκυρα για την ίδια διοργάνω-
ση δήλωσε στην ΕΑ «Πριν από έξι
μήνες είχαμε εκλογές στην Τουρ-

κία. Ο Ερντογάν ήλπιζε να αναδειχ-
θεί μέσα από τις εκλογές αυτές σε
“υπερπρόεδρο”. Για να το πετύχει
αυτό θα έπρεπε το κόμμα του, το
AKP, να εξασφαλίσει 400 έδρες στη
νέα Βουλή.  Απέτυχε γιατί το HDP
πήρε 13% και το AKP έμεινε πολύ
πίσω από τον στόχο του των 400
βουλευτών, πράγμα που στερεί
στον Ερντογάν τη δυνατότητα να
αλλάξει το Σύνταγμα της χώρας.
Τρεις μέρες αργότερα η κυβέρνηση
άρχισε να βομβαρδίζει τους Κούρ-
δους. Ο στόχος του ήταν να διαλύ-
σει το HDP. Αυτός ο πόλεμος συνε-
χίζεται μέχρι σήμερα. Η χθεσινή
επίθεση στην Άγκυρα πιστεύω ότι
εντάσσεται σε αυτό τον πόλεμο. 

Ποιος πυροδότησε τις βόμβες,
αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε,
όμως, ποιοι ωφελούνται από αυτή
την επίθεση. Ωφελείται ο Ερντογάν.
Ωφελείται το σκληροπυρηνικό τμή-

μα του κόμματός του, του AKP που
επεδίωκε πάντα τη στρατιωτική αν-
τιπαράθεση με τους Κούρδους. Αυ-
τοί είναι κατά πάσα πιθανότητα και
οι πραγματικοί υπεύθυνοι για τη
χθεσινή σφαγή».

Το χτύπημα αντί να κάμψει το
ηθικό του κινήματος στην Τουρκία
προκάλεσε τη μαζική οργή του κό-
σμου ενάντια στην κυβέρνηση με
εκατοντάδες χιλιάδες να διαδηλώ-
νουν στην Ιστανμπούλ και άλλες
πόλεις. Κύμα διαδηλώσεων συμπα-
ράστασης σηκώθηκε και σε χώρες
σε όλον τον κόσμο. Μαζικές και με
πολύ παλμό ήταν οι διαδηλώσεις
στο Λονδίνο (όπου πολιορκήθηκαν
και τα γραφεία του BBC εξαιτίας
του τρόπου με τον οποίο καλύφθη-
κε το γεγονός) ενώ στη Γερμανία,
που η τουρκική και κουρδική κοινό-
τητα είναι μαζική, πραγματοποιήθη-
καν συγκεντρώσεις σε 33 σημεία!

Συνέχεια από σελίδα 3

Έκτοτε ο Ερντογάν έχει κλιμακώ-
σει την καταπίεση και την τρομο-
κρατία που περιβάλει το HDP. Σε
μια ομιλία του τον Αύγουστο απο-
κήρυξε το HDP ως «τρομοκρατική
οργάνωση» και πρόσθεσε ότι σκο-
πεύει να του «δώσει ένα μάθημα».
Τέτοιου είδους γλώσσα χρησιμο-
ποιούν και διάφορες οργανώσεις
στον περίγυρο του AKP (το κόμμα
του Ερντογάν) , όπως επίσης και
αυτές που συνδέονται με το ακρο-
δεξιό MHP (Εθνικιστικό Κόμμα). 

Το τουρκικό κράτος παράλληλα
με τον πόλεμο ενάντια το PKK
(Κόμμα των Εργατών του Κουρδι-
στάν) δολοφονεί και Κούρδους
άμαχους. Το Σεπτέμβρη η αστυνο-
μία πολιόρκησε την πόλη Τσιζρέ
στα συριακά σύνορα. Πάνω από 20
είχαν σκοτωθεί τότε, ανάμεσα τους
και παιδιά. 

Δεν είναι παράλογο που τα πλή-
θη στην Άγκυρα και σε πόλεις όλης
της Ευρώπης, στον απόηχο της
βομβιστικής επίθεσης, φώναξαν
«Ερντογάν – δολοφόνε». Είμαστε
ξεκάθαροι σε αυτό: τα χέρια του
Ερντογάν είναι βαμμένα στο αίμα.

Ενεργά στον πόλεμο

Οι ηγέτες της Δύσης συμμετέ-
χουν ενεργά στον πόλεμο εναντίον
των Κούρδων και της τούρκικης
αριστεράς. Η Τουρκία παραμένει
μέλος του ΝΑΤΟ, του οποίου ο γε-
νικός γραμματέας αναπαράγει την
προπαγάνδα της τούρκικης κυβέρ-
νησης, περιγράφοντας την επίθεση
σαν «τρομοκρατικό χτύπημα».

Η ΕΕ, η Βρετανία και οι ΗΠΑ διώ-
κουν το PKK, το οποίο παραμένει
οργάνωση εκτός νόμου. Βρίσκονται
στο πλευρό της Τουρκίας όσο αυτή
σφάζει τους Κούρδους που πα-
λεύουν για την ελευθερία τους.

Το HDP δηλώνει αποφασισμένο
θα συνεχίσει τον αγώνα. Έχουν
προκηρυχθεί διήμερες απεργίες
από τα συνδικάτα που είχαν βοη-
θήσει στην διοργάνωση της διαδή-
λωσης. Το θάρρος που επιδεικνύει
το κίνημα μπροστά στην τρομο-
κρατία και τη βία που έχει υποστεί
αποτελεί πηγή έμπνευσης για την
αριστερά σε όλο τον κόσμο. Στηρί-
ζουμε το κίνημα αλληλεγγύης που
ξεδιπλώνεται διεθνώς.
• Αλληλεγγύη με το HDP, στηρί-
ζουμε τις απεργίες

• Νίκη στον αγώνα του κουρδικού
λαού

• Όχι στις διώξεις του τουρκικού
κράτους

• Κάτω η κυβέρνηση του Ερντογάν
• Λευτεριά στον Οτσαλάν

Το Συντονιστικό της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Τάσης

12 Οκτωβρίου 2015

Μ
εγάλη διαδήλωση έγινε και την Δευτέρα
12/10 στο κέντρο της Αθήνας. Το κάλε-
σμα είχε βγει μόλις την προηγούμενη μέ-

ρα και η κινητοποίηση οργανώθηκε με αστραπι-
αία αντανακλαστικά από όλες τις δυνάμεις της
αριστεράς. Η συγκέντρωση ήταν καλεσμένη στις
6:30μμ στο Σύνταγμα ενώ λίγα μόνο λεπτά μετά
τις 7 το πλήθος αριθμούσε χιλιάδες και είχε ξεκι-
νήσει να βαδίζει με οργή προς την τουρκική πρε-
σβεία. 

Τον τόνο τον έδιναν μαζικά οι Κούρδοι στην κε-
φαλή της πορείας που με σημαίες του HDP στα
χέρια φώναζαν «Ερντογάν δολοφόνε». Εκεί συ-
ναντήσαμε και την Ζάνα, από το Κουρδιστάν που
διαδήλωνε με μια σημαία του HDP στο χέρι: «Ήρ-
θα από το Κουρδιστάν πριν 12 χρόνια, ήμουν μό-
λις 9 χρονών όταν αναγκαστήκαμε να φύγουμε.
Όταν έμαθα για την έκρηξη ήμουν στη δουλειά,
και για αρκετή ώρα δεν μπορούσα καν να μιλήσω
ή να κινηθώ από το σοκ. Δολοφονούν τον κουρδι-
κό λαό και όσους παλεύουν για ειρήνη κάθε μέ-
ρα, πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν φοβόμαστε
πια, ο Ερντογάν είναι αυτός που φοβάται και για
αυτό έγιναν και οι εκρήξεις. Είμαστε άνθρωποι με
μεγάλη δύναμη στην καρδία και τεράστια θέληση
για ειρήνη. Η ειρήνη θα νικήσει».

Η πορεία έφτασε μέχρι την αρχή της οδού Ρη-
γίλλης όπου κλούβες της αστυνομίας έφραξαν το
δρόμο στην πορεία ώστε να μην φτάσει στην
πρεσβεία της Τουρκίας. Σε εκείνο το σημείο τον
λόγο πήρε από την ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος Κωσταντί-
νου από την ντουντούκα: «Αυτό το χτύπημα που
οργανώθηκε από τον Ερντογάν και τις συμμορίες
του ενάντια στα αδέρφια μας που διαδήλωναν
για την ειρήνη. Αυτοί που δολοφονήθηκαν εκεί εί-
ναι σύμβολα του παγκόσμιου αγώνα για Ειρήνη –
Δημοκρατία – Ελευθερία, καμία θυσία δεν πάει
χαμένη. Το ποτάμι του αγώνα θα νικήσει, δεν θα
το σταματήσει ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο στρατός,
ούτε οι φασίστες, ούτε οι ιμπεριαλιστές. Καλούμε
την κυβέρνηση του Τσίπρα να σταματήσει να
απλώνει το χέρι στο δολοφόνο Ερντογάν και να
συνεργάζεται μαζί του για το κλείσιμο των συνό-

ρων. Ενωμένο το κίνημα σε Ελλάδα Τουρκία και
Κουρδιστάν μπορεί να τσακίσει τον Ιμπεριαλισμό
και να ανοίξει μια άλλη προοπτική».

Με πανό συμμετείχαν κουρδικά και τούρκικα
κόμματα, οι φοιτητικοί σύλλογοι, η ΚΕΕΡΦΑ, το
ΣΕΚ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Λαϊκή Αντίσταση, το
ΕΕΚ, η ΟΚΔΕ, η ΑΚ, η Ροσινάντε, η νΚΑ, η Αντι-
πολεμική Διεθνιστική Κίνηση και νεολαίοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Τα συνθήματα ήταν κατά της κυβέρνησης
Ερντογάν, κατά του ιμπεριαλισμού και του πολέ-
μου αλλά και υπέρ των προσφύγων και του
ανοίγματος των συνόρων. Η σύνδεση ανάμεσα
στον πόλεμο και την προσφυγιά είναι έτσι και αλ-
λιώς προφανής και στον τελευταίο πλέον. 

Αν επιλέγαμε να τονίσουμε δύο μόνο σημεία
από το συγκεκριμένο συλλαλητήριο αυτά θα
ήταν η αποφασιστικότητα των Κούρδων και
Τούρκων συντρόφων, που ατσαλωμένοι επιλέ-
γουν τον δρόμο του αγώνα αλλά και τα εξαιρετι-
κά αντανακλαστικά του κόσμου της αριστεράς
στην Ελλάδα, που αντιμετώπισε τους νεκρούς
της Άγκυρας σαν δικούς μας νεκρούς, δικούς
μας ήρωες.  Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στη
Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα

Μανώλης Σπαθής

Η Αθήνα τιμάει
τους νεκρούς 
της Άγκυρας

Ερντογάν 
δολοφόνε 
παραιτήσου

Φονιάδες!
Διαδήλωση αλληλεγγύης έγινε και στη Θεσσαλονίκη
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σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες συγκροτήθηκε και στη Ν. Φιλαδέλφεια με
τη συμμετοχή του Κοινωνικού Ιατρείου, της Λαϊκής Συ-
νέλευσης, του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο, της
Γ’ ΕΛΜΕ. του Συλλόγου Δασκάλων Αριστοτέλης, της
Ένωσης Γονέων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΚΕΕΡΦΑ, της Συ-
νέλευσης Κένταυρου και δεκάδων αγωνιστών της πε-
ριοχής. 

Στην πρώτη σύσκεψη που συμμετείχαν πάνω από 70
άτομα, αποφασίστηκε παρέμβαση με ψήφισμα στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο που διεκδικεί χώρους φιλοξενίας για
τους πρόσφυγες, συμμετοχή στην πορεία που θα γίνει
στις 15/10 στα προπύλαια και στις 17/10 στο Γαλάτσι
και μοιρασμα ανακοίνωσης στη γειτονιά και θα ενημε-
ρώνει τον κόσμο για τις πρωτοβουλίες και δράσεις. 

Αλέξάνδρα Μαρτίνη   

Την ίδια ώρα (15/10) που στην Αθήνα δεκάδες σωματεία θα διαδηλώνουν έξω
από τα γραφεία της ΕΕ, συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες θα
πραγματοποιείται και στο Βερολίνο.

«Στις 15 Οκτώβρη η κυβέρνηση της Μέρκελ θέλει να ψηφίσει στη βουλή ένα
νόμο ο οποίος χειροτερεύει τις συνθήκες για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες», δήλωσε στα πλαίσια της ομιλίας του στη Διεθνή Συνάντηση κατά του Ρα-
τσισμού και του Φασισμού στην Αθήνα, ο Φόλκαρτ Μόσλερ από τη Γερμανία.
«Ο Νόμος λέει ότι μπορούν να κρατούνται μέχρι και 6 μήνες μέσα σε στρατόπε-
δα. Από τη μία λένε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να ενσωματωθούν στη γερμανική
κοινωνία και από την άλλη μόλις έρθουν τους κλείνουν σε ένα στρατόπεδο φυ-
λακή για 6 μήνες. Μέσα σε αυτό τον νόμο υπάρχουν 12 ακόμα όροι που χειρο-
τερεύουν τις συνθήκες για τους πρόσφυγες και γι αυτό η  Die Linke, η αριστερά
της Γερμανίας καλεί εκείνη τη μέρα σε διαδήλωση». 

Τριήμερο δράσεων από τις 15 εώς της 17 Οκτώβρη  στις Βρυξέλλες καλεί το
Διεθνές Συντονιστικό όργανο των μεταναστών χωρίς χαρτιά, που συγκροτήθηκε
στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα.  

Σύσκεψη για το προσφυγικό –μεταναστευτικό
την Τετάρτη 14/10 στις 7μμ στο 6ο Δημοτικό και
συμμετοχή στη διαδήλωση στις 15/10/2015 στις
6 μ.μ. στα Προπύλαια και πορεία στα γραφεία
της Ε.Ε, καλεί ο Σύλλογος Δασκάλων Π.Ε Νί-
καιας.

Το κάλεσμα απευθύνεται στους “Συλλόγους
Γονέων, την Ένωση Γονέων Νίκαιας, τα σωμα-
τεία της περιοχής μας, τις συνελεύσεις γειτονιάς
και κάθε συλλογικότητα, κάθε εργαζόμενο στη
Νίκαια που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι σημαί-
νει πρόσφυγας”, με στόχο  «τη δημιουργία επι-
τροπής αλληλεγγύης για τον συντονισμό των
δράσεων» και «Τη διοργάνωση εκδήλωσης για
το προσφυγικό – μεταναστευτικό στο άμεσο
επόμενο διάστημα». 

Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που στεγάζονται στο
κλειστό γήπεδο Παλαί, καλεί το Σάββατο 17 Οκτώβρη (11.30πμ στο Παλιό
Τέρμα, Γαλατσίου και Βεϊκου) η Επιτροπή Αλληλεγγύης  που συγκροτήθηκε
στο Γαλάτσι την περασμένη Δευτέρα. Η πορεία θα βαδίσει προς το Παλαί. 

Στη συγκέντρωση καλούν επίσης η Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, ο Σύλλογος Δασκά-
λων Αθηνά, συλλογικότητες από τις όμορες περιοχές, από τη Νέα Ιωνία η
Δημοτική Κίνηση Εκτός Σχεδίου, από τη Νέα Φιλαδέλφεια η Επιτροπή Αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, οι τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ στις παραπά-
νω περιοχές και σε Πατήσια-Κυψέλη.

Ηδη το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μαζική εξόρμηση
της Επιτροπής στο Παλιό Τέρμα με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από τη Γ’
ΕΛΜΕ και το Σύλλογο Δασκάλων Αθηνά (σωματείων που συμμετέχουν την
επιτροπή), μαθητών, ανένταχτων αγωνιστών και αγωνιστών από διάφορους
πολιτικούς χώρους (ΛΑΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΟΚΔΕ) και από την ΚΕΕΡΦΑ. 

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το κάλεσμα της επιτροπής σε συλλόγους,
φορείς και αγωνιστές της περιοχής για συμμετοχή στη συγκέντρωση: «Δεν θέ-
λουμε άλλους πνιγμούς μικρών παιδιών στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά
ασφαλή είσοδο από τα σύνορα, άσυλο για τους πρόσφυγες και διευκόλυνσή
τους να πάνε στις χώρες προορισμού τους… Απαιτούμε από την κυβέρνηση την
άμεση διάθεση των απαραίτητων πόρων, μέσων και προσωπικού για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των προσφύγων στο Παλαί, αξιοπρεπή σίτιση, στέγαση και υγι-
εινή, γιατρούς και φάρμακα. Aπαιτούμε από το Δήμο να διεκδικήσει και να παρά-
σχει τις αναγκαίες υποδομές, τα απαραίτητα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό…»

Συλλαλητήριο αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες
την Τρίτη 20 Οκτώβρη στις 6.30μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου, αποφάσισε
να καλέσει κοινή σύσκεψη σωματείων και φορέων που έγινε τη Δευτέ-
ρα 12/10 στη Θεσσαλονίκη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπροσωπεί-
ες από τη Γ’ και Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Διδασκαλικούς Συλλόγους,
αγωνιστές από το σωματείο Βιβλίου Χάρτου, τους Δήμους, το ΨΝΘ,
τους συνταξιούχους, την ΚΕΕΡΦΑ και τις Αγωνιστικές Κινήσεις. 

Κοινός τόπος όλων όσων συμμετείχαν ήταν ότι στόχος είναι να διευ-
ρυνθεί  αυτός ο συντονισμός και να συνεχίσει τις δράσεις του με νέες
πρωτοβουλίες. Ως ΚΕΕΡΦΑ τοποθετηθήκαμε ενημερώνοντας για τις
αποφάσεις της Διεθνούς Συνάντησης και την πανελλαδική καμπάνια
και κινητοποίηση στα τέλη Γενάρη με σύνθημα να πέσει ο φράχτης
στον Εβρο, που είχε θετική ανταπόκριση. 

Η σύσκεψη συντονισμού κατέληξε σε μία σειρά δράσεις, όπως πα-
ρέμβαση στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που διοργανώ-
νεται αυτό το Σαββατοκύριακο, τη διοργάνωση αποστολής στην Ειδο-
μένη όπου θα μοιραστούν  τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης καθώς
επίσης και κείμενο στα αραβικά. Την Δευτέρα 19/10, παραμονή του
συλλαλητηρίου  θα δοθεί συνέντευξη τύπου και τις επόμενες ημέρες
θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Μακε-
δονίας Θράκης για τη διεκδίκηση χώρων φιλοξενίας και υποδομών για
τη φιλοξενία των προσφύγων.      

Κώστας Τορμπουζίδης 

Θερμή υποδοχή ετοιμάζουν συνδι-
κάτα, φορείς και συλλογικότητες
της Μυτιλήνης στον αρχιτραμπουκο
ναζί βουλευτή της Χρυσής Αυγή, Γ.
Λαγό αυτό το Σάββατο 17 Οκτώβρη
στη Μυτιλήνη. 

Μέχρι την ώρα που η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο,
βρίσκονταν σε εξέλιξη συνεννοήσεις
των φορέων του νησιού για το τελικό
κάλεσμα. Όπως μας ενημέρωσε ο
Αντρέας Μπάλλας, Περιφερειακός
Σύμβουλος με την Ανταρσία στο Αι-
γαίο «κάλεσμα στη συγκέντρωση
αναμένεται να βγάλουν το τοπικό πα-
ράρτημα της ΑΔΕΔΥ, η τοπική ΕΛ-
ΜΕ, οι γιατροί του νοσοκομείου,
Σύλλογοι της τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Η συγκέντρωση θα γίνει στις
6μμ στην πλατεία Σαπφούς και θα
ακολουθήσει πορεία προς τα κεντρι-
κά Λύκεια που βρίσκονται απέναντι
από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής».   

Π
ορεία που θα ξεκινήσει στις 6μμ από τα
Προπύλαια και θα καταλήξει στα γρα-
φεία της ΕΕ,  καλεί την Πέμπτη 15/10-

ημέρα όπου ξεκινά η Σύνοδος της ΕΕ για τους
πρόσφυγες- ο συντονισμός σωματείων και συλ-
λογικοτήτων για το προσφυγικό / μεταναστευτι-
κό και η ΑΔΕΔΥ. 

Επίσης ο συντονισμός καλεί σε πανελλαδική
ημέρα ενάντια στον φράχτη στον Έβρο, συν-
διοργάνωση με συλλογικότητες από όλη την
Ελλάδα κινητοποίησης εκεί και ταυτόχρονα σε
όλες τις μεγάλες πόλεις και σε Πανευρωπαϊκό
Συντονισμό με στόχο πανευρωπαϊκή κινητοποί-
ηση.

Αυτό αποφάσισαν δεκάδες σωματεία, αντι-
ρατσιστικές κινήσεις, φορείς και συλλογικότη-
τες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλ-
λόγου ΠΕ Αριστοτέλης τη Δευτέρα 5/10, απαι-
τώντας:

Το σταμάτημα των πολέμων και των ιμπερια-
λιστικών επεμβάσεων και της συμμετοχής της
Ελλάδας σε αυτούς. Κατάργηση του Δουβλί-
νου Ι και ΙΙ, του Ευρωστρατού, της Frontex, και
των δυνάμεων ταχείας επέμβασης. Να γκρεμι-

στεί ο φράκτης στον Έβρο. Κλείσιμο κάθε
στρατοπέδου συγκέντρωσης και των hotspot.
Χορήγηση άμεσα ταξιδιωτικών εγγράφων.
Άνοιγμα των επίσημων συνόρων για τη διευκό-
λυνση της διέλευσης των προσφύγων/μετανα-
στών. Δωρεάν στέγαση/σίτιση/περίθαλψη. Να
ανοίξουν τώρα κτήρια για την αξιοπρεπή εγκα-

τάσταση των προσφύγων. Επαρκή χρηματοδό-
τηση, ενίσχυση των δημόσιων κοινωνικών δο-
μών πρόνοιας και αλληλεγγύης. Ελεύθερη και
δωρεάν μετακίνησή τους εντός της χώρας και
προς τις χώρες προορισμού τους. Δωρεάν με-
ταφορά τους στα σύνορα. Μέριμνα για την
επανένωση οικογενειών, για την παροχή ασύ-

λου και την ένταξη των παιδιών στα σχολεία
και τους παιδικούς σταθμούς. Χαρτιά για νομι-
μοποίηση των προσφύγων και μεταναστών. 

Τη  Δευτέρα 12/10, ημέρα απελευθέρωσης
της Αθήνας, έγινε κοινή παρέμβαση του Συν-
τονισμού και της ΚΕΕΡΦΑ στο Σύνταγμα.   

«Στις 15 Οκτώβρη συνέρχεται η σύνοδος κο-
ρυφής της ΕΕ, αυτό το κλαμπ των δολοφόνων
προσφύγων», αναφέρει το κάλεσμα της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. 

Όλοι εμείς που ετοιμαζόμαστε να αποκρού-
σουμε τα νέα προαπαιτούμενα, τις περικοπές,
τη φορομπηξία και τις ιδιωτικοποιήσεις από
τον ΟΛΠ μέχρι το νερό και την ενέργεια, έχου-
με κάθε λόγο να παλέψουμε ενάντια στα νέα
ρατσιστικά μέτρα της ΕΕ, ενάντια στις προκλή-
σεις των νεοναζί. 

Τα συνδικάτα έχουν κάθε λόγο να παλέψουν
για ανοιχτά σύνορα. Όλοι είναι καλοδεχούμε-
νοι! Να διαγράψουμε το χρέος ώστε να βρού-
με λεφτά για τις ανάγκες μας, λεφτά για να
αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, που
γίνεται πιο βαθιά με τις χιλιάδες των προσφύ-
γων. 

ΝΙΚΑΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΣΒΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΗ Πορεία στα γραφεία της ΕΕ

Κοινή εξόρμηση του Συντονισμού σωματείων για το προσφυγικό και της ΚΕΕΡΦΑ στο Σύνταγμα (12/10)
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Η
Διεθνής Συνάντηση κατά του Ρατσισμού και του
Φασισμού, που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ, ολοκλη-
ρώθηκε με την ψήφιση της απόφασής της για τις

διεκδικήσεις και τις πρωτοβουλίες που θα οργανώσει το
επόμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα και σε συντονι-
σμό με το αντιρατσιστικό αντιφασιστικό κίνημα σε όλη
τη Ευρώπη. (Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης μπο-
ρείτε να το διαβάσετε στο antiracismfascism.org).  

Η απόφαση χαιρετίζει το «πρωτόγνωρο κύμα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες που ξεσηκώθηκε σε όλη
την Ευρώπη και βροντοφωνάζει «καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες-ανοίξτε τα σύνορα» ξεκαθαρίζοντας ότι:
«Οι Σύνοδοι κορυφής της ΕΕ χειροτερεύουν την πολιτι-
κή της ρατσιστικής Ευρώπης - Φρούριο, των κλειστών
συνόρων... πρόκειται για μια κλιμάκωση της ρατσιστι-
κής επίθεσης με στρατιωτικοποίηση της φύλαξης των
συνόρων από την FRONTEX και την Εuropol, με ανά-
πτυξη hotspot-νέων στρατοπέδων συγκέντρωσης, δια-
λογής και μαζικών απελάσεων των προσφύγων/μετανα-
στών». Επισημαίνει ότι «Με αυτές τις επιλογές συστρα-
τεύεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και συντηρεί το
φράχτη στον Έβρο μαζί με την Αμυγδαλέζα». 

Σχετικά με τους πρόσφυγες αναφέρει: «Διεκδικούμε
να ανοίξουν τα σύνορα για να απαλλαγούν οι πρόσφυ-
γες από τους κινδύνους της εισόδου από τρικυμισμέ-
νες θάλασσες, ναρκοπέδια, ποτάμια αλλά και από τα
κυκλώματα των διακινητών. Να πέσει ο φράχτης στον
Έβρο και να φύγει η FRONTEX. Να μην δημιουργηθούν
τα hotspots. Να κλείσει η Αμυγδαλέζα. Διεκδικούμε
άσυλο για τους πρόσφυγες, στέγη, δουλειά και επιδό-
ματα. Δωρεάν μετακίνηση με δημόσια μέσα μεταφο-
ράς. Νομιμοποίηση των μεταναστών, ιθαγένεια για τα
παιδιά χωρίς αποκλεισμούς. Αναγνώριση ίσων πολιτι-
κών, θρησκευτικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών δι-
καιωμάτων».

Να καταδικαστεί η ναζιστική συμμορία

«Συνεχίζουμε τη καμπάνια για να ολοκληρωθεί η δίκη
και να καταδικαστούν ως ναζιστική εγκληματική οργάνω-
ση. Διεκδικούμε την μεταφορά και συνέχιση της δίκης
στο Εφετείο Αθηνών, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δη-
μοσιότητα και πρόσβαση του αντιφασιστικού κινήματος.
Απαιτούμε την ηχογράφηση των πρακτικών της δίκης».

«Όλες αυτές οι μάχες χρειάζεται να γίνουν υπόθεση
του εργατικού και του φοιτητικού κινήματος και όλης
της αριστεράς, του κόσμου των γραμμάτων και των τε-
χνών, των κοινοτήτων των μεταναστών και των προ-
σφύγων, των κινημάτων αλληλεγγύης, των κινημάτων
ενάντια στην καταπίεση, το σεξισμό, την ομοφοβία, των
κινημάτων υπεράσπισης της αναπηρίας». 

Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε: «Πανελ-
λαδική καμπάνια και κινητοποίηση στα τέλη Γενάρη με
σύνθημα να πέσει ο φράχτης στον Έβρο-να να ανοί-
ξουν τα σύνορα- Άσυλο στους πρόσφυγες-νόμιμοι οι
μετανάστες. Πρωτοβουλίες ενάντια στην ίδρυση των
hotspots και κατά της ανάπτυξης της FRONTEX στον
Πειραιά και τα νησιά του Αιγαίου. Διεθνής κινητοποί-
ηση στις 19 Μάρτη 2016 ενάντια στο ρατσισμό και τον
φασισμό. Συνέχιση της καμπάνιας για τη δίκη-καταδίκη
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, για να απομονωθούν
παντού. Καμπάνια για τα δικαιώματα των μεταναστών,
τη νομιμοποίηση τους και την ιθαγένεια για όλα τα παι-
διά χωρίς αποκλεισμούς. Για το δυνάμωμα της συμμε-
τοχής των μεταναστών στα συνδικάτα και τους εργατι-
κούς αγώνες. Οικονομική εξόρμηση για την στήριξη
των πρωτοβουλιών δράσης της ΚΕΕΡΦΑ» καταλήγει η
απόφαση. 

Μ
εγάλη ήταν η συμμετοχή κινημά-
των από εννέα χώρες καθώς και
από όλη την Ελλάδα στη Διεθνή

Συνάντηση κατά του Ρατσισμού και του
Φασισμού που έγινε στο Κλειστό Γήπεδο
Μπάσκετ του Ρουφ το Σαββατοκύριακο 10-
11 Οκτώβρη, και διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

Στη συνάντηση πήραν μέρος κινήματα
από τη Βρετανία, τη Σκωτία, την Καταλω-
νία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία,
τη Δανία, τη Τουρκία, την Κύπρο ενώ τη
στήριξή τους, δήλωσαν ακόμη κινήματα
από την Αυστραλία, την Πολωνία, την Ολ-
λανδία. Μαζί τους εκπρόσωποι κινήσεων
από όλη την Ελλάδα έφεραν την δύναμη
του κινήματος αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες που ξεδιπλώνεται παντού, από την
Μυτιλήνη και τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την
Κρήτη και τις γειτονιές της Αθήνας και τό-
νισαν την συνεχόμενη μάχη ενάντια στους
φασίστες της Χρυσής Αυγής. 

Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στους
πρόσφυγες. Στην πρώτη συζήτηση  με θέ-
μα «Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι», ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, μίλησε
για τις καμπάνιες που χρειάζεται να κλιμα-
κωθούν το επόμενο διάστημα, ενώ ο
Γουέϊμαν Μπένετ, από την Κίνηση Unite
Against Fascism της Βρετανίας, κάλεσε σε
πανευρωπαϊκό συντονισμό στις 19 Μάρτη,
τονίζοντας ότι θα είναι ευκαιρία να «δεί-
ξουμε ότι το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα της Ελλάδας αποτελεί παρά-
δειγμα για όλα τα κινήματα της Ευρώπης».
Ο Χαλμπούνι Νάντερ από το Σύλλογο Απο-
δήμων Σύρων στην Ελλάδα προκάλεσε με-
γάλη συγκίνηση όταν μετέφερε τις ευχαρι-
στίες του Συριακού λαού για την αλληλεγ-
γύη του κόσμου στην Ελλάδα και κάλεσε
σε διεθνή κινητοποίηση ενάντια στον πόλε-
μο στη Συρία, όπως έγινε με τον πόλεμο
στο Ιράκ.  Στην ίδια συζήτηση  συγκλονιστι-
κή ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Τσιά-
καλου πανεπιστημιακού. Η Ανν Λάγκερ,
από την κίνηση «Πόλεις χωρίς ρατσισμό»
της Δανίας, μίλησε για την τεράστια αλλη-
λεγγύη που αναπτύχθηκε από τα κάτω με
αποτέλεσμα «το 55% του κόσμου να δηλώ-

νει ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πρό-
σφυγες». Ο Γιώργος Πίττας, δημοσιογρά-
φος στην Εργατική Αλληλεγγύη μετέφερε
τις εικόνες από τις μάχες που έδωσαν
αγωνιστές στο Γαλάτσι για πραγματικές
συνθήκες φιλοξενίας των προσφύγων στο
Παλαί. Στη συνέχεια προβλήθηκε βιντεο-
σκοπημένη παρέμβαση της Κωνσταντίνας
Κούνεβα και πήραν το λόγο σύντροφοι και
συντρόφισσες από πολλούς χώρους. 

Γκρεμίστε το φράχτη

Ακολούθησε μία ώρα αφιερωμένη εξαι-
ρετικά στην πάλη για το γκρέμισμα του
φράχτη στον Έβρο, με προβολή του ντοκι-
μαντέρ του Χρόνη Πεχλιβανίδη για το πέ-
ρασμα των μεταναστών από τα σύνορα.
Έγιναν ομιλίες του Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δά-
σκαλου από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, του  Aτ-
τίλα Ντιρίμ από την Τουρκία και της  Μάργ-
καρετ Γούντς, από το UAF της Σκωτίας. 

Η πρώτη μέρα έκλεισε με την τρίτη συζή-
τηση. Το άνοιγμα έκανε ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που τόνισε ότι
η πάλη για ανοιχτά σύνορα είναι το καλύτε-
ρο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στους
πρόσφυγες, ενώ ο Φόλκαρτ Μόσλερ, από
τη Γερμανία τόνισε ότι ο κόσμος που κινη-
τοποιήθηκε στο Μόναχο, το Βερολίνο, το
Ανόβερο ανάγκασε τη Μέρκελ να ανοίξει τα
σύνορα. Ο Ντάβιντ Αλμπεϊχ, από την «Πλατ-
φόρμα για Άσυλο στους πρόσφυγες» στην
Αυστρία, μετέφερε συγκλονιστικές εικόνες
από το τεράστιο συλλαλητήριο που έγινε
στη Βιέννη το περασμένο Σάββατο, ενώ ο
Γρηγόρης Καλομοίρης, από την ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ μίλησε για το ρόλο των συνδικάτων
στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και το φα-
σισμό. Ο Αλέν Μποζολά, από τη Γαλλία, μί-
λησε για τις πρωτοβουλίες των κινημάτων
το επόμενο διάστημα και ο Δημήτρης Τα-
βουλάρης, δημοτικός σύμβουλος Ηρακλεί-
ου Αττικής πρόβαλε τις πρωτοβουλίες των
αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης. 

Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην
πάλη ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Ο Κώστας Παπαδάκης δικηγόρος
της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής

Αυγής, έκανε έναν απολογισμό της πορείας
μέχρι τώρα, η Νίκη Αργύρη, από το συντο-
νιστικό  της ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε ότι η μάχη για
την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και την
απομόνωση της Χρυσής Αυγής χρειάζεται
να είναι κοινή, ενώ ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικε-
φαλής της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος θύμισε την κάλυψη που έδινε η αστυ-
νομία στις επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Ο
Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος, τόνι-
σε ότι από την έκβαση της δίκης θα εξαρ-
τηθεί το αν θα ξαναεμφανιστούν στους
δρόμους τα τάγματα εφόδου, ο Nτίνος
Αγιομαμίτης, από την Κύπρο μίλησε για τις
πρόσφατες αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις,
ο  Ντεϊβιντ Καρβάλα, από την κίνηση «Ενω-
μένοι Ενάντια στο Φασισμό και το Ρατσι-
σμό» της Βαρκελώνης τόνισε ότι οι ναζί δεν
κατάφεραν να βάλουν υποψηφιότητα στις
πρόσφατες εκλογές για την βουλή της Κα-
ταλωνίας και η Κατερίνα Θωίδου, δημοτι-
κός σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη θύμισε τις
μάχες του αντιφασιστικού κινήματος στην
περιοχή του Πειραιά, που ανάγκασαν να
προχωρήσει η δίωξη της Χρυσής Αυγής.  

Η Συνάντηση έκλεισε την Κυριακή το από-
γευμα με τις εισηγήσεις του Θανάση Διαβο-
λάκη, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ και της ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, του Αντώνη Νταλακογιώργου,
πρόεδρου της ΠΕΝΕΝ, του Δημήτρη Ζώτου,
δικηγόρου της  πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, του Γουέϊμαν Μπένετ,
από το Unite Against Fascism, της Βρετα-
νίας και του Πέτρου Κωνσταντίνου, που τό-
νισαν την ανάγκη συντονισμού των πρωτο-
βουλιών αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και
του αντιφασιστικού κινήματος, σε πανελλα-
δικό και διεθνές επίπεδο. Οι εργασίες της
Διεθνούς Συνάντησης ολοκληρώθηκαν με
την ψήφιση της απόφασης και την εκλογή
του νέου Συντονιστικού της ΚΕΕΡΦΑ. 

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δια-
βάσετε ορισμένες από τις παρεμβάσεις
που έγιναν. Η Εργατική Αλληλεγγύη θα συ-
νεχίσει την παρουσίαση και στα επόμενα
φύλλα προσπαθώντας να αποδώσει ένα
μέρος από τον πλούτο των εμπειριών και
των απόψεων που κατατέθηκαν.

Κατερίνα Θωίδου

Πανευρωπαϊκό
πρόγραμμα 
δράσης

Το πάνελ της βραδινής συζήτησης του Σαββάτου: «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες» 

Ενωμένοι ενάντια σε
ρατσισμό και φασισμό
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Π
αιδιά προσφύγων από τη
Μικρά Ασία εγώ και ο
αδελφός μου, συνηθίσα-

με να λέμε τη λέξη πρόσφυγας
με κάποια δόση συναισθηματι-
κής λαγνείας. Τα τραγούδια, τα
μισάνοιχτα στόματα, το δάκρυ
στα μάτια πάνω στη μνήμη μιας
εικόνας, ενός παππού μίας για-
γιάς, αλλά απόλυτα αδιαμφισβή-
τητης ότι είναι καλοί γιατί πρό-
κειται για ένα δικό μας παππού
και γιαγιά. 

Και όμως όταν κανείς γυρίσει
πολύ πίσω πριν από το σήριαλ
της Λωξάντρας στην τηλεόραση,
πολύ πριν την Πολίτικη Κουζίνα,
πριν τη δεκαετία του ‘80, θα θυ-
μηθεί τη λέξη πρόσφυγας να λει-
τουργεί ως κάτι πολύ πιο σκοτει-
νό που πήγαινε μαζί με κάτι ξε-
φτισμένες πολυκατοικίες στα
προσφυγικά της Αλεξάνδρας ή
κάτι άλλες πίσω από το Ιντερκον-
τινένταλ στη Ν. Σμύρνη ή κάτι μο-
νώροφα σπίτια στον Υμηττό που
έδειχναν φτώχεια και μυστικισμό.
Παράξενη σκοτεινιά. Γιατί άραγε;
Τι κρυβόταν πίσω από αυτές τις
μνήμες; Γιατί η γιαγιά μου δεν μι-
λούσε ποτέ για τις φωτιές, τις
βάρκες, τα πλοία τους νεκρούς;

“Παστρικιές”

Χρόνια μετά διαβάζοντας τη
Γυναίκα της Ζάκυθος του Σολο-
μού, ήρθα για πρώτη φορά αντι-
μέτωπη με την παράξενη αίσθηση
ότι μπορεί οι πρόσφυγες να μην
θεωρούνται από όλους κάτι καλό.
Ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή
με την παράξενη αίσθηση ότι αυ-
τό που υπήρξε η μάνα μου να μην
ήταν κάτι φιλικό, επιθυμητό ως
παρουσία στον τότε περίγυρό
του. «Τη γιαγιά σου τη λέγανε πα-
στρικιά». Ήταν από τη Σμύρνη.
Αυτές πλένονταν είχαν μπιντέ
άρα τις θεωρούσανε πουτάνες.

1974 πρόσφυγες από την Κύ-

προ. Σε σκηνές συμμαθητές και
συμμαθήτριες στο σχολείο στο
πανεπιστήμιο, στη δραματική
σχολή. Ο Δημήτρης, Ο Μανώλης,
η Αγγελική. Οι Κύπριοι συμφοιτη-
τές μου. «Αυτοί μπαίνουν με ειδι-
κές εξετάσεις, περνάνε με ποσό-
στωση και έχουν και απαιτήσεις». 

Ήρθε η δεκαετία του ’90. Ήρ-
θαν εδώ πρόσφυγες από την Αλ-
βανία, την Πολωνία, τη Βουλγα-
ρία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη
Γεωργία. Το ίδιο ακριβώς συναί-
σθημα κατηγοριοποίησης το
οποίο ουσιαστικά αρνιόμουν και
αρνούμαι να παραδοθώ. Η μικρή
αδερφή της γιαγιάς μου Σμυρνιά
και αυτή, ήταν τεσσάρων χρο-
νών όταν ήρθαν στην Ελλάδα,
μεγάλωσε σαν προσφυγοπούλα
στον Υμηττό, μου αποκάλυψε
για πρώτη φορά το μυστικό. Δεν
καταλαβαίνω τώρα την περηφά-
νια με την οποία μας περιστοιχί-
ζουν. Εμείς κρυβόμασταν δε λέ-
γαμε από που ήμασταν, ντρεπό-
μασταν, μας λέγανε τουρκόσπο-
ρους. Δεν ήταν εύκολα τα παιδι-
κά μας χρόνια στην Ελλάδα. Τώ-
ρα κάνουν τραγούδια μουσικές
αλλά τότε δεν ήταν έτσι. 

Σήμερα ο ερχομός εδώ τόσων
και τόσων χιλιάδων προσφύγων,
που φτάνουν κυνηγημένοι από
τον πόλεμο στον οποίο συμμετέ-
χουμε ως ευρωπαϊκό αμερικανο-
αποικιακό κράτος και εμείς, δη-
μιουργεί συνθήκες ασφυξίας
πολλές φορές. Και αυτό το φυ-
σιολογικό συναίσθημα το εκμε-
ταλλεύονται δυνάμεις του σκό-
τους για να στηρίζουν τα ιδεολο-
γήματα του τρόμου που θα τους
χρειαστούν σε έναν ενδεχόμενο
πόλεμο στο μέλλον. Ας αντιστα-
θούμε, συνειδητά με όπλο τον
πολιτισμό, την εναλλακτική θεώ-
ρηση μιας καθημερινότητας, ορ-
γής και τρόμου εξ αιτίας της
ανεργίας. Ο πόλεμος που τους
έδιωξε από τις εστίες τους είναι
πια στις αυλές μας. Δεν υπάρχει
άλλος δρόμος από την ελευθε-
ρία της συνύπαρξης με τους επι-
βιώσαντες όποιου πολέμου,
όπου επί της γης γιατί και ‘μεις
διεκδικούμε το ίδιο δικαίωμα της
επιβίωσής μας μέσα στην κοινω-
νία του κέρδους και ο δρόμος εί-
ναι ένας. Η χαρά και το πάθος
για ζωή. Στις πλατείες στα πάρ-
κα στα γήπεδα και στα διαμερί-
σματα που κοκκινίζουν από τα
δάνεια, υπάρχει ζωή και έχει δι-
καίωμα να συνεχίζεται». 

Α
κόμα και τα εντελώς αναίσθητα
τηλεοπτικά κανάλια της χώρας
μας, λένε: «ζούμε ένα μεγάλο

δράμα τους τελευταίους δύο μήνες,
γιατί ήμασταν απροετοίμαστοι”. Η επί-
σημη απάντηση είναι ότι δεν είχαμε
τις υποδομές που χρειαζόταν αλλά
τώρα θα πάρουμε τα χρήματα που
χρειάζεται από την ΕΕ έτσι ώστε να
μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις υπο-
δομές. Τα χρήματα λένε καμιά φορά
ότι είναι 300.000 και καμιά φορά τα
ανεβάζουν και στα 3 εκατομμύρια. 

Το 2012 η Ελλάδα πήρε από την ΕΕ
από το Ταμείο που αφορά τους πρό-
σφυγες 3.601.857 ευρώ. Ταυτόχρονα
πήρε από το ταμείο της ΕΕ που προ-
βλέπει την αντιμετώπιση πιθανών εξω-
τερικών κινδύνων (δηλαδή ανθρώ-
πους που έρχονται μέσα στη Ευρώπη
χωρίς να τους θέλει) 44.745.804 ευ-
ρώ. Από το Ταμείο που για τις επανα-
προωθήσεις προσφύγων και μετανα-
στών στις χώρες τους, η Ελλάδα πήρε
37. 357. 612 ευρώ. Συνολίκα δηλαδή
από την μια μεριά 3.600.000 και από
την αλλη μεριά 82 εκατ.

Άρα λοιπόν προφανώς και ήμα-
σταν απροετοίμαστοι αλλά για ένα
απλό, αυτονόητο πράγμα που υπάρ-
χει στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Ότι ποτέ πριν δεν έχει υπάρξει, έστω
και μία μητέρα η οποία βλέποντας
ότι τα παιδιά της θα πεθάνουν μέσα
στην ημέρα είτε από βόμβες είτε από
παρακρατικές οργανώσεις είτε από
πείνα, να αποδεχτεί να παραμείνει
εκεί που βρισκόταν για να πεθάνουν
τα παιδιά της. 

Εδώ και πολλά χρόνια λέω ότι είναι
αγύρτες όσοι ισχυρίζονται ότι θα κά-

νουν πραγματικότητα κάτι το οποίο εί-
ναι αδύνατον. Και οι αγύρτες στο χώ-
ρο της πολιτικής μπορεί να κερδίζουν
για τον εαυτό τους κάποιες ψήφους
για ένα χρονικό διάστημα, αλλά ουσια-
στικά αυτό που κάνουν είναι να ενι-
σχύουν τους κατ’ εξοχήν αγύρτες της
πολιτικής που είναι η ναζιστική ακρο-
δεξιά. Όποιος το κάνει πρέπει να ξέρει
ότι ουσιαστικά προετοιμάζει την Ευ-
ρώπη γι’ αυτό που έζησε από το 1933
έως το 1945. Και αυτό δεν πρόκειται
να το δεχτούμε σε καμία περίπτωση. 

Φόρος αίματος

Από το 1992 μέχρι το 1998 στον
Έβρο σκοτώθηκαν 30 μετανάστες
και πρόσφυγες που προσπαθούσαν
να περάσουν. Τότε είχε ναρκοπέδια
και πέθαιναν προσπαθώντας να πε-
ράσουν από’ κει. Ένα τριακοστό πε-
ρίπου προσπαθούσε να περάσει από

το Αιγαίο. Αλλά στο Αιγαίο από το ’92
μέχρι το ’98 παρόλο που ο αριθμός
ήταν μικρός είχαν πνιγεί 139 άτομα.
Δε γνωρίζανε από τότε πόσοι θα εί-
ναι οι νεκροί από πνιγμούς όταν θα
κλείσει ο Έβρος; Γιατί τον κρατάνε;
Για ένα απλό λόγο. Λένε ότι ακόμη
και αν δεχτούμε κάποιους πρόσφυ-
γες (και θα δεχτούν εκατοντάδες χι-
λιάδες και εκατομμύρια) θα πρέπει
να ξέρουν αυτοί που ξεκινούν από τις
χώρες τους ότι πληρώνουν όχι μόνο
τους διακινητές αλλά και έναν ειδικό
φόρο. Έναν φόρο Αίματος που λέει
ότι από αυτούς που ξεκινούν το 20%
θα πνίγονται και αυτό θα πρέπει να
το γνωρίζουν. 

Το τελευταίο καιρό λέω ότι η θά-
λασσα του Αιγαίου έχει αυτή τη μοί-
ρα. Ο Ίκαρος και Δαίδαλος ηταν δύο
άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να
δραπετεύσουν και να αναζητήσουν
την ελευθερία τους. Ο ένας πνίγηκε.
Ο Φόρος Αίματος στο Ικάριο πέλαγος
ήταν 50%. Το Αιγαίο πέλαγος φέρει
το όνομα του από το γεγονός ότι
Αθηναίοι για να μπορούν να ζουν σε
σχετικές συνθήκες ελευθερίας και να
μπορούν να επιβιώνουν έπρεπε να
πληρώνουν έναν φόρο αίματος, να δί-
νουν νεαρά αγόρια και κορίτσια θυ-
σία στο Μινώταυρο. Και το Αιγαίο πή-
ρε το όνομά του από τον Αιγαία όταν
είδε να γυρίζουν πίσω και θεώρησε
ότι αυτός ο φόρος Αίματος θα υπάρ-
χει πάντοτε, έπεσε στη θάλασσα και
πνίγηκε. Προφανώς λοιπόν για φόρο
αίματος μιλούμε και σήμερα. Μινω-
ταύριο πέλαγος θέλουν οι σημερινοί
ιμπεριαλιστές να κάνουν το πέλαγος
αυτό και δεν θα τους το επιτρέψουμε. 

Φως κόντρα στην
“παράξενη σκοτεινιά”

ΜΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ηθοποιός

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει 
το πέλαγος “Μινωταύριο”

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ, πανεπιστημιακός



14 Οκτωβρίου 2015, Νο 1194του Ρατσισμού και του Φασισμού εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Αργύρη Νίκη, ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλη-Πατήσια

Αλιζαντά Τάχερ, Αφγανική Κοινότητα 

Αναγνώστου Μάνος, φοιτητής Πάντειο

Αριφουραχμάν Σιράζ, 
Ελληνομπαγκλαντεσιανό Επιμελητήριο

Ασλάμ Τζαβέντ, Επικεφαλής 
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος

Βούλτσος Νίκος, ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου

Γέρκο Ελόνα, Ομοσπονδία Αλβανικών 
Οργανώσεων Ελλάδος

Διαβολάκης Θανάσης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Ευθυμίου Χριστόδουλος, 
ΓΣ της ΑΔΕΔΥ από την ΠΟΕ-ΟΤΑ

Μιχαήλ Ζερβός, 
Σωματείο Εκτάκτων ΥΠΠΟ

Ζώτος Δημήτρης, Δικηγόρος 
της πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

Ηλίας Ορέστης, 
Δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων

Θωίδου Κατερίνα, Δημοσιογράφος, 
δημοτικός σύμβουλος Νίκαιας

Καλφαγιάννης Παναγιώτης, 
Πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

Καμπά Λαμίν, Κοινότητα Γουϊνέας

Καμπαγιάννης Θανάσης, Δικηγόρος 
της πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

Κούβαρης Γιάννης, Γραφίστας

Κουκαλάνι Βασίλης, Σκηνοθέτης-Ηθοποιός

Κουνάδη Αιμιλία, κοινωνική λειτουργός

Κωνσταντακόπουλος Χρήστος, 
εργαζόμενος 18άνω, Κίνηση 
Χειραφέτησης Ατόμων με αναπηρία

Κωνσταντίνου Πέτρος, 
Δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Λυμπεράτος Μιχάλης, 
ιστορικός, πανεπιστημιακός

Μηλιαζήμ Τζεμαλή, Δάσκαλος

Νταλακογιώργος Αντώνης,
πρόεδρος ΠΕΝΕΝ

Οζντερίμ Γιουσούφ, 
Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν 

Παπαστράτης Προκόπης, 
Πανεπιστημιακός

Παπαχρυσάνθου Έρση, 
Συνταξιούχος, διερμηνέας συνεδρίων

Πέππας Δημήτρης, ΚΕΕΡΦΑ Ηλείας

Ρίζος Σεραφείμ, 
Δημοτικός σύμβουλος Χανίων

Σεκ Χαντίμ, Κοινότητα Σενεγάλης

Συλαϊδής Βασίλης, Μέλος ΔΣ Σωματείου Ερ-
γαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ,

Τορμπουζίδης Κώστας, Δικηγόρος

Χανδρινός Ιάσονας, Συγγραφέας

Χάσνο Ασράφ, 
Σύλλογος Αποδήμων Σύρων Ελλάδος

Ψαρά Μαρία, δημοσιογράφος

Ε
ίμαι διωκόμενη εκπαιδευτικός και έχω
καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την
συνδικαλιστική μου δράση, με πρόστι-

μο 11.200 ευρώ, αγωνιζόμενη για τους συ-
ναδέλφους και τα εργασιακά δικαιώματα
των εκπαιδευτικών που πλήττονται καθημε-
ρινά. 

Ως εκπαιδευτικός τα τελευταία δέκα χρό-
νια στη Λακωνία και μάλιστα στα Παπαδιάνι-
κα Λακωνίας, τόπο καταγωγής της μητέρας
του Κασιδιάρη, επέλεξα συνειδητά να μιλή-
σω για το θέμα του φασισμού. Ως σωματείο
δηλώνουμε ότι δεν μας φοβίζουν οι φασί-
στες, δηλώνουμε παρόντες σε όλες τις αντι-
φασιστικές- αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες
και σε ό,τι οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ από δω και
στο εξής. 

Η Χρυσή Αυγή στον τόπο που διαμένω
προσωρινά, γιατί κατάγομαι από τη Θεσσα-
λονίκη, έχει μετά τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, πέσει σε ψήφους και σε ποσοστά,
παρά το γεγονός ότι η μητέρα του Κασιδιά-
ρη ήταν υποψήφια. Με αφορμή τη σημερινή
Διεθνή Συνάντηση, βρήκα την ευκαιρία μα
συνομιλήσω με δύο συντοπίτες μου που επι-
μένουν να ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Είναι άν-
θρωποι που ζουν ανάμεσά μας και δεν
έχουν ισχυρό πολιτικό υπόβαθρο. Θέλουν
κάπου να ανήκουν αλλά δε συμμετέχουν σε
κινήματα, δεν έχουν δράσεις και θεωρούν
ότι μέσα από τη Χρυσή Αυγή, μπορούν με
τον τσαμπουκά και τις δολοφονίες να αφανί-

σουν οτιδήποτε γύρω τους είναι κατά του
φασισμού και του ρατσισμού. Τελικά ο ένας
από τους δύο δεν ψηφίζει πια ΧΑ.

Το σχολείο είναι ένας χώρος αδερφοσύ-
νης των λαών. Προσπαθούμε να υπάρχει
παιδαγωγική ελευθερία. Ο εκπαιδευτικός
προσπαθεί μέσα από προγράμματα και πα-
ρεμβάσεις που ο ίδιος φτιάχνει, να διδάξει
τον αλληλοσεβασμό, την αλληλοβοήθεια,
τον ελεύθερο δημοκρατικό διάλογο, το σε-
βασμό στη διαφορετικότητα, την άρνηση
στο ρατσισμό και το φασισμό, να κάνει τα
παιδιά να μην αγαπήσουν την εξουσία, να
σκέφτονται, να ρωτάνε, να ερευνούν και να
συζητούν χωρίς φόβο. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν αφήνουμε κενά στη
διδασκαλία μας, γιατί αυτά τα εκμεταλ-
λεύονται οι φασίστες και μέσα στα σχολεία
μας κρατάμε μακριά το ρατσισμό. Το
υπουργείο Παιδείας μας βομβαρδίζει με
συγκεκριμένα προγράμματα, επεμβαίνει
στην ελευθερία που πρέπει να έχει ο δάσκα-
λος, για να διαμορφώσει αυτούς τους πολί-
τες, που θα είναι μακριά από το ρατσισμό
και το φασισμό. Γι’ αυτό και ο Δημήτρης
Γληνός έλεγε ότι δεν πρέπει να καταπνίξου-
με τη σκέψη του εκπαιδευτικού γιατί θα εί-
ναι διπλά σκλάβος και ψυχικά ανάπηρος άν-

θρωπος, ουσιαστικά ανίκανος να μορφώσει
τους άλλους

Πρέπει να υπάρχει συνειδητοποίηση τι εί-
ναι το ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής
ούτος ώστε να παρέμβουμε μέσα από τη
δράση μας. Η αντιφασιστική πάλη δυναμώνει
τον αγώνα ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές
της ΕΕ, του ΔΝΤ, της τρόικας, των μνημο-
νίων και ανοίγει δρόμους για να φτάσουμε
να ξεριζώσουμε το ίδιο το σύστημα που γεν-
νάει τη φτώχεια και την απόγνωση. Η κοινή
δράση της αριστεράς και η ενότητα της δρά-
σης της εργατικής τάξης είναι ασπίδα για
την προάσπιση των δημοκρατικών ελευθε-
ριών και των δικαιωμάτων που απειλούν οι
φασίστες. Είναι η δύναμη για να τσακιστεί η
καπιταλιστική επίθεση και να νικήσει η ελπί-
δα και όχι η απόγνωση και ο φόβος.

Δυνατά Σύντροφοι! Να διώξουμε τους φασί-
στες από κάθε γειτονιά. Δεν εναποθέτουμε τις
ελπίδες μας στους άλλους, συντονίζουμε τη
δράση μας, λέμε όχι στο ρατσισμό και το φασι-
σμό και όπου ενότητα εκεί θα είναι και η νίκη
μας.

Ελισάβετ Παπαδοπούλου, δασκάλα, 
Πρόεδρος Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών ΠΕ Μολάων, 
“Γιάννης Ρίτσος”

H φωνή της δασκάλας

Σ
ημαντική ήταν στη φετινή
Διεθνή Συνάντηση η συμ-
μετοχή Δημοτικών Συμ-

βούλων από όλη την Ελάδα που
μίλησαν για τις μάχες που δί-
νουν χιλιάδες άνθρωποι σε τοπι-
κό επίπεδο για να στηρίξουν
τους πρόσφυγες και να απομο-
νώσουν τους φασίστες. 

Αγωνιστικούς χαιρετισμούς
από το αντιρατσιστικό κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
μετέφερε ο Αντρέας Μπάλλας,
Περιφερειακός Σύμβουλος από
τη Λέσβο: «200.000 πρόσφυγες
πέρασαν από το νησί και περνά-
νε ακόμα και παρόλα αυτά πολ-
λές από τις παλιές κατακτήσεις
αμφισβητούνται. Όταν βάλαμε
στο Περιφερειακό συμβούλιο
συγκεκριμένες προτάσεις για
χώρους φιλοξενίας, να βάλουν
λεωφορεία για να τους μεταφέ-
ρουν, να ναυλώσουν πλοία της
ΝΕΛ για να μεταφέρουν τους
πρόσφυγες δεν μας απάντησαν. 

Το πρώτο διάστημα η αντιμε-
τώπιση των αναγκών των μετα-
ναστών βρίσκεται αποκλειστικά
σε χέρια εθελοντών και η πολι-
τεία δεν βοηθάει αλλά αντίθετα
παρεμποδίζει το έργο των αλλη-
λέγγυων. Η Χρυσή Αυγή η οποία
ανέβηκε σε ψήφους στο νησί

αξιοποιώντας, το πρόβλημα της
συσσώρευσης προσφύγων στο
νησί, έρχεται να κεφαλαιοποι-
ήσει τα ποσοστά της, φέρνον-
τας τον αρχιδολοφόνο Λαγό το
επόμενο Σάββατο. Θα αντιμετω-
πιστεί με τον κατάλληλο τρόπο
από τα σωματεία και τις συλλο-
γικότητες. Έχουμε επίσης να
αντιμετωπίσουμε τα Hot spot
που θα σημάνουν κλειστά κέν-
τρα κράτησης και πλήρες φακέ-
λωμα των προσφύγων». 

Απαιτούμε
Ο Δημήτρης Ταβουλάρης από

το Ηράκλειο Αττικής μίλησε για
τις πρωτοβουλίες του τοπικού
σχήματος Ρήξη και Ανατροπή.
«Στηρίζουμε όλες τις δράσεις
αλληλεγγύης όχι με τη μορφή
της φιλανθρωπίας, αλλά με τη
μορφή της συνεχούς ταξικής
αλληλεγγύης, παράλληλα απαι-
τούμε από τους Δήμους και το
κράτος να δημιουργήσει τις κα-
τάλληλες υποδομές. Στο Ηρά-
κλειο περάσαμε ψήφισμα στο
Δημοτικό Συμβούλιο, συμμετέ-
χουμε ενεργά στη φιλοξενία των
προσφύγων στο Παλαί και ήδη
έχουμε κάνει καμπάνια για συλ-
λογή ειδών πρώτης ανάγκης. Ο
αγώνας που δίνουμε πρέπει να

είναι κοινός και συντονισμένος.
Ρόλο σοβαρό όπως ήδη έχει γί-
νει, θα παίξουν οι αριστερές, αν-
τικαπιταλιστικές, κινήσεις πό-
λης, οι οποίες μπορούν να πιέ-
σουν και όσων αφορά τις κρατι-
κές υποδομές και τις δημοτικές
αλλά και στην ανάπτυξη ενός
πλατύτερου κινήματος αλληλεγ-
γύης, που θα είναι ενάντια και
στον πόλεμο και στον ιμπεριαλι-
σμό». 

Η Ελεάννα Ιωαννίδου Δημοτι-
κή Σύμβουλος Θεσσαλονίκης
και πρόεδρος του ΣΕΜ τόνισε:
«Η κυβέρνηση μας λέει ότι ο
φράχτης στον Έβρο φτιάχτηκε
με ευρωπαϊκά κονδύλια και γι’
αυτό δεν μπορεί να τον γκρεμί-
σουμε. Είναι ψέμα, μόνο με ελ-
ληνικά χρήματα χτίστηκε ο φρά-
χτης και με ελληνικά χρήματα
πρέπει να γκρεμιστεί. Η αιχμή
μας πρέπει να είναι ότι το ασφα-
λές πέρασμα είναι από τον
Έβρο. Η πολιτική της ουσιαστι-
κά σκοτώνει τους πρόσφυγες
και πλουτίζει τους διακινητές.
Στην Ειδομένη καταφέραμε να
έχουμε ένα πέρασμα ανοιχτό.
Είμαστε σε εγρήγορση για να
παραμείνει. Βλέπουμε την απί-
στευτη ανθρωπιστική βοήθεια
που έρχεται από όλα τα μέρη

της Ελλάδας. Η μαζική διεκδίκη-
ση είναι που ανοίγει δρόμους,
το κίνημα είναι που αναγκάζει
τους δήμους να πάρουν την κα-
τάσταση στα χέρια τους». 

Επιμένουμε

Ο Γιώργος Μακρυνός Δημοτι-
κός Σύμβουλος Κορυδαλλού και
πρόεδρος του ΣΕΜ στην πόλη
όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής υπογράμμισε ότι: «η
επιλογή της αίθουσας και οι πα-
λινωδίες που γίνονται στη διαδι-
κασία, προωθούν τη στρατηγική
υποβάθμισης της δίκης. Εμείς
πρέπει να επιμείνουμε στη μετα-
φορά της δίκης στο Εφετείο και
να το επαναφέρουμε στον
υπουργό. Το αποτέλεσμά της
και η διαδικασία έχει μεγάλη
αξία, για να μην νομιμοποιηθεί η
ναζιστική αυτή εγκληματική ορ-
γάνωση. Σε αυτό το επίπεδο δεν
πρέπει να υποβαθμιστεί και
χρειάζεται διαρκής αγώνας και
των αξιόμαχων δικηγόρων αλλά
και του κινήματος και σε τοπικό
επίπεδο».  

Δράση σε κάθε πόλη και χωριόTo νέο
Συντονιστικό 
της ΚΕΕΡΦΑ

Ολόκληρες τις ομιλίες 
μπορείτε να τις βρείτε 
στο www.ergatiki.gr
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Με τα απορριματοφόρα έξω
από το υπουργείο Εργασίας στη
Σταδίου, διαδήλωσαν την Τρίτη
13/10 εργαζόμενοι από τους δή-
μους, διαμαρτυρόμενοι για την
προαναγγελθείσα ρύθμιση, σύμ-
φωνα με την οποία οι εργαζόμε-
νοι στην καθαριότητα των δή-
μων δεν θα συμπεριλαμβάνον-
ται πλέον στα Βαρέα κι Ανθυγι-
εινά Επαγγέλματα. 

“Κάποιοι αδυνατούν να αντι-
ληφθούν τις καθημερινές συν-
θήκες εργασίας όσων απασχο-
λούνται στις υπηρεσίες καθα-
ριότητας των Δήμων και σχεδιά-
ζουν να τους συνταξιοδοτήσουν
στα 67 έτη όταν πολλοί από αυ-
τούς αδυνατούν να φτάσουν
ακόμα και το 60ο έτος της ηλι-
κίας!” αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΠΟΕ ΟΤΑ.  Η Ομοσπονδία
προειδοποιεί για περισσότερες

σκληρές και πολύμορφες κινη-
τοποιήσεις σε περίπτωση που
όντως ισχύσει το παράλογο αυ-
τό μέτρο.

Την ίδια στιγμή, σε δίωρες
στάσεις εργασίας καθημερινά
από τις 13/10 έως τις 16/10, 9πμ
- 11πμ έχουν προχωρήσει οι ερ-
γαζόμενοι στο δήμο Αλίμου, με
την ΠΟΕ ΟΤΑ να καταγγέλει
“την πολιτική του δημάρχου Αλί-
μου στην λειτουργία των υπηρε-
σιών, που μόνο στόχο έχει την
διάλυσή τους και την εκχώρη-
ση βασικών αρμοδιοτήτων σε
ιδιώτες”. 

Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση θα πραγματοποιήσουν
την Τετάρτη 14/10 οι εργαζόμε-
νοι του δήμου Βριλησσίων, ενώ
εκλογες για ΔΣ του σωματείου
θα γίνουν στις 21/10. Η ΕΑ στη-
ρίζει το ψηφοδέλτιο της Αγωνι-
στικής Πρωτοβουλίας.

Στο πολυνομοσχέδιο – μεσοπρόθεσμο
που κατατέθηκε στη βουλή και θα ψηφι-
σθεί με διαδικασίες επείγοντος κατα-
στρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου, συμ-
περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφο-
ρούν το σιδηρόδρομο. 

Χωρίς να υποτιμώ τη σοβαρότητα των
άλλων νεοφιλελεύθερων διατάξεων του
πολυνομοσχεδίου, επιτρέψτε μου να κα-
ταθέσω 2 παρατηρήσεις που αφορούν τις
διατάξεις αυτές.

1. Η αναφορά του πολυνομοσχεδίου
στα «χρέη του ΟΣΕ» ολοκληρώνει μία
ακόμη νεοφιλελεύθερη κωλοτούμπα του
κ. Τσίπρα, ο οποίος ως αριστερή αντιπο-
λίτευση είχε αποδεχτεί ότι το περίφημο
«χρέος ΟΣΕ» αφορά κατασπατάληση και
διαφθορά αξίας τουλάχιστον 8 δις εκατ.
ευρώ ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Με
την κωλοτούμπα αυτή, αποδεχόμενος τη
διαφθορά ως «χρέος του ΟΣΕ» ξεπλένει
όλους αυτούς που τα προηγούμενα χρό-
νια έκαναν πάρτυ στα σιδηροδρομικά έρ-
γα σε βάρος του ελληνικού λαού!

2. Οι υποψήφιοι αγοραστές, απαίτησαν
να ξεμπλεχτεί το απίστευτο κουβάρι του
σιδηροδρόμου προκειμένου να τον πά-
ρουν και φτηνά και απαλλαγμένο από
οποιαδήποτε ευθύνη. Έτσι το δημόσιο
αναλαμβάνει όλα τα «χρέη» του ΟΣΕ και
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναλαμβάνει εκτός της
ολοκλήρωσης των έργων και τη συντήρη-
ση (ακούστηκε ότι διατέθηκαν 130 εκατ.
ευρώ στον ΟΣΕ) της γραμμής, ώστε όταν
αγοραστούν οι εταιρείες, να αρχίζουν να
προσφέρουν κέρδη από το πρώτο λεπτό.

Σε όλα αυτά, οι σιδηροδρομικοί αλλά
και όλη η κοινωνία πρέπει να απαντήσουν
δυναμικά και άμεσα. Την επόμενη εβδο-
μάδα συνεδριάζει η Διοίκηση της ΠΟΣ
προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση
και να πάρει αποφάσεις. Το ίδιο πρέπει
να κάνουν και όλοι οι φορείς της κοινω-
νίας, με δεδομένο ότι, η δημόσια περιου-
σία, είναι και πρέπει να λειτουργεί ως μο-
χλός ανάπτυξης για όλη την κοινωνία.

Παναγιώτης Τερζόγλου
Μέλος της Διοίκησης της ΠΟΣ

“Η
ιδιωτικοποίηση δεν θα περάσει”
ήταν το μήνυμα που έστειλαν εκα-
τοντάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι

με τη διαδήλωση που οργάνωσαν στην Δραπε-
τσώνα το Σάββατο 10/10 φορείς, συνδικάτα
και πολιτικές οργανώσεις.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία του δη-
μαρχείου στην Δραπετσώνα μπροστά από το
τεράστιο πανό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
που έστησε ο δήμος στην κεντρική πλατεία και
αφού ξεσήκωσε το κέντρο της Δραπετσώνας
βγήκε στην κεντρική λεωφόρο και κατέληξε
στην περιοχή του παλιού εργοστασίου των λι-
πασμάτων κάνοντας νωρίτερα στάση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας. 

“Πρόκειται για μια μεγάλη κινητοποίηση των
εργαζόμενων και της νεολαίας από τις γειτο-
νιές του Πειραιά, για να ανατρέψουμε την
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, να εμποδίσουμε
να γίνει όλη η παραλιακή ζώνη του Πειραιά
ένα εργασιακό γκέτο όπως αυτό της Cosco.
Δεν αγωνιζόμαστε ούτε για εξαιρέσεις από το
ξεπούλημα, ούτε για καλύτερους όρους ιδιωτι-
κοποίησης. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι
Πανπειραϊκός πανεργατικός ξεσηκωμός, παν-
πειραϊκή πανεργατική απεργία για να πάρουν
οι εργαζόμενοι του Πειραιά τον αγώνα στα χέ-
ρια τους”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Θανά-
σης Διαβολάκης από την Ανταρσία στο Λιμάνι.

Με πανό διαδήλωσαν η ΠΕΝΕΝ και η Ένωση
Λιμενεργατών ΟΛΠ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑ.Ε., ο
τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ με την Λαϊκή Επιτρο-
πή Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο Συντονισμός
Ενάντια στα Κλεισίματα, τις Διαθεσιμότητες
και τις Ιδιωτικοποιήσεις, η Εργατική Λέσχη Κε-
ρατσινίου, η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πει-
ραιά, ο σύλλογος Τερψιχώρος. 

“Ο πολιτιστικός σύλλογος Τερψιχώρος
εδρεύει στην Δραπετσώνα. Εδώ και ενάμιση
χρόνο έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα για να σώ-
σουμε την περιοχή των λιπασμάτων. Τώρα ο
αγώνας γίνεται ακόμη μαζικότερος γιατί μπαίνει
στη μέση και η πώληση ολόκληρου του λιμανι-
ού που περιλαμβάνει και τα λιπάσματα. Η σημε-

ρινή συγκέντρωση είναι ελπιδοφόρα αφού φαί-
νεται πως ο λαός του Πειραιά ξυπνάει και παίρ-
νει τα πράγματα στα χέρια του”, τόνισε στην ΕΑ
ο Μιχάλης Κομνηνός πρόεδρος του συλλόγου.

Αντιπροσωπεία των φορέων ζήτησε να συ-
ναντηθεί με τον υπουργό, ο οποίος όμως είχε
αποχωρήσει νωρίτερα παρά το ότι είχε ενημε-
ρωθεί πως οι διαδηλωτές ήθελαν να τον συ-
ναντήσουν. 

“Είναι απαράδεχτο ο υπουργός της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αρνείται στην ουσία
να συναντηθεί με τους φορείς και τα συνδικά-
τα της περιοχής”, τόνισε μιλώντας στον συγ-
κεντρωμένο κόσμο έξω από το Υπουργείο ο
Αντώνης Νταλακογιώργος πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ που ήταν στην αντιπροσωπεία που προ-
σπάθησε να συναντήσει τον υπουργό.

Μιλώντας στην ΕΑ λίγο αργότερα θα εξήγησε
πως: “Όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση έχει απο-
φασίσει αμετάκλητα το ξεπούλημα του μεγαλύ-
τερου λιμανιού τους χώρας, όπως και άλλες
ιδιωτικοποιήσεις που είναι μέσα στις μνημονια-
κές δεσμεύσεις, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, όπως

είναι τα 15 περιφερειακά αεροδρόμια της χώ-
ρας, όπως είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως είναι η ΔΕΗ. 

Με την συμμετοχή των τοπικών αρχών αλλά
και των εργατικών και συνδικαλιστικών φορέ-
ων που ενεργά συμμετέχουν σήμερα στην κι-
νητοποίηση ξεκινάμε έναν αγώνα και πι-
στεύουμε σε αυτόν, δεν έχει κριθεί τίποτα.
Από αυτή τη σκοπιά θέλω να υπογραμμίσω ότι
είναι μεγάλο λάθος όσων τοπικών αρχών
έχουν εμπλακεί σε μια συζήτηση με την κυβέρ-
νηση και με το αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ για να επι-
διώξουν επιμέρους παραχωρήσεις και εξαιρέ-
σεις και να αφήσουν πίσω το μεγάλο ζήτημα
της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ. Γι' αυτό εστιά-
ζουμε την προσοχή μας όσο και την δράση
μας στο κεντρικό πρόβλημα, να μην πουληθεί
το πλειοψηφικό πακέτο του ΟΛΠ. Περιφρου-
ρώντας και διασφαλίζοντας όλες τις άλλες επι-
μέρους χρήσεις σε όλα κομμάτια της ζώνης.
Πιστεύουμε πως στην εξέλιξη των κινητοποι-
ήσεων που έχουν ήδη αποφασιστεί από τους
εργαζόμενους. όπως το 3ήμερο 21-23 Οκτώ-
βρη που αφορά απεργιακές και άλλες δρά-
σεις, θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι τοπικοί

φορείς για να έχουμε την αποτελεσματικότητα
να ματαιώσουμε τα σχέδια των δανειστών, των
εταίρων τοκογλύφων και της άθλιας κυβερνη-
τικής πολιτικής που έχει ενσωματωθεί και ταυ-
τιστεί με τους σχεδιασμούς της τρόικα”, τόνι-
σε ο Α. Νταλακογιώργος.

Σε όλη τη διαδρομή τα συνθήματα ενάντια
στα μνημόνια και τις ιδιωτικοποιήσεις εναλλά-
σονταν με αντιρατσιστικά συνθήματα στήριξης
των προσφύγων ενώ το πανό τους “Πρόσφυ-
γες καλοδεχούμενοι” γραμμένο και στα αγγλι-
κά κρέμασαν στα κάγκελα του λιμανιού τα μέ-
λη της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά.

Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

“Ανοιχτό λιμάνι για του πρόσφυγες, έξω οι
φασίστες και οι επενδυτές”, ήταν ένα από τα
συνθήματα που ακούγονταν συνδέοντας τον
αντιμνημονιακό αγώνα με το αντιρατσιστικό κί-
νημα. Λίγο αργότερα και ενώ η πορεία βρισκό-
ταν έξω από το Υπ. Ναυτιλίας εκατοντάδες
πρόσφυγες που μόλις είχαν φτάσει στο λιμάνι
του Πειραιά βρήκαν ιδιαίτερα θερμή υποδοχή,
με τον κόσμο να τους χειροκροτεί φωνάζοντας
συνθήματα: “Refugees welcome” και “ say it
loud, say it clear, refugees are welcome here”. 

“Θέλουμε δημόσιο λιμάνι. Θα το κερδίσουμε
μαζί με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους
του Πειραιά. Για να τσακίσουμε τα σχέδια της
ιδιωτικοποίησης αλλά και να επιβάλλουμε πως
το λιμάνι του Πειραιά δεν θα γίνει άλλο ένα hot-
spot, άλλο ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για
τους πρόσφυγες που καταφθάνουν κατά χιλιά-
δες. Θέλουμε κέντρα φιλοξενίας, θέλουμε αξιο-
πρεπή στέγη και σίτιση για όλους όσους φτά-
νουν καταταλαιπωρημένοι στην πόλη μας, θέ-
λουμε να διαλυθεί η FRONTEX που εδρεύει
εδώ, δεν θέλουμε άλλους νεκρούς, δεν θέλουμε
να μετατραπεί ο Πειραιάς σε ένα σε ένα μεγάλο
στρατόπεδο συγκέντρωσης σαν και αυτά που
σχεδιάζει η κυβέρνηση κατ' εντολή της ΕΕ”, δή-
λωσε η Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας Ρέντη με
την Ανταρσία στην Κοκκινιά, Κατερίνα Θωϊδου.

Κυριάκος Μπάνος

ΟΣΕ: Και στο «αριστερό»
μεσοπρόθεσμο, μία από τα ίδια!

ΛΙΜΑΝΙΑ  Βροντερό ΟΧΙ 
στις ιδιωτικοποιήσεις

ΠΟΕ - ΟΤΑ: Με τα απορριματοφόρα 
στο υπουργείο Εργασίας
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Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση
στο υπουργείο Παιδείας οργανώ-
νουν την Τετάρτη 14 Οκτώβρη δά-
σκαλοι και καθηγητές για να δια-
μαρτυρηθούν για τα χιλιάδες κενά
σε όλα τα σχολεία της χώρας. Για
την διευκόλυνση της συμμετοχής
των εκπαιδευτικών στάση εργασίας
θα γίνει τις δύο τελευταίες ώρες
του πρωινού κύκλου και τις δύο
πρώτες του απογευματινού. H συγ-
κέντρωση στο υπουργείο θα γίνει
στη 1 το μεσημέρι. 

Το κοινό κάλεσμα των δύο εκπαι-
δευτικών Ομοσπονδιών αναφέρει:
«Οι πρώτες, λίγες, προσλήψεις ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών (με ση-
μαντική καθυστέρηση) δεν αρκούν
για ν' ανοίξουν οι κλειστές τάξεις,
τα ειδικά σχολεία και να λειτουρ-
γούν τα ολοήμερα τμήματα. Η άρ-
νηση όλων των μνημονιακών κυβερ-
νήσεων να πραγματοποιηθούν μόνι-
μοι διορισμοί, που είναι η μοναδική
λύση στο πρόβλημα των κενών στα
σχολεία έχει οδηγήσει τη δημόσια
εκπαίδευση σε τραγική κατάσταση. 

Η λύση του προβλήματος δεν
παίρνει αναβολή. Τα κενά πρέπει
να καλυφθούν άμεσα και η πολιτική

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
οφείλει να δουλέψει για την οριστι-
κή λύση». 

Την ίδια μέρα θα γίνουν παρα-
στάσεις διαμαρτυρίας στην Διεύ-
θυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης
Χανίων με απόφαση του Συλλόγου
Δασκάλων (θα πραγματοποιήσει
στάση εργασίας από τη 1μμ έως
τις 2μμ) και στην αντίστοιχη Διεύ-
θυνση στο Ηράκλειο στη 1.30μμ με
πρωτοβουλία του Συλλόγου Αδιόρι-
στων Νομού Ηρακλείου. 

Συλλαλητήριο για την Παιδεία θα
γίνει στην Ελευσίνα την Παρασκευή
16/10 στις 6μμ με απόφαση του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Εν τω μετα-
ξύ, ξεκινάει ο γύρος συνελεύσεων
σε όλες τις ΕΛΜΕ πανελλαδικά,
ενώ η Συνέλευση Προέδρων των
ΕΛΜΕ έχει οριστεί για το Σάββατο
24 Οκτώβρη. Οι δάσκαλοι ζητούν
από τη ΔΟΕ να ορίσει και η ίδια αν-
τίστοιχο γύρο συνελεύσεων για να
παρθούν αποφάσεις για κινητοποι-
ήσεις, ενώ ορισμένοι σύλλογοι
έχουν προσδιορίσει από τώρα ημε-
ρομηνίες για έκτακτες Γενικές Συ-
νελεύσεις (πχ Αιγάλεω, Χανίων).

Ν
έο φύλλο της «Τάξης μας», της εφημερί-
δας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν
στις Παρεμβάσεις και το Συντονισμό Ενάν-

τια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες κυκλο-
φόρησε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Να
ξαναπιάσουμε το νήμα των αγώνων μας, να ανα-
τρέψουμε μνημόνια και ρατσισμό» είναι το κεντρι-
κό μήνυμα του πρωτοσέλιδου. Πλούσια είναι η
ύλη του νέου φύλλου, με ειδικό αφιέρωμα στο αν-
τιρατσιστικό κίνημα. 

Η Ντίνα Γκαρανέ, καθηγήτρια γράφει για το
πώς χρειάζεται να κινηθούν οι καθηγητές στο γύ-
ρο των συνελεύσεων που ξεκινάει. Η Συνέλευση
Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει στις 24 Οκτώβρη.
Τονίζει ότι χρειάζεται σύνδεση του κινήματος
ενάντια στα νέα μνημονιακά μέτρα και τις τρομε-
ρές ελλείψεις στην Παιδεία με το κίνημα αλληλεγ-
γύης για την στήριξη των προσφύγων. Μοναδική
λύση είναι ο απεργιακός αγώνας. 

Ο Νίκος Κουράκης και η Κλαίρη Θανοπούλου,
αναπληρωτές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση αντίστοιχα δίνουν τη ζοφερή εικό-
να των αμέτρητων κενών στα σχολεία μέσα από
τα κείμενά τους. Ο Νίκος αναφέρει ότι «μόνιμοι»
αναπληρωτές των τελευταίων 10-15 χρόνων αναγ-
κάζονται να πάνε μακριά από εκεί που δίδασκαν,
«μέχρι και περίπτωση εκπαιδευτικού να βρεθεί
από τη Ρόδο στον Έβρο είχαμε». Η Κλαίρη σημει-
ώνει «αυτή δεν είναι η Παιδεία των ονείρων μας
αλλά τα σχολεία του χειρότερου εφιάλτη μας».
Τονίζει ακόμα ότι πρέπει να υπάρξουν απεργιακές
κινητοποιήσεις με απόφαση των συνελεύσεων. 

Στο αφιέρωμα ενάντια στο ρατσισμό διαβάζου-
με δύο ανταποκρίσεις από τα σημεία όπου κατα-
φτάνουν οι πρόσφυγες και έχει αναπτυχθεί ένα
πρωτόγνωρο κίνημα αλληλεγγύης. Ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ, δάσκαλος από την Ξάνθη γράφει για
την μάχη να ρίξουμε τον φράχτη-ντροπή στον
Έβρο. Δίνει την εικόνα από το συλλαλητήριο που
έγινε στην πόλη στις 29 Σεπτέμβρη όπου συμμε-

τείχαν τα συνδικάτα και αντιρατσιστικές κινήσεις
και εξηγεί ότι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να
πατήσουμε για να κλιμακώσουμε τη δράση μας. 

Η Σοφία Γεωργοκώστα μεταφέρει τις συγκλονι-
στικές εικόνες που βλέπουν καθημερινά οι κάτοικοι
της Λέσβου. Μεταφέρει την εικόνα της αλληλεγ-
γύης, αλλά κάνει επίσης την παρατήρηση ότι η αρι-
στερά του νησιού είναι «αμήχανη» μπροστά σε αυτή
τη μάχη. Παρόλα αυτά οι νεοναζί δεν έχουν κατα-
φέρει να βρουν χώρο χάρη στην κινητοποίηση και
την εγρήγορση όσων στηρίζουν τους πρόσφυγες.
Τονίζει ότι χρειάζεται πίεση πάνω στο κράτος και
στο δήμο για να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις. 

Στο «σαλόνι» της εφημερίδας φιλοξενείται επί-

σης το κάλεσμα του Συντονισμού των σωματείων
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό που καλούν
σε διαδήλωση την Πέμπτη 15 Οκτώβρη στις 6μμ
στα Προπύλαια.

«Πες το δυνατά, πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά
για την προσφυγιά» είναι ο τίτλος του κειμένου
της δασκάλας Μαργαρίτας Παπαμηνά που αναδει-
κνύει τις ευθύνες της Ευρώπης-Φρούριο για το
δράμα των προσφύγων. Τονίζει ότι χρειάζεται να
παλέψουμε ενάντια στην ισλαμοφοβία και τις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις και να εμποδίσουμε τις κυ-
βερνήσεις να παίξουν το χαρτί του ρατσισμού. 

Η Αγγελική Φάρκωνα στο δικό της κείμενο ανα-
φέρεται στη μάχη της δίκης των χρυσαυγιτών δο-
λοφόνων. Τονίζει ότι το κίνημα χρειάζεται να δώ-
σει με όλες τις δυνάμεις του αυτό τον αγώνα για
να καταδικαστεί η ναζιστική οργάνωση για τα
αποτρόπαια εγκλήματά της. 

Ο Στέργιος Μανουράς στο δικό του κείμενο
σχολιάζει την επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να
υπαναχωρήσει στο ζήτημα που άνοιξε με τη διδα-
σκαλία των Θρησκευτικών. Ολόκληρο το κείμενο
«Θρησκευτικά: η κατήχηση της υποταγής» μπορεί-
τε να το βρείτε και στο μπλογκ της «Τάξης μας». 

Στο οπισθόφυλλο της εφημερίδας η Γεωργία
Κόφφα, καθηγήτρια καλεί όλους τους εκπαιδευτι-
κούς να συμμετέχουν στην Πανελλαδική Συνέλευ-
ση Εργατικής Αντίστασης που οργανώνει ο Συν-
τονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσι-
μότητες. Θυμίζει πώς φτιάχτηκε ο Συντονισμός
και αναφέρει ποιες μάχες είναι μπροστά από τις
ιδιωτικοποιήσεις μέχρι την αντιμετώπιση των επι-
θέσεων σε Υγεία, Παιδεία.  

Νεκ.Δ.

Κύκλος γενικών συνελεύσεων έχει
ξεκινήσει σε μια σειρά νοσοκομεία
προκειμένου να συζητηθούν και να
αποφασιστούν τα επόμενα αγωνιστι-
κά βήματα των υγειονομικών.

Την Τετάρτη 14/10 θα πραγμα-
τοποιηθούν γενικές συνελεύσεις
στα νοσοκομεία Άγιος Σάββας,
Γεννηματάς και στο Ψυχιατρικό
της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα
των συνελεύσεων αναμένεται να
συμπεριλάβει ακόμα περισσότερα
νοσοκομεία τις επόμενες μέρες.

Από τη μεριά των εργαζομένων
που συμμετέχουν στο Συντονιστικό
των Νοσοκομείων προτείνεται η
συμμετοχή στα συλλαλητήρια την
Πέμπτη 15/10 για αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες και την Παρα-
σκευή 16/10 ενάντια στην ψήφιση
του νέου πακέτου “προαπαιτούμε-
νων” μέτρων, η οργάνωση απερ-
γιακών κινητοποιήσεων ανά νοσο-
κομείο για τα ζητήματα που ανοίγει
η έλλειψη προσωπικού και η υπο-
χρηματοδότηση καθώς και η οργά-
νωση της 24ωρης απεργίας που
έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΔΗΝ, με
απαίτηση να επισπευστεί κι όχι να
μετατεθεί για τέλος Νοέμβρη.

Απεργία

Στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
με απόφασή του το σωματείο προ-
χωράει σε 48ωρη απεργία στο
ακτινολογικό τμήμα στις 22 και
23/10, διαδικώντας την κάλυψη
της απεργίας από την ΠΟΕΔΗΝ,
ενώ την Πέμπτη 15/10, θα πραγμα-
τοποιηθεί παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη διοίκηση του νοσοκομεί-
ου, ως πρώτη κινητοποιήση ενάν-
τια στις εκδικητικές απολύσεις των
καθαριστριών του νοσοκομείου. 

Στάση εργασίας 8πμ-11πμ και Γε-
νική Συνέλευση θα πραγματοποι-
ήσουν στις 15/10 οι εργαζόμενοι του
ΠΑΓΝΗ, ενώ 24ωρη απεργία στις
22/10 οργανώνουν οι  φυσικοθερα-
πευτές των δημόσιων νοσοκομείων.

Εκλογές πρόκειται να πραγμα-
τοποιηθούν στο σωματείο εργαζο-
μένων του νοσοκομείου Αττικό
στις 21 και 22 Οκτώβρη. Για πρώ-
τη φορά κατεβαίνει στις εκλογές
η Α.ΝΟ.ΣΥ.Α, σχήμα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στο νοσοκο-
μείο. “Ψήφος στην Α.ΝΟ.ΣΥ.Α. για
να πάρουμε την κατάσταση στα
χέρια μας. Με συνελεύσεις σε όλα
τα σωματεία, με διαδηλώσεις και
απεργίες. Με την κοινή δράση
όλων των μαχόμενων δυνάμεων
στο σωματείο μας. Με το συντονι-
σμό των σωματείων δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, να δώσουμε τη
μάχη για την ανατροπή αυτής της
πολιτικής” τονίζουν μεταξύ άλλων
οι αγωνιστές της Α.ΝΟ.ΣΥ.Α.

Τα είπαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού, λες και μπορείς να κατανοήσεις
την αγάπη συγκριτικά. Δέχονται καθημερινά μαζί με τους γονείς τους τον
ρατσισμό που γεννά ο φόβος για τον διαφορετικό και η άγνοια, ειδικά την
χώρα μας. 

Επιδόματα προνοιακά ή άλλων φορέων συρρικνώνονται δραματικά λόγω
μνημονίων και ως γονείς δεν τα βγάζουμε πέρα με τα ειδικά μαθήματα. Δομές
για την «μετά των γονιών εποχή» ...δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα να έχουν
αρχίσει να ιδρυματοποιούνται διάφορα πλαίσια εκπαιδευτικά. 

Οι γονείς μόνοι τους προσπαθούν να φτιάξουν με δάνεια χώρους φιλοξε-
νίας. Και το κερασάκι στην τούρτα: η ειδική εκπαίδευση (γυμνάσιο – λύκειο)
υπολειτουργεί αφού δεν διορίζεται το απαραίτητο προσωπικό λόγω περικο-
πών. Μέσα Οκτώβρη κι ακόμα πολλά παιδιά στο σπίτι. Αυτός είναι ο σύγχρο-
νος Καιάδας της Μνημονιακής Εποχής! Περιμένοντας τους διορισμούς λοι-
πόν και στηριζόμενοι στην καλή διάθεση των εκπαιδευτικών κινητοποιηθήκα-
με, κατεβήκαμε στο πεζοδρόμιο και μας υποσχέθηκαν.. «πιστώσεις»! 

Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της αγοράς, της μνημονιακής λαίλαπας
και του εγωκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος αναρωτιέμαι: όραμα, γνώ-
ση, μεράκι, αγάπη για την ειδική αγωγή θα υπάρξει ποτέ; 

Έλενα Αρβανίτη, ηθοποιός (μητέρα αυτιστικού παιδιού)
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Οι εκπαιδευτικοί ενάντια
σε μνημόνια και ρατσισμό

Συγκέντρωση στο Υπ. Παιδείας Μην ξεχνάτε την ειδική αγωγή

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συνελεύσεις και
κινητοποιήσεις

Κινητοποίηση για την Ειδική Αγωγή, Τετάρτη 7/10 στο Σύνταγμα



Τ
ην 1η Νοέμβρη, στις 10πμ, στην ΕΣΗΕΑ, ο Συντονισμός Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες οργανώνει τη 2η Πανελλαδι-
κή του Συνέλευση. 

Θα βρεθεί εκεί όλος ο κόσμος που έχει παλέψει το προηγούμενο διά-
στημα κι έδωσε τη μάχη ενάντια στα μνημόνια μέσα από τις γραμμές του
Συντονισμού ή γύρω από τις πρωτοβουλίες που πήρε, προκειμένου να
συζητήσει και να οργανώσει τη συνέχεια των αγώνων. 

Μιλάμε για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, τις καθαρίστριες, τους σχολι-
κούς φύλακες, τους διοικητικούς των ΑΕΙ, όλα αυτά τα κομμάτια των ερ-
γαζομένων που έκαναν μαύρη τη ζωή της κυβέρνησης των Σαμαροβενιζέ-
λων κι έφτασαν μέχρι την ανατροπή της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί.

Είναι όλοι οι εργαζόμενοι που καλούνται να δώσουν τη μάχη ενάντια
στο τρίτο Μνημόνιο. Οι επιθέσεις των μνημονίων αγγίζουν ολόκληρη την
εργατική τάξη, είτε μιλάμε για τις ιδιωτικοποιήσεις (λιμάνια, ΔΕΗ, νερό,
ΟΣΕ, αεροδρόμια κλπ), είτε μιλάμε για τις περικοπές στους μισθούς με
το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, την υποχρηματοδότηση που έχει ρημά-
ξει τα σχολεία και τα νοσοκομεία, το ασφαλιστικό.   

Χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στην έως τώρα δράση του Συντονισμού.
Στην πραγματικότητα αποτέλεσε τη μοναδική συγκροτημένη πρωτοβου-
λία που προσπάθησε κυριολεκτικά να συντονίσει και να φέρει σε επικοι-
νωνία και κοινή δράση όλους τους αγωνιζόμενους κλάδους, σε μια περίο-
δο που η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία να
ενώσει τις επί μέρους σκληρές μάχες. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη η
δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχιστεί γιατί η ει-
κόνα που υπάρχει, είναι ότι η γραφειοκρατία στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ
δεν είναι διατεθειμένη να δώσει αυτές τις μάχες. Ενδεικτική η απόφαση
της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ για μετάθεση της απεργίας που είχε αποφασίσει. 

Παρά τη στάση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, υπάρχουν μάχες
που είναι ξεκινημένες. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει απεργιακή κινητο-
ποίηση στις 22/10 και αμέσως μετά σύσκεψη με φορείς και σωματεία της
περιοχής για κλιμάκωση. Στα σχολεία είναι σε εξέλιξη η μάχη που δίνουν
οι αναπληρωτές κι όχι μόνο. Στους δήμους η μάχη ενάντια στις περικο-
πές και την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης ή οι διεκδικήσεις που βάζει ο
κόσμος από τα 5μηνα. Στα νοσοκομεία η διεκδίκηση για άμεσες προσλή-
ψεις και χρηματοδότηση. 

Με αυτά τα δεδομένα ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες με την Πανελλαδική Συνέλευση της 1ης Νοέμβρη διεκδι-
κεί δύο πράγματα: Αφενός να έρθουν σε επικοινωνία και συντονισμό όλα
τα αγωνιζόμενα κομμάτια, παλιά και νέα, αφετέρου να βοηθήσουμε στην
οργάνωση της βάσης μέσα σε κάθε εργατικό χώρο. Είναι κρισιμο να φτια-
χτούν μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς επιτροπές αγώνα κι απεργιακές επι-
τροπές, να δυναμώσουν τα σωματεία, να μπορέσει ο κόσμος μέσα στους
εργασιακούς χώρους να πάρει πάνω του την οργάνωση των αγώνων. Για
να βγουν οι αγώνες που χρειάζονται κόντρα στην αδράνεια της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας, και να στηριχτούν αυτοί που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες 

Νο 1194, 14 Οκτωβρίου 2015

Nα συντονίσουμε
όλες τις αντιστάσεις

Π
αρά το γεγονός ότι ήδη
από αυτή την εβδομάδα
μπαίνει στη βουλή το

πρώτο πακέτο με τα προαπαι-
τούμενα μέτρα και ένα δεύτερο
πακέτο προορίζεται για τις αρ-
χές Νοέμβρη, η Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να
αλλάξει την απόφαση του Γενι-
κού Συμβουλίου που μίλαγε για
απεργία τον Οκτώβρη, αμέσως
μετά τις εκλογές, και να τη μετα-
θέσει για τα μέσα του Νοέμβρη.

Όπως ενημερώνουν οι εκπρό-
σωποι των Παρεμβάσεων στην
ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Π.Βαϊνάς και
Ν.Αδαμόπουλος, η απόφαση αυ-
τή ήρθε με τη συμφωνία ΠΑΣΚ,
ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ και ΠΑΜΕ. Οι εκ-
πρόσωποι των Παρεμβάσεων και
της Δημοσιοϋπαλληλικής Ανα-
τροπής πρότειναν άμεση απερ-
γιακή κινητοποίηση στις 22
Οκτώβρη ή και νωρίτερα και Γε-
νικό Συμβούλιο αμέσως μετά για
κλιμάκωση. 

«Η πρόταση των Παρεμβάσε-
ων δεν εμπεριείχε μόνο το απερ-
γιακό βήμα, που θα πρέπει να
έχει πανεργατικά χαρακτηριστι-
κά, αλλά και μια σειρά άλλων
δράσεων επιθετικού χαρακτήρα
και συλλαλητήρια για να μην πε-
ράσουν τα μέτρα και να υπάρξει
αγωνιστική ανάταση για την αν-
τεπίθεση των εργαζόμενων. Η
πλειοψηφία δυστυχώς προτίμησε
να ευθυγραμμιστεί με την πρότα-
ση του ΠΑΜΕ για απεργία το Νο-
έμβρη, ακολουθώντας την πεπα-
τημένη λογική που θα θυμίζει τις
παλιότερες εθιμοτυπικές του Νο-
έμβρη για τον προϋπολογισμό
και «καλά Χριστούγεννα». Για να
χρυσώσει το χάπι αποφάσισε
συλλαλητήριο στις 22/10 (είχε
ήδη ανακοινώσει και το ΠΑΜΕ)
και στήριξη των κινητοποιήσεων
για την εκπαίδευση την Τετάρτη
14/10» λένε σε ανακοίνωσή τους.

Ο ορισμός της ημερομηνίας
για την απεργία θα ληφθεί στη
συνεδρίαση του Γενικού Συμβου-
λίου στις 19/10, με πιθανότερη
τις 12 Νοέμβρη.

Η απόφαση αυτή της Εκτελε-
στικής, ξεσήκωσε αντιδράσεις
στη σύσκεψη που πραγματοποί-
ησε την Πέμπτη 8/10 η ΑΔΕΔΥ με
Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια
σωματεία.

«Οι διαφωνίες που υπάρχουν
δεν έχουν να κάνουν απλά με την
ημερομηνία αλλά με την ουσία»
τόνισε στην τοποθέτησή του ο
Κώστας Πίττας, γραμματέας της
ομοσπονδίας εργαζομένων στο
τ.ΥΠΑΝ. 

«Ουσιαστικά υπάρχουν δύο ει-
δών επιχειρήματα για την μετά-
θεση της απεργίας για αργότε-
ρα. Το πρώτο είναι το παλιό «ο
κόσμος δεν τραβάει» με τη νέα
φρασεολογία, «υπάρχει αμηχα-

νία στον κόσμο». Το δεύτερο ότι
αν πάμε την απεργία για πιο με-
τά θα την οργανώσουμε καλύτε-
ρα. 

Η εικόνα που έρχεται από διά-
φορους συναδέλφους εδώ, είναι
ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κινητο-
ποιήσεις για τα σχολεία, για τα
νοσοκομεία κλπ. Μην τρελαθού-
με λοιπόν. Από τη μια να αναγνω-
ρίζουμε ότι οι συνάδελφοι κινη-
τοποιούνται και ότι είναι πρόβλη-
μα οι κινητοποιήσεις αυτές να εί-
ναι αποσπασματικές και ασυντό-
νιστες κι από την άλλη να λέμε
ότι «υπάρχει αμηχανία στον κό-
σμο». 

Κεντρική κινητοποίηση

Το ερώτημα είναι υπάρχει
ανάγκη για μια κεντρική κινητο-
ποίηση; Πρέπει να βγουν μπρο-
στά οι ομοσπονδίες και να συν-
δέσουν όλες τις αποσπασματι-
κές κινητοποιήσεις σε μια μεγά-
λη πανεργατική απεργία άμεσα;
Η απάντηση είναι ναι. Άρα μην τα
ρίχνουμε στον κόσμο επειδή η
συνδικαλιστική ηγεσία διστάζει
να πάρει μια τέτοια πρωτοβου-
λία. Είναι αντιδιαλεκτικό να λέμε
ότι ο κόσμος του 62% ΟΧΙ, που
έδωσε τη μάχη έχοντας απέναντί
του όλο το αστικό στρατόπεδο,
ξαφνικά το γύρισε και τώρα κά-
θεται και κοιμάται.

Σε σχέση με το δεύτερο επιχεί-
ρημα της αναβολής, «για να την
οργανώσουμε καλύτερα». Ακόμα
κι αν δεχόμασταν η απεργία να
μην γίνει τώρα, να πάει παρακά-
τω, αλλά θα οργανωθεί έτσι
ώστε να γίνει ένα τεράστιο γεγο-
νός και σκαλοπάτι για να προχω-
ρήσουμε ακόμα πιο δυναμικά, με
απεργίες διαρκείας κλπ. Η ηγε-
σία της ΑΔΕΔΥ μας δίνει μέχρι
τώρα τα δεδομένα ότι θα κάνει
κάτι τέτοιο;»

«Μουδιασμένοι μπορεί να εί-
στε μερικοί. Οι εργαζόμενοι δεν
είναι μουδιασμένοι. Είναι οργι-
σμένοι γιατί έχουν να αντιμετωπί-
σουν σημαντικά προβλήματα
μπροστά τους» είπε από το βήμα
ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο
Γεννηματάς. «Στα νοσοκομεία εί-
μαστε πλέον ελάχιστοι για να
βγάλουμε τη δουλειά. Είναι εύ-
κολο να χρησιμοποιείς την καρα-
μέλα ότι η Παιδεία ή η Υγεία εί-
ναι υπόθεση του λαού. Είναι
υπόθεση των συνδικάτων να τα
παλέψουν κι όχι αφηρημένα του
λαού. Τι κάνουμε είναι το θέμα.

Από τον Αύγουστο ξέρουμε για
τα μέτρα και το τρίτο μνημόνιο
που θα πέρναγε ο Τσίπρας αμέ-
σως μετά τις εκλογές. Και μετα-
θέτουμε την απεργία για τον Νο-
έμβρη; Γιατί; Στο Γεννηματάς
έχουμε συνέλευση και θα πάμε
για κινητοποιήσεις. Αλλά χρει-
αζόμαστε συνολικές απεργιακές
κινητοποιήσεις, συντονισμό προ-
φανώς αλλά και γενίκευση του
αγώνα σε όλο το δημόσιο. Ποιος
έχει το πρόβλημα, ο κόσμος ή οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες; Ο κό-
σμος έκανε 32 γενικές απεργίες,
έριξε κυβερνήσεις, έδωσε τη μά-
χη του δημοψηφίσματος. Οι ηγε-
σίες μεταθέτουν την απεργία τη
στιγμή που ο Τσίπρας τώρα πάει
να περάσει τα μέτρα. Κάνουμε
έκκληση να επισπευστεί η οργά-
νωση των κινητοποιήσεων, της
24ωρης απεργίας που έχει απο-
φασίσει το γενικό συμβούλιο και
να πάμε και σε στάσεις εργασίας
προετοιμαστικές για την απερ-
γία». 

«Η Ομοσπονδία Διοικητικού
Προσωπικού των πανεπιστημίων
έχει τη Δευτέρα 24ωρη απεργία
γιατί δικάζονται συνάδελφοι για
την ηρωική προπέρσινη απεργία.
Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να κάνει το
ελάχιστο, να καλέσει μια στάση
εργασίας για να μπορούν να
συμμετέχουν ως συμπαραστάτες
όσοι συνάδελφοι και συναδέλ-
φισσες το επιθυμούν» είπε η Ει-
ρήνη Δαφέρμου, εργαζόμενη
στο Πάντειο πανεπιστήμιο. Όπως
ακούστηκε εκείνη τη στιγμή στη
σύσκεψη, υπήρξε τέτοια πρότα-
ση από τη μεριά των Παρεμβά-
σεων στην Εκτελεστική Επιτρο-
πή, η οποία όμως καταψηφίστη-
κε από όλες τις υπόλοιπες παρα-
τάξεις, ξεσηκώνοντας νέες αντι-
δράσεις. 

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να εί-
ναι πανεργατική η απάντηση στα
μέτρα. Είναι παράτυπη η αναβο-
λή της απεργίας» τόνισε η Ντίνα
Γκαρανέ εκπροσωπώντας της Γ’
ΕΛΜΕ Άθηνας. «Αν δεν οριστεί
σήμερα η απεργία θα σημαίνει
ότι υπάρχει σκοπιμότητα να μην
πάμε σε απεργιακό αγώνα. Εμείς
είμαστε πάντα με τη λογική της
απεργίας που δεν είναι τουφεκιά
στον αέρα, της απεργίας με συ-
νέχεια, διάρκεια και κλιμάκωση κι
αυτή η απεργια πρέπει να γίνει
το συντομότερο. Ήδη έχει αργή-
σει. Τα μέτρα τώρα κατεβαί-
νουν».
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Η ΑΔΕΔΥ
καθυστερεί

Οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν στα νέα μνημόνια της κυβέρνησης. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται
κι ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες. Την 1η Νοέμβρη, εργαζόμενοι από διαφο-
ρετικούς χώρους θα μαζευτούμε στην ΕΣΗΕΑ για να σχεδιάσουμε την απεργιακή απάντηση στα νέα μέτρα.
Καλούμε τους εργαζόμενους από κάθε εργασιακό χώρο να μαζικοποιήσουν το Συντονισμό για να δώσουμε
αυτή την απάντηση αποτελεσματικά.

Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμενος Speedex

Όλοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι το τρί-
το μνημόνιο είναι το πιο σκληρό, ανεξάρτητα από
τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι θα του δώσει
«ανθρώπινο» πρόσωπο. 

Την επόμενη βδομάδα έρχονται στη Βουλή οι
πρώτοι νόμοι και η συζήτηση στους εργατικούς χώ-
ρους για το πώς μπορούμε να τους σταματήσουμε,
έχει ήδη ξεκινήσει. Σε καμία περίπτωση η ψήφος
ενός κόσμου στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ψήφος νομιμο-
ποίησης και εφαρμογής των μνημονίων. Έχουμε να
δουλέψουμε μαζί με όλο αυτό τον κόσμο ενιαιομε-
τωπικά. Η Πανελλαδική Συνέλευση Αντίστασης του
Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθε-
σιμότητες θα είναι ένας σημαντικός σταθμός για το
συντονισμό των δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Ούτως ή άλλως οι μάχες ανοίγουν παντού. 

Μπορεί στην Αθήνα να δίνεται ο τόνος με τον
αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού

κλπ, αλλά και στα Χανιά έχουμε να παλέψουμε ενάν-
τια στο ξεπούλημα του αεροδρομίου, τα κλεισίματα
και τις απολύσεις όπως στα Σ/Μ Μαρινόπουλος, τις
μάχες για τις συμβάσεις, για τα κενά στα σχολεία
που χρειάζονται χιλιάδες προσλήψεις για τα καλυ-
φθούν. Γι’αυτό, όχι μόνο θα συμμετέχουμε στην πα-
νελλαδική συνέλευση του Συντονισμού αλλά ανάλο-
γη πρωτοβουλία θα πάρουμε και στα Χανιά. 

Η κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει. Με τις
κατάλληλες πρωτοβουλίες μπορούμε να βγάλουμε
αγώνες τόσο στο δημόσιο τομέα – και να αναγκά-
σουμε την ΑΔΕΔΥ να μην τα μασάει όπως τώρα με
την αναβολή της απεργίας – αλλά και στον ιδιωτικό
τομέα, να μπουν μπροστά τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και να δώσουμε απάντηση με απεργίες και κι-
νητοποιήσεις.

Μαρία Καλιτσουνάκη
εργαζόμενη στον επισιτισμό, Χανιά

Κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και νέες πτυχές του τρίτου μνημονίου.
Χτες μάθαμε ότι ενδέχεται οι δημόσιοι υπάλληλοι να πληρώνονται
με capital control, να υπάρχει δηλαδή όριο στο ποσό του μισθού
τους που θα παίρνουν. 

Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι από
διαφορετικούς χώρους να κάτσουν και να συζητήσουν για το πώς
θα οργανώσουν τις μάχες που έχουν να δώσουν. Η ανάγκη αυτή γί-
νεται ακόμα μεγαλύτερη με την πολύ κατώτερη των περιστάσεων,
στάση που κρατούν τα συνδικάτα, όπως η ΑΔΕΔΥ που με την από-
φασή της για απεργία στα μέσα Νοέμβρη, κι όχι τώρα όπως είχε
αποφασίσει αρχικά, κρέμασε τον κόσμο που ήθελε να παλέψει ενάν-
τια στα νέα μέτρα αμέσως μετά τις εκλογές. 

Οι επιθέσεις όμως δεν ξεκινάνε τον Νοέμβρη δυστυχώς αλλά από
αυτή τη βδομάδα με την ψήφιση των νέων μέτρων. Η αντίσταση δεν
μπορεί να περιμένει. Και δεν είναι μόνο οι επιθέσεις στο δημόσιο το-
μέα. Έχουμε σε εξέλιξη τις μάχες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις που
πρέπει να τις δώσουμε μαζί όλοι οι εργαζόμενοι. Έχουμε να οργανώ-
σουμε την καμπάνια για τους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι καλο-
δεχούμενοι, είμαστε κομμάτι της ίδιας τάξης και τα εργατικά σωμα-
τεία πρέπει να μπουν μπροστά τόσο στην κόντρα με τα μνημόνια, όσο
και με το ρατσισμό και την Ευρώπη Φρούριο. Η Πανελλαδική Συνέ-
λευση του Συντονισμού είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την οργάνω-
ση αυτών των μαχών και πρέπει όλοι κι όλες να δώσουμε το παρών.

Τιάνα Ανδρέου
εργαζόμενη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε μια περίοδο που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
προσπαθεί να εφαρμόσει ένα τρίτο μνημόνιο, που θέλει
να φέρει το εργατικό κίνημα πολλά χρόνια πίσω. 

Σε μια περίοδο που συνεχίζεται η δίκη της Χ.Α κι απο-
καλυπτικά στοιχεία για την εγκληματική δράση της ναζι-
στικής συμμορίας βγαίνουν συνεχώς στην επιφάνεια.
Σε μια περίοδο που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξε-
ριζώνονται από τις χώρες τους από τον πόλεμο και την
πείνα και θαλασσοδέρνονται αναζητώντας  ένα καλύτε-
ρο μέλλον, καλούμε όλους τους εργάτες και τις εργά-
τριες  να συντονιστούμε για να μπορέσουμε να παλέ-
ψουμε όλα αυτά. 

Να βάλουμε κάτω τις απόψεις μας και να συζητήσου-
με τις εμπειρίες από τους χώρους δουλειάς μας. Οι εμ-
πειρίες είναι πλούσιες από τις μάχες που προηγήθηκαν.
Έχουμε την εμπειρία από τους συναδέλφους στην ΕΡΤ,
τις καθαρίστριες, τους διαθέσιμους που είχαν επιτυχία
στον αγώνα τους. Την εμπειρία από σωματεία που είναι
μέσα στον αντιφασιστικό αγώνα κι έχουν παίξει ρόλο
στη δίκη των ναζί ή αντίστοιχα που έχουν πάρει πρωτο-
βουλίες για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Στη συνέ-
λευση του Συντονισμού την 1η Νοέμβρη θα συζητήσου-
με αυτές τις εμπειρίες και θα πάρουμε τις απαραίτητες
αποφάσεις για να συνεχίσουμε τη μάχη.

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος ΥΠΠΟ

Ακόμα και πριν την ψήφιση των νέων
μέτρων ήδη ξέρουμε ποιες θα είναι οι
επιθέσεις. Από το κόψιμο των Βαρέων κι
Ανθυγιεινών, μέχρι τη συνεχή προσπά-
θεια ιδιωτικοποιήσεων στους ΟΤΑ. 

Προσπαθούν με τη συνέχιση των μνη-
μονίων, την υποχρηματοδότηση, την έλ-
λειψη προσωπικού, να τα δώσουν όλα
σε ιδιώτες. Είναι σαφές ότι πρέπει να
τους κοντράρουμε και να αντισταθούμε.
Κι επειδή βλέπουμε και μια δυστοκία
από τη μεριά των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών, ο μόνος δρόμος είναι να το οργα-
νώσουμε από τα κάτω σε κάθε δήμο, με
συνελεύσεις, με επιτροπές αγώνα, για
να ξεκινήσουμε την απεργιακή μάχη
ενάντια στα μέτρα. Ο κόσμος στους
ΟΤΑ δεν αντέχει νέα μέτρα. Χρειάζεται
συντονισμός κι αυτό βάζουμε μπροστά
να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη και πανελ-
λαδικά. Γι αυτό την 1η Νοέμβρη πρέπει
να είμαστε όλοι στην Πανελλαδική Συνέ-
λευση Αντίστασης.      

Νίκος Χατζάρας 
γραμματέας σωματείου εργαζομένων

δήμου Αμπελοκήπων Θεσ/νίκης

Σε διήμερο κινητοποιήσεων καλεί ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσι-
μότητες. Στις 15/10, στις 6μμ στα Προπύλαια
και πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
που καλούν ήδη μια σειρά σωματεία κι οργα-
νώσεις. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 16/10
στις 7μμ σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάν-
τια στην ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων.

“Η Πέμπτη 15 Οκτώβρη χρειάζεται να γίνει
ημέρα ξεσηκωμού για όλους τους εργαζόμε-
νους και τα σωματεία. Απο το πρωί, σε κάθε
χώρο με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, κατα-
λήψεις, να οργανώσουμε τη μαζική συμμετοχή
όλων των συναδέλφων στα συλλαλητήρια, με
το πανό του σωματείου, για να βάλουμε το
πρώτο βήμα για την εργατική απάντηση απέ-
ναντι στις επιθέσεις, και να αποτρέψουμε το
δεύτερο πολυνομοσχέδιο με τα υπόλοιπα
προαπαιτούμενα που ετοιμάζουν για τη συνέ-
χεια” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Συντονισμός
σε προκήρυξή του.  

Τη συμμετοχή της στις κινητοποιήσεις της
Πέμπτης και της Παρασκευής ανακοίνωσε και
η ΑΔΕΔΥ.

Επιμέλεια: Στέλιος Μιχαηλίδης
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Μ
ε την εξέταση των μαρτύρων που
ήταν παρόντες στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα συνεχίζεται η δίκη της

Χρυσής Αυγής. Μέσα από τις περιγραφές
τους αρχίζουν και ξεδιπλώνονται όλα όσα κα-
τήγγειλαν στις συγκλονιστικές καταθέσεις
τους οι γονείς του αντιφασίστα μουσικού περί
οργανωμένου τάγματος εφόδου της Χρυσής
Αυγής που έδρασε ύστερα από εντολή της
ηγεσίας και με την ανοχή της αστυνομίας.

Πρώτος κατέθεσε ο Παύλος Σεϊρλής, φίλος
του Παύλου Φύσσα και ένας από την παρέα
του εκείνο το βράδυ. Η κατάθεσή του ξεκίνησε
την Πέμπτη 8 Οκτώβρη, 20η ημέρα της δίκης
(η αδερφή του Παύλου Φύσσα, Ειρήνη, δε συ-
νέχισε την κατάθεσή της την ίδια μέρα για λό-
γους υγείας προσκομίζοντας μέσω της συνη-
γόρου της, Ε. Τομπατζόγλου, ιατρική γνωμά-
τευση). Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων της
προέδρου, ο Παύλος Σεϊρλής περιέγραψε
αναλυτικά το βράδυ της δολοφονίας, από την
ώρα που τηλεφώνησε στον Παύλο για να συ-
ναντηθούν ως και τη στιγμή που βρέθηκε με
χειροπέδες, χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί,
στο τμήμα Κερατσινίου και μάλιστα στο ίδιο
κελί με το δολοφόνο του φίλου του, Ρουπακιά.

Ο ίδιος, όπως είπε, βρισκόταν, μαζί με άλλα
παιδιά της παρέας που δέχτηκαν την επίθεση
των χρυσαυγιτών, σε κοντινή -από το Κοράλλι
όπου βρισκόταν ο Παύλος με δύο ακόμα άτο-
μα- καφετέρια, παρακολουθώντας τον ποδο-
σφαιρικό αγώνα. Στο ημίχρονο είδε αναπάντη-
τη του Παύλου και του τηλεφώνησε. Οι περισ-
σότεροι αποφάσισαν να μετακινηθούν στο Κο-
ράλλι για να συνεχίσουν τη βραδιά τους όλοι
μαζί. Πήραν τα αυτοκίνητά τους προκειμένου
να τα έχουν κοντά και πάρκαραν στην Κεφαλ-
ληνίας λίγο πιο πάνω από το Κοράλλι.

Περπατώντας προς το μαγαζί ο μάρτυρας
είδε να βγαίνει ένας “με μαύρη μπλούζα και
παντελόνι παραλλαγής, τατουάζ στο μπρά-
τσο”, ενώ μέσα στο καφέ παρατήρησε ότι η δι-
πλανή παρέα, τρία άτομα, ήταν σε κινητικότη-
τα με συνεχή ανταλλαγή μηνυμάτων και βλεμ-
μάτων -χωρίς ωστόσο να δώσει ιδιαίτερη ση-
μασία και να κάνει οποιεσδήποτε συνδέσεις
στο μυαλό του. Όπως είπε, όταν αργότερα
του έδειξαν φωτογραφίες στην Ασφάλεια,
αναγνώρισε τον Μιχάλαρο ως το άτομο με το
τατουάζ και τους Άγγο – Τσαλίκη ως τα δύο
από τα τρία άτομα μέσα στο καφέ.

Αμέσως μετά μίλησε για όσα ακολούθησαν
όταν ο ίδιος και η παρέα του βγήκαν από το
καφέ: 

Για τα τέσσερα τουλάχιστον άτομα που βρί-
σκονταν κοντά στα αυτοκίνητά τους, “μαυρο-
φορεμένοι, με παντελόνια παραλλαγής, ένας
έφερε μαδέρι”, δημιουργώντας τους την αί-
σθηση του φόβου και εμποδίζοντάς τους να
πλησιάσουν. 

Για το μεσάζοντα, “ένας κύριος μικρόσω-
μος, με ριγέ μπλούζα, αστυνομικός είπε, μας
σύστησε να απομακρυνθούμε για να μη δημι-
ουργηθεί φασαρία” που πηγαινοερχόταν ανά-
μεσα στους χρυσαυγίτες και την παρέα του.
Για την απόφασή τους να κινηθούν προς τη
Τσαλδάρη όπου έβαλαν τον ένα φίλο τους σε
ταξί ενώ εμφανίστηκε η αστυνομία. Για το αση-
μί αυτοκίνητο με τα τέσσερα άτομα που στα-
μάτησε μπροστά τους με τον οδηγό (ο Ρουπα-
κιάς όπως αποδείχτηκε) να ρωτά που είναι η
Κεφαλληνίας, τον Παύλο να απαντά “εδώ είσαι
αδερφέ” κι αυτός να φεύγει “γκαζωμένος”. Για
τα μηχανάκια πίσω και μπροστά από το αυτο-
κίνητο, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρίσκον-

ταν, όπως αναγνώρισε αργότερα, η κατηγο-
ρούμενη Σκαρπέλη και η Μπαξεβανάκη (σύζυ-
γοι Πατέλη και Άγγου).

Για τις βρισιές και τις απειλές από τα τριάν-
τα με σαράντα, μαυροφορεμένα και οπλισμένα
με κράνη και ρόπαλα, άτομα που συγκεντρώ-
θηκαν στη Κεφαλληνίας και για το φόβο που
ένιωσαν καθώς άρχισαν να δέχονται επίθεση
με συνεχή πλευρικά χτυπήματα. Για το χτύπη-
μα που δέχτηκε ο ίδιος από άτομο που αργό-
τερα αναγνώρισε ως τον κατηγορούμενο Ανα-
διώτη και για το ασημί αυτοκίνητο που είδε με
την άκρη του ματιού του να κατεβαίνει ανάπο-
δα τη Τσαλδάρη πριν καταφέρει να κρυφτεί
μαζί με τους φίλους του σε μια πυλωτή, δυο
στενά πιο πάνω. Για τον εγκλωβισμό του Παύ-
λου και ενός ακόμα φίλου τους, του Μελαχρι-
νόπουλου, στη Τσαλδάρη.

Παρίστανε “τον περαστικό”

Για την αστυνομία που συνέλαβε όσους
βρήκε στην πυλωτή και κανέναν από όσους
ακόμα και μέχρι εκείνη τη στιγμή τους έψα-
χναν με τις μηχανές μέσα στα στενά. Για τη
μεταφορά τους με χειροπέδες στο αστυνομικό
τμήμα Κερατσινίου και τον εγκλεισμό τους στο
ίδιο κελί με το Ρουπακιά ο οποίος, μέχρι να
μάθουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει και ζητήσει
να τον βγάλουν από εκεί, παρίστανε με άνεση
“τον περαστικό” ενώ έστελνε συνεχώς μηνύ-
ματα.

Ο φίλος του Παύλου Φύσσα δήλωσε σίγου-
ρος ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη ενώ
περιέγραψε τη Χρυσή Αυγή ως απογόνους
των ναζί όπως φαίνεται από τους συμβολι-
σμούς, τους χαιρετισμούς, τη στρατιωτική
τους οργάνωση. 

“Είναι μια οργάνωση τρελών που δολοφο-

νούν όσους είναι αντίθετους με αυτούς, ανε-
ξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας” και
συνέχισε: “Κινούνται σαν στρατός. Ποτέ δεν
κινούνται ατομικά, χωρίς εντολή. Είναι πάντα
οπλισμένοι”. Καταλήγοντας “έδειξε” το Γιάννη
Λαγό ως αυτόν που έδωσε την εντολή ύστερα
από έγκριση του Μιχαλολιάκου, ενώ σε ερώτη-
ση της εισαγγελέως για το πώς είναι σίγουρος
ότι είχαν εντολή να σκοτώσουν απάντησε ξε-
κάθαρα: “Οταν είσαι έτσι οπλισμένος, δε πας
για να χαϊδέψεις τα αυτιά του θύματος”.

Παραστρατιωτική ομάδα

Ακολούθησαν οι ερωτήσεις των συνηγόρων
της Πολιτικής Αγωγής για το τρόπο της επίθε-
σης, “συγκροτήθηκαν πρώτα και μετά επιτέθη-
καν” είπε ο μάρτυρας, ενώ για τη μεθοδολογία
τους σε ανάλογες επιθέσεις ή εμφανίσεις, για
“παραστρατιωτική ομάδα” μίλησε ο φίλος του
Παύλου Φύσσα.

Οι συνηγόροι υπεράσπισης
των χρυσαυγιτών επικεντρώ-
θηκαν στα όσα προηγήθηκαν
της δολοφονίας και συγκεκρι-
μένα στο γιατί ο μάρτυρας και
η παρέα του μετακινήθηκαν
από την καφετέρια που βρί-
σκονταν προς το Κοράλλι. Με
τις ερωτήσεις τους υπονοού-
σαν ότι ο Παύλος και η παρέα
του είχαν αντιληφτεί τους
χρυσαυγίτες και φώναξαν
“ενισχύσεις”.

Δεν έλειψαν και οι προκλη-
τικές ερωτήσεις όπως αυτή
του συνήγορου του Ρουπακιά
για το αν το μαδέρι που ο
μάρτυρας είδε να κρατά ο
χρυσαυγίτης έξω από το Κο-

ράλι θα μπορούσε να είναι... ομπρέλα! Σε πα-
ρόμοιου επιπέδου ερώτηση του ίδιου συνηγό-
ρου ήταν που παρενέβη ο δικηγόρος της οικο-
γένειας Φύσσα, Ανδρέας Τζέλλης, για να δε-
χτεί την επίθεση του αδελφού και δικηγόρου
του Μιχαλολιάκου, Τ. Μιχαλόλια που τον απο-
κάλεσε “καραγκιόζη”. Αυτό προκάλεσε την
έκρηξη της δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα,
Ε. Τομπατζόγλου που το κατήγγειλε στο δικα-
στήριο και δικαιολογημένα φώναξε όταν ο Μι-
χαλόλιας το αρνήθηκε: “Εκτός από φασίστες
είστε και άνανδροι”. Τότε η δίκη διεκόπη για
την Τρίτη 13 Οκτώβρη.

Μεθοδεύσεις

Οι μεθοδεύσεις των συνηγόρων των χρυ-
σαυγιτών να ακυρώσουν την κατάθεση του
Παύλου Σεϊρλή συνεχίστηκε στις 13 Οκτώβρη,
στην 21η ημέρα της δίκης. Έφτασαν μέχρι το
σημείο να ρωτούν το μάρτυρα αν και πόσο αλ-
κοόλ είχαν πιει ο Παύλος και οι φίλοι εκείνο το
βράδυ... Με το δίκιο του ο φίλος του Παύλου
Φύσσα, όταν ρωτήθηκε να απαντήσει με ακρί-
βεια πόσα άτομα τους επιτέθηκαν, ξέσπασε
“πολλοί, δε κάθησα να τους μετρήσω, με κυνη-
γούσαν, συγνώμη κιόλας!”. 

Στο τέλος και μετά από σχετικό αίτημα του
συνηγόρου του Άγγου να παρουσιαστεί στο
δικαστήριο άτομο που απαλλάχτηκε από τις
κατηγορίες και είναι μάρτυρας υπεράσπισης
στη δίκη ώστε να το αναγνωρίσει, ο Παύλος
Σεϊρλής αναγνώρισε επί τόπου την Κωνσταντί-
να Μπαξεβανάκη ως τη μία εκ των δύο γυναι-
κών στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά.

“Δύο στοιχεία προσέθεσε ο μάρτυρας”, είπε
ο Τάκης Ζώτος, από την Πολιτική Αγωγή, όταν
έγιναν οι σχολιασμοί της κατάθεσης: “Το πρώ-
το είναι αυτό της οργανωμένης επίθεσης και
το δεύτερο ο φόβος που προκαλεί η δράση
της εγκληματικής οργάνωσης όχι μόνο κατά
τη διάρκεια της επίθεσης αλλά και μετά” (ο φί-
λος του Παύλου Φύσσα είχε αναφερθεί σε
απειλητικά μηνύματα που δεχόταν πριν τη δίκη
στο φέισμπουκ).

Για την ακρίβεια της κατάθεσης του μάρτυ-
ρα, μίλησε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, από την
Πολιτική Αγωγή, επισημαίνοντας στη συνέχεια
την προσπάθεια των συνηγόρων των χρυσαυ-
γιτών να παρουσιάσουν τα θύματα ως θύτες.
Και τόνισε ως σημαντική εξέλιξη τα λόγια του
συνηγόρου του Λαγού: “Ο Πατέλης μπορεί να
λέει ό,τι θέλει” (ρωτώντας αν ο μάρτυρας συμ-
περαίνει ότι δόθηκε εντολή Λαγού από το βίν-
τεο στο οποίο ο πυρηνάρχης της Νίκαιας ενη-
μερώνει χρυσαυγίτες σχετικά με επίθεση που
θα γίνει μόνο με “εντολή Λαγού”).

Η συνεδρίαση της 13 Οκτώβρη είχε ξεκινή-
σει με κοινή δήλωση
της Πολιτικής Αγωγής
σχετικά με την απόρ-
ριψη από το δικαστή-
ριο του αιτήματός της
για προβολή οπτικοα-
κουστικού υλικού της
δικογραφίας κατά την
εξέταση των μαρτύ-
ρων, μιλώντας για
απόφαση που βάζει
εμπόδια στη βαθύτερη
και αποτελεσματικότε-
ρη έρευνα του δικα-
στηρίου προς απόδει-
ξη της πραγματικής
αλήθειας.

Λένα Βερδέ

Συντριπτικές 
καταθέσεις

Ο Παύλος Σεϊρλής καταθέτει στο δικαστήριο



14 Οκτωβρίου 2015, Νο 1194Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Την Πέμπτη 15 Οκτώβρη, στο Eφετείο Αθηνών, συ-
νεχίζεται η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, των χρυσαυγιτών
Σιατούνη και Στράτου, οι οποίοι έχουν πρωτοδίκως
κριθεί ένοχοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρό-
θεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση εναντίον δύο ατό-
μων στο αναρχικό στέκι Αντίπνοια στα Πετράλωνα τον
Ιούνη του 2008. Πρόκειται για μία από τις δεκάδες
επιθέσεις που έχουν συσχετιστεί με την μεγάλη υπό-
θεση της Χρυσής Αυγής με τους κατηγορούμενος να
κάθονται στο εδώλιο και στη δίκη της ναζιστικής συμ-
μορίας για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η δίκη ξεκίνησε την Παρασκευή 9 Οκτώβρη με τις
καταθέσεις των δύο θυμάτων της δολοφονικής επίθε-
σης, δύο αυτόπτων μαρτύρων καθώς των τεσσάρων
αστυνομικών του περιπολικού που δέχτηκε σήμα για
“σοβαρό επεισόδιο” έξω από το στέκι και συνέλαβαν
τυχαία τους δύο χρυσαυγίτες. Τα θύματα και οι αυτό-
πτες μάρτυρες αναγνώρισαν τους κατηγορούμενους

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι κατηγορούμενοι συμ-
μετείχαν σε πολυμελές τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής, το οποίο εισέβαλε στο στέκι και το βανδάλισε.
“Χαιρετίσματα από τη Χρυσή Αυγή. Μουνιά, θα πεθάνε-
τε”, ήταν το πρώτο πράγμα που ακούστηκε από τα στό-
ματά τους την ώρα της επίθεσης και “τέλος χρόνου” το
τελευταίο πριν το τάγμα εφόδου αποχωρήσει συντε-
ταγμένα από το σημείο. Την ώρα εκείνη στο στέκι διε-
ξαγόταν δημόσια ανακοινωμένο μάθημα ισπανικών. Οι
δύο κατηγορούμενοι κατέφεραν μαχαιριές στα δύο θύ-
ματα, προκαλώντας τους βαρύτατους τραυματισμούς.

Τ
ις ημερομηνίες της δίκης της Χρύσης Αυγής για το μήνα Νο-
έμβρη ανακοίνωσε η πρόεδρος της έδρας. Έτσι στο πρό-
γραμμα του Οκτώβρη (15, 21 και 22/10) προστίθενται δέκα

συνεδριάσεις για τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 4, 6, 10,
12, 13, 18, 19, 23, 24 και 25 Νοέμβρη.

Με αφορμή το πρόγραμμα, επανήλθε το ζήτημα της αίθουσας
και του αιτήματος για μεταφορά της δίκης από τις γυναικείες φυ-
λακές Κορυδαλλού στο Εφετείο της Αθήνας. Ανακοινώνοντας στις
8/10 τις νέες ημερομηνίες, η πρόεδρος ενημέρωσε ότι θα ζητηθεί
οι σύνεδροι της έδρας να απαλλαχτούν από άλλες ποινικές υποθέ-
σεις προκειμένου να αυξηθούν οι συνεδριάσεις τουλάχιστον στις
τρεις φορές την εβδομάδα, αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, ενδε-
χομένως και Σάββατο ή και μετά τις τρεις το μεσημέρι. “Με πάνω
από 300 μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, καταλαβαίνετε
ότι αυτό είναι αναγκαίο”, είπε, ζητώντας από όλους τους παράγον-
τες της δίκης να προετοιμάζονται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η αύξηση των συνεδριάσεων είναι χωρίς αμφιβολία αναγκαία.
Ωστόσο, η πρόεδρος της έδρας πρέπει να είχε την εντύπωση ότι η
δίκη θα μεταφερθεί στο Εφετείο, τόπος που σίγουρα διευκολύνει
τον πιο γρήγορο ρυθμό συνεδριάσεων. Αυτό φάνηκε από την έκ-

πληξή της όταν ενημερώθηκε ότι στο Εφετείο μεταφέρθηκε η δίκη
του ναρκοπλοίου “Noor 1”. “Πότε έγινε αυτό;”, ρώτησε απορημένη.

“Το ζήτημα της εντατικοποίησης του ρυθμού της διεξαγωγής
της δίκης εκ των πραγμάτων επαναφέρει το ζήτημα του τόπου διε-
ξαγωγής της”, είπε τότε ο Κώστας Παπαδάκης, από την πολιτική
αγωγή. “Τρεις φορές την εβδομάδα, και στον Κορυδαλλό, σημαί-
νει: κλείνουμε τα γραφεία μας. Πληροφορηθήκαμε μόλις ότι η αί-
θουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών θα διατίθεται τέσσερις φο-
ρές την εβδομάδα για τη δίκη του Noor1 και μία για τη δίκη Τσοχα-
τζόπουλου. Πρόκειται για εμπαιγμό, και προς το δικό σας αίτημα
κυρία πρόεδρε”. Στην συνεδρίαση της 13 Οκτώβρη η πολιτική αγω-
γή κατέθεσε κοινή δήλωση για το θέμα καταγγέλοντας την μη ικα-
νοποίηση του σχετικού αιτήματος.

Είναι προκλητικό το γεγονός ότι το αίτημα για την αλλαγή της αί-
θουσας στη δίκη του ναρκοπλοίου κατατέθηκε την Τρίτη 6 Οκτώ-
βρη και δυο μέρες μετά, την Πέμπτη 8 Οκτώβρη, είχε ικανοποιηθεί
και μάλιστα σε σύσκεψη στον Άρειο Πάγο υπό την προεδρία του
υπουργού Δικαιοσύνης. Στην περίπτωση της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής, ο ίδιος υπουργός αρνιόταν για μήνες να ικανοποιήσει ανάλο-
γο αίτημα του δήμου και των φορέων Κορυδαλλού, της πολιτικής
αγωγής και ολόκληρου του αντιφασιστικού κινήματος με δικαιολο-
γία ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα στο Εφετείο και πρέπει να
κατασκευαστεί καινούργια. Αυτό που σίγουρα απέρριπτε ο υπουρ-
γός ήταν τις καταγγελίες περί πολιτικής απόφασης για διεξαγωγή
της δίκης στην απομόνωση των φυλακών Κορυδαλλού.

Τελικά, όταν η πολιτική απόφαση υπάρχει, όλα λύνονται σε δυο
μέρες. Θα υπάρξει επιτέλους και για τη δίκη της Χρυσής Αυγής;

Tην απαλλαγή του χρυσαυγίτη Κασιδιάρη για
τις κακουργηματικές κατηγορίες αναφορικά με
την βιντεοσκόπηση της συνομιλίας του με τον
Μπαλτάκο και τη χρήση του σχετικού βίντεο στη
Βουλή τον Απρίλιο του 2014, αποφάσισε με βού-
λευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών.

Όπως αναφέρει το jailgoldendawn, το σάιτ της
πολιτικής αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος:
“ο ίδιος ο Μπαλτάκος φρόντισε να ξεπλύνει τον
Κασιδιάρη, λέγοντας στην κατάθεσή του ότι η
συνομιλία του με τον “εκπρόσωπο τύπου” της
Χρυσής Αυγής δεν αποτελούσε κάποια ιδιωτική
στιγμή, ούτε έγινε σε ιδιωτικό χώρο, αλλά με την
πόρτα ανοιχτή (!) και τις γραμματείς του γραφεί-
ου του να πηγαινοέρχονται στο δωμάτιο... Ο
Μπαλτάκος μπορεί να συγκρούστηκε πρόσκαιρα
με τους Χρυσαυγίτες συμμάχους του, αλλά “το
(μανιάτικο) αίμα νερό δεν γίνεται”. Όταν ήρθε η
ώρα της απόδοσης ποινικών ευθυνών, έδωσε μια
κατάθεση που θα ωθούσε κάθε δικαστήριο να
απαλλάξει τον κατηγορούμενο. Το σχέδιο της
κεντρικοπολιτικής αξιοποίησης μιας “σοβαρής”
Χρυσής Αυγής είναι εξάλλου πάντοτε στο τραπέ-
ζι, έστω κι αν η ποινική δίωξη δυσκολεύει σήμερα
τους εμπνευστές του…Πάντως, η ναζιστική συμ-
μορία και ο Κασιδιάρης ας μην θριαμβολογούν.
Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους: τα θύματα
της φασιστικής βίας και το αντιφασιστικό κίνημα
δεν πρόκειται να χαριστούν στους νεοναζί φονιά-
δες, με τον τρόπο που το κάνει η Βουλή και ο κά-
θε Μπαλτάκος”.

Η
συνεδρίαση της δίκης της Χρυσής
Αυγής στις 13 Οκτώβρη συνεχίστη-
κε με την κατάθεση του Γιώργου

Ρώτα, αστυνομικού της ΔΙΑΣ Πειραιά. Ο
μάρτυρας ήταν ένας από τους αστυνομι-
κούς των δύο ομάδων ΔΙΑΣ που ήταν πα-
ρούσες στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

“Πήραμε σήμα από το κέντρο γύρω στις
δώδεκα παρά πέντε το βράδυ”, ξεκίνησε ο
μάρτυρας, απαντώντας στις ερωτήσεις της
έδρας. Το σήμα, όπως περιέγραψε, έλεγε
ότι “50 άτομα με ρόπαλα κατευθύνονται
στη καφετέρια Κοράλι. Ήταν σημαντικό,
έχουμε εντολές να πηγαίνουμε μετά από
ένα τέτοιο σήμα”. Η ομάδα του βρισκόταν
στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα,
περίπου επτά χιλιόμετρα μακριά. Όπως
εξήγησε, κάθε ομάδα ΔΙΑΣ αποτελείται από
δύο μοτοσυκλέτες με τέσσερα άτομα.
Έφτασαν, όπως υπολόγισε, σε τρία με τέσ-
σερα λεπτά το πολύ, ενώ στην Τσαλδάρη,
στο ρεύμα από Λαμπράκη προς Σαλαμίνος,
συνάντησαν, όπως είπε, και μια ομάδα ΔΙΑΣ
Κερατσινίου, άλλες δύο μοτοσυκλέτες.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας κατέθεσε ότι
σταμάτησαν στη γωνία Παύλου Μελά και
Κεφαλληνίας, όπου βρίσκεται το Κοράλι.
Και περιέγραψε τι είδε μέσα στο στενό
Παύλου Μελά με κατεύθυνση προς Ξάν-
θου. “Ήταν πολλά άτομα, ομάδες ομάδες,
με κράνη και ρόπαλα στα χέρια, γύρω στα
πενήντα άτομα, κοντοκουρεμένοι, μαυρο-
φορεμένοι, κανένας με κουκούλα, χρυσαυ-
γίτες, έχω ξαναπάει σε ανάλογα περιστατι-
κά και ξέρω”. Ενώ στην απέναντι πλευρά εί-
πε ότι “ήταν τέσσερα με πέντε άτομα, δεν
είδαμε να κρατούσαν κάτι”.

Τότε τους πλησιάζει ένα άτομο, ο σω-
φρονιστικός υπάλληλος όπως εξήγησε, και
τους λέει ότι “υπήρξε κάποια ένταση, μια
διένεξη, μεταξύ ατόμων της Χρυσής Αυγής
και του γνωστού χώρου”. Σύμφωνα με το
μάρτυρα, οι χρυσαυγίτες “φαίνονταν ότι εί-
χαν έρθει για φασαρία”. Ταυτόχρονα, όπως

είπε, “φώναζαν στους άλλους”. 

“Έβριζαν και κυνηγούσαν”

“Είκοσι άτομα από τα πενήντα, ένα
τσούρμο, ξεκίνησε να  φωνάζει και να τρέ-
χει”, συνέχισε. “Για μας έρχονται νόμισα,
στρίβουν προς Τσαλδάρη. Ακολουθούμε,
τους λέμε σταματήστε αστυνομία, δεν στα-
μάτησαν. Ήταν ξαφνικό, δεν άκουσα κά-
ποιο σύνθημα για να ξεκινήσουν, έβριζαν
και φώναζαν θα σας γαμήσουμε, πιάστε
τους και άλλα, δε είδαμε σε ποιους. Γινό-
ταν χάος, κυνηγούσαν κάποιους προς διά-
φορες κατευθύνσεις”.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι
είδε ένα επεισόδιο ανάμεσα σε τέσσερα με
πέντε άτομα, κλωτσιές, γροθιές αλλά δεν
μπορούσε να ξέρει ανάμεσα σε ποιους. Στη
συνέχεια είδε το Ρουπακιά και το Φύσσα
στα χέρια, “πλακώνονταν” όπως είπε, ενώ
οι άλλοι άρχισαν να τρέχουν και να ψιλο-
διαλύονται. Συνέχισε ότι “δεν μπορούσαν
να δουν το μαχαίρι να βγαίνει ή τι ακριβώς
γινόταν”, Όταν έφτασαν ήταν αργά. “Δεν
προλάβαμε”, είπε. Και τελείωσε τις περι-
γραφές του με τη σύλληψη του Ρουπακιά,

την κλήση προς το ΕΚΑΒ, την αναζήτηση
αυτόπτων μαρτύρων.

Σε ερώτηση αν την ώρα της σύλληψης
ήταν άλλοι εκεί, απάντησε καταφατικά και
ότι κάποιοι πρέπει να ήταν χρυσαυγίτες
που παρακολουθούσαν. Για το αν έγιναν
άλλες συλλήψεις, απάντησε αρνητικά. Σε
άλλη ερώτηση πως αναγνωρίζει τους χρυ-
σαυγίτες, απάντησε συγκεκριμένα ότι έχει
βρεθεί εν ώρα υπηρεσίας σε μία πορεία
της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, αλλά και
από αυτά που έχει δει στα ΜΜΕ και ξέρει
τα ρούχα και το παρουσιαστικό τους. Βέ-
βαια, όταν του ζητήθηκε να αναγνωρίσει
κάποιον από τους κατηγορούμενους που
βρίσκονταν στην αίθουσα, δήλωσε ότι δεν
αναγνωρίζει κανέναν. Ενώ σε ερώτηση αν
είναι λογικό το ότι οι χρυσαυγίτες δεν στα-
μάτησαν την επίθεση παρόλο που είχαν δει
τους αστυνομικούς, απάντησε ότι δε του
φαίνεται λογικό.

Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί
την Πέμπτη 15 Οκτώβρη με τις ερωτήσεις
της πολιτικής αγωγής και της υπεράσπι-
σης.

Λ.Β.

Συνεχίζεται η δίκη 
για την επίθεση 
στο “Αντίπνοια”

Νέα προκλητική
απαλλαγή 
Κασιδιάρη

Εμπαιγμός η μη μεταφορά 
της δίκης της Χ.Α 
στο Εφετείο 

Aστυνομία συνένοχη

Από προηγούμενη κινητοποίηση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού
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Μετά την εμφάνιση της τραμπούκικης ομάδας 20 φασιστών, που έκαναν την
εμφάνισή τους στην Καλλιθέα κοντά στον ΗΣΑΠ του Ταύρου την προηγούμενη
εβδομάδα και έφτασαν μέχρι τον ξυλοδαρμό δύο συντρόφων, υπήρξε απάντηση
με αντιφασιστική εξόρμηση στον σταθμό με συμμετοχή από την ΚΕΕΡΦΑ, την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την Εργατική Λέσχη Καλλιθέας αλλά και συντρόφους από τον αντιε-
ξουσιαστικό χώρο.

Ο κόσμος που πέρασε από εκεί εκδήλωνε την ανησυχία του όσον αφορά την
επανεμφάνιση οργανωμένου τάγματος φασιστών από τη γειτονιά, ανταποκρινό-
ταν υπογράφοντας την καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ μπροστά στην ανάγκη να οργα-
νώσουμε το αντιφασιστικό κίνημα που θα οδηγήσει στην καταδίκη των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής αλλά και θα γκρεμίσει τις ρατσιστικές πολιτικές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης απέναντι στους πρόσφυγες που στρώνουν το έδαφος για τους φα-
σίστες να χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. 

Τα τελευταία χρόνια στην Καλλιθέα όπως και σε όλες τις γειτονιές τα αντανακλα-
στικά των αντιφασιστών δεν έχουν αφήσει φασιστική πρόκληση αναπάντητη αλλά
δεν εφησυχαζόμαστε από τις νίκες που έχουμε πετύχει. Θα συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια απομόνωσης τους από τις γειτονιές, τα σχολεία, τις σχολές και τους εργα-
τικούς χώρους.

Πάνος Μπεχλιβάνος

Την Πέμπτη 19/11 στις 9πμ στο Πρωτοδικείο Αθηνών
(Κτίριο 11, Αίθουσα 201) εκδικάζεται η αγωγή εργαζό-
μενης κατά της εργοδοσίας της ΜΚΟ ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟ-
ΣΤΟΣ.

Το Σωματείο Βάσης Εργαζόμενων στις Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις καλεί όλους τους εργαζόμενους στις
ΜΚΟ να στηρίξουν την συνάδελφο τους απέναντι στις
απειλές της εργοδοσίας. Το Σωματείο καταγγέλλει τις
συνθήκες εργασίας στο ΝΟΣΤΟ αναφέροντας τα εξής:
«Συγκεκριμένα, ο εξαναγκασμός για εργασία πέραν
του καθηκοντολογίου, η μη καταβολή δεδουλευμένων
και αποζημίωσης απόλυσης, καθώς και η μη υλοποίηση
έργων συνοψίζουν το περιβάλλον εργασίας στη ΜΚΟ.
Η εργοδοσία ενώπιον των διεκδικήσεων των εργαζομέ-
νων απαντά με εξώδικα, στα οποία δεν αναγνωρίζει
στους εργαζομένους της ούτε καν την ιδιότητά τους
ως τέτοιων, ή με εκκλήσεις για συμβιβασμό και υπομο-
νή». 

Αντιφασιστική 
απάντηση στην Καλλιθέα

ΜΚΟ: Άθλιες
συνθήκες εργασίας

Γ
ια άλλη μια χρονιά ανοίγει τις πύλες του το
18ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονί-
κης, που θα πραγματοποιηθεί  στις 16-18

Οκτωβρίου στην αποθήκη 8 του Λιμανιού. Κατά
τη διάρκεια του τριημέρου θα υπάρξουν συναυ-
λίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέ-
σεις και άλλες δραστηριότητες. 

Στο πρόγραμμα των συζητήσεων ξεχωρίζει η
κεντρική εκδήλωση το Σάββατο στις 6μμ με θέ-
μα "Από τις γειτονιές, στη βουλή, το δικαστή-
ριο και πάλι πίσω - Οι πολλαπλές όψεις του
φασιστικού φαινομένου και η οργάνωση του
πολυμέτωπου αντιφασιστικού αγώνα» και ομι-
λητές  τους  Γιώργο Τσιάκαλο, καθηγητή Παι-
δαγωγικού ΑΠΘ και Κώστα Παπαδάκη, δικηγό-
ρο, συνήγορο Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής. 

Το Φεστιβάλ είχε αναβληθεί τον Ιούλη επειδή
προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα και όλες οι συλ-
λογικότητες συμφώνησαν ότι μπαίνουν στη μάχη
του ΟΧΙ «που σημαίνει ταυτόχρονα και ΟΧΙ σε
κάθε μνημονιακή συμφωνία». Με βάση αυτήν την
απόφαση, μετά την υπογραφή του Μνημονίου
από την κυβέρνηση Τσίπρα, οι διοργανωτές του
φεστιβάλ αποφάσισαν τον αποκλεισμό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και της νεολαίας του από το Φεστιβάλ. Η
αγανάκτηση του κόσμου του αντιρατσιστικού κι-
νήματος απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι δικαιολογη-
μένη, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότε-
ροι απ’ όσους πήραν αυτήν την απόφαση είχαν
υποστηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ πριν από τη μνημονιακή
στροφή του. Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν πρέ-
πει να οδηγήσει σε φραγμούς για τον κόσμο του
ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει. 

Στο επίκεντρο

Ειδικότερα, σε μια περίοδο κατά την οποία το
ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών
βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης η καλύ-
τερη απάντηση στην αντιρατσιστική ρητορική
του Τσίπρα και του Μουζάλα που συνοδεύεται
από τη διατήρηση και επέκταση της Frontex,
των στρατοπέδων και του φράχτη στον Έβρο,
είναι η ίδια η πράξη. 

Είναι οι μαζικές πρωτοβουλίες και η κινητοποί-
ηση όλου του κόσμου που δείχνει την αλληλεγγύη
του στους πρόσφυγες και στους μετανάστες ενάν-
τια στη νέα συμφωνία της ΕΕ για τα hot-spots που
σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση της «Ευρώ-
πης-φρούριο» την ίδια στιγμή που πυκνώνουν οι ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή. 

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να συκοφαντεί ως
σεχταριστική την αριστερή αντιπολίτευση και να
κρατά τη βάση του μακριά από κινηματικά γεγο-
νότα που πιέζουν την κυβέρνηση. Αντίθετα, η κοι-
νή δράση με τον κόσμο του δίνει περισσότερες
δυνατότητες στο αντιρατσιστικό κίνημα, βάζει
την πίεση πάνω στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
σε ένα σημείο στο οποίο είναι ευάλωτη και θέτει
σε έμπρακτη δοκιμασία όσους θέλουν να δηλώ-
νουν αντιρατσιστές. Μ’ αυτή την τακτική μπορού-
με και να ανατρέψουμε τη ρατσιστική πολιτική
της «Ευρώπης-φρούριο» που συνεχίζει η κυβέρ-
νηση Τσίπρα και να δυναμώσουμε την αριστερά
της ρήξης και της αντικαπιταλιστικής ανατροπής. 

Μπάμπης Κουρουνδής,

Αντιρατσιστικό
φεστιβάλ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναβλήθηκε λόγω παρέλευσης του ωραρίου η δίκη για την υπόθε-
ση των αγωνιστών που έχουν μηνυθεί από την ΤΡΑΜ ΑΕ για τις κινη-
τοποιήσεις που είχαν οργανωθεί το Γενάρη του 2011 ενάντια στις αυ-
ξήσεις εισιτηρίων. Η δίκη θα γίνει στις 4 Φλεβάρη του 2016. 

Η δίωξη των αγωνιστών γίνεται με βάση το άρθρο του Ποινικού
Κώδικα περί «Διέγερσης: Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή
διεγείρει δημόσια σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή
εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση
μέχρι τριών ετών»

Στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι διωκόμενοι αναφέρουν: «Το Γε-
νάρη του 2011 άρχισαν οι κινητοποιήσεις από συνελεύσεις γειτονιάς
και άλλες συλλογικότητες για το θέμα της αύξησης του εισιτηρίου
και της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων. Στη περιοχή του Ν. Κό-
σμου και της Ν. Σμύρνης έγιναν συντονισμένες δράσεις της συνέλευ-
σης του Λόφου Λαμπράκη, του Δεν Πληρώνω Ν. Σμύρνης και της Δη-
μοτικής παράταξης Μια Πόλη Ανάποδα στις στάσεις του Τραμ κάθε
περιοχής.

Η συνέλευση του Λόφου Λαμπράκη διακινούσε την συνημμένη
ανακοίνωση όπου αναγράφεται ένα κινητό τηλέφωνο. Στις 8 Φλεβά-

ρη του 2011 κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από την ΤΡΑΜ Α.Ε.
Η ελληνική αστυνομία ζήτησε από τη Cosmote το όνομα του χρή-

στη της τηλεφωνικής σύνδεσης, και η Cosmote το έδωσε. Ζήτησε
επίσης από τις δικάστικες αρχές της Αμερικής να αποκαλύψουν τους
διαχειριστές των παρακάτω blog: «Λόφος Λαμπράκη», «Δεν πληρώνω
Νέας Σμύρνης», «Μια πόλη Ανάποδα» και «Δωρεάν Μετακίνηση». 

“Απείθεια... μεσω φυλλαδίων” 

Το υπουργείο δικαιοσύνης των ΗΠΑ απάντησε ότι το σύνταγμα της
Αμερικής απαγορεύει την ποινική δίωξη της ελευθερίας του λόγου
και αρνήθηκε να δώσει στοιχεία. Τελικά η μήνυση της ΤΡΑΜ Α.Ε. έγι-
νε στο άτομο που ανήκει ο αριθμός του κινητού. Ωστόσο η συνέχεια
στην υπόθεση δόθηκε όταν έγινε μήνυση και στους τρεις μάρτυρες
που είχαν κληθεί από τον εισαγγελέα, με τη κατηγορία δημόσιας
πρόκλησης σε απείθεια κατά των νόμων και των διαταγμάτων μέσω
φυλλαδίων». 

Ήδη, 36 συλλογικότητες και σωματεία έχουν εκδώσει ψηφίσματα
συμπαράστασης. 

Νέκ. Δ.

Συμπαράσταση στους αγωνιστές 
ενάντια στην αύξηση εισιτηρίων

Στάση εργασίας και Γενική Συνέλευση των
εργαζόμενων στη Wind ήταν σε εξέλιξη την
Τρίτη 13 Οκτωβρίου το απόγευμα, την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη ετοιμαζόταν να
φύγει για το τυπογραφείο. 

Οι εργαζόμενοι παλεύουν ενάντια στις μει-
ώσεις μισθών, αλλά και την προσπάθεια που
κάνει η διοίκηση της εταιρίας να τους διαιρέ-
σει με…μπόνους αποδοτικότητας. Η ανακοί-
νωση του σωματείου αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα: «στην τελευταία συνάντηση στις 10/9,
η διοίκηση της Wind επέμεινε στον αποχαρα-
κτηρισμό επιδομάτων και στη μείωση των μι-
σθολογικών κλιμακίων καθώς και στην εφαρ-
μογή μειώσεων στους νεοπροσλαμβανόμε-
νους, χωρίς καμία διασφάλιση των θέσεων
εργασίας από απολύσεις και εργολαβίες,

ώστε να υπογράψει συλλογική σύμβαση, μη
σεβόμενη την βούληση των εργαζομένων
που εκφράστηκε από τις Γενικές Συνελεύ-
σεις, οι οποίοι στάθηκαν ενάντια σε μειώσεις
και υπέρ της βελτίωσης των εργασιακών
συνθηκών και της διατήρησης των θέσεων
εργασίας. Άλλωστε κλείνουμε έναν χρόνο
κατά τον οποίο ένα μεγάλο μέρος του μι-
σθού μας αποτελεί οικειοθελής παροχή.

Απολύσεις, εντατικοποίηση

Η διοίκηση επιθυμεί μέσων των μειώσεων
των μισθολογικών κλιμακίων και τον αποχα-
ρακτηρισμό των επιδομάτων να προχωρήσει
ουσιαστικά στην κατάργηση των εργασιακών
μας δικαιωμάτων που έχουμε κατακτήσει τα
προηγούμενα χρόνια, αφού ένα μεγάλο μέ-

ρος του μισθού μας είναι πλέον οικειοθελής
παροχή και δεν κατοχυρώνεται, όπως είχε
γίνει με τις διατακτικές σίτισης & αντίστοιχα
με το ρεπό στο ΤCN πριν από ένα χρόνο.
Ενώ λοιπόν διατείνεται σε φιέστες και συ-
ναντήσεις ότι η εταιρία πηγαίνει καλά, συνε-
χίζει τις απολύσεις, τις εργολαβίες και την
εντατικοποίηση.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθούμε
στη «φαεινή» ιδέα στελεχών της διοίκησης
για λίγο καρότο μετά το μαστίγιο, με την
απόφαση να «ανταμείψει» με κουπόνια δύο
εργαζόμενους της διεύθυνσης δικτύου που
πληρούν καλύτερα τα κατ’ αυτούς κριτήρια
αποδοτικότητας. Και όχι μόνο αυτό αλλά κλή-
θηκαν οι εργαζόμενοι να πάρουν και ενεργά
μέρος στην εξεύρεση του καλύτερου». 

Στάση εργασίας στη Wind
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Ο
ι φοιτητές βρίσκονται στο πλευρό των προσφύγων.
Σε πολλές σχολές είτε με πρωτοβουλία των Φοιτητι-
κών Συλλόγων είτε με πρωτοβουλία των αριστερών

συλλογικοτήτων, όπως της ΕΑΑΚ, συγκεντρώνεται υλική
βοήθεια και γίνεται πολιτική ενημέρωση για να δυναμώσει η
αλληλεγγύη και η πίεση πάνω στην κυβέρνηση να πάρει μέ-
τρα στήριξης όλων των προσφύγων.

«Στην Καλών Τεχνών κάναμε μέρα δράσης για τους πρό-
σφυγες την Παρασκευή 9 Οκτώβρη. Είχε πολύ καλή ανταπό-
κριση, μαζέψαμε πολλά είδη πρώτης ανάγκης και τα παρα-
δώσαμε για να τους στηρίξουμε. Μοιράσαμε και ανακοίνω-
ση που τόνιζε ότι πρέπει να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή, να σταματήσει οποιαδήποτε
ελληνική συμμετοχή, να ανοίξουν τα σύνορα, να πέσει ο
φράχτης στον Έβρο. Φτιάξαμε και ένα μεγάλο πανό που
αναφέρει αυτά τα αιτήματα και το κρεμάσαμε σε κεντρικό
σημείο της σχολής» μας είπε η Ελίζα Κρικώνη.

Την εικόνα από τη Φιλοσοφική μας μετέφερε η Σύλβια Κα-
στρινάκη. «Ο Φοιτητικός Σύλλογος μαζεύει τρόφιμα και ρού-
χα, με πολύ καλή συμμετοχή από τους φοιτητές. Από τη μεριά
της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ ετοιμάζουμε εκδήλω-
ση για τους πρόσφυγες και μαζεύουμε υπογραφές για να γίνει
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου γιατί η πρόταση δεν πέρασε
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα προτείνουμε να γίνει εκδή-
λωση και από τον ίδιο το Σύλλογο με θέμα «Καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες». Ό, τι μαζέψουμε, θα το παραδώσουμε με κινη-
τοποίηση στα σημεία που έχουν συγκεντρωθεί οι πρόσφυγες».

Μπλοκ

Στο ΤΕΙ Πειραιά «καλούμε στη διαδήλωση που θα γίνει σή-
μερα για την καταδίκη των δολοφονιών στην Τουρκία (σ.σ.
Δευτέρα 12/10) και την Πέμπτη 15 Οκτώβρη για το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό μετά την πρωτοβουλία που πήραν τα
εργατικά σωματεία. Έχουμε γεμίσει τη σχολή με αφίσες για
τις διαδηλώσεις, ενώ έχουμε ετοιμάσει δύο πανό για τους
πρόσφυγες. Την Πέμπτη θα κατεβάσουμε μπλοκ φοιτητών
στη διαδήλωση. Παράλληλα, η Επιτροπή Αλληλεγγύης που
έχει φτιαχτεί στη σχολή από την αριστερά μαζεύει τρόφιμα
και ρούχα. Ακόμα, ετοιμάζουμε εκδήλωση του σχήματος
ΜΑΡΚΣ-ΕΑΑΚ με θέμα «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες-Όχι
στην Ευρώπη-Φρούριο» μας δήλωσε η Κατερίνα Σεβαστάκη.

Αντίστοιχη δουλειά έκανε και το σχήμα της Αριστερής Συ-
σπείρωσης στο Χημικό. «Μαζεύουμε τρόφιμα εδώ και δύο
εβδομάδες, ενώ θα συμμετέχουμε στα δύο συλλαλητήρια
που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Συμμετέχουμε επίσης
στο Συντονισμό των σχολών της Φυσικομαθηματικής και της
Φιλοσοφικής για τους πρόσφυγες. Γενική Συνέλευση οργα-
νώνουμε την Τετάρτη 14/10 το μεσημέρι» μας είπε ο Κώ-
στας Κοντογιάννης από το Χημικό.

Στο Ρέθυμνο Γ.Σ. όλων των σχολών θα γίνει την Τετάρτη
14/10 στις 2.30μμ, ενώ εκδήλωση για το προσφυγικό θα γί-
νει την επόμενη μέρα Πέμπτη 15/10 στις 2.30 στη Φιλοσοφι-
κή. Ομιλητές θα είναι οι πανεπιστημιακοί Κώστας Βλασσό-
πουλος και Νίκος Σερντεδάκις και ο πρόσφυγας Σάμι.  

Α
ναβολή επ’ αόριστον πήρε η δίκη

των διωκόμενων εργαζόμενων του

Πανεπιστημίου Αθήνας την Δευτέ-

ρα 12 Οκτώβρη. Οι εργαζόμενοι είχαν

προχωρήσει σε 24ωρη απεργία και συγ-

κέντρωση στο χώρο των Δικαστηρίων

στην Ευελπίδων.

Θυμίζουμε ότι κατηγορούνται για τη

συμμετοχή τους στην απεργία που βγή-

κε «παράνομη» το Νοέμβρη του 2013

ενάντια στις απολύσεις-διαθεσιμότητες.

Μαζί τους στη συγκέντρωση στην Ευελ-

πίδων βρέθηκαν για συμπαράσταση δε-

κάδες συνάδελφοί τους, αντιπρόσωποι

από πρωτοβάθμια σωματεία και την

Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, φοι-
τητές από πολλούς συλλόγους, το ΜΑΣ
και την ΕΑΑΚ.

Η Ντίνα Σπυροπούλου από τους διω-
κόμενους εργαζόμενους μας δήλωσε:
«Πήραμε αναβολή επ’ αόριστον λόγω
ωραρίου. Ήμασταν η τελευταία υπόθεση
που θα εκδικαζόταν για σήμερα. Η αντα-
πόκριση του κόσμου που συγκεντρώθη-
κε ήταν μεγάλη και συγκινητική. Τους ευ-
χαριστούμε όλους. Θα συνεχίσουμε τον
αγώνα μας. Μέσα στον Οκτώβρη θα ορ-
γανώσουμε νέα Γενική Συνέλευση για να
δούμε τα επόμενα βήματα».

Όσο πλησίαζε η ημερομηνία της δίκης
τόσο αυξάνονταν τα σωματεία και οι συλ-

λογικότητες που έβγαζαν ψηφίσματα για

τους εργαζόμενους που διώκονται άδικα

και εκδικητικά. Την τελευταία εβδομάδα

ψηφίσματα στήριξης έβγαλαν: η Πανελ-

λαδική Ομοσπονδία Ειδικού Τεχνικού Ερ-

γαστηριακού Προσωπικού ΑΕΙ, Ο Σύλλο-

γος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστη-

μίου Κρήτης (Ρεθύμνου), ο Σύλλογος Δα-

σκάλων Α’ Πειραιά, ο Σύλλογος Δασκά-

λων Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης, ο

Σύλλογος Εργαζόμενων Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης, η ΔΟΕ, η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττι-

κής, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργεί-

ου Εργασίας, ο Σύλλογος Εργαζόμενων

Στατιστικής Υπηρεσίας κ.ά.

Μετά το ζήτημα των Θρησκευτικών, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
έκανε άλλη μια υπαναχώρηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχε εξαγ-
γείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά σειρά είχε η υποχώρηση όσον αφορά τα
Συμβούλια Ιδρύματος, απομεινάρι του νόμου Διαμαντοπούλου.

Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες μια σειρά από άρθρα πολεμικής
έχουν γραφτεί για τις δηλώσεις του υπουργού Παιδείας, Φίλη που ανέφε-
ρε ότι θα αφαιρεθεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η δυνατότητα
των Συμβουλίων να κόβουν υποψήφιους Πρύτανεις. Χαρακτηριστικό ήταν
το άρθρο της Καθημερινής στις 7/10 που αναφέρεται σε «αποδυνάμωση
Συμβουλίων».

Πραγματικά, ο Φίλης σκέφτεται να περιορίσει τις δυνατότητες των
Συμβουλίων ως προς την επιλογή των Πρυτάνεων, αλλά τα όρια του φτά-
νουν μέχρι εκεί. Αυτή η επιλογή ήταν εν μέρει αναγκαστική αφού τα κοψί-
ματα υποψηφίων από τη μεριά των Συμβουλίων είχαν δημιουργήσει πάμ-
πολλα πρακτικά προβλήματα. 

Για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ακυρώσει τις εκλο-
γές στο ΑΠΘ, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΕΜΠ αφού δέχτηκε τις
προσφυγές που είχαν γίνει από υποψήφιους. Στο ΕΜΠ εκκρεμούν ακόμα
οι νέες εκλογές. Επίσης, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου πρέπει να γίνουν
πρυτανικές εκλογές στο Πάντειο, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Οικονο-
μικό, στο Χαροκόπειο και το Ιόνιο.

Η υπόσχεση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι οι νόμοι Διαμαντοπούλου και Λοβέρ-
δου θα πάψουν να ισχύουν, ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας έκανε δηλώσεις για
διάλογο για «νέο νόμο-πλαίσιο». Στην πραγματικότητα, τα Συμβούλια Δι-
οίκησης παραμένουν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί σε ένα
ακόμα επίπεδο να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα.

Οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν σαν πάγιο αίτημα τη διάλυση
των αντιδραστικών συμβουλίων, το μπλοκάρισμα των μέτρων που επε-
δίωκαν όλο αυτό τον καιρό να περάσουν τα συμβούλια (ιδιωτικοποίηση
στέγασης-σίτισης, δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά κ.ά) και η διοίκηση
των πανεπιστημίων να γίνεται από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Σε κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει οι φοιτητές
που μένουν στην Εστία Δουρούτης στα Γιάννενα.
Νέα συνέλευση του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών
έχει οριστεί για την Πέμπτη 15 Οκτώβρη στις 8μμ
στο χώρο του Συλλόγου.

Η Νεφέλη, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας μετέ-
φερε πως έχει η κατάσταση: «Δυστυχώς στην Εστία
μας πληρώνουμε εδώ και χρόνια 45 ευρώ το μήνα
για να μένουμε. Ο Σύλλογος μας είχε σταματήσει
να λειτουργεί από το 2009, αλλά καταφέραμε να
τον λειτουργήσουμε ξανά πέρυσι. Από τότε έχουμε
οργανώσει κινητοποιήσεις διεκδικώντας να μην πλη-
ρώνουμε για τη διαμονή μας. Φέτος, υπάρχει κίνδυ-
νος να μείνουν συμφοιτητές μας χωρίς δωμάτιο κα-
θώς από τα 800 περίπου άτομα οι 100 δεν έχουν
πληρώσει. Χρωστούν στην Εφορία Εστιών, όπως λέ-
γεται η υπηρεσία στην Εστία. Κάθε χρόνο κάνουμε
αίτηση για να ανανεώσουμε τη διαμονή μας, οπότε
υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. 

Στην κινητοποίηση που κάναμε μας απάντησαν
ότι τα χρέη των φοιτητών μπορεί να πάνε από την
Εφορία Εστιών στην κανονική Εφορία, σαν να χρω-
στάμε στο δημόσιο. Έχουμε κάνει δύο συνελεύσεις
και μια μέρα κατάληψη στην Πρυτανεία για να ανα-
δείξουμε τα αιτήματά μας. Δεν θα αφήσουμε να πε-
ταχτεί κανένας έξω. Έχουμε φτιάξει και Συντονιστι-
κό όπου νέος κόσμος ανέλαβε αρμοδιότητες, πχ να
φτιάξει αφισάκια. Θα κάνουμε νέα Γενική Συνέλευ-
ση την Πέμπτη με πρόταση για κατάληψη διαρκείας
στην Πρυτανεία μέχρι να λυθεί το ζήτημα. Θα ζητή-
σουμε στήριξη και από τους φοιτητές όλων των
σχολών».

Συμπαράσταση στους απεργούς

Συμβιβάζοντας 
τα ασυμβίβαστα

Στο πλευρό 
των προσφύγων

Πανό στην
Καλών
Τεχνών

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους απεργούς του πανεπιστημίου, 12/10 στα δικαστήρια Ευελπίδων
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος με
αφορμή την  71η επέτειο της απελευ-
θέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί
οργανώνει  το θεματικό κινηματογρα-
φικό αφιέρωμα «Εικόνες της Κατοχής
και της Απελευθέρωσης». Από 15 μέ-
χρι 21 Οκτώβρη θα προβληθούν δε-
καεπτά  ταινίες με ελεύθερη είσοδο. 

Περιλαμβάνονται 9  ταινίες μυθο-
πλασίας και 8 ντοκιμαντέρ  πολύ δια-
φορετικής θεματικής και χρονολογι-
κής γκάμας, ανάμεσά τους οι «Αδού-
λωτοι σκλάβοι» σε μουσική Μάνου
Χατζηδάκη, ο αντιπολεμικός «Ουρα-
νός», η «Προδοσία» -σπάνια αναφορά
στις διώξεις των Εβραίων της Ελλά-
δας-, 2 ταινίες για το μπλόκο της
Κοκκινιάς και το μεταγενέστερο «Τι
έκανες στον πόλεμο Θανάση». 

INFO: Ταινιοθήκη της Ελλάδας, 
Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-
136
Το ωρολόγιο πρόγραμμα στο
http://tinyurl.com/oynsed2

Για τους πρόσφυγες
Και τώρα τι θ' απογίνεις;
η θάλασσα μπροστά 
σε θέλγει μαυροφορεμένη
και πίσω σου κακοτράχαλα 
σπίτια γκρεμισμένα
πόλεμος, προσφυγιά...
κι εσύ, τα παιδιά, οι γριές 
γαντζωμένοι σ' ένα σαπιοκάραβο,
στη νεκρόφιλη ελπίδα 
για τη σωτηρία
Και σαν στη στεριά 
φτάνετε μετριέστε,
κορμιά πνιγμένων στην
ανέκφραστη θάλασσα,
μα δεν μπορεί φιλόξενοι 
θα ναι οι άνθρωποι,
σκύβετε και φιλάτε το χώμα,
μα ο Ξένιος Ζευς παραμονεύει.

Γιώργος Τζαμαδάνης

Θρήνος
Φουρτούνιασε η θάλασσα. 
Απελπισμένα κύματα
χτυπιούνται στα βράχια. 
Η θάλασσα φωνάζει: 
-Όχι, άλλον ΑΪλάν! 
Και φτάνει ο αντίλαλος 
στη Λαμπεντούζα, 
στο Φαρμακονήσι 
και σ’ όλη τη Μεσόγειο. 
Κλαίνε οι γλάροι: 
-Όχι, άλλον Αϊλάν! 
Και μένει μέσα μου ο θρήνος, 
που κάθε βράδυ με ξυπνά 
και μου ζητάει να παλέψω. 

Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΑΦΙEΡΩΜΑ

Δεν πρόκειται για μονομαχία ποδηλάτων με
αυτοκίνητα, αλλά για ένα πολύ καλό σύγ-
χρονο ντοκιμαντέρ που ορθά μεροληπτεί

υπέρ των πρώτων. Από το Σάο Πάολο μέχρι το
Λος Άντζελες, το Βερολίνο και την Κοπεγχάγη, η
μεταφορά στην πόλη και συνακόλουθα η ποιότη-
τα ζωής παρουσιάζεται από τη σκοπιά των ποδη-
λατιστών, η ζωή των οποίων βρίσκεται σε διαρκή
κίνδυνο, με συνεχείς τραυματισμούς και θανά-
τους, απλά επειδή στις περισσότερες πόλεις δεν
υπάρχει καμιά υποδομή και καμιά πρόβλεψη για
ανθρώπους σε ποδήλατο.

Σε αντίθεση με οικολογικές αντιλήψεις του πα-
ρελθόντος που κατηγορούσαν με ευκολία την
υπόλοιπη κοινωνία, π.χ. τους οδηγούς αυτοκινή-
των, τους εργάτες που καταναλώνουν και είναι
αλλοτριωμένοι κ.ο.κ, το ντοκιμαντέρ του Σουη-
δού Φρέντρικ Γκέρτεν ερευνά τις ρίζες του προ-
βλήματος και καταλήγει στις πολυεθνικές εται-
ρίες, φέρνοντας στην επιφάνεια πολλές δυσάρε-
στες αλήθειες για το πώς τα συμφέροντα των
κατασκευαστών αυτοκινήτων και των τεχνικών
εταιριών διαπλέκονται με τους διαχειριστές του
συστήματος και όλοι μαζί δημιουργούν πόλεις
όπου είναι επικίνδυνο να ζεις και να κινείσαι.

Μαθαίνουμε ότι το Λος Άντζελες διέθετε προ-
πολεμικά άριστες δημόσιες συγκοινωνίες και
εκτεταμένο δίκτυο τραμ, μέχρι που μέσω της
ιδιωτικοποίησης κατέληξαν στα χέρια αυτοκινη-
τοβιομηχάνων που ασφαλώς τα διέλυσαν, με
αποτέλεσμα σήμερα στο Λος Άντζελες είναι αδύ-
νατον να κινηθείς χωρίς Ι.Χ. και το μποτιλιάρισμα
και η ρύπανση είναι ανυπόφορα. 

Λόμπι αυτοκινητοβιομηχανιών
Αξίζει ασφαλώς να θυμηθούμε ότι και στην

Αθήνα τα τραμ ξηλώθηκαν μέσα σε μια νύχτα
από τον Κ.Καραμανλή πρεσβύτερο, επειδή
«έπιαναν χώρο». Αντίστοιχη είναι η κατάσταση
στο Σάο Πάολο, όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες
είναι κακές και πανάκριβες, τα ΙΧ κατακλύζουν
τους δρόμους και οι ποδηλάτες σκοτώνονται κα-
θημερινά. Τα λόμπι των αυτοκινητοβιομηχανιών
κάνουν κι εδώ το θαύμα τους, επιβάλλοντας νέ-
ους πανάκριβους αυτοκινητοδρόμους που σύν-
τομα γεμίζουν και το πρόβλημα ανακυκλώνεται.
Παρακολουθούμε τους αγώνες των απλών ποδη-
λατιστών και ποδηλατισσών για να ακουστεί η
φωνή τους και να αλλάξει η πόλη τους.

Στον αντίποδα εμφανίζεται η Κοπεγχάγη και

τα αστικά κέντρα των Κάτω Χωρών, όπου ένα
αναπτυγμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, ρυθμί-
σεις και μέτρα ασφαλείας καθιστούν τα ποδήλα-
τα τρόπο ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους
όλων των ηλικιών. Εξοργιστική είναι η περίπτωση
του Τορόντο στον Καναδά. Εκεί ο δεξιός δήμαρ-
χος ξηλώνει αδίσταχτα τους ποδηλατοδρόμους
και αφαιρεί δημοτικά τέλη από τα ΙΧ για να εν-
θαρρύνει τη χρήση του αυτοκινήτου. Στο Βερο-
λίνο η Αγκελα Μέρκελ και οι Γερμανικές αυτοκι-
νητοβιομηχανίες έχουν καπελώσει τον τρόπο
ελέγχου των ρύπων ευνοώντας τα Γερμανικά
προϊόντα (πριν ακόμη γίνει γνωστό το σκάνδαλο
Φολκσβάγκεν).

Ορισμένες γενικεύσεις είναι λάθος και αυθαί-
ρετες. Π.χ. ότι στη Δανία και την Ολλανδία φρον-
τίζουν τους ποδηλάτες επειδή δεν διαθέτουν εγ-
χώρια βιομηχανία αυτοκινήτων ή ότι ένας ανοι-
χτόμυαλος δήμαρχος αρκεί για να αλλάξει η κα-
τάσταση. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα στον παγ-
κοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι πιο σύνθετα
και απαιτητικά, όμως αυτή η αδυναμία δεν μει-
ώνει την αξία αυτού του ντοκιμαντέρ και των ζη-
τημάτων που ανοίγει.

Δήμητρα Κυρίλλου 

Bikes VS Cars  Καλός συνδυασμός με το σκάνδαλο VW

Ανθρωπο φύλακεςΕίστε και φαίνεστε

Μετά τις παραστά-
σεις «Μια Γιορτή

στου Νουριάν» και «Τζέ-
λα, Λέλα, Κόρνας και
Κλεομένης» η «Συντεχνία
του Γέλιου» ανεβάζει για
πρώτη φορά στην Ελλά-
δα στο Σύγχρονο Θέα-
τρο Αθηνών (Ευμολπι-
δών 45, Γκάζι, τηλ. 210
3464380) το σημαντικό
έργο του μάστορα του
παιδικού θεάτρου Φόλ-
κερ Λούντβιχ, «Είστε και
φαίνεστε» σε μετάφραση
και διασκευή Βασίλη
Κουκαλάνι που κάνει και
την σκηνοθεσία μαζί με
τον Γιώργο Παλούμπη. Τα τραγούδια υπογράφει ο Φοίβος Δεληβοριάς
εκ των οποίων ένα σε συνεργασία με το hip hop συγκρότημα Χνάρια. 

Οι ήρωες της ιστορίας είναι τέσσερις φίλοι που είναι πάντα ενωμένοι
όταν πρόκειται να βασανίσουν τον «Γυαλάκια». Ο Ζαχαρίας ο «Γυαλά-
κιας» είναι αβοήθητος και φοβισμένος μπροστά στον περίγελο και τα
πειράγματα των άλλων. Το έργο ερευνά τα αίτια και τις συγκυρίες που
γεννάνε τη σχολική κακοποίηση και τον εκφοβισμό και φιλοδοξει να εμ-
πνεύσει την κοινή δράση για επίλυση προβλημάτων αντί για την εκτό-
νωση επιθετικότητας.

Στην παράσταση παίζουν οι: Πολυξένη Ακλίδη, Γιώργος Κατσής, Βα-
λέρια Κουρούπη, Βασίλης Κουκαλάνι, Ιωάννα Λέκκα, Πέτρος Σπυρό-
πουλος και Μιχάλης Τιτόπουλος. Τα σκηνικά και τα κουσούμια έχουν
επιμεληθεί οι: Αλεξάνδρα Σιάφκου, Αριστοτέλης Καρανάνος, τους φω-
τισμούς ο Τάσος Παλαιορούτας, την κίνηση η Σεσίλ Μικρούτσικου, τα
Βίντεο και τις Φωτογραφίες οι Πάνος Ζενίδης και Τίνα Ψαρρού ενώ
βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαριάνθη Γραμματικού.

Η πρεμιέρα με την παρουσία του συγγραφέα θα γίνει στις 18 Οκτώ-
βρη στις 12:00μεσ ενώ οι παραστάσεις θα είναι κάθε Κυριακή στις 12
μες και καθημερινές για σχολεία.

Οι Ανθρωποφύλακες
του Περικλή Κοροβέση

Θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής KOYΠONI
είσοδου για δύο
άτομα στην τιμή
του ενός

(Αγ. Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός, τηλ: 210-3425.637). 

�

εργατικη αλληλεγγυη

Για δεύτερη σαιζόν ανεβαίνει από την Τετάρτη 14 Οκτώβρη  και κάθε Τε-
τάρτη στις 9:00μμ, έως τέλος Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Βαφείο-Λάκης

Καραλής (Αγ. Όρους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός, κρατήσεις
τηλ: 210-3425.637) η συγκλονιστική μεταφορά του βιβλίου του Περικλή Κο-
ροβέση «Ανθρωποφύλακες». 

Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στην πολιτική μαρτυρία του ίδιου του
συγγραφέα, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και αναφέρεται στις δοκιμασίες
και τα βασανιστήρια που υπέστη ο ίδιος από τη χούντα των συνταγματαρχών. 

Το έργο ανέβηκε τον περασμένο Μάιο για πρώτη φορά στο θέατρο Βα-
φείο-Λάκης Καραλής και, μετά από την θερμή υποδοχή του κοινού, συνεχίζει
και φέτος. Πρόκειται για έναν σκληρό μονόλογο, που ερμηνεύει μοναδικά ο
ηθοποιός Πάνος Τζίνος σε σκηνοθεσία του Χάρη Γιουλάτου προσπαθώντας
να βρει τα κοινά σημεία του χθες με το σήμερα, μέσα από τη λειτουργία
ενός συστήματος εκφοβισμού, ελέγχου και εξαναγκασμού των ατόμων και
των μαζών, αλλά και την αντίσταση σ’ ένα τέτοιο σύστημα.

Οι «Ανθρωποφύλακες» εκδόθηκαν για πρώτη φορά στην Στοκχόλμη το
1969. Το βιβλίο μεταφράσθηκε σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, κυ-
κλοφόρησε σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων και απέσπασε εντυπωσιακές κριτι-
κές από τα εγκυρότερα έντυπα της Ευρώπης, ενώ ο διεθνής τύπος αναδημο-
σίευσε εκτεταμένα αποσπάσματα.

Οι αναγνώστες της Εργατικής Αλληλεγγύης μπορούν με το κουπόνι που
δημοσιεύουμε αυτή την εβδομάδα να δουν την παράσταση 2 άτομα με ένα
εισιτήριο.
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Μιλήστε μας για την 

απελευθέρωση της Αθήνας. 

Η απελευθέρωση δεν ήταν μια απλή αποχώ-
ρηση των κατακτητών από το ελληνικό έδα-
φος. Επρόκειτο στην ουσία για την εκδίωξη
τους μέσα σε κλίμα ήττας. Αυτή το κλίμα οφει-
λόταν τόσο στις γενικότερες ήττες του στα ευ-
ρωπαϊκά μέτωπα, αλλά και στην αδυναμία
τους να αντιμετωπίσουν τον ΕΛΑΣ.

Οι γερμανικές επιτελικές εκθέσεις από το
καλοκαίρι του 1944 και μετά, διαπίστωναν ότι
ο ΕΛΑΣ δεν αντιμετωπιζόταν, αλλά απειλούσε
με σφαγή τον γερμανικό στρατό. Ο Α. Σπέερ,
υπουργός Εξοπλισμών του Ράιχ έγραφε ότι
«απελπισία έχει καταλάβει την ανώτατη ηγεσία
της Βέρμαχτ», ειδικά μετά από τις συνεχείς
αποτυχημένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις
στην Πίνδο, την άνοιξη και το καλοκαίρι του
1944. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που
αναζητούσαν συμφωνία με το ΕΑΜ ώστε να
μην πληγούν από τους αντάρτες κατά την
αποχώρηση τους. Ο φόβος τους ήταν μήπως
επαναληφθεί στην Αθήνα το φαινόμενο με την
εξέγερση στη Βαρσοβία, την 1η Αυγούστου
1944, που απείλησε με διάλυση το γερμανικό
στρατό στην Πολωνία.

Οι εκθέσεις των γερμανικού στρατού περιγρά-
φουν το φόβο των αξιωματικών για την κατάρ-
ρευση του ηθικού των στρατιωτών. Απειθαρχία,
αντιδράσεις φαντάρων στα αντίποινα, αλλά και
ανεξέλεγκτα δολοφονική συμπεριφορά όταν
ένιωθαν τρομοκρατημένοι, όπως στην Πελοπόν-
νησο.

Τι ήταν το «Σχέδιο Χάος» 

των SS και πως εξελίχθηκε;

Ήταν το σχέδιο των αξιωματικών Σιμάνα και
Μπλούμε που ήταν επικεφαλής των SS στην
Ελλάδα και αφορούσε στην υπονόμευση και
διάλυση των υποδομών της χώρας ώστε να
αποχωρήσουν ασφαλείς. 

Συγκεκριμένα υπονόμευσαν όλα τα λιμάνια
της χώρας και τελικά ανατίναξαν λιμενικές εγκα-
ταστάσεις. Υπονόμευσαν με εκρηκτικά το φράγ-
μα του Μαραθώνα, για να καταστρέψουν την
ύδρευση της Αθήνας, ενώ έστησαν πυροβόλα
στο Λυκαβηττό και τον Υμηττό για να ισοπεδώ-
σουν το Παγκράτι και την Καισαριανή, αν δέχον-
ταν επίθεση μέσα στην Αθήνα. Είχαν σπείρει
εκρηκτικά σε όλη την Αθήνα, στις στρατιωτικές
αποθήκες του Ρουφ, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό
Αθηνών και στα τούνελ του Λυκαβηττού. Αντί-
στοιχα ήταν τα σχέδια και για τα εργοστάσια
ηλεκτρισμού στην Αθήνα και τον Πειραιά ώστε
να μην υπάρχει καθόλου φως στις νυχτερινές
ώρες. 

Το σχέδιο δεν τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή
γιατί κατάφεραν να φτάσουν σε συμβιβασμό με
τον ΕΛΑΣ. Ο Γερμανός ανθυπασπιστής της Αμπ-
βερ Ρόλαντ Χάμπε ανέλαβε τις συνεννοήσεις και
κατάφερε να αποσπάσει την έγκριση του στρα-
τηγού Σαράφη. Ο ΕΛΑΣ με προκηρύξεις του
πληροφόρησε όλη την Αθήνα ότι δεν θα προ-
έβαινε σε επίθεση κατά την αποχώρηση των
γερμανικών δυνάμεων.

Παρά τη συμφωνία, στον Πειραιά οι Γερμα-
νοί που είχαν αναλάβει την ανατίναξη της Ηλε-
κτρικής στο Κερατσίνι, όταν είδαν να πέφτουν
βρετανοί αλεξιπτωτιστές στα Μέγαρα πανικο-
βλήθηκαν και επιχείρησαν να το ανατινάξουν,
τότε συγκρούστηκαν με τον ΕΛΑΣ και η επιχεί-
ρηση ματαιώθηκε με πολύ μικρές καταστρο-
φές. 

Αντίθετα στο Λιμάνι του Πειραιά, οι δυνάμεις
του ΕΛΑΣ δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν
την καταστροφή. Από το μεσημέρι της 12ης
Οκτωβρίου μέχρι τα μεσάνυχτα οι συνεχείς
ανατινάξεις προκάλεσαν πολλούς νεκρούς και
πυρκαγιές στην πόλη.

Τέλος, συστηματικά προκάλεσαν εκατόμβες
θυμάτων και σειρά ολοκαυτωμάτων από το κα-
λοκαίρι του 1944 σε όλες τις περιοχές που
προορίζονταν ως οδοί διαφυγής. Τέτοιες πε-
ριοχές ήταν η Κορινθία, η Αττική και η Ανατο-
λική Στερεά. Οι γερμανικές μυστικές υπηρε-
σίες ειδικά στην Κόρινθο, τη Ρόδο και το Ρέθυ-
μνο είχαν ζητήσει να καθαρίσουν οι δρόμοι
διαφυγής και να αποφευχθούν τα σαμποτάζ
και oi επιθέσεις ανταρτών σε σιδηροδρομι-
κούς συρμούς φοβούμενοι ότι θα κατασφα-
γούν από τους αντάρτες.

Κάτω από τι συνθήκες 

έγιναν όλα αυτά;

Ο ΕΛΑΣ ήταν εκβιαζόμενος. Η Βέρμαχτ απει-
λούσε να εκτελέσει χιλιάδες κρατούμενους,
ιδίως στο Χαϊδάρι, ανάμεσα τους το Θ. Σοφού-
λη και τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Για να
δελεάσουν το ΕΑΜ ώστε να συμβιβαστεί ο
Φέλμυ ματαίωσε τις εκτελέσεις, κυρίως επειδή
ήθελε να χρησιμοποιήσει το Δαμασκηνό για να
συνεννοηθεί με τους Βρετανούς.

Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής προφανώς
και ανησυχούσαν, αυτό είναι ιδιαίτερα εμφα-
νές από τις εντατικές και επανειλημμένες προ-
σπάθειες τους να έρθουν σε συνεννόηση με
τους Βρετανούς το καλοκαίρι του 1944 ώστε
να μην βρεθούν εκτεθειμένοι αν δεχόταν επί-

θεση από τον ΕΛΑΣ.
Η ιστορία της επιδίωξης μιας τέτοιας συνερ-

γασίας είχε ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου 1943
με το βρετανό λοχαγό του μηχανικού Μακίντρι
Την συνεννόηση ανέλαβε ο λοχαγός Ντοτ Στοτ
στις 4 Νοεμβρίου 1943 με τον συνταγματάρχη
Λος της Βέρμαχτ. Έγινε και δεύτερη συνάντη-
ση, όμως το Κάιρο, φοβούμενο τις επιπτώσεις
απαγόρευσε τελικά στον Στοτ να συνεχίσει τις
διαπραγματεύσεις.

Οι Γερμανοί έφτασαν να προσφέρουν στους
Βρετανούς ως εξυπηρέτηση να παραμείνουν
1000 στρατιώτες τους στο κέντρο της Αθήνας
μέχρι να φτάσουν οι Βρετανοί στρατιώτες από
τον Πειραιά, την ημέρα της γερμανικής απο-
χώρησης, έτσι ώστε ο ΕΛΑΣ να μην μπορέσει
αιφνιδιαστικά να καταλάβει την εξουσία.

Οι συνεννοήσεις αυτές ματαιώθηκαν όταν
απειλήθηκε και από τους Σοβιετικούς να αποκα-
λυφθεί το περιεχόμενο των συνεννοήσεων αυ-
τών. Αν και οι Βρετανοί δεν ολοκλήρωσαν τις
συνεννοήσεις με την άλλη πλευρά οι Γερμανοί
αξιωματικοί διαπίστωναν ότι οι βρετανικές δυ-
νάμεις είχαν παθητική στάση εναντίον τους.
Δεν έπλητταν τις αποχωρούσες γερμανικές δυ-
νάμεις με βομβαρδισμούς και μόνο στις 20 Σε-
πτεμβρίου προέβησαν στο βομβαρδισμό των
αεροδρομίων του Τατοίου και της Ελευσίνας.

Τα Τάγματα Ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνομία

και η Χωροφυλακή τι ρόλο έπαιξαν;

Ο ίδιος ο Χίμλερ, απέστειλε ειδικές οδηγίες
στο Σίμανα, τον Αύγουστο του 1944 που παρα-
κινούσε στην ενεργοποίηση των δυνάμεων αυ-
τών ώστε να συνδράμουν στην αποχώρηση. Ο
Χίμλερ ζήτησε από τον στρατηγό Βίντερ, επι-
τελάρχη της Στρατιάς Ελλάδας να βελτιώσει
τον οπλισμό τους με αποτελεσματικότερα
όπλα. Ο Φέλμυ δέχθηκε να δώσει όπλα και αν-
τιαρματικά στο στρατηγό Γ. Ντάκο, επικεφα-
λής της Χωροφυλακής ώστε μαζί με εθνικιστι-
κές οργανώσεις (όπως ο ΕΔΕΣ) να παρεμποδί-
σουν τη σφαγή των Γερμανών από τον ΕΛΑΣ

κατά την αποχώριση των πρώτων. 400 τουφέ-
κια, πέντε αντιαρματικά πυροβόλα και ένα
τανκ δόθηκαν και στάλθηκαν στο στρατόπεδο
Μακρυγιάννη, τα οποία η Χωροφυλακή χρησι-
μοποίησε κατά τα Δεκεμβριανά. 

Εκτός από τα γεγονότα του Δεκέμβρη που
είναι σχετικά γνωστά είχαν προηγηθεί και άλ-
λες σφαγές λιγότερο γνωστές. Μια τέτοια πε-
ρίπτωση ήταν και τα γεγονότα του Κορωπίου.
Στις 9 Οκτωβρίου 1944 σκοτώθηκαν 47 άνθρω-
ποι και κάηκαν 400 σπίτια. Η επίσημη κρατική
εκδοχή κατέγραψε τα αποτελέσματα μιας μά-
χης μεταξύ του ΕΛΑΣ και των αποχωρούντων
Γερμανών. Όμως ήταν τα Τάγματα Ασφαλείας
εκείνα που πραγματοποίησαν τη σφαγή για να
διευκολύνουν τις μυστικές εφοδιοπομπές
όπλων προς την Αθήνα.

Υπήρχαν σχέδια για πραξικόπημα μετά 

την αποχώριση των δυνάμεων κατοχής;

Η Αθήνα κινδύνευε και από το πραξικόπημα
των φιλομοναρχικών οργανώσεων, ανδρών των
ταγμάτων Ασφαλείας, της αστυνομίας και της
χωροφυλακής. Αυτές είχαν εξοπλιστεί όλο τον
Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 1944 με μυστι-
κές εφοδιοπομπές όπλων μέσω των όρμων της
Ανατολικής Αττικής, αλλά και αγοράζοντας
όπλα από τη μαύρη αγορά. 

Δεν υλοποίησαν το σχέδιο γιατί τα τρία Συν-
τάγματα που επρόκειτο να συγκροτήσουν δεν
εξασφάλισαν επαρκείς προσχωρήσεις, αν και
μετέτρεψαν τα περισσότερα ξενοδοχεία και
τις ταράτσες των δημοσίων κτιρίων του κέν-
τρου της Αθήνας σε φρουραρχεία. Από τέτοια
φρουραρχεία επλήγη μια διαδήλωση του ΕΑΜ
στις 14 Οκτωβρίου 1944 στην Πανεπιστημίου
με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το ΕΑΜ
δεν απάντησε στην πρόκληση και οι υπαίτιοι
δεν τιμωρήθηκαν ποτέ.

Υπήρχαν και άλλοι μηχανισμοί που προσπα-
θούσαν να στήσουν πραξικοπήματα, τόσο μέ-
σα στο στρατό και στην αστυνομία (Γ. Ντάκος
και  Π. Σπηλιωτόπουλος Πάγκαλος, Γονατάς
κ.α.) αλλά και εκείνοι που παρέδωσαν τον ελ-
ληνικό στρατό αλλά και λαό στις διαθέσεις
των δυνάμεων Κατοχής, όπως ο στρατηγός
Βεντήρης απέτυχαν γιατί αρνήθηκαν να συμ-
μετάσχουν οι αξιωματικοί στους οποίους
απευθύνθηκαν. 

Από αυτούς που συνεργάστηκαν με 

τις δυνάμεις κατοχής τιμωρήθηκε κανένας;

Ελάχιστοι ειδεχθείς συνεργάτες τιμωρήθη-
καν όπως ο εθνικοσοσιαλιστής συνταγματάρ-
χης Πούλος που καταδικάστηκε σε θάνατο και
εκτελέστηκε στα 1949, ενώ άλλοι, διαπιστωμέ-
να σφαγείς του ελληνικού λαού, όπως για πα-
ράδειγμα ο Ξ. Γιοσμάς απαλλάχθηκαν με βασι-
λική χάρη, ή αθωώθηκαν σε νέες δίκες μετά
από ολιγόχρονη δίωξη για να εμπλακούν στα
1963 στη δολοφονία του βουλευτή της Αριστε-
ράς Γρηγόρη Λαμπράκη.

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος 
μίλησε στο Μανώλη Σπαθή

O Mιχάλης Λυμπεράτος μιλάει 
για την Απελευθέρωση της Αθήνας

Ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα των Ναζί φεύγει και ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους της Αθήνας
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Πώς εκτιμάς την κατάσταση και ποιες δυνατό-

τητες διαμορφώνονται για το εργατικό κίνημα

και την αντικαπιταλιστική αριστερά, μετά το

αποτέλεσμα των εκλογών του Σεπτέμβρη;  

Δεν έχει κλείσει ούτε μήνας από τις εκλογές
στις 20 Σεπτέμβρη και ήδη ξεδιπλώνονται οι
πρώτες κινητοποιήσεις ενάντια στις αντεργατι-
κές επιθέσεις της νέας συγκυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. Απεργίες και διαδηλώσεις ενάντια
στο ξεπούλημα των λιμανιών, απεργία των δι-
οικητικών και στάσεις εργασίας των συμβασι-
ούχων του ΕΚΠΑ, κινητοποιήσεις ενάντια στη
διάλυση των νοσοκομείων, συνελεύσεις εκπαι-
δευτικών, αναβρασμός και προετοιμασία μά-
χης στο δημόσιο, τους Δήμους, σε όλους τους
χώρους για να μην περάσουν οι περικοπές, οι
ιδιωτικοποιήσεις, το νέο ασφαλιστικό και όλα
τα βάρβαρα μέτρα. 

Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα πρωτόγνωρο
κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες ενάν-
τια στη δολοφονική πολιτική των ιμπεριαλιστι-
κών επεμβάσεων και των κλειστών συνόρων
της Ευρώπης φρούριο.

Όσοι επιμένουν σε εκτιμήσεις για «αρνητι-
κούς πολιτικούς συσχετισμούς» μετά το εκλο-
γικό αποτέλεσμα, χάνουν από τα μάτια τους
τη δυναμική όλης αυτής της σύγκρουσης. Το
εργατικό κίνημα δεν είναι, ούτε ήταν, στη γω-
νία. Αντίθετα, είναι η δύναμη που ανέτρεψε μέ-
σα στα πέντε χρόνια των μνημονίων τέσσερις
κυβερνήσεις που προσπάθησαν να τα εφαρμό-
σουν, διαλύοντας τα πολιτικά κόμματα της κυ-
ρίαρχης τάξης. Διαμόρφωσε με τους αγώνες
του ένα μαζικό ρεύμα προς τ’ αριστερά που
όχι μόνο δεν ανακόπηκε μετά την εκλογή του
ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση πέρυσι το Γενάρη,
αλλά, αντίθετα, προχώρησε και δυνάμωσε
όπως καταγράφηκε ξεκάθαρα με το σαρωτικό
62% του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Η ψήφιση του
3ου Μνημόνιου από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε
ένα «σύντομο καλοκαίρι του ΟΧΙ», αντίθετα,
άνοιξε ένα «καυτό φθινόπωρο» που η οργή
απέναντι στην κυβέρνηση μεγαλώνει και η ρι-
ζοσπαστικοποίηση συνολικά βαθαίνει. 

Πολύ σωστά λοιπόν, η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
εκτιμάει ότι «το αποτέλεσμα των εκλογών της
20 Σεπτέμβρη δεν αποτελεί λύση στην πολιτι-
κή κρίση, δεν οδηγεί στην σταθεροποίηση του
πολιτικού συστήματος που επιθυμεί η κυβέρ-
νηση και συνολικότερα η κυρίαρχη τάξη για
την εφαρμογή του 3ου Μνημονίου». Στην
πραγματικότητα, η κυβέρνηση ξεκινάει από
χειρότερη αφετηρία, τα κοινοβουλευτικά της
στηρίγματα είναι πιο αδύναμα, η ψήφος εμπι-
στοσύνης που εξασφάλισε στη Βουλή δεν εί-
ναι αρκετή για να σταματήσει τις αντιδράσεις
του κόσμου στο δρόμο και τέλος, έχει απέναν-
τί της μια αριστερή αντιπολίτευση που ακόμα
και εκλογικά βγαίνει ενισχυμένη καθώς η Αρι-
στερά στ’ αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει ένα
εντυπωσιακό ποσοστό κοντά στο 10%! 

Τι ρόλο μπορεί να παίξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προκει-

μένου να ξεδιπλωθούν οι αντιστάσεις στο 3ο

μνημόνιο; 

Η κυβέρνηση βιάζεται να περάσει όλες τις
επιθέσεις, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία –
όπως πάντα – κωλυσιεργεί, οι δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να μπουν μπροστά, με αι-
σιοδοξία και αυτοπεποίθηση, σε όλες τις μά-
χες που ανοίγουν. Ενάντια στη μνημονιακή
συμφωνία, στο πλευρό των προσφύγων και
των μεταναστών, ενάντια στους φασίστες. Οι
μάχες αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Στα θύ-

ματα της ανθρωπιστικής κρίσης που έφεραν
τα Μνημόνια έρχονται να προστεθούν σήμερα
τα εκατομμύρια των προσφύγων. Η  λιτότητα
και οι περικοπές που διαλύουν τις κοινωνικές
υπηρεσίες για όλους τους εργάτες, ντόπιους
και μετανάστες. Το μαζικό κίνημα αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες είναι δύναμη που βοη-
θάει στην απομόνωση των φασιστών.  

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει να παίξει κρίσιμο ρόλο,
επιμένοντας στην κοινή δράση και παίρνοντας
ενωτικές πρωτοβουλίες που μπορούν να συ-
σπειρώσουν χιλιάδες αγωνιστές και αγωνί-
στριες. Τον κόσμο που έδωσε τη μάχη του
ΟΧΙ, τον κόσμο που μπορεί να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ
στις εκλογές για να μην επιστρέψει η δεξιά αλ-
λά έχει πολύ λιγότερες αυταπάτες για την «κυ-
βέρνηση της αριστεράς» και δεν συναινεί με
την κυβερνητική πολιτική, τα κομμάτια που θέ-
λουν να πάνε πιο αριστερά τη σύγκρουση με
τα μνημόνια, τις κυβερνήσεις και την κυρίαρχη
τάξη και επέλεξαν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ,
της ΛΑΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη ξεκινήσει
για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Τα δημοτι-
κά και περιφερειακά σχήματα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
συντονίζονται μεταξύ τους και στηρίζουν την
καμπάνια «οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι», μαζί με συνδικάτα, φοιτητικούς συλλό-
γους, την ΚΕΕΡΦΑ, πολύμορφες κινήσεις αλ-
ληλεγγύης, οργανώσεις μεταναστών και προ-
σφύγων, οργανώσεις και συλλογικότητες της
αριστεράς, απαιτώντας από τους δήμους και
το κράτος να διαθέσουν κονδύλια, προσωπικό
και υποδομές για να καλύψουν τις ανάγκες

των προσφύγων για σίτιση, στέγαση, περίθαλ-
ψη, εκπαίδευση. Απαιτώντας επιπλέον να ξη-
λωθεί ο φράχτης στον Έβρο και η Φρόντεξ, ν’
ανοίξουν τα σύνορα, να μην ιδρυθούν στρατό-
πεδα «διαλογής» για την επαναπροώθηση
προσφύγων και μεταναστών στις εμπόλεμες
ζώνες. Και βέβαια συνεχίζοντας την καμπάνια
για να καταδικαστεί ισόβια η ηγεσία της Χρυ-
σής Αυγής μετά και τις νέες αποκαλύψεις για
την εγκληματική οργάνωση.  

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες ξεκινάνε σε ερ-
γατικούς χώρους και γειτονιές ενάντια στα
μνημονικά μέτρα, όπως πχ στον Πειραιά ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, με τη
συμμετοχή σωματείων, τοπικών κινήσεων, του
Συντονισμού ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Αρι-
στεράς. Είναι κρίσιμο να δυναμώσουν οι προ-
σπάθειες οργάνωσης και συντονισμού από τα
κάτω, να προχωρήσουμε σε απεργίες, καταλή-
ψεις και κινητοποιήσεις ενάντια στους εφαρ-
μοστικούς νόμους και το νέο προϋπολογισμό,
για να ξηλώσουμε παλιά και νέα μνημόνια. Το
κάναμε για να σώσουμε την ΕΡΤ, χρειάζεται να
το επαναλάβουμε σήμερα για τον ΟΣΕ, τη
ΔΕΗ, το νερό, τα αεροδρόμια, σε κάθε χώρο. 

Σ’ όλες τις παραπάνω μάχες έχουν ιδιαίτερη
συμβολή η ΚΕΕΡΦΑ και ο Συντονισμός Ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες. Η συμ-
μετοχή των μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σ’ αυτές εί-
ναι απαραίτητη και χρειάζεται να ενισχυθεί
ακόμα περισσότερο.  

Ο Τσίπρας δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι

δεν υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στις

πιέσεις και τους εκβιασμούς του κεφαλαίου.

Ποια είναι η εναλλακτική που προτείνει η ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ;

Μέσα στη κοινή δράση και τους αγώνες,
χρειάζεται να συνεχιστεί η συζήτηση που άνοι-
ξε και προεκλογικά για τις μεγάλες στρατηγι-
κές επιλογές της Αριστεράς. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η δύναμη που επιμένει
ότι απέναντι στους εκβιασμούς και τις επιθέ-
σεις της κυρίαρχης τάξης στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη, υπήρχε και εξακολουθεί να

υπάρχει εναλλακτική. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε
γιατί εκπροσωπεί μια ρεφορμιστική στρατηγι-
κή που αναπαράγει τις αυταπάτες ότι οι όποι-
ες αλλαγές  μπορούν να έρθουν από τα πάνω,
με «διαπραγμάτευση», μέσα από τον κοινοβου-
λευτικό δρόμο. Ότι μια γνήσια εναλλακτική
απέναντι στη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπο-
ρεί να περιορίζεται στη δημιουργία αντιμνημο-
νιακών - πατριωτικών ή έστω αντινεοφιλελεύ-
θερων μετώπων, στην αναζήτηση μιας «πραγ-
ματικά αριστερής κυβέρνησης» με έμφαση
στον έλεγχο του νομίσματος και σ’ ένα σχέδιο
παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιμένει ότι για να ανατρέψου-
με τα μνημόνια χρειάζεται να συγκρουστούμε
με τον ίδιο τον καπιταλισμό, χρειάζεται να εί-
μαστε εξοπλισμένοι μ’ ένα μεταβατικό πρό-
γραμμα που διεκδικεί διαγραφή του χρέους,
κρατικοποίηση τραπεζών και επιχειρήσεων με
εργατικό έλεγχο, ρήξη και έξοδο από το ευρώ
και την ΕΕ. Ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
πάλης στο σήμερα και όχι στο απροσδιόριστο
μέλλον, όταν τάχα θα το επιτρέπουν «οι συ-
σχετισμοί».

Προβάλλοντας μια τέτοια ξεκάθαρη στρατη-
γική η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να διατηρήσει
την αυτοτέλειά της σαν μέτωπο της αντικαπι-
ταλιστικής επαναστατικής αριστεράς και να
ενισχυθεί πολύ περισσότερο. Να ριζώσει σε
περισσότερους εργατικούς χώρους και γειτο-
νιές, να συσπειρώσει στις γραμμές της χιλιά-
δες πρωτοπόρους αγωνιστές και αγωνίστριες.
Παλιότερους που έχουν εμπειρίες από τις
προδοσίες του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αλλά και
από τα όρια των παραδοσιακών ηγεσιών της
Αριστεράς. Και νεότερους που εξακολουθούν
να αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν καλύ-
πτονται από τη σεχταριστική πολιτική της ηγε-
σίας του ΚΚΕ, που αναζητούν απαντήσεις ξε-
περνώντας τις ημιτελείς ρήξεις με τον ρεφορ-
μισμό που προτείνει η ηγεσία της ΛΑΕ. 

Η 3η Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
γίνει ένας μεγάλος σταθμός σ’ αυτήν την προ-
σπάθεια. Ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός για
όλη την Αριστερά, η πιο μεγάλη και ουσιαστι-
κή μετωπική πολιτική πρωτοβουλία. Χρειάζεται
να ξεκινήσουμε από τώρα την προετοιμασία
της, οργανώνοντας μια εξώστρεφη καμπάνια
για την προβολή των Θέσεων, με εκδηλώσεις
και συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα, με άνοιγ-
μα στον κόσμο, με μαζικές εξορμήσεις και εγ-
γραφή νέων μελών, με δημιουργία νέων τοπι-
κών και κλαδικών επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Είμαστε πραγματικά σε μια ιστορική περίο-
δο που η κρίση του καπιταλισμού βαθαίνει, οι
μάχες πολώνονται, τα προχωρήματα και η ρι-
ζοσπαστικοποίση της εργατικής τάξης και της
νεολαίας μεγαλώνουν. Ο ρόλος της επαναστα-
τικής αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι κρίσι-
μος για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις
εξελίξεις και ν’ ανοίξουμε το δρόμο της αντι-
καπιταλιστικής ανατροπής.

• Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συνεδριάσει την Κυριακή 18
Οκτώβρη στην ΑΣΟΕΕ στις 10πμ.

Συνέντευξη 

με τον Γιάννη 

Σηφακάκη 

από την Κ.Σ.Ε 

της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην πορεία αλληλεγγύης στους λαούς της Τουρκίας τη Δευτέρα 12/10 στην Αθήνα.

Πανελλαδικό Συντονιστικό
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 6μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 γραφεία ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο 
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Πινέζα 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Πινέζα 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Εβελυν Βαρελά

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Βιολέτα 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10   7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ La Rose 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη      

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Quiz 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Μιλτιάδης Βισαξής

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ

Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος          

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΠΕΡΑΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 κυλικείο 
Δημαρχείου Κερατσινίου 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο και
στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης          

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης     

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης   

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Δημαρχείο 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ 
από τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Goody’s 8μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΠΕΜΠΤΗ 21/10 Goody’s 8μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Τσίου 6.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Λυδία Παυλίδη     

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Λα Μπρασερί 7.30μμ
Ποιος μπορεί να σταματήσει τη λιτό-
τητα στην Ευρώπη;
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Δολίχη 7.30μμ    
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ –

ΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Πικ-απ 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ. Πάντων) 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Πλάτων 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Ποέτα 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Άνεμος 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Ξενομπάτης 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ. 7μμ
Συρία – Ο πόλεμος των «ειρηνοποιών»
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα    

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Κουρμπέτι 6μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης                                                                                                                              

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8.30μμ
Συρία – ο πόλεμος των «ειρηνοποιών»
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΙΛΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 στης Μηλιάς το
Λάζο 8μμ
Πώς συνεχίζουμε ενάντια στην Ευ-
ρώπη-φρούριο
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 στέκι Αριστερής Κί-
νησης 7μμ
Η Οκτωβριανή Επανάσταση
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 22/10 Στέκι Ρήξης και 
Ανατροπής 8μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΕΜΠΤΗ 15/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου κ Γαλατσίου 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 10.30πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 10πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σιμηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ 
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ νομαρχία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Όλγας 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
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Συνελεύσεις–εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ (Αγγλικό)- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστη-
μιακός, 
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ
Οργανώνεται από ΚΕΕΡΦΑ και Αν.Αρ.Πα.
ΕΑΑΚ 

ΑΣΚΤ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 αίθ. Γραμμικού σχεδίου 1μμ
Μετά τη Διεθνή Συνάντηση, συνεχίζουμε τη
μάχη: αλληλεγγύη στους πρόσφυγες - κα-
ταδίκη των νεοναζί
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 αιθ. Ντε Κίρικο 2μμ

Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες 
– Ανοίξτε τα σύνορα
(Οργανώνεται από ΑΡΚΑΣ-ΕΑΑΚ)

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 3μμ
Μετά τη Διεθνή Συνάντηση, συνεχίζουμε
τη μάχη: αλληλεγγύη στους πρόσφυγες -
καταδίκη των νεοναζί
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/10 αιθ. Α010 2μμ
Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι
(Οργανώνεται από ΜΑΡΚΣ-ΕΑΑΚ)

Εκδηλώσεις στις Σχολές
Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ – ΓΟΥΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 Πνευματικό Κέντρο 
(Ανακρέοντος 60) 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών και πώς συνεχίζουμε

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 στέκι Αριστερής Κίνησης 6.30μμ,
Συνέλευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10 7μμ, Εκδήλωση

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/10 
πολιτιστικό κέντρο Αγ. Φανουρίου 7μμ

Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 καφέ Άνεμος 
(Ιλισού 7 – Τούμπα) 6μμ
6.30μμ, Εκδήλωση

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΘΗ-

ΣΕΙΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/10 καφέ Δολίχη 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο και το ρατσισμό

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΤΡΙΤΗ 20/10 Δημαρχείο Καλλιθέας 7μμ
Η πάλη ενάντια στο νέο μνημόνιο και το ρατσισμό

Τ.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΡΙΤΗ 20/10 Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10 Στέκι Χαλανδρίου (Αβέρωφ 7Α) 7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
ΠΕΜΠΤΗ 29/10 Λέσχη Αμπάριζα 7μμ

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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O Αμερικάνος Έντουαρντ Τζόζεφ
Σνόουντεν, είναι σήμερα 32 χρονών,
εργαζόταν για χρόνια ως τεχνικός
στις αμερικανικές μυστικές
υπηρεσίες NSA και CIA. Πριν δύο
χρόνια με την βοήθεια ακτιβιστών από
τον ιστότοπο wikileaks διέρρευσε
στον τύπο απόρρητες πληροφορίες
(από την NSA) σχετικά με προγράμ-
ματα μαζικής παρακολούθησης που
εφαρμόζουν οι αμερικανικές και βρε-
τανικές κυβερνήσεις. Οι πληροφορίες
αποκαλύπτουν τα προγράμματα πα-
ρακολούθησης που τρέχει η NSA με
τη συνεργασία εταιριών τηλεπικοινω-
νιών και Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Ν
έες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως σε
σχέση με το σχεδόν ξεχασμένο σκάνδα-
λο των υποκλοπών της Vodafone. Για να

υπενθυμίσουμε λίγο την ιστορία, τον Μάρτιο
του 2005 η συγκεκριμένη εταιρεία ανακάλυψε
ότι στο σύστημα της υπήρχε εγκατεστημένο
ένα παράνομο πρόγραμμα παρακολουθήσεων.
Μέσα στις επόμενες μέρες η εταιρεία ειδοποί-
ησε την κυβέρνηση. Μια μέρα πριν την επίσημη
ενημέρωση, βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι
του ο Κώστας Τσαλικίδης, στέλεχος της Voda-
fone, κάτω από ανεξιχνίαστες ακόμα συνθήκες.
Η τότε κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει στην
αφάνεια για σχεδόν ένα χρόνο την υπόθεση των
υποκλοπών.

Όταν τελικά τον Φεβρουάριο του 2006, τρεις
υπουργοί της ΝΔ έδωσαν μια κοινή συνέντευξη
τύπου για να εξηγήσουν τι είχε συμβεί, περιέ-
γραφαν τη θέση των ελληνικών αρχών ως θύμα
«ξένων κέντρων», που παρακολουθούσαν ακόμη
και τον πρωθυπουργό, φωτογραφίζοντας την
αμερικανική πρεσβεία. Έγινε μια τυπική έρευνα
από τις δικαστικές αρχές σε σχέση με τα 100
περίπου άτομα που παρακολουθούνταν (ανάμε-
σα τους και ο Γιάννης Σηφακάκης, συντονιστής
της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο) και η
υπόθεση μπήκε στο αρχείο το 2008. Άνοιξε εκ
νέου το 2010 όταν προέκυψαν νέα στοιχεία και
από τότε «σέρνεται».

Τώρα όμως προέκυψαν νεότερα στοιχεία από
το αρχείο του… Έντουαρντ Σνόουντεν! Σχολιά-

ζοντας τα νέα ευρήματα ο Δημήτρης Ψαρράς
στην ΕφΣυν έγραψε «ενισχύεται η πεποίθηση
ότι όλα ξεκίνησαν τις παραμονές των Ολυμπια-
κών Αγώνων της Αθήνας, με τη στενή συνεργα-
σία των ελληνικών και των αμερικανικών μυστι-
κών υπηρεσιών (ΕΥΠ και NSA-CIA).Τα νέα αυτά
ντοκουμέντα αναφέρονται μόνο έμμεσα στο ζή-
τημα των υποκλοπών, αλλά τεκμηριώνουν αυτή
τη συνεργασία ήδη από το 2002 και έτσι ανα-
τρέπουν την εύκολη ερμηνεία ότι όλα έγιναν εν
αγνοία των ελληνικών αρχών».

Όταν ο Βύρωνας Πολύδωρας αρνήθηκε να
παραδώσει στη Βουλή το σχετικό πόρισμα που
έφτιαξε η ΕΥΠ μετά την έρευνα της είχε πει «για
μένα το θέμα των υποκλοπών από πλευράς ΕΥΠ
δεν έχει βάθος, δεν έχει ουσία, δεν έχει βαρύτη-
τα». Το πόσο απρόθυμα και νωχελικά κινούνται
οι θεσμοί του κράτους σε σχέση με αυτή την
υπόθεση είναι εντυπωσιακό. Όπως δήλωσε στην
ΕΑ ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος του Γιάν-
νη Σηφακάκη στην υπόθεση. «Η υπόθεση των
υποκλοπών, όσα χρόνια και αν περάσουν δεν θα
παραδοθεί στη λήθη, όπως και το σκάνδαλο των
απαγωγών τον Πακιστανών. Θα αποκαλύπτει
πάντα τον ψεύτικο κόσμο των αστικών ελευθε-

ριών, την κυριαρχία και ολοκληρωτική επιδρομή
του μηχανισμού καταστολής, την έλλειψη τήρη-
σης των στοιχειωδών εγγυήσεων ατομικών και
συλλογικών δικαιωμάτων και την διαρκή και πο-
λύπλευρη επίθεση των καπιταλιστικών κέντρων
εξουσίας απέναντι στα κινήματα. 

Η δικαστική εξουσία έχει μεγάλο μερίδιο ευ-
θύνης για την ατιμωρησία και τη συγκάλυψη
των υποκλοπών μέχρι τώρα. Ανάμεσα στα θύμα-
τα των υποκλοπών την περίοδο 2004-2005 και ο
σύντροφος Γιάννης Σηφακάκης, συντονιστής
της «Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο». Οι
λόγοι της παρακολούθησης του προφανείς. Μό-
λις πριν από δύο μήνες δόθηκε το δικαίωμα
στους παθόντες να πάρουν αντίγραφα της τε-
ράστιας ποινικής δικογραφίας αφού για εννέα
σχεδόν χρόνια βρισκόταν στο σκοτάδι.

Πολλές αγωγές αποζημιώσεων, όπως και του
Γιάννη, εκκρεμούν ακόμη χωρίς να έχουν εκδι-
καστεί ακόμα, ενώ δεν έλλειψαν και απορριπτι-
κές αποφάσεις με το σκεπτικό ότι η Vodafone
δεν είχε την τεχνογνωσία να ελέγξει την ύπαρξη
του λογισμικού που έκανε δυνατή την συνακρό-
αση».

Τι είναι το TTIP;

Η Διατλαντική Συμφωνία για το
Εμπόριο και τις Επενδύσεις, είναι
ακόμα ένας κίνδυνος για τις θέσεις
εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες
και το περιβάλλον. Κύριος στόχος
δεν είναι να μειώσει τους (μηδαμι-
νούς) εμπορικούς δασμούς ανάμεσα
σε ΕΕ και ΗΠΑ, αλλά τα «μη-δασμο-
λογικά εμπόδια του εμπορίου».

Αν συμφωνηθεί, θα είναι η μεγα-
λύτερη εμπορική και επενδυτική
συμφωνία που επιτυγχάνεται εκτός
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο-
ρίου (ΠΟΕ). Οι διαπραγματεύσεις
του ΠΟΕ σταμάτησαν το 2001 εξαι-
τίας μαζικών διαδηλώσεων. Έκτοτε
οι μεγάλοι παίχτες της οικονομίας
προσπαθούν να προωθήσουν την
ατζέντα τους με διμερείς εμπορικές
συμφωνίες και επενδυτικές συνθή-
κες όπως το TTIP.

Η συμφωνία έχει στόχο να διευκο-
λύνει της μεγάλες πολυεθνικές στο
να μηνύουν κυβερνήσεις επειδή «πα-
ρεμβαίνουν» στην κερδοφορία τους,
για παράδειγμα, με το να ψηφίζουν
ρυθμίσεις ασφαλείας.

Οι προδιαγραφές για την ασφά-
λεια του περιβάλλοντος και των τρο-
φίμων μπορεί να απειλούνται σοβα-
ρά από την «ρυθμιστική εναρμόνι-
ση», ενώ το σύστημα υγείας θα υπο-
στεί ακόμα μεγαλύτερη ιδιωτικοποί-

ηση εξαιτίας της απορρύθμισης και
της απελευθέρωσης των προμηθει-
ών.

To TTIP το έχουν αποκαλέσει και
«το φτηνότερο μέτρο τόνωσης της
οικονομίας που μπορούμε να φαντα-
στούμε» και οι υποστηρικτές του το
βλέπουν σαν μια ευκαιρία να τονώ-
σουν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Θέσεις εργασίας

Το CEPR παραδέχεται ότι περίπου

1 με 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
θα χαθούν σε ΕΕ και ΗΠΑ εξαιτίας
της συμφωνίας. Μια εκτίμηση του
αντίκτυπου από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή προβλέπει ότι το κόστος προ-
σαρμογής θα είναι «μακροχρόνιο και
σημαντικό» εξαιτίας της μείωσης
των θέσεων εργασίας

Η «ρυθμιστική εναρμόνιση» θα
οδηγήσει σε εξίσωση προς τα κάτω
τις προδιαγραφές για την ασφάλεια
τροφίμων, έτσι ώστε οι προδιαγρα-

φές της ΕΕ να φτάσουν στο χαμη-
λότερο επίπεδο που ισχύει στις
ΗΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέ-
ψει σε προϊόντα που σήμερα είναι
απαγορευμένα, όπως τα ζώα που
τους έχουν χορηγηθεί ορμόνες, να
πουλιούνται στην ΕΕ.

Η συμφωνία θα επιτρέψει ακόμα
μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά
για γενετικά τροποποιημένα τρόφι-
μα και τυποποιημένους σπόρους, οι
οποίοι ελέγχονται από τις μεγάλες

πολυεθνικές της αγροτικής παραγω-
γής Μοσάντο και Κάργκιλ.

Η επίλυση διενέξεων επενδυτών-
κράτους (ISDS) δίνει στις μεγάλες
πολυεθνικές τη δυνατότητα να μη-
νύουν κυβερνήσεις εάν αυτές ψηφί-
σουν νόμους ή επιβάλουν ρυθμίσεις
που ενδέχεται να πλήξουν την κερ-
δοφορία κάποιας από αυτές. Η έκ-
βαση της διένεξης θα κρίνεται από
διεθνή δικαστήρια που θα αποτε-
λούνται από εταιρικούς δικηγόρους.

Ξεσηκωμός ενάντια στη “Διατλαντική”
Το Σάββατο 10/10, 250.000 άν-

θρωποι διαδήλωσαν στους δρό-
μους του Βερολίνου ενάντια στη
συνθήκη TTIP. Η διαδήλωση
ήταν η μεγαλύτερη από όσες
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια,
σε αυτή συμμετείχαν συνδικάτα,
κόμματα της Αριστεράς και
ΜΚΟ. Μικρότερες κινητοποι-
ήσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις,
ενώ την Τετάρτη 7/10 παραδόθη-
καν περισσότερες από 3 εκατ.
υπογραφές σε αξιωματούχους
της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, ζη-
τώντας το μπλοκάρισμά αυτών
των συμφωνιών. Πρόκειται για
τον μεγαλύτερο αριθμό υπογρα-
φών που έχει συγκεντρωθεί ποτέ
από πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Αποκαλύψεις Σνόουντεν
ανοίγουν ξανά τις Υποκλοπές
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Τ
α αποτελέσματα των πρό-
σφατων εκλογών κατα-
γράφουν στροφή στα

αριστερά και ανοίγουν μεγάλες
ευκαιρίες για την εργατική αντί-
σταση στη λιτότητα. Τα δυο δε-
ξιά κόμματα της Πορτογαλίας
που κυβερνάνε σε συμμαχία
από το 2011 (το PSD και το Λαϊ-
κό Κόμμα) κατέβηκαν στις
εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 

Η εκλογική τους γραμμή
ήταν ότι η λιτότητα έχει λει-
τουργήσει, η Πορτογαλία βγαί-
νει από την κρίση και κάθε πι-
σωγύρισμα ή πιθανή επιστροφή
του Σοσιαλιστικού Κόμματος
θα σημάνει καταστροφή. Απο-
τέλεσμα είναι ότι από το 50,5%
του 2011, και τα δυο μαζί έπε-
σαν στο 38,5% και πλέον παρό-
τι παραμένουν πρώτη δύναμη,
χάνουν την απόλυτη πλειοψη-
φία στο Κοινοβούλιο.

Από τις 800 χιλιάδες ψήφους
που έχασε η Δεξιά, το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα κατάφερε να ει-
σπράξει μόνο 200 χιλιάδες πε-
ρισσότερες από ό,τι είχε το
2011, γιατί ταυτόχρονα είχε
απώλειες στα αριστερά του. Ο
μεγαλύτερος κερδισμένος των
εκλογών είναι το Μπλόκο της
Αριστεράς που σχεδόν διπλα-
σίασε το ποσοστό του φτάνον-
τας στο 10,2% και είναι πλέον
3ο κόμμα. Το Κομμουνιστικό
Κόμμα αύξησε οριακά τις ψή-
φους του και κέρδισε μια ακό-
μη έδρα στο Κοινοβούλιο με
8,3%. Συνολικά, τα ψηφοδέλτια
που βρίσκονται στα αριστερά
του Σοσιαλιστικού Κόμματος
πλησίασαν το 21%.

Οι διεθνείς υποστηρικτές της
λιτότητας βιάστηκαν να πανηγυ-
ρίσουν όταν ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα. Τους τελευταίες
μήνες υπήρχαν δημοσκοπήσεις
που έφερναν το Σοσιαλιστικό
Κόμμα (ΣΚ) στην πρώτη θέση.
Το ΣΚ κατέβηκε με συνθήματα
κατά της λιτότητας και των πε-
ρικοπών. Οι “από πάνω” είχαν
φόβο ότι πιθανή νίκη του ΣΚ θα
σήμανε εμπόδια για την απρό-
σκοπτη συνέχιση του προγράμ-
ματος της Τρόικας. Με τη συνα-
σπισμένη Δεξιά να κόβει πρώτη
το νήμα αυτός ο “κίνδυνος”
υποτίθεται πάει στην άκρη.

Όμως, η πολιτική λύση δεν εί-
ναι εύκολη. Η Δεξιά μπορεί να
σχηματίσει κυβέρνηση μειοψη-
φίας με την ανοχή του ΣΚ. Το
ΣΚ όμως αφενός φοβάται να
προχωρήσει άμεσα σε τέτοια κί-

νηση. Το 2011, όπως και στην
Ελλάδα, ήταν το ΣΚ που κάλεσε
την Τρόικα στη χώρα, όμως απέ-
φυγε να έχει την εκλογική μοίρα
του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας σχετικά
γρήγορα αποστάσεις από τη δε-
ξιά κυβέρνηση που ανέλαβε να
υλοποιήσει τη λιτότητα. Αν δώ-
σουν τώρα το ΟΚ στη Δεξιά,
αφήνουν όλο το χώρο ανοιχτό
στο ΚΚ και το Μπλόκο. Παράλ-
ληλα υπάρχουν πιέσεις για σχη-
ματισμό κεντροαριστερής κυ-
βέρνησης. Το ΚΚ έχει δηλώσει
ότι δεν θα μπλοκάρει μια τέτοια
προοπτική. Την ώρα που γραφό-
ταν το άρθρο που διαβάζετε,
δεν είχε ξεκαθαριστεί το αποτέ-
λεσμα της συνάντησης ανάμεσα
στο Μπλόκο και το ΣΚ. Το Σύν-
ταγμα της χώρας απαγορεύει
την προσφυγή στις κάλπες μέσα
στο επόμενο εξάμηνο, ενώ το
Γενάρη έρχονται και οι προεδρι-
κές εκλογές στη χώρα, οι οποί-
ες στην Πορτογαλία γίνονται με
καθολική ψηφοφορία.

Αντίσταση
Η αριστερή στροφή στην

Πορτογαλία είναι αποτέλεσμα
της αντίστασης της εργατικής
τάξης. Το 2011 η νίκη της Δε-
ξιάς και η εκλογική καθίζηση
του Μπλόκου της Αριστεράς εί-
χαν δώσει αέρα σε θεωρίες ότι
οι Πορτογάλοι ήταν διατεθειμέ-
νοι να δώσουν μια ευκαιρία στην
Τρόικα. Μόλις πριν από δυο
βδομάδες οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς
δημοσίευαν άρθρο που υποστή-
ριζε ότι η Πορτογαλία είναι μια
ευχάριστη εξαίρεση, μιας και
εκεί δεν άνθισε ο “λαϊκισμός”
όπως στην Ελλάδα ή την Ισπα-
νία. Μέσα στην ίδια την Αριστε-
ρά, ενισχύθηκε η ηττοπάθεια.
Στο τελευταίο συνέδριο του
Μπλόκου, πέρσι το Νοέμβρη, η
πόλωση λίγο έλειψε να γίνει κα-
ταστροφική, με πολλά από τα
στελέχη να αναλώνονται στην
προκαταβολική εξήγηση γιατί τα
αποτελέσματα των ερχόμενων
εκλογών θα είναι άσχημα.

Όμως από το κίνημα που ξεπή-
δησε μέσα από τις διαδηλώσεις
“Αντε γαμήσου Τρόικα” το 2012
και τη γενική απεργία του 2013
δεν άφησε ούτε τη Δεξιά να κυ-
βερνήσει ανενόχλητη, ούτε το ΣΚ
να σφυρίζει αδιάφορο. Στις 14-
15 του Οκτώβρη συνεδριάζουν
τα συνδικάτα για να κατεβάσουν
πρόγραμμα κινητοποίησεων - ό,τι
χρώματος κι αν είναι η κυβέρνη-
ση που θα σχηματιστεί.

Στροφή αριστερά

Μ
ια εξέγερση βρίσκεται στα
σκαριά στην Παλαιστίνη.
Τους τελευταίους μήνες όλο

και περισσότεροι νεολαίοι εμφανίζον-
ται αποφασισμένοι να μην αφήσουν
τις ισραηλινές προκλήσεις αναπάντη-
τες. 

Στα μέσα Σεπτέμβρη, με αφορμή αί-
σχη Ισραηλινών εποίκων και στρατιω-
τών στο τέμενος αλ-Ακσά της Ιερου-
σαλή, άρχισαν να οργανώνονται δια-
δηλώσεις από Παλαιστίνιους που ζουν
εντός των συνόρων του 1948. Τη σκυ-
τάλη πήραν οι Παλαιστίνιοι της Ιερου-
σαλήμ και της Δυτικής όχθης που αμ-
φισβήτησαν τις εκκλήσεις (και την κα-
ταστολή) της Παλαιστινιακής Αρχής
να μην απαντάνε στις προσβολές. 

Οι Ισραηλινοί έποικοι και φαντάροι
δεν χρειάστηκαν και πολύ για να αρχί-
σουν να δρουν σαν κοινοί εγκλημα-
τίες. Τα ισραηλινά ΜΜΕ άρχισαν να
παρουσιάζουν τα περιστατικά ως απο-
τέλεσμα “τρελών” Παλαιστίνιων που
μαχαίρωναν Ισραηλινούς. Μέσα σε λί-
γες βδομάδες το Ισραήλ έβαλε μπρος
ξανά την πολεμική μηχανή για να αντι-
μετωπίσει τους “τρελούς”. Από τις αρ-
χές Οκτώβρη, από βομβαρδισμούς και
πυροβολισμούς έχουν σκοτωθεί 24
Παλαιστίνιοι. Δυο χιλιάδες είναι οι
τραυματίες μόνο τις τελευταίες δέκα
μέρες. Ανάμεσα στους νεκρούς πολ-
λοί νέοι και παιδιά. Δυο αγόρια, 13 και
15 ετών, δολοφονήθηκαν το Σάββατο
κοντά στο σύνορα της Λωρίδας της
Γάζας. Την ίδια μέρα βομβάρδισαν
πολυκατοικία, καταπλακώνοντας την
30χρονη Παλαιστίνια Νουρ Χάσαν, 5
μηνών έγγυο και την δίχρονη κόρη

της Ραχάφ. Στη Ραμάλα, της Δυτικής
Όχθης, ο 13χρονος Άχμαντ Σαράκα,
πυροβολήθηκε στο λαιμό στη διάρ-
κεια διαδήλωσης. Την Παρασκευή ο
ισραηλινός στρατός είχε δολοφονήσει
έξι διαδηλωτές στη Γάζα που εξέφρα-
ζαν την αλληλεγγύη τους στους Πα-
λαιστίνιους της Δυτικής Όχθης. 

Διαδηλώσεις
Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη

Γάζα επικαλούνται την γνωστή δικαιο-
λογία. Η Χαμάς κατασκευάζει ρουκέ-
τες και προετοιμάζεται για την επόμε-
νη σύγκρουση. Φυσικά, αυτό που συμ-
βαίνει στη Δυτική Όχθη δεν έχει καμιά
σχέση με τις ρουκέτες της Χαμάς. Εί-
ναι η νεολαία που βγαίνει στους δρό-
μους και χρησιμοποιεί τις μεθόδους
της 1ης Ιντιφάντα, του 1987, δηλαδή
διαδηλώσεις, πετροπόλεμο και άμε-
σες απαντήσεις στους πάνοπλους
σιωνιστές.

Οι εξελίξεις φαίνεται να σηματοδο-
τούν ένα σημείο καμπής για την ίδια
την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο πρόεδρος
της Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, για μή-
νες προετοίμαζε τον παλαιστινιακό
λαό για την τομή που θα έφερνε η ομι-
λία του στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ στα τέλη Σεπτέμβρη. Ο κόσμος
περίμενε την ανατροπή των συμφω-
νιών του Όσλο, ακόμη και την αυτο-
διάλυση της ίδιας της αρχής, μπρο-
στά στα συνεχιζόμενα εγκλήματα και
την ασταμάτητη οικοδόμηση οικισμών
από το Ισραήλ. Πολλοί ήταν αυτοί που
είδαν την ομιλία στους δρόμους, σε
γιγαντοοθόνες. Όμως ο Αμπάς, εκτός
από ορισμένα μεγάλα λόγια δεν έκανε

τίποτα περισσότερο.
Η πιο πρόσφατη ανεξάρτητη παλαι-

στινιακή δημοσκόπηση το Σεπτέμβρη
δείχνει για πρώτη φορά την πλειοψη-
φία των Παλαιστίνιων να συμφωνεί με
την αυτοδιάλυση της Παλαιστινιακής
αρχής. Μια μεγάλη πλειοψηφία δηλώ-
νει υπέρ της επιστροφής στην εξέγερ-
ση. Η υποστήριξη στον Αμπάς, αλλά
και συνολικά στην οργάνωσή του, τη
Φατάχ, καταρρέει. Στην ίδια τη Δυτική
Όχθη η Χαμάς θα ήταν πρώτη πολιτική
δύναμη σε περίπτωση εκλογών. 65%
ζητάει την παραίτηση του Αμπάς. Τα
υποτιθέμενα “θετικά” της Παλαιστινια-
κής Αρχής έχουν γίνει θρύψαλα, όχι
μόνο από την ισραηλινή επιθετικότητα
και τους αλλεπάλληλους πολέμους, με
πιο πρόσφατη την επίθεση στη Γάζα
το 2014, αλλά και από την οικονομική
αποτυχία. Η Παγκόσμια Τράπεζα λέει
πως η Δυτική Όχθη έγινε φτωχότερη
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στην άλλη μεριά, ο Νετανιάχου κα-
τηγορείται γιατί είναι “μαλακός” στις
αντιδράσεις του. Ένα μεγάλο μέρος
του σιωνιστικού μπλοκ ζητάει αίμα,
μπροστά στο φόβο μιας γενικευμένης
εξέγερσης. Οι εξελίξεις στην Παλαι-
στίνη είναι κομμάτι της απώλειας
ελέγχου από πλευράς των ιμπεριαλι-
στών σε ολόκληρη την περιοχή. Ο Ομ-
πάμα που είχε την ειρηνευτική διαδι-
κασία ανάμεσα στις μεγάλες προτε-
ραιότητές του, στην δική του ομιλία
στον ΟΗΕ ούτε καν ανέφερε το Πα-
λαιστινιακό ζήτημα. Φαίνεται ότι μετά
από αρκετό καιρό, για την Παλαιστίνη
θα μιλήσουν οι δρόμοι.

Νίκος Λούντος

Μια νέα Ιντιφάντα

Μικρά παιδιά της Παλαιστίνης αποτίουν φόρο τιμής σε “μνημείο” για τον Αϊλάν Κούρτι που είχε βρεθεί πνιγμένος στα παράλια της Τουρκίας.



MEΣΗ AΝΑΤΟΛΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ο
δικτάτορας Σίσι, τον οποίο η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσκαλεί στην Αθή-
να, πήρε την εξουσία στην Αίγυπτο

πριν από δυο χρόνια, το καλοκαίρι του 2013,
ανατρέποντας τον εκλεγμένο πρόεδρο Μούρ-
σι με αποκλειστικό σκοπό να τσακίσει τον κύ-
κλο που άνοιξε η επανάσταση της Ταχρίρ, το
Γενάρη του 2011.

Η βαρβαρότητα από τις πρώτες κιόλας μέ-
ρες ξεπέρασε και τις χειρότερες μέρες του κα-
θεστώτος Μουμπάρακ. Στις επιθέσεις που εξα-
πέλυσαν οι δυνάμεις ασφαλείας σε βάρος των
κατασκηνώσεων που προσπαθούσε να οργα-
νώσει η Μουσουλμανική Αδελφότητα κόντρα
στο πραξικόπημα σκοτώθηκαν σχεδόν 1500
άνθρωποι. Μόνο στις 14 Αυγούστου με το πυρ
που άνοιξε η αστυνομία εναντίον άοπλων δια-
δηλωτών, υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν πάνω
από 1000 άνθρωποι, ανάμεσά στους παιδιά. 

Το καθεστώς τρόμου επεκτάθηκε στις γειτο-
νιές και στα σπίτια στελεχών της Αντιπολίτευ-

σης, με εισβολές, απαγωγές και εν ψυχρώ δο-
λοφονίες. Άγνωστος αριθμός ανθρώπων έχει
συλληφθεί από εκείνες τις μέρες. Μια εκτίμηση
είναι κοντά στις 50 χιλιάδες. Πολλοί από αυ-
τούς, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο πρώην πρό-
εδρος Μούρσι, έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. 

Στο στόχαστρο και η Αριστερά
Δεν είναι μόνο η Μουσουλμανική Αδελφότη-

τα που βρίσκεται στο στόχαστρο του Σίσι. Τον
Ιανουάριο του 2015 η εν ψυχρώ δολοφονία
της αριστερής διαδηλώτριας Αλ- Σαμπάχ, 34
ετών και μητέρας ενός 5χρονους αγοριού, που
καταγράφηκε καρέ-καρέ συγκλόνισε όλο τον
κόσμο.  Ο Σίσι αναγκάστηκε υποκριτικά να δη-
λώσει ότι ο αστυνομικός θα τιμωρηθεί σκληρά. 

Τελικά, οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στον

αστυνομικό ήταν για «ακούσια πρόκληση θα-
νάτου από χτύπημα»! Ακόμα χειρότερα, οι 17
αυτόπτες μάρτυρες κατηγορίας σύρθηκαν στα
δικαστήρια για «παράβαση του νόμου που
απαγορεύει τις διαδηλώσεις». Λίγο καιρό πριν
μια 17χρονη διαδηλώτρια των Αδελφών Μου-
σουλμάνων είχε δολοφονηθεί με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο. Ακτιβιστές της αριστεράς και των
κινημάτων νεολαίας μπαινοβγαίνουν στις φυ-
λακές. Η περίπτωση της δικηγόρου Μαχιενούρ
αλ-Μάσρι, μέλους των Επαναστατών Σοσιαλι-
στών, αδερφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην Αί-
γυπτο, είναι από τις πιο γνωστές.

Ταυτόχρονα, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια,
το καθεστώς Σίσι επιχειρεί να αποδείξει ότι
μπορεί επάξια να συνεχίσει στο ρόλο του
Μουμπάρακ σαν το τσιράκι των ΗΠΑ στην πε-

ριοχή, σε αγαστή συνεργασία πάντα με το Ισ-
ραήλ. Το καθεστώς Σίσι συνεχίζει να προμη-
θεύεται αμερικάνικα και γαλλικά όπλα προκει-
μένου να επιβάλει τη «σταθερότητα» στη Λι-
βύη δυτικά, την Παλαιστίνη ανατολικά και βέ-
βαια στην ίδια του τη χώρα. 

Η επίθεση και άγρια καταστολή της μετριο-
παθούς Μουσουλμανικής Αδελφότητας, όμως
στην ουσία οδηγεί σε μεγαλύτερη αποσταθε-
ροποίηση του καθεστώτος καθώς δικαιώνει
τις ακραίες ένοπλες εκδοχές του ισλαμικού
ρεύματος, όπως φαίνεται από την αναζωπύ-
ρωση του ανταρτοπολέμου, βόρεια της Χερ-
σονήσου του Σινά, το καλοκαίρι.  

Σε κάθε περίπτωση, παρά την τρομοκρατία,
τις φυλακίσεις και τις δολοφονίες η φλόγα της
πλατείας Ταχρίρ δεν έχει σβήσει από την κατα-
στολή. Το κίνημα που ενέπνευσε το Σύνταγμα,
τη Μαδρίτη, το Ocuppy Wall Street έχει ακόμα
πολλά να δώσει στην ίδια την Αίγυπτο και σε
όλο τον κόσμο. 

Σ
τη διάρκεια της πρόσφατης
επίσκεψης Τσίπρα, Κοτζιά και
του υπόλοιπου κυβερνητικού

κλιμακίου στις ΗΠΑ την προηγούμε-
νη βδομάδα, πραγματοποιήθηκε τρι-
μερής σύσκεψη των υπουργών Εξω-
τερικών της Ελλάδας, της Κύπρου
και της Αιγύπτου.

Στο τέλος της συνάντησης, ο
υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου,
Κασουλίδης χαρακτήρισε την τριμε-
ρή συνάντηση «θεσμό» και δήλωσε:
«Ήταν πάρα πολύ ουσιώδης η συζή-
τησή μας, αφορούσε θέματα της πε-
ριοχής μας, τις σχέσεις της Αιγύπτου
με την ΕΕ, και είδαμε ιδιαίτερα το θέ-
μα της Συρίας και όλα τα παρελκόμε-
να, τρομοκρατία και πρόσφυγες. Επί-
σης, το θέμα της Λιβύης».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Κοτζιάς
δήλωσε: «Προετοιμάσαμε την τριμε-
ρή που θα γίνει στην Αθήνα ανάμεσα
στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην
Ελλάδα. Ανανέωσα την πρόσκλησή
μου προς τους δύο αξιόλογους συ-
ναδέλφους μου να έρθουν, στις 18
με 20 του Οκτώβρη, στην Αθήνα…». 

Σχετικά με την ημερομηνία της Τρι-
μερούς Συνόδου Κορυφής σε επίπεδο
αρχηγών κρατών, ο υπουργός Εξωτε-
ρικών δήλωσε ότι θα δοθεί εγκαίρως
και «ότι θα προηγηθεί επίσκεψη του
Προέδρου Σίσι της Αιγύπτου, στον
οποίο απηύθυνε πρόσκληση, στη συ-
νάντηση που είχαν, ο Πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας». Στις 18-20 το ΥΠΕΞ
ετοιμάζει επίσης στην Αθήνα Διεθνής
Διάσκεψη με θέμα “Θρησκευτικός και
πολιτιστικός πλουραλισμός και ειρηνι-
κή συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή”. 

Πρό(σ)κληση

Η πρόσκληση στον δικτάτορα και
στυγερό δολοφόνο Σίσι να έρθει επί-
σκεψη στην Αθήνα είναι από μόνη της
ένα σκάνδαλο (βλέπε κάτω). Ακόμα
μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι την
πρόταση την απευθύνει ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τσίπρας. Δεν έχουν λό-
γους πλέον να ανησυχούν στη Νέα
Δημοκρατία, που μόλις δύο χρόνια
πριν,  το καλοκαίρι του 2013, κατήγ-

γελλαν τον Τσίπρα, ότι «ονειρεύεται
πλατείες Ταχρίρ στη χώρα μας».

Ο Α. Τσίπρας και ο υπουργός
Εξωτερικών Κοτζιάς, από τη στιγμή
που ανέλαβαν τον Ιανουάριο του
2015, έσπευσαν να συνεχίσουν, αν
όχι να ενισχύσουν περαιτέρω, την
πολιτική της κυβέρνησης Σαμαρά.
Και πρόκειται για μια πάρα πολύ επι-
κίνδυνη πολιτική, για τρεις λόγους. 

Γιατί εντάσσει την Ελλάδα στην
πρώτη γραμμή των χωρών που δρα-
στηριοποιούνται, όχι μόνο διπλωμα-
τικά, αλλά και στρατιωτικά στον

«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»
στο γεωπολιτικό κέντρο μιας από
τις πιο καυτές ζώνες του πλανήτη.  

Γιατί συνεχίζει τον κοινό άξονα Ελ-
λάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου στην
Ανατολική Μεσόγειο, οξύνοντας τους
τοπικούς ανταγωνισμούς για τον
έλεγχο της περιοχής και για το ποιος
θα εξελιχθεί στο καλύτερο μαντρό-
σκυλο των μεγάλων δυνάμεων. Και
γιατί, με την υποστήριξη στο καθε-
στώς Σίσι, εντείνει την βία και την
τρομοκρατία ενάντια στους αραβι-
κούς πληθυσμούς της Αιγύπτου και

ολόκληρης της περιοχής.
Ενδεικτικό της αυξημένης κινητικό-

τητας και βαθύτερης εμπλοκής της
ελληνικής διπλωματίας σε αυτούς
τους σχεδιασμός ήταν το πρόγραμμα
συναντήσεων του υπουργού Εξωτερι-
κών Κοτζιά στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα
σε άλλους, με πρωθυπουργούς,
υπουργούς και διπλωμάτες της Αιγύ-
πτου, της Παλαιστίνης, του Ιράκ, της
Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Λιβύης,
των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας. 

Πίσω από την επιθετική, “πολυδιά-
στατη” εξωτερική πολιτική του Κοτζιά

(τη μια «εκπρόσωπος» των ΕΕ-ΝΑΤΟ
στην ευρύτερη περιοχή, την άλλη
«αγαθός διαμεσολαβητής» με τις
αραβικές χώρες, την άλλη συνομιλη-
τής του Πούτιν, την άλλη πατριώτης
τουρκοφάγος και βαλκανοφάγος) δεν
έχει σαν στόχο ειρήνη και σταθερό-
τητα στην περιοχή παρά μόνο την
αναβάθμιση του ελληνικού καπιταλι-
σμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Κα-
λή εξέλιξη για τους εφοπλιστές, τους
βιομήχανους και τους στρατιωτικούς,
κακή εξέλιξη για τους εργάτες.

Γιώργος Πίττας

Η βαρβαρότητα του Σίσι

Όχι “φιλίες” με χασάπηδες
Απρίλης 2015 Νοέμβρης 2014

Ηταν Νοέμβρης του 2014,
όταν λίγο πριν παραιτηθεί ο
Σαμαράς, συμμετείχε στην
πρώτη τριμερή Σύνοδο Κορυ-
φής μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο
Κάιρο: Τότε αποφασίστηκε συνεργασία για την
«πάταξη της τρομοκρατίας», για εμπορικές συμ-
φωνίες και για την κοινή χάραξη ΑΟΖ με στόχο
«την εκμετάλλευση των ενεργειακών πηγών
προς όφελος της ΕΕ» και με στόχο «Ελλάδα και
Κύπρος να στηρίξουμε την Αίγυπτο σαν πρέ-
σβεις της στην ΕΕ» όπως είχε δηλώσει τότε ο
Σαμαράς.. 

Τον Απρίλη του 2015,  ήταν ο Τσίπρας που

σαν πρωθυπουργός συμμετείχε στην 2η τριμε-
ρή Σύνοδο Κορυφής με τον Σίσι και τον Αναστα-
σιάδη που έγινε αυτή τη φορά στη Λευκωσία.
Ο κ. Σίσι δήλωσε ότι «σήμερα συμφωνήσαμε να
ανοίξουμε νέους ορίζοντες στην συνεργασία
μεταξύ των χωρών μας στον οικονομικό τομέα,
στην ενέργεια, στον τουρισμό, στην ναυτιλία.
Συμφωνούμε στην αντιμετώπιση της τρομοκρα-
τίας με την λήψη μέτρων για την διακοπή εφο-
διασμού των εξτρεμιστικών οργανώσεων σε
χρήμα και μέσα».

Ακολούθησε νέα συνάντηση Σίσι-Τσίπρα ξανά

τον Αύγουστο στην
Αίγυπτο, στη διάρ-
κεια των εορτασμών
για τη νέα διώρυγα

του Σουέζ, όπου στο επίκεντρο βρέθηκε η δρα-
στηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων στην
περιοχή του Σουέζ, με ωφελημένους εφοπλιστι-
κούς και επιχειρηματικούς κύκλους. «Ευοίωνες
εμφανίζονται οι προοπτικές ανάπτυξης ελληνι-
κών  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε το-
μείς της ναυτιλίας, και όχι μόνο στην νέα επιχει-
ρηματική ζώνη που δημιουργήθηκε με αφορμή
το νέο παράλληλο κανάλι διέλευσης πλοίων στη
διώρυγα του Σουέζ» έγραφαν σχετικές εφημε-
ρίδες.

Τσίπρας με πολιτική Σαμαρά


