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“Ι
κανοποιημένοι” δηλώνουν οι
τέσσερις “συστημικοί” τραπε-
ζίτες από το νομοσχέδιο για

την ανακεφαλαιοποίηση που ενέκρι-
νε, με “διευρυμένη πλειοψηφία” την
περασμένη εβδομάδα η Βουλή. Και
πως να μην είναι: απαίτησαν τα πάν-
τα και πήραν τα πάντα. Ως συνήθως
- business as usual. 

Το δημόσιο θα ενισχύσει, για τέ-
ταρτη φορά μέσα στην τελευταία
εξαετία, με ένα ακόμα ιλιγγιώδες
ποσό το τραπεζικό σύστημα. 

Οι τράπεζες βούλιαξαν, 
οι τραπεζίτες ζουν 
και βασιλεύουν

Τα αλλεπάλληλα πακέτα διάσωσης
έχουν μετατρέψει σε “μικρούς” τους
παλιούς βασικούς μετόχους των
τραπεζών. Ο Λάτσης, το παλιό αφεν-
τικό της Eurobank, για παράδειγμα,
έχει σήμερα μόλις το 1,5% των μετο-
χών της Εθνικής (στην οποία μεταπή-
δησε με το κόλπο της “αποτυχημέ-
νης” συγχώνευσης το 2012). 

Παρόλα αυτά ο έλεγχος των τρα-
πεζών παραμένει μέχρι σήμερα στα
χέρια τους. Με την αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου του 2013 ο βασικός
μέτοχος και των τεσσάρων συστημι-
κών τραπεζών έγινε το Ταμείο Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ). Σήμερα το 70% σχεδόν των
μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς
ανήκει στο ΤΧΣ, πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, όμως, εξακο-
λουθεί να είναι ο Μιχάλης Σάλλας. Ο
Γιάννης Κωστόπουλος έχει αποσυρ-
θεί μεν, ύστερα από 40 χρόνια, από
τη διοίκηση της Alpha Bank. Αλλά τη
θέση του έχει καταλάβει ο Βασίλης
Ράπανος. Το βιογραφικό του και μό-
νο είναι ενδεικτικό: διοικητής της
Κτηματικής τη δεκαετία του 1990,
πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής (2009-
2012), πρόεδρος του ΔΣ της Alpha
Bank σήμερα.

Αν η νέα ανακεφαλαιοποίηση γινό-
ταν με τον “κανονικό” τρόπο, με την
έκδοση νέων "κοινών" μετοχών, οι
παλιοί τραπεζίτες θα έπεφταν στην
κατηγορία του μικρομετόχου. Σήμε-
ρα η χρηματιστηριακή αξία της τρά-
πεζας Πειραιώς, για παράδειγμα,
δεν ξεπερνάει τα 700 εκατομμύρια
Ευρώ. Για να γίνει βιώσιμη, σύμφωνα
με το “βασικό σενάριο” του τελευταί-
ου stress test, θα χρειαστεί τουλάχι-
στον 2,9 δις. Με το “δυσμενές” σενά-
ριο 4,9 δις. Για κάθε υπάρχουσα με-
τοχή η τράπεζα θα έπρεπε να εκδώ-
σει άλλες 7 με το δυσμενές σενάριο.
Η ανακεφαλαιοποίηση, όμως, δεν θα
γίνει με τον κανονικό τρόπο: από τα
χρήματα που θα πάρουν οι τράπεζες
μόνο το 25% θα μετατραπεί σε νέες
μετοχές. Το υπόλοιπο 75% θα μετα-
τραπεί σε “ειδικά ομόλογα” τα οποία
θα μπορούν, κάτω από προϋποθέ-
σεις, να μετατραπούν σε μετοχές κά-
ποτε στο μέλλον. 

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια κατ'
ανάγκη ότι οι παλιοί τραπεζίτες θα

μείνουν στις θέσεις τους. Αυτός που
θα έχει τον αποφασιστικό λόγο για
την επιλογή των νέων διοικητών δεν
θα είναι το ελληνικό δημόσιο (παρό-
λο που αυτό βαρύνεται με το χρέος
της διάσωσης) αλλά η Τρόικα.

Επιδοτήσεις

Από το 2009 μέχρι σήμερα το δη-
μόσιο έχει “ρίξει” πάνω από 45 δισε-
κατομμύρια στη “μάχη” για τη διά-
σωση του τραπεζικού συστήματος.
Και αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνει
ούτε τις “εγγυήσεις” που έχει δώσει
το ελληνικό κράτος, ούτε τις ειδικές
φοροαπαλλαγές -τα 12 περίπου δις
από τη διαβόητη ρύθμιση για τον
“αναβαλλόμενο φόρο”. 

Από τα δεκάδες αυτά δισεκατομ-
μύρια δεν έχει μείνει τίποτα: σήμερα
η χρηματιστηριακή αξία και των τεσ-
σάρων “συστημικών” τραπεζών (Πει-
ραιώς, Εθνική, Alpha και Eurobank)
αθροισμένων μαζί δεν ξεπερνάει τα 5
δισεκατομμύρια. Και την ίδια ακρι-
βώς κατάληξη θα έχει και το νέο πα-
κέτο διάσωσης.

Οι τραπεζίτες και τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης (που ελέγχουν συ-
χνά χωρίς να τηρούν καν τα προσχή-
ματα) προσπαθούν να ρίξουν τις ευ-
θύνες για τις σημερινές τους “δυ-
σκολίες” στο κράτος: Φταίνε οι
“έλεγχοι κίνησης κεφαλαίων”, τα ca-
pital controls, που επέβαλλε το πε-
ρασμένο καλοκαίρι ο Βαρουφάκης,
λένε. Πρόκειται για ανέκδοτα. Το δη-
μόσιο έχει συμφωνήσει ουσιαστικά
να αποζημιώσει, υπόγεια, τους τρα-
πεζίτες όχι μόνο για τα κεφάλαια
που έχουν χάσει αλλά και για τα κε-
φάλαια που ενδέχεται να χάσουν

από μελλοντικές αναδιαρθρώσεις
του χρέους. Το κόλπο είναι η ρύθμι-
ση για τον “αναβαλλόμενο φόρο”. 

Μη σας μπερδεύουν οι λέξεις: η
ρύθμιση δεν έχει καμιά σχέση με
“αναβολή”. Η σωστή λέξη είναι
“απαλλαγή”:  για τα επόμενα τριάντα
χρόνια και μέχρις ότου καλύψουν
ένα σημαντικό μέρος από τη χασού-
ρα τους, οι τράπεζες απαλλάσσονται
από την καταβολή ενός μεγάλου μέ-
ρους των φόρων τους. Τα ποσά που
θα εξοικονομήσουν από αυτή την
φοροαπαλλαγή οι τράπεζες τα έχουν
ήδη περάσει σαν “καλά”, “ασφαλή”
κεφάλαια στα βιβλία τους. Χωρίς αυ-
τό το “δωράκι” καμιά από τις ελληνι-
κές τράπεζες δεν θα κάλυπτε τις
ελάχιστες ευρωπαϊκές απαιτήσεις: 

“Σύμφωνα με την ΕΚΤ”, γράφει η
εφημερίδα Το Βήμα, “ο μέσος CET1
(δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας)
των τεσσάρων συστημικών τραπε-
ζών ήταν περίπου 12,1% τον Ιούνιο
του 2015. Ωστόσο, από τα κεφάλαια
αυτά των τραπεζών (25,8 δισ.) πάνω
από τα μισά σχετίζονται με τον ανα-
βαλλόμενο φόρο...”.

Κρίση

Η μαζική εκροή των καταθέσεων
από τις ελληνικές τράπεζες δεν άρχι-
σε ούτε τον περασμένο Ιούνη με το
δημοψήφισμα, ούτε τον περασμένο
Γενάρη με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις
εκλογές: τον Δεκέμβρη του 2009 το
σύνολο των καταθέσεων στις ελληνι-
κές τράπεζες ξεπερνούσε τα 235 δι-
σεκατομμύρια. Στις 20 Γενάρη του
2015 είχαν πέσει στα 148 δις. 

Ύστερα, είναι αλήθεια, ο ρυθμός
επιταχύνθηκε καθώς η "καλή κοινω-

νία" άρχισε να στέλνει τις "οικονο-
μίες" της στις τράπεζες της Ελβε-
τίας -τον Μάη είχαν πέσει στα 130
δις, τον Ιούλη στα 120. Συνολικά μέ-
σα στα χρόνια της κρίσης το ελληνι-
κό τραπεζικό σύστημα έχει χάσει κα-
ταθέσεις περίπου 115 δις. 

Μάταια προσπαθούν οι τραπεζίτες
και τα φερέφωνα τους να μας πεί-
σουν ότι για τα προβλήματα των
τραπεζών φταίει το δημόσιο. Η κρίση
του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-
τος είναι πρώτα και κύρια προϊόν της
ύφεσης που έχει χτυπήσει εδώ και 7
χρόνια την παγκόσμια οικονομία.
Όπως συμβαίνει με όλες της "μεγά-
λες υφέσεις" στον καπιταλισμό, το
βασικό χαρακτηριστικό της σημερι-
νής κρίσης είναι η χαμηλή κερδοφο-
ρία των επενδύσεων. 

Αυτό έχει, όπως πάντα, δυο δρα-
ματικές συνέπειες: πρώτον οι επεν-
δύσεις σταματάνε, η παραγωγή πέ-
φτει και εκατοντάδες χιλιάδες εργά-
τες πετάγονται στην ανεργία. Δεύτε-

ρον οι υπάρχουσες επενδύσεις απα-
ξιώνονται: τα μηχανήματα μετατρέ-
πονται σε παλιοσίδερα, τα κτίρια μέ-
νουν άδεια, η αξία της γης κατακρη-
μνίζεται. Τα δάνεια με τα οποία είχαν
χρηματοδοτηθεί αυτές οι επενδύσεις
γίνονται "κόκκινα": όχι μόνο παύουν
να εξυπηρετούνται αλλά χάνουν και
τις "εγγυήσεις" (την αξία των μηχα-
νών, των κτιρίων, της γης κλπ) πάνω
στις οποίες είχαν στηριχτεί. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδας το 40%
των δανείων έχει σταματήσει να εξυ-
πηρετείται. Το ένα τρίτο από αυτά εί-
ναι επιχειρηματικά δάνεια. Συνολικά
τα κόκκινα δάνεια -στεγαστικά, επι-
χειρηματικά και καταναλωτικά- ξε-
περνούν σήμερα τα 100 δις. Με άλλα
λόγια από τα 120 δις που είναι σήμε-
ρα κατατεθειμένα στο ελληνικό τρα-
πεζικό σύστημα το 83% έχει χαθεί. 

Απελευθέρωση
κατασχέσεων

Τα 15 δις της νέας ανακεφαλαι-
οποίησης δεν πρόκειται να σώσουν
το τραπεζικό σύστημα. Απλά θα του
εξασφαλίσουν μια ακόμα παράταση
χρόνου. Οι τραπεζίτες έχουν αποθέ-
σει τώρα όλες τους τις ελπίδες στην
πλήρη απελευθέρωση των πλειστη-
ριασμών και την επιτάχυνση (μέσω
του νέου κώδικα πολιτικής δικονο-
μίας που ψήφισε το καλοκαίρι η
πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα) των κα-
τασχέσεων και των εξώσεων. 

Η απελευθέρωση αυτή θα ρίξει
ακόμα πιο κάτω τις πραγματικές τι-
μές των ακινήτων, θα κάνει τα ποσά
που θα μπορούσαν να ανακτήσουν οι
τράπεζες ακόμα πιο μικρά και θα δη-
μιουργήσει μια νέα γενιά κόκκινων
δανείων (κανένας δεν πρόκειται να
συνεχίσει να πληρώνει το στεγαστικό
του δάνειο όταν το υπόλοιπο του δα-
νείου είναι μεγαλύτερο από την αξία
του ακινήτου). Η απελευθέρωση,
όμως, θα τους δώσει τη δυνατότητα
να πουλήσουν αυτά τα "κόκκινα δά-
νεια" στα διαβόητα "ταμεία γύπες"
(που θα αναλάβουν αυτά στη συνέ-
χεια τις κατασχέσεις, τις εξώσεις
κλπ) -σε τιμή ευκαιρίας εννοείται. 

Όταν πνίγεσαι, πιάνεσαι από οτι-
δήποτε επιπλέει δίπλα σου, ακόμα
και από κροκόδειλο. Και οι τραπεζί-
τες πνίγονται. Μόνο που αντί να πέ-
σουν οι ίδιοι στα σαγόνια των κροκο-
δείλων, ετοιμάζονται να ρίξουν εμάς.

Σωτήρης Κοντογιάννης

“Ανακεφαλαιοποίηση”
- άλλο ένα δώρο 
για τους τραπεζίτες

Διαβάστε επίσης 
το νέο τευχος 
του περιοδικού 

“Σοσιαλισμός 
απο τα κάτω”
Περισσότερα στη σελ. 18

Συνάντηση Τσίπρα και
Δραγασάκη με την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών
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Στα 15.845 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικο-
νομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης
με τα 7.465 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδο-
μάδα που πέρασε. Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που συγκέντρωσαν 21
ευρώ στη λαϊκή στα Εξάρχεια και άλλα 10 σε ερ-
γατικούς χώρους, 15 στο νοσοκομείο Βόλου, 11
ευρώ στην Πάτρα, 10 στο Κρατικό Νίκαιας, από
8 στο δήμο Κορυδαλλού και στο ΚΑΤ, 7 ευρώ
στο δήμο Κερατσινίου. 

Ευχαριστούμε επίσης, τους Γιώτα Γ., Προκό-
πη Π., Μιχάλη Κ., Αγγελική Λ., Φωτεινή Π., Πένη
Α. και Χρύσα Δ. που γράφτηκαν συνδρομητές
στην Εργατική Αλληλεγγύη και στο περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: από 50 ευρώ Γιώρ-
γος Λ., Δημήτρης Λ., Στέφανος Μ., Γιώργος Τ.,
Έβελιν Β. 40 ευρώ, Νίκος Τ. 30, από 20 ευρώ
Δημήτρης Κ. και Παναγιώτης Π., Αινείας Μ. 15
ευρώ, από 10 ευρώ Πάνος Λ., Διοτίμα Χ., Ηλίας
Κ., Δημήτρης Κ., Δάνος Π., Νεκτάριος Χ., Χρή-
στος Κ., Ράνια Κ. και Μάνος Τ., από 5 ευρώ Ρού-
λα Σ., Δημήτρης Τ. και Χρήστος Τ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Θα μιλήσω ως συνήγορος πολιτικής αγωγής των
Αιγύπτιων ψαράδων, του Σαχζάτ Λουκμάν και

των άλλων θυμάτων της εγκληματικής βίας της ναζι-
στικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη είναι η εφημερίδα πού
από την πρώτη στιγμή είδε τον φασιστικό κίνδυνο
και στρατεύτηκε στην ανάγκη οικοδόμησης του πιο
πλατειού αντιφασιστικού κινήματος για την αντιμε-
τώπισή του. Ηταν η φωνή της καμπάνιας για την κα-
ταδίκη των δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν. Είναι
στο κέντρο της δράσης για την καταδίκη των δολο-
φόνων του Παύλου Φύσσα και της ναζιστικής οργά-
νωσης ΧΑ. 

Η μαχητική της αρθρογραφία και η πολιτικά καθα-
ρή πολιτική θέση
της, βοήθησε
τους αγωνιστές
του αντιφασιστι-
κού κινήματος να
ξεκαθαρίσουν ,
ότι η αντιμετώπι-
ση των Ναζί θα
γίνει με κάθε μέ-
σο που κινητοποι-
εί, ενεργοποιεί
και συντονίζει τη
μεγάλη πλειοψη-
φία της εργατι-
κής τάξης και της
νεολαίας. Παντού
και στο δρόμο
και στα δικαστή-
ρια και στα δημο-
τικά συμβούλια και στα συνδικάτα. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη και η δράση του αντιφα-
σιστικού κινήματος είναι  οι πυλώνες πού στηρίζεται
και παίρνει δύναμη η Πολιτική Αγωγή για να φτάσει
η δίκη της ΧΑ μέχρι το τέλος, μέχρι την οριστική κα-
ταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης.

Tάκης Ζώτος, δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή του
αντιφασιστικού κινήματος στη δίκη της Χ.Α.

Ε
νώ στα νησιά του Αιγαίου ο ρυθμός
που χάνονται ζωές προσφύγων έχει
ανέβει κατακόρυφα, τα διευθυντή-

ρια της ΕΕ, οι υπουργοί του Τσίπρα και η
αξιωματική αντιπολίτευση της ΝΔ προσπα-
θούν συστηματικά να μπλοκάρουν τους
πρόσφυγες αλλά και να αποπροσανατολί-
σουν το κύμα αλληλεγγύης που τους αγ-
καλιάζει.

Στην κορυφή αυτής της αντίδρασης εί-
ναι αναμφισβήτητα η ΕΕ που επιμένει ότι η
«λύση» είναι η θωράκιση των συνόρων και
το μάντρωμα όσων καταφέρνουν να τα πε-
ράσουν. Αλλά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ που δηλώνει αντιρατσιστικά ευαίσθητη,
συμμετέχει ενεργά σε αυτή την επιχείρη-
ση. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας χαιρέτισε τις
αποφάσεις της «μίνι-Συνόδου» της ΕΕ και
πρωτοστατεί στη συνεργασία ΕΕ-Ερντο-
γάν για να αναλάβει η Τουρκία το μπλόκο
των προσφύγων. 

Ταυτόχρονα, όχι ένας, αλλά τρεις
υπουργοί βγήκαν να πουν με γελοίες δι-
καιολογίες ότι ο φράχτης στον Έβρο δεν
γίνεται να πέσει. «Υπάρχουν τεχνικοί λό-
γοι» λέει ο Μουζάλας, «ούτε εμποδίζει, ού-
τε στέλνει ο φράχτης τους πρόσφυγες
στα νησιά» λέει ο Τόσκας. Ουσιαστικά λέ-
νε ότι δουλειά των υπουργών της «δεύτε-
ρη φορά» αριστεράς είναι να κρατάνε τα
σύνορα κλειστά και μόνο χάρη στους ψα-
ράδες του Αιγαίου και τους αλληλέγγυους
μπορούν να σώζονται οι πρόσφυγες από
τα κύματα.

Την ίδια στιγμή, καθόλου τυχαία, είκοσι
βουλευτές της ΝΔ κάνουν επερώτηση που
καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «μετατρέ-
πει τη χώρα σε αποθήκη ψυχών». Θεω-
ρούν ότι οι υπουργοί δεν κρατάνε τα σύνο-
ρα τόσο κλειστά όσο θα ήθελε η δεξιά και
κινδυνολογούν ανοιχτά για τον αριθμό των
προσφύγων που μπορεί να μείνει στην Ελ-
λάδα. Η μαύρη ρατσιστική αντίδραση «φο-
βάται» ότι θα γίνουμε αποθήκη ψυχών την
ώρα που το Αιγαίο γίνεται υγρός τάφος
ψυχών.

Χρειάζεται να δώσουμε ξεκάθαρη απάν-
τηση σε όλα αυτά. Το αίτημα για να πέσει
ο φράχτης είναι αίτημα για να ανοίξουν τα
σύνορα και να σωθούν ζωές. Για να περνά-
νε οι πρόσφυγες κανονικά με το φως της
μέρας από τη γέφυρα στους Κήπους του
Έβρου, για να έρχονται σκάφη κανονικά

στα λιμάνια αντί να τσακίζονται στα βράχια
και στους ύφαλους στα ανοιχτά των νη-
σιών.

Η «παράνομη είσοδος» στη χώρα έγινε
ποινικό αδίκημα με νόμο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη πριν από σχεδόν 25 χρόνια.
Στην πράξη αυτός ο νόμος έχει αδρανή-
σει, γιατί κανένας εισαγγελέας και κανένα
δικαστήριο δεν προλαβαίνει να δικάσει και
να καταδικάσει τους χιλιάδες πρόσφυγες
που έρχονται με κάθε τρόπο. Ταυτόχρονα,
όμως, οι υπουργοί καταδικάζουν πολλούς
από αυτούς σε θάνατο επιμένοντας να τη-
ρούν τα προσχήματα ότι ο ερχομός τους
γίνεται με πλάγιο τρόπο, με τη βοήθεια
από διασώστες και ψαράδες ενώ το λιμενι-
κό συνεχίζει να περιπολεί στα θαλάσσια
σύνορα και ο στρατός να κρατάει τον φρά-
χτη στον Έβρο.

Να πέσει ο φράχτης

Είναι προσβολή για τους κατοίκους του
Έβρου να βγαίνουν κρατικοί παρατρεχά-
μενοι και να λένε ότι ο κόσμος εκεί θέλει
τον φράχτη. Πριν από τον φράχτη υπήρ-
χαν τα ναρκοπέδια και έγιναν αγώνες για
να καταργηθούν. Οι εκπαιδευτικοί και οι

εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της περιοχής
έχουν σώσει ζωές ανθρώπων που ακρωτη-
ριάστηκαν προσπαθώντας να περάσουν.

Οι αντιρατσιστικές ευαισθησίες της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας που έχει
γονείς και παππούδες πρόσφυγες είναι
ένα δυνατό όπλο ενάντια στην αντιδραστι-
κή αντεπίθεση που ξεδιπλώνουν οι από
πάνω. Αυτό το όπλο μπορούμε και πρέπει
να το κάνουμε πιο δυνατό οργανώνοντας
την καμπάνια για να πέσει ο φράχτης. 

Κάθε σωματείο, κάθε σύλλογος, κάθε
συλλογικότητα στους χώρους δουλειάς
και στις εργατογειτονιές πρέπει να πάρει
μέρος στην Πανεργατική απεργία την ερ-
χόμενη Πέμπτη 12 Νοέμβρη έχοντας πάρει
απόφαση ότι δίπλα στα αιτήματα για να
σώσουμε τις δουλειές, τους μισθούς και
τις συντάξεις από το λεπίδι των μνημόνιων
προσθέτουμε το αίτημα για να σώσουμε
ζωές προσφύγων ανοίγοντας τα σύνορα.
Το ίδιο πρέπει να γίνει και στις πορείες
στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Και όλοι
μαζί να φτάσουμε στα συλλαλητήρια στην
Αλεξανδρούπολη και στον φράχτη στις 23-
24 Γενάρη σαν κύμα αποφασισμένο να βά-
λει τέλος στη ρατσιστική ΕΕ-φρούριο.

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr
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Μαζική
απάντηση
στη
ρατσιστική
αντίδραση

Και στις άλλες πόλεις
Χανιά Σάββατο 5 Δεκέμβρη, 12μ-8μμ, Εργατικό Κέντρο Χανίων

Ηράκλειο Κυριακή 6 Δεκέμβρη, 12μ-8μμ, Αιθ. Παλιά Περιφέρεια (Λιμάνι) 

Θεσσαλονίκη Σάββατο 12 Δεκέμβρη, 12μ-8μμ, ΕΔΟΘ (Προξένου Κορομηλά 51)

Ξάνθη Κυριακή 13 Δεκέμβρη, 1μμ-8μμ, Εργατικό Κέντρο Ξάνθης



Νο 1197, 4 Νοεμβρίου 2015 Νεολαίασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Γ
ια τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα όλες οι σχολές του Ρεθύμνου παραμέ-
νουν υπό κατάληψη μετά από νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
όλων των σχολών την Δευτέρα 2 Νοέμβρη. Οι φοιτητές του Ρεθύμνου

δείχνουν το δρόμο της πάλης ενάντια στις μνημονιακές περικοπές στην Παι-
δεία και την διάλυση των δικαιωμάτων τους σε σίτιση, στέγαση, μεταφορές. 

Η Μαριλού Νταούλη μας περιέγραψε πως πάρθηκε η απόφαση: «Η Γενική Συ-
νέλευση τη Δευτέρα (2/11) ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες, ήταν
πολύ πιο έντονη πολιτικά. Συμμετείχαν 800 άτομα, παρόλα αυτά η ΔΑΠ έβαζε
ζήτημα ότι δεν είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος για να γίνει η συνέλευση έτσι ώστε
να την σπάσει. Μαζί με την ΠΑΣΠ τραμπούκιζαν κόσμο, έβριζαν χυδαία και σεξι-
στικά, αλλά καταφέραμε να περιφρουρήσουμε την διαδικασία. Την διαφορά την
έκαναν οι ανένταχτοι φοιτητές που έπαιρναν το λόγο για να μιλήσουν υπέρ της
κατάληψης. Μια κοπέλα έλεγε «φοβάμαι να μιλήσω» εξαιτίας των τραμπουκι-
σμών, αλλά τελικά ανέβηκε και τοποθετήθηκε. Υπερψηφίστηκε το πλαίσιο του
Συντονιστικού της Κατάληψης από 395 φοιτητές, η «Συμμαχία υπέρ του ανοι-
χτού Πανεπιστημίου», δηλαδή η συνεργασία της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ, πήρε 331
και το ΜΑΣ 90. Αποφασίσαμε ότι θα συνεχίσουμε με κατάληψη μέχρι την άλλη
Τετάρτη στις 11/11 όταν και θα γίνει νέα συνέλευση, ότι θα συμμετέχουμε στη
Γενική Απεργία και ότι μια μεγάλη αντιπροσωπεία θα ανέβει στην Αθήνα για να
συμμετέχει στα συλλαλητήρια που θα γίνουν στις 4 και στις 5 Νοέμβρη. Επίσης,
τοπικά θα γίνει κινητοποίηση τη Δευτέρα στην Περιφέρεια στις 11πμ».

Παρέμβαση ΚΕΕΡΦΑ

Στη συνέλευση έγινε παρέμβαση και της ΚΕΕΡΦΑ. «Μία από τις πιο δυνατές
στιγμές της συνέλευσης ήταν όταν μίλησε συντρόφισσα από την ΚΕΕΡΦΑ για
την καμπάνια για τον φράχτη στον Έβρο. Κατεβάσαμε ψήφισμα και ψηφίστηκε
από τη συνέλευση. Αυτό έφερε σε δύσκολη θέση τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ που
δεν είχαν να πουν κάτι ουσιαστικό για το θέμα. Γενικά, η πολιτικοποίηση έχει
ανέβει. Το συντονιστικό που έγινε μετά το τέλος της συνέλευσης ήταν από τα
πιο μαζικά που έχουν γίνει. Στο συντονιστικό άνοιξε τις προηγούμενες μέρες
και η κουβέντα για τη διαγραφή του χρέους. Είχε αντιπαραθέσεις, αλλά κερδί-
σαμε ότι και αυτό θα είναι στο πλαίσιο μας. Συνεχίζουμε γιατί τα αιτήματά μας
δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουμε κερδίσει μόνο τις 150 κάρτες σίτισης, όμως και
αυτές θέλουμε να τις διασφαλίσουμε».

Το συντονιστικό κατάληψης εξέδωσε κάλεσμα προς τους υπόλοιπους φοιτη-
τικούς - σπουδαστικούς συλλόγους “να πάρουν αποφάσεις για καταλήψεις 12-
17 Νοέμβρη. Να βρεθούν στο πλάι των εργαζόμενων στις απεργιακές διαδη-
λώσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο μπλοκ που έχουν
δημιουργήσει: katalipsirethimnou.blogspot.gr. 

Την Τρίτη 3 Νοέμβρη είχαν προγραμματιστεί μια σειρά από Γενικές Συνελεύ-
σεις στις σχολές της Αθήνας. Την Τετάρτη 4 Νοέμβρη θα γίνει συγκέντρωση στο
Υπουργείο Παιδείας στη Νερατζιώτισσα στις 12 το μεσημέρι, ενώ την Πέμπτη 5
Νοέμβρη θα γίνει διαδήλωση από τα Προπύλαια στις 12 το μεσημέρι.

Νεκ. Δ.

Έ
νας μαθητικός ξεσηκωμός
ήταν το συλλαλητήριο
που πραγματοποιήθηκε

την Δευτέρα 2 Νοέμβρη στο κέν-
τρο της Αθήνας. Πάνω από πέντε
χιλιάδες μαθητές από δεκάδες
σχολεία -γυμνάσια και λύκεια- της
Αθήνας και του Πειραιά βγήκαν
στο δρόμο ενάντια στις μνημονια-
κές επιθέσεις στην παιδεία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από
νωρίς το πρωί στα Προπύλαια με
ανακοινώσεις και συναυλία από
μουσικά σχολεία. Ενώ μετά τις 12
το μεσημέρι ξεκίνησε η πορεία
προς τη Βουλή. Τα πανό φανέρω-
ναν ότι οι μαθητές είχαν έρθει ορ-
γανωμένα από κάθε σημείο της
Αττικής -πχ τη Φιλαδέλφεια, το Πε-
ριστέρι, τα Λιόσια, το Καματερό,
τη Νίκαια, τα Πετράλωνα, τον Πει-
ραιά, την Ηλιούπολη, το Περιστέ-
ρι, την Παλλήνη,
το Γέρακα. Χιλιά-
δες ακόμα μαθη-
τές συμμετείχαν
αυθόρμητα.

Τα συνθήματα
απλώνονταν από
τα αιτήματα για
δημόσια και δω-
ρεάν παιδεία,
αύξηση της χρη-
ματοδότησης και
προσλήψεις κα-
θηγητών μέχρι
αντιρατσιστικά
ενάντια στο φρά-
χτη του Έβρου
και αντιφασιστι-
κά ενάντια στη
Χρυσή Αυγή. Η
μαθητική οργή
ήταν διάχυτη. “Ξεσηκωμός παν-
τού” έγραφε πανό Λυκείου από τα
Πετράλωνα, “Δολοφόνοι της γνώ-
σης” πανό του Μουσικού Λυκείου
Παλλήνης. Ιδιαίτερη παρουσία εί-
χαν τα μουσικά και καλλιτεχνικά
σχολεία με μαθητές με βαμμένα
πρόσωπα και αυτοσχέδια πλακάτ.

Με δικό τους πανό συμμετείχαν
οι μαθητές “Anticapitalista” που με
τα συνθήματά τους καλούσαν σε
κλιμάκωση του αγώνα με πρώτο
σταθμό την πανεργατική στις 12
Νοέμβρη -“Μαθητές μαζί με τους
εργάτες, τσακίζουμε μνημόνια, νε-
οναζί και φράχτες”, ήταν ένα από
αυτά. Συμμετείχε επίσης η μαθητι-
κή πρωτοβουλία “Ανυπότακτος
Μαθητής”. Σε πολλά σχολεία, η
διαδήλωση είχε συνδυαστεί με κα-
ταλήψεις.

Η Ελένη Σιδέρη, μαθήτρια της
δευτέρας λυκείου στο 2ο Αλίμου,
μας είπε: “Απαιτούμε μία καλύτε-
ρη παιδεία, τη δωρεάν παιδεία
που δικαιούμαστε όλοι οι μαθητές.
Θέλουμε καθηγητές να καλύπτουν

όλα τα ωράρια, θέλουμε βιβλία,
θέλουμε ένα σχολείο που να μπο-
ρούμε να μαθαίνουμε. Έχουμε ελ-
λείψεις καθηγητών. Έχουμε πολύ
μεγάλο πρόβλημα με την υλικοτε-
χνική υποδομή του σχολείου μας,
συνεχώς πέφτουν μπασκέτες, κάγ-
κελα, λάμπες. Έχουμε εκβιασμούς
για το αν θα αντιδράσουμε, όταν
επιχειρήσαμε κατάληψη μας απεί-
λησαν με αποβολές, ότι θα καταρ-
γήσουν τις πολυήμερές μας εκ-
δρομές. Η δημοκρατία που πρέπει
να διδασκόμαστε, δεν υπάρχει στο
σχολείο.

Καταλήψεις

Όλοι όσοι είναι σήμερα εδώ στη
διαδήλωση πρέπει να οργανωθούν
και να είναι καθημερινά στον αγώ-
να, όχι περιστασιακά γιατί χάνεται.
Οι περισσότεροι σήμερα οργανώ-

θηκαν μέσω φέισμπουκ και άλλα
δίκτυα, το ίντερνετ μπορούμε να
το εκμεταλλευτούμε για την οργά-
νωση των μαθητών. Το σημερινό
συνδυάστηκε με καταλήψεις. Γενι-
κά δεν είναι τυχαίο ότι κατέβηκε
τόσος κόσμος σήμερα, είναι μια
ένδειξη αντίδρασης προς ένα εκ-
παιδευτικό σύστημα, που μας με-
ταδίδει το αίσθημα του εγώ και όχι
του εμείς”.

“Διαδηλώνουμε σήμερα για να
αποκτήσουμε καθηγητές ξανά, βι-
βλία, θέρμανση, να ανοίξουν τα
κλειστά σχολεία, να σταματήσουν
οι συγχωνεύσεις τμημάτων, να
υπάρχουν είκοσι παιδιά σε κάθε
τμήμα”, μας είπε η Δανάη Κατρι-
μουστάκη από το 1ο ΓΕΛ Άνω Λιο-
σίων. “Παλεύουμε επίσης για να
πέσει ο φράχτης στον Έβρο και να
μπορούν να μπουν οι πρόσφυγες
στη χώρα, ζητάμε άσυλο για
όλους. Κάναμε κατάληψη σήμερα
για όλα αυτά. Χρειάζεται να συνε-
χίσουμε με πανελλαδικές καταλή-
ψεις, με κατάληψη στην πανεργα-

τική απεργία στις 12 Νοέμβρη και
να κατέβουμε μαζί με τους καθη-
γητές μας στη διαδήλωση γιατί
μόνο αν είμαστε μαζί με τους κα-
θηγητές μας ενωμένοι θα καταφέ-
ρουμε το στόχο μας”.

Μαζί με τους μαθητές διαδήλω-
σαν εκατοντάδες καθηγητές ύστε-
ρα από την απόφαση της ΟΛΜΕ
να στηρίξει το μαθητικό συλλαλη-
τήριο με στάση εργασίας, αλλά
και γονείς ύστερα από κάλεσμα
της Ομοσπονδίας Γονέων, η οποία
συμμετείχε και με πανό.

“Σήμερα είμαστε όλοι στους
δρόμους γιατί είμαστε αγανακτι-
σμένοι”, μας είπε η Κωνσταντίνα,
μαθήτρια από το 56ο ΓΕΛ Αμπελο-
κήπων. “Ζητάμε δικαιώματα στο
σχολείο, στη μεταχείρισή μας. Το
κράτος δεν κάνει πράγματα για
την παιδεία και πρέπει εμείς να κι-

νητοποιηθούμε από μόνοι μας για-
τί αμελούν πολλά. Στο σχολείο
μου έχουμε ακόμα έλλειψη καθη-
γητών, δεν είναι ολοκληρωμένα τα
ωράρια. Το σχολείο είναι πάρα πο-
λύ μικρό. Έχουμε κάνει αίτηση
εδώ και δύο χρόνια να μας βάλουν
ένα κυλικείο γιατί βγαίνουμε έξω
και περνάμε τη λεωφόρο με κίνδυ-
νο της σωματικής μας υγείας, αλ-
λά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε με δια-
δηλώσεις και διάφορες κινητοποι-
ήσεις, γενικά να βρούμε τρόπους
και να δηλώσουμε το παράπονό
μας. Και να δώσουμε στον κόσμο
και σε όσους κυβερνούν να κατα-
λάβουν ότι έχουμε προβλήματα
και πρέπει να μας σκεφτούν”.

Μαζικά συλλαλητήρια πραγμα-
τοποιήθηκαν την ίδια μέρα και σε
άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας,
όπως τη Θεσσαλονίκη, την Καλα-
μάτα, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο
Κρήτης.

Λ.Β.

Στους δρόμους οι μαθητές

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ σε σχολές

Τα φοιτητικά μπλοκ έξω από την εταιρία
“Γευσήνους” που έχει αναλάβει την σίτιση

Προετοιμασία πανό της 
ΚΕΕΡΦΑ στο ΤΕΙ Αθήνας

Μαθητές στο δρόμο στις 2/11

• Το δρόμο του Ρεθύμνου ακολουθούν και οι σπουδαστές της ΣΓΤΚΣ στο
ΤΕΙ Αθήνας αφού την Τρίτη 3/11 το απόγευμα πήραν απόφαση για τετραήμερη
κατάληψη και συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 4 και 5 Νοέμβρη, ενώ νέα Γε-
νική Συνέλευση θα γίνει την Τρίτη 10/11. Επίσης, η συνέλευση πήρε απόφαση
για συμμετοχή στην καμπάνια ενάντια στο φράχτη στον Έβρο. 
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Την ώρα που τυπωνόταν η ΕΑ ξε-
κινούσε η στάση εργασίας των σω-
ματείων των εργαζόμενων σε Με-
τρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Για άλλη μια
φορά οι συγκοινωνίες της Αθήνας
μπαίνουν στο στόχαστρο των μνημο-
νιακών περικοπών. Προβλέπεται νέ-
ος γύρος συγχωνεύσεων, ιδιωτικο-
ποιήσεων και μείωσης προσωπικού.
Είναι το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο
που περιλαμβάνει τέτοια μέτρα για
τις αστικές συγκοινωνίες με τα προ-
βλήματα από την έλλειψη προσωπι-
κού να συσσωρεύονται και να υπο-
βαθμίζουν τις συγκοινωνίες. 

Ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμε-
νος στο Μετρό τόνισε «Αυτή η στά-
ση εργασίας είναι μόνο η αρχή, για
να μπλοκάρουμε την εφαρμογή των
μέτρων θα χρειαστεί η κλιμάκωση
της αντίστασης και η οργάνωση της
ανυπακοής, να πετάξουμε έξω τους
εργολάβους και να εμποδίσουμε την
αύξηση των εισιτηρίων. Προσανατο-
λιζόμαστε στη δημιουργία απεργια-
κής επιτροπής για την περιφρούρη-
ση της απεργίας στις 12/11 με κινη-
ματικό τρόπο». 

Απεργία για την υπεράσπιση της
Κυριακάτικης Αργίας στον κλάδο
του εμπορίου πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 1/11 με απεργιακή συγ-
κέντρωση στην Ερμού. Την απεργία
είχε κηρύξει η ΟΙΥΕ (Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας) ενώ
απεργία είχε καλέσει και το σωμα-
τείο των εργαζόμενων της Wind.

Από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το με-
σημέρι οργανώθηκαν απεργιακές
περιφρουρήσεις αναγκάζοντας πολ-
λά από τα μεγάλα εμπορικά κατα-
στήματα να μείνουν κλειστά. Στη συ-
νέχεια πραγματοποιήθηκε διαδήλω-
ση μέχρι το Μοναστηράκι. 

Αυτή τη στιγμή ο νόμος προβλέπει
ότι τα εμπορικά μαγαζιά μπορούν να
μένουν ανοιχτά 8 Κυριακές το χρόνο
(από 52 που προέβλεπε το προηγού-
μενο πλαίσιο) με πολλές όμως εξαι-
ρέσεις που δίνουν τη δυνατότητα
στους εργοδότες να «ξεχειλώνουν»
την εκμετάλλευση των εργαζόμε-
νων, χωρίς να πληρώνουν υπερω-
ρίες και χωρίς να δίνουν ρεπό.
Όπως εύστοχα το έθεσε και το σύν-
θημα των απεργών «ούτε 52 ούτε
και 8 – κανένα μαγαζί την Κυριακή
ανοιχτό».

Κ
αθολική επιτυχία είχε η
48ωρη απεργία των ναυτερ-
γατών την Δευτέρα 2/11 και

την Τρίτη 3/11. Κανένα καράβι δεν
ταξίδεψε τόσο στον Πειραιά όσο και
στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας. 

Το ξημέρωμα της Δευτέρας βρή-
κε τους ναυτεργάτες στους κατα-
πέλτες των πλοίων περιφρουρών-
τας την απεργία. Μαζί τους και οι
σύντροφοι και συντρόφισσες από
τους τοπικούς πυρήνες του ΣΕΚ
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πειραιά. “Συμ-
μετείχαμε στην περιφρούρηση της
απεργίας μαζί με τα μέλη της ΠΕ-
ΝΕΝ” λέει στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Μιχάλης Πέππας. “Η περι-
φρούρηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί
στους καταπέλτες των πλοίων –
εμείς ήμασταν σε αυτά της ΑΝΕΚ -
με αποτέλεσμα να μη φύγει κανένα
καράβι. Στη συνέχεια έγινε περιο-
δεία στα υπόλοιπα καράβια όπου
μοιράσαμε υλικό και καλούσαμε
στην απεργία στις 12/11 αλλά και
στη σημερινή κινητοποίηση”.

Μερικές ώρες αργότερα πραγμα-
τοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρω-
ση στο λιμάνι και πορεία στο
υπουργείο Ναυτιλίας, παραλάσσον-
τας μάλιστα το γνωστό σύνθημα σε
“Χωρίς εσένα προπέλα δεν γυρνά –
εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά”,
ενώ δεν έλειψαν τα συνθήματα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες κι
ενάντια σε φράχτη και Frontex. 

Η υπεράσπιση του ΝΑΤ, του
ασφαλιστικού ταμείου των ναυτερ-
γατών, το ζήτημα των οργανικών
συνθέσεων των καραβιών, το πόσοι
δηλαδή εργάζονται σε κάθε πλοίο,
η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ αλλά και
ευρύτερα η αντίσταση στα μέτρα
του τρίτου μνημονίου, αποτέλεσαν
τις κύριες αιχμές των απεργών, τό-
σο στις ομιλίες στη συγκέντρωση
όσο και στο απεργιακό ψήφισμα. 

“Παλεύουμε για κάτι καλύτερο.
Συνέχεια κόβουνε, δεν μπορούμε να
βρούμε δουλειά – εγώ τώρα είμαι
άνεργος για παράδειγμα” μας λέει
χαρακτηριστικά ο Γιάννης, μέχρι
πρότινος ναυτεργάτης στη γνωστή

για την απληρωσιά της, ΝΕΛ. “Η
απεργία έχει επιτυχία πανελλαδικά.
Τα καράβια δεν κουνήθηκαν. Πα-
λεύουμε για την υπεράσπιση του
ταμείου μας, του ΝΑΤ κι όχι μόνο.
Να βάλουν πιο πολλούς ανθρώπους
στα καράβια. Αυτή τη στιγμή μπορεί
να δουλεύεις σερί 18 ώρες χωρίς να
τους νοιάζει αν θα καταρρεύσεις
από την κούραση. Ένα καράβι που
πρέπει να έχει 28 ναύτες – δουλεύει
με 12 ακόμα και το καλοκαίρι που
δουλεύουμε φουλ. Είναι επικίνδυνο
και για μας και για τους επιβάτες.
Και μισθολογικά υπάρχουν προβλή-
ματα αφού κόβουν ώρες, δεν πλη-
ρώνουν κλπ. Οι συνθήκες δουλειάς
είναι πολύ χάλια γενικότερα. Εγώ
λέω ότι η απεργία πρέπει να συνεχι-
στεί. Μόνο έτσι θα καταλάβουν.
Ήδη με τη 48ωρη, οι εταιρίες έχουν
χάσει πολλά χρήματα”.

Συμπαράσταση 
Στο πλευρό των ναυτών οι υπάλ-

ληλοι του υπουργείου Ναυτιλίας,
όπως και οι συνάδελφοί τους λιμε-
νεργάτες. “Ήρθαμε να συμπαρα-
σταθούμε στους απεργούς ναυτερ-
γάτες και τα δίκαια αιτήματά τους
σχετικά με το ασφαλιστικό” μας λέ-
ει ο Γιάννης Τσαλίμογλου, λιμενερ-
γάτης στον Πειραιά. “Εμείς με τη
σειρά μας διαδηλώνουμε γιατί αντι-
τασσόμαστε στην πώληση του
ΟΛΠ. Κάναμε 48ωρη απεργία την
προηγούμενη βδομάδα, σήμερα εί-
μαστε εδώ μαζί με τους συναδέλ-
φους, αλλά χρειάζεται συνέχεια και

κλιμάκωση. Χρειάζονται 48ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες γιατί
μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε
να πετύχουμε το στόχο μας”.

Μετά το τέλος της διαδήλωσης
ακολούθησε πολύωρη συνάντηση
εκπροσώπων των ναυτεργατών με
τον υπουργό Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα, ο
οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται
να πάρει πίσω τα μνημονιακά μέτρα
που αφορούν τους ναυτεργάτες,
ενώ πιέσεις για το σπάσιμο της
απεργίας άσκησε κι υπουργός Μετα-
νάστευσης Μουζάλας, χρησιμοποι-
ώντας μάλιστα σαν πρόσχημα τη με-
ταφορά προσφύγων από τη Λέσβο. 

“Ο Δρίτσας δεν απάντησε θετικά
σε κανένα από τα αιτήματα που
του θέσαμε με αποτέλεσμα η συ-
νάντηση να καταλήξει σε αδιέξο-
δο” μας είπε ο πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογεώργος.
“Σε σχέση με το ζήτημα των προ-
σφύγων ευθύνεται καθαρά η κυ-
βέρνηση, γιατί ενώ τους είχαμε
προειδοποιήσει έγκαιρα για την
απεργία, δεν έβαλαν δρομολόγια
για αυτό το σκοπό το σαββατοκύ-
ριακο προκειμένου να το χρησιμο-
ποιήσουν σαν επιχείρημα ενάντια
στην απεργία. Πιθανολογώ ότι το
έκαναν σκόπιμα. Εμείς σαν κλάδος
και σαν συνδικάτα έχουμε επανει-
λημμένα εκφραστεί και δράσει στο
πλευρό των προσφύγων”.

“Και απεργοσπάστης και με τον
φράχτη στον Έβρο ο Γ.Μουζάλας!”
σχολιάζουν τον εκβιασμό η ΚΕΕΡΦΑ,
η Ένωση Μεταναστών Εργατών και ο

Σύλλογος Απόδημων Σύριων, σε κοι-
νή τους ανακοίνωση. “Σε απαράδεκτη
παρέμβαση υπέρ των εφοπλιστών
προχώρησε ο υπουργός Μετανάστευ-
σης Γ.Μουζάλας ζητώντας να ανα-
σταλεί η απεργία με πρόσχημα την
μεταφορά των προσφύγων! Και αυτά
την ίδια μέρα που δηλώνει ότι είναι
επικίνδυνο να πέσει ο φράχτης στον
Έβρο όταν πνίγηκαν δεκάδες βρέφη,
παιδιά και γυναίκες στο Αιγαίο!... 

Αλήθεια, ζήτησε ποτέ από τους
εφοπλιστές να μεταφέρουν δωρε-
άν τους πρόσφυγες ή ναυλώνονται
καράβια ακόμη και με πιο ακριβό
εισιτήριο για τους πρόσφυγες;
Προχώρησε σε αίτημα προς την
Τουρκία για να παραλαμβάνουν τα
καράβια από τα λιμάνια της και να
μην αφήνονται στους θαλασσοπνί-
χτες διακινητές; Γιατί άραγε τις μέ-
ρες που προηγήθηκαν της απερ-
γίας αραίωσαν τα δρομολόγια από
τα νησιά που έχουν πολλούς πρό-
σφυγες σε αναμονή; Προφανώς
για να παίξουν το χαρτί του εκβια-
σμού των απεργών! Δηλώνουμε
την αλληλεγγύη μας στο αγώνα
των ναυτεργατών μέχρι τη νίκη, μέ-
χρι η κυβέρνηση των φραχτών και
των μνημονίων να υποχωρήσει!”
συνεχίζουν.

Κατάληψη στο ΝΑΤ, πραγματο-
ποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, δεύ-
τερης μέρας της απεργίας. Την
ίδια ημέρα απήργησαν και οι εργα-
ζόμενοι στο Ταμείο. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

Στάση 
στη 
ΣΤΑΣΥ

Ποτέ 
την 
Κυριακή

Απεργιακή συγκέντρωση ναυτεργατών στο λιμάνι του Πειραιά τη Δευτέρα 2/11. Στην ένθετη φωτό κατάληψη στο ΝΑΤ, Τρίτη 3/11

Νέα 48ωρη απεργία 4 και 5
Νοέμβρη, αποφασίστηκε το με-
σημέρι της Τρίτης από την ΠΝΟ,
λίγο πριν η Εργατική Αλληλεγ-
γύη φύγει για το τυπογραφείο.
Μαζικό κάλεσμα στους καταπέλ-
τες των πλοίων, για την περι-
φρούρηση της απεργίας απευ-
θύνουν οι ναυτεργάτες στις 6πμ,
το ξημέρωμα της Τετάρτης.

Και νέα 48ωρη...

Κλιμακώνουν!
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Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν οι
τεχνικοί του Mega (με κάλυψη της
Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεό-
ρασης Αττικής - ΕΤΙΤΑ) κλιμακώνον-
τας τις κινητοποιήσεις τους. 

Η απεργία ξεκίνησε στις 6μμ την
Παρασκευής (30/10) και τελείωσε
στις 6μμ της επόμενης μέρας ενώ
την προηγούμενη μέρα είχε προηγη-
θεί τετράωρη στάση εργασίας την
ώρα του κεντρικού δελτίου ειδήσε-
ων. Στη θέση του δελτίου η διοίκηση
αναγκάστηκε να προβάλει την ταινία
«ο Ποντικομικρούλης» ενώ σε μια
πολύ σκληρή ανακοίνωση της η ΕΤΙ-
ΤΑ προειδοποιεί «αν τυχόν παρατη-
ρηθούν φαινόμενα πίεσης προς
τους εργαζόμενους (τηλέφωνα, δω-
ματιάκια κ.λπ.) ή ακόμα και… “φιλι-
κής προτροπής” για την απόσπαση
οποιασδήποτε υπογραφής, τότε
άμεσα θα πραγματοποιηθεί στάση
εργασίας ή και 24ωρη απεργία!».

Η μάχη αυτή ξεδιπλώνεται με
αφορμή την πρόθεση της διοίκησης
να προβεί σε υπογραφή ατομικών
συμβάσεων με μειώσεις μισθών, ενώ
ήδη από τον σταθμό έχουν αρνηθεί
να υπογράψουν και αποχώρησαν
δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζον-
ταν ακόμα και 25 χρόνια εκεί.

Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο του
«μαύρου» είναι το δημοτικό κανάλι
της Θεσσαλονίκης TV100. Ο νόμος
που ψηφίστηκε σε σχέση με τα
ΜΜΕ, προβλέπει οι δημοτικοί τηλεο-
πτικοί σταθμοί να λειτουργούν με
καθεστώς ΑΕ και όχι  ως δημοτικές
επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, κάτι
που σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή
η επιχορήγησή τους από τους δή-
μους. Έτσι οδηγούνται στην ιδιωτι-
κοποίηση από πλάγια οδό, μέσα από
τη συμμετοχή κάποιου ιδιώτη ή στο
λουκέτο.

Μια τέτοια εξέλιξη σε συνδυασμό
με το κλείσιμο του Αγγελιοφόρου
απογυμνώνει τη Θεσσαλονίκη από
τα δικά της ΜΜΕ, μειώνοντας δρα-
ματικά τις θέσεις εργασίας στον
κλάδο. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης εξέδωσε ανακοίνωση με την
οποία τονίζει: «Σε μια πόλη όπου οι
θέσεις εργασίας στα ΜΜΕ είναι με-
τρημένες στα δάχτυλα, το κλείσιμο
της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσα-
λονίκης δίνει τη χαριστική βολή στον
κλάδο» και συνεχίζει «όλα αυτά τα
χρόνια της λειτουργίας της TV100
είχε αγαστή συνεργασία με τα στε-
λέχη της, τους εργαζόμενους σε αυ-
τή και τους δημοσιογράφους της,
αφού πάντα κάλυπτε τις δράσεις
του, τις απεργιακές κινητοποιήσεις
και τις παρεμβάσεις του. Ας μην ζή-
σουμε ξανά το «μαύρο» στις οθόνες
μας. ΟΧΙ στο κλείσιμο της Δημοτι-
κής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης»!

Κυκλοφόρησε το νέο, 63ο, τεύχος των Finan-
cial Crimes, της εφημερίδας που εκδίδει το ομώ-
νυμο δίκτυο των αντικαπιταλιστών εργαζομένων
στα ΜΜΕ.

Με τον πρωτοσέλιδο τίτλο του να καλεί σε
“Απεργιακή απάντηση ενάντια σε μνημόνια και
ρατσισμό”, οι FC διεκδικούν απόφαση συμμετο-
χής των συνδικάτων των ΜΜΕ, στην απεργία της
12 Νοέμβρη.

Αυτό που ξεχωρίζει στο νέο τεύχος των FC εί-
ναι το τετρασέλιδο ένθετο με τίτλο “24 μήνες
αγώνα”, για τις νέες προκλήσεις που καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, 5 μή-
νες μετά την επίσημη επαναλειτουργία του δημό-
σιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Σε αυτό γράφουν
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, Νάσος Μπράτσος (“Η
ΕΡΤ στο μεταίχμιο μετά την επαναλειτουργία
της”), Ειρήνη Φωτέλλη (“ΕRTopen - Πως συνεχί-
ζουμε;”), Στέλιος Νικητόπουλος (“Αγώνας για να
είναι η κοινωνία στο πρόγραμμα της ΕΡΤ”), Βασί-
λης Πέτσης (“ΕΡΑ Βόλου – ξαναφέραμε τους αλ-
ληλέγγυους”) κι ο Πέτρος Πομόνης (“Στην εποχή

των χαμένων ψευδαισθήσεων”).
Ολοσέλιδο άρθρο αφιερώνεται στην επιχειρη-

ματολογία αν πρέπει να υπάρχει χρόνος προβο-
λής στα ΜΜΕ για τους φασίστες, παίρνοντας φυ-
σικά ξεκάθαρη θέση ήδη από τον τίτλο του “Κα-
νένα βημα στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής στα
ΜΜΕ”.   

Πέραν του ένθετου το νέο τεύχος φιλοξενεί
άρθρο του Πάνου Κατσαχνιά για την Πανελλαδι-
κή Συνέλευση Εργατικής Αντίστασης που έλαβε
χώρα την Κυριακή 1/11, των Γιάννη Αγγέλη και
Πόπης Χριστοδουλίδου για τα παιχνίδια που παί-
ζονται εις βάρος του ΕΔΟΕΑΠ, της Πρωτοβου-
λίας για την Ανατροπή για τις διεκδικήσεις της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα ΜΜΕ από την
ηγεσία της ΕΣΗΕΑ, δράσεις των συνδικάτων για
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, καθώς και νέα
από τους χώρους του Τύπου που έπιασε το “Ραν-
τάρ των Crimes”.

Προμηθευτείτε το από τα μέλη των FC στις
εξορμήσεις που πραγματοποιούν στους χώρους
των ΜΜΕ, ή παραγγείλτε το με email στο crimes-
mme@yahoo.gr

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ανα-
πηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καλούν σε Πανελλήνιο,
Παν - Αναπηρικό Συλλαλητήριο στην Πλα-
τεία Ομόνοιας, την Τετάρτη 4/11 στις 11πμ 

Διεκδικούν κοινωνική ένταξη, αξιοπρεπή
διαβίωση, κοινωνική προστασία, άρση όλων
των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βά-
ρος των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα με
αναπηρία έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα από
τη μνημονιακή λιτότητα.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της ομοσπον-
δίας αναφέρει «Ακόμη και πριν την κρίση, το
αναπηρικό κίνημα διεκδικούσε δυναμικά τα
δίκαια αιτήματά του. Τα μέτρα λιτότητας
όμως που έχουν επιβληθεί αύξησαν δραμα-
τικά τη διαχρονική ανεργία και τη φτώχεια
των ατόμων με αναπηρία» και συνεχίζει
«Από τη δική μας αποφασιστικότητα, από τη
δική μας στάση και δράση, εξαρτώνται οι
συνθήκες ζωής μας, η αξιοπρεπής διαβίωσή
μας, η δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε
στοιχειωδώς στις οικονομικές, κοινωνικές
και οικογενειακές μας υποχρεώσεις».

Π
ριν από λίγες μέρες η ιδιοκτησία της εφη-
μερίδας Αγγελιοφόρος κατέθεσε αίτηση
πτώχευσης η οποία θα εκδικαστεί στις 27

Νοεμβρίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης. Η εφημερίδα ανήκει στις εταιρίες Πήγα-
σος, ΔΟΛ, Δελφίνι (Μπόμπολας, Ψυχάρης, Μπα-
κατσέλος), από 33% των μετοχών στην καθεμία. 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη εφημερίδα της
Θεσσαλονίκης, με την υψηλότερη κυκλοφορία,
και απασχολεί 108 εργαζόμενους. Το κλείσιμο
της εφημερίδας έρχεται σαν συνέχεια μιας σει-
ράς επιθέσεων στους εργαζομένους. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχασαν τη δουλειά τους 270 άτομα
ενώ όλοι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και
οχτώ μήνες. Η εταιρία κρατάει τους εργαζόμε-
νους σε ομηρία ενώ δηλώνει αδυναμία να κατα-
βάλει τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις. 

Οι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι με τον καινούριο
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα ισχύσει από
το 2016 δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά
τους αφού αυτοί που πρώτα θα ικανοποιηθούν θα
είναι οι τράπεζες. Εξάλλου «οι ιδιοκτήτες είναι φί-
λοι με τους τραπεζίτες», όπως δήλωσε στην ΕΑ ο
Βασίλης Κυριακούλης, εργαζόμενος στον Αγγε-
λιοφόρο και μέλος του ΔΣ της ΕΣΗΕΜΘ. «Ο Μπα-
κατσέλος ήταν μέτοχος μαζί με τον Σάλλα στην
ΩΜΕΓΑ BANK, που μετά την απορρόφησε η
ΕΓΝΑΤΙΑ, στη συνέχεια έγινε Μαρφίν και μετά
εξαγοράστηκε από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 

Οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να απαντήσουν
στην επίθεση και σε γενική συνέλευση που
πραγματοποίησαν αποφάσισαν μια σειρά από κι-
νητοποιήσεις. Όρισαν μια συντονιστική επιτροπή
από την συνέλευση που θα υλοποιεί και θα ορ-
γανώνει τις αποφάσεις της συνέλευσης. Πραγ-
ματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο
Μουσικής (ιδιοκτησία Μπακατσέλου), παρέμβα-
ση στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ ετοιμάζουν σει-
ρά από κινητοποιήσεις για να ενημερώσουν τον
κόσμο της πόλης. 

Απεργιακό Φύλλο
Πολύ σημαντική ήταν η απόφασή τους να κυ-

κλοφορήσουν απεργιακό φύλλο που θα γνωστο-
ποιεί τα πεπραγμένα της διοίκησης και θα προ-
βάλλει τις θέσεις και τις κινητοποιήσεις των ερ-
γαζομένων. 

Μετά την εμπειρία της ΕΡΤ οι εργαζόμενοι πα-
ραμένουν στις εγκαταστάσεις τις εφημερίδας,
συνεχίζουν την κυκλοφορία με απεργιακό φύλλο
και έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το πώς θα κρα-
τηθούν οι θέσεις εργασίας με βάση και την εμ-
πειρία της αυτοδιαχείρισης που έχουν οι εργαζό-
μενοι της ΕΡΤ, της ΒΙΟΜΕ κλπ. 

Οι εργαζόμενοι δεν αφήνουν την κυβέρνηση έξω
από όλη αυτήν την κόντρα, ζητώντας να πάρει θέ-
ση αλλά και κυρώσεις. Στα σχέδιά τους είναι και κι-
νητοποίηση στην Αθήνα στο υπουργείο εργασίας. 

Είναι πρόκληση «αξιότιμοι» και πάμπλουτοι

επιχειρηματίες να κλείνουν το μεγαλύτερο μαγα-
ζί της Θεσσαλονίκης που απασχολεί το μεγαλύ-
τερο αριθμό εργαζομένων σε σχέση με τα υπό-
λοιπα και να στερεί την πόλη από ένα σημαντικό
κομμάτι ενημέρωσης. 

Όλοι αυτοί εξάλλου έχουν πάρει εκατομμύρια
από το κράτος σε διάφορες περιπτώσεις τα
οποία δεν δόθηκαν στο μέσο ή στους εργαζόμε-
νους αλλά πήγαν στις τσέπες τους, γι αυτό και
το αίτημα για κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση
και με εργατικό έλεγχο είναι αυτό που μπορεί και
να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας αλλά και να
υπάρχει ένα έντυπο που να ενημερώνει πραγμα-
τικά τους πολίτες της Θεσσαλονίκης για τα προ-
βλήματα και τα συμφέροντα πίσω από αυτά αλ-
λά και για να βρουν φωνή τα κινήματα και οι από
κάτω, όπως και στην περίπτωση της ΕΡΤ3.

Φύλλια Πολίτη

MEGA

TV100

AMEA

“Αγγελιοφόρος” όπως ΕΡΤ3

Νέο φύλλο “Crimes”
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ΠΡΕΒΕΖΑ
Εκατοντάδες κάτοικοι ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλ-
λόγου Εργαζομένων του Νοσο-
κομείου. 

Προηγήθηκε συγκέντρωση
στο προαύλιο του Νοσοκομείου
και πορεία στους δρόμους της
πόλης. Το σωματείο των εργαζο-
μένων παλεύει ενάντια στο απει-
λούμενο κλείσιμο του νοσοκομεί-
ου και στην εγκατάλειψη. Ακόμα
μια περίπτωση που η απόλυση
των επικουρικών κινδυνεύει να
οδηγήσει σε κλείσιμο ολόκληρες
κλινικές αλλά και την Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας.

ΛΕΣΒΟΣ
Σε τετράωρη στάση εργασίας

προχωρούν την Πέμπτη 5/11 οι
γιατροί στο Νοσοκομείο, τα Κέν-
τρα Υγείας και το ΠΕΔΥ Λέσβου.

Η στάση γίνεται ενάντια στην
κατά 40% περικοπή των εφημε-
ριών τους, την απόλυση των επι-
κουρικών, και γενικότερα την
υποστελέχωση. Σε συνέλευση
τους αποφάσισαν και τη συμμε-
τοχή τους στην Γενική Απεργία
στις 12 Νοέμβρη. 

ΠΕΝΤΕΛΗ
Εκλογές θα πραγματοποι-

ηθούν στο Νοσοκομείο Παίδων
Πεντέλης, την Πέμπτη 5/11 από
τις 7πμ ως τις 5πμ. 

Το Νυστέρι στηρίζει την Ανε-
ξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων
και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο
της με τον Πάνο Λιαπόπουλο.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Την αντίθετη της στα μνημο-

νιακά μέτρα και συγκεκριμένα
στην απελευθέρωση της αγοράς
φαρμάκου εξέφρασε η Γενική
Συνέλευση του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου που
αποφάσισε τη συμμετοχή του
κλάδου στην Πανεργατική Απερ-
γία στις 12 Νοέμβρη. 

Το μέτρο για την απελευθέρω-
ση της συγκεκριμένης αγοράς
επιτρέπει στον οποιονδήποτε να
ανοίξει φαρμακείο, με αδιευκρίνι-
στο ακόμη το αν θα υπάρχει πλα-
φόν στον αριθμό των καταστημά-
των που μπορεί κάποιο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο να κατέχει. Με
αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρό-
μος για τη συγκέντρωση πολλών
καταστημάτων στα χέρια λίγων
εταιρειών, αυξάνοντας έτσι τον
ήδη τεράστιο έλεγχο του κεφα-
λαίου στη φαρμακευτική αγορά.

Τ
η Δευτέρα 2/11 το ΔΣ των εργαζομένων στο
Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
αποφάσισε 5ήμερη απεργία στο ακτινολογι-

κό τμήμα από την Δευτέρα 9/11 ενώ προγραμμα-
τίστηκε Γενική Συνέλευση για την ίδια μέρα με
στόχο να κηρυχθούν επαναλαμβανόμενες στάσεις
εργασίας και στα υπόλοιπα τμήματα για συμπα-
ράσταση. 

Οι μνημονιακές πολιτικές, το πάγωμα των προσ-
λήψεων και η απίστευτη εντατικοποίηση των ρυθ-
μών δουλειάς απειλεί με διάλυση το νοσοκομείο.
Ειδικότερα στο ακτινολογικό τμήμα οι εργαζόμε-
νοι πασχίζουν εδώ και καιρό να τα βγάλουν πέρα
με τον όγκο δουλειάς, πρακτικά οι ρυθμοί είναι τέ-
τοιοι που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάρουν
ούτε άδεια ούτε καν ρεπό. Η διοίκηση αντιμετωπί-
ζει το θέμα με διπλή υποκρισία, από τη μια κάνει
κηρύγματα περί κοινωνικής ευαισθησίας που πρέ-
πει να δείξουν οι εργαζόμενοι απέναντι στα παιδιά
και από την άλλη κυκλοφορεί διαρκώς με ανεπί-
σημο τρόπο το επιχείρημα ότι για τα προβλήματα
του νοσοκομείου φταίνε τα παιδιά των προσφύ-
γων και των μεταναστών!

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έρχονται σε
επαφή με τις συνέπιες του καθημερινού εγκλήμα-
τος που συντελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και την κυβέρνηση σε βάρος των προσφύγων. Κα-
θημερινά φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία μι-
κρά παιδιά και βρέφη ταλαιπωρημένα και εξουθε-

νωμένα, έχοντας περάσει απίστευτες ταλαιπωρίες
από το δύσκολο ταξίδι και το αιματοβαμμένο θα-
λάσσιο πέρασμα. Στο «Αγία Σοφία» την περασμέ-
νη Κυριακή 29/11 οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε
κατάσταση εξέγερσης εξαιτίας της εισαγωγής
τριών προσφυγόπουλων από τη Συρία που πά-
λευαν για τις ζωές τους (βλ. σελίδα 12).

Δεν είναι να απορεί κανένας λοιπόν που οι προ-
κλητικές μεθοδεύσεις της διοίκησης πέφτουν στο
κενό, η Μαρία Αλιφιέρη, εργαζόμενη στο νοσοκο-
μείο υπογράμμισε «Μας λένε να χρεώσουμε το
πρόβλημα τα προβλήματα του νοσοκομείου στα
παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών, ότι
τάχα φταίει η αύξηση της προσέλευσης τους για
την κατάσταση. Κανένας από τους εργαζόμενους
δεν το πιστεύει αυτό, είναι καθαρό σε όλους μας
ότι φταίει η εγκατάλειψη και η έλλειψη προσωπι-
κού που έχουν προκαλέσει τα νοσοκομεία. Πήρα-
με απόφαση να μαζέψουμε είδη ρουχισμού και
τρόφιμα για να τα στείλουμε στους πρόσφυγες
στη Λέσβο, θα μας βοηθήσει ένας συνάδελφος
που πρόσφατα μετατέθηκε εκεί».

Υπομονή τέλος

Η απόφαση για την απεργία διαρκείας δεν έπε-
σε από τον ουρανό, η υπομονή των εργαζόμενων
εξαντλήθηκε. Τα υπομνήματα και οι επιστολές
στους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα δεν
έφεραν κανένα απολύτως αποτέλεσμα και έτσι ο
δρόμος των κινητοποιήσεων φάνταζε πια μονό-

δρομος. Στις 22-23 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε
48ωρη προειδοποιητική απεργία με μεγάλη επιτυ-
χία στο συγκεκριμένο τμήμα. Η διοίκηση προσπά-
θησε να παρακάμψει την απεργία στέλνοντας τους
ασθενείς για ακτινογραφίες στο γειτονικό διασυν-
δεδεμένο Νοσοκομείο «Αγία Σοφία».  Όμως οι ερ-
γαζόμενοι εκεί αρνήθηκαν να λειτουργήσουν ως
απεργοσπαστικός μηχανισμός σε βάρος των συ-
ναδέλφων τους και τώρα διεκδικούν από το σωμα-
τείο τους να πάρει και σχετική απόφαση που θα
τους καλύπτει σε αυτή την κατέυθυνση.

Φαίνεται ότι κάθε προσπάθεια της διοίκησης να
κάνει κινήσεις ενάντια στις κινητοποιήσεις των ερ-
γαζόμενων γυρνάει μπούμερανγκ και τώρα βρί-
σκεται μπροστά στον κίνδυνο να μεταδώσει τον
«ιό των κινητοποιήσεων» και σε διπλανά νοσοκο-
μεία. Ο προσανατολισμός είναι η κλιμάκωση και
το άπλωμα των κινητοποιήσεων στο υπόλοιπο νο-
σοκομείο αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερα
νοσοκομεία στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη
Γενική Απεργία στις 12/11 ενώ τα βλέμματα είναι
στραμμένα στην ΠΟΕΔΗΝ που έχει πάρει απόφα-
ση να κηρύξει πανελλαδική απεργία και πανελλα-
δική συγκέντρωση, χωρίς όμως να έχει ορίσει
ακόμη την ημερομηνία. Στο μεταξύ γίνονται προ-
σπάθειες να ενημερωθούν και οι εργαζόμενοι στα
διπλανά νοσοκομεία και οι γονείς που φέρνουν τα
παιδιά τους με θετική ανταπόκριση 

Μανώλης Σπαθής

Τ
ην ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραμμές πραγματοποιούν-
ταν συγκέντρωση διαμαρτυ-

ρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας.
Σε αυτήν συμμετείχαν μια σειρά από
νοσοκομεία της Αττικής και η ΠΟΕ-
ΔΗΝ. 

Με σχετική ανακοίνωση συμμετέ-
χει το σωματείο των εργαζόμενων
στον Ευαγγελισμό, του Αγίου Σάβ-
βα, του Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
από την Κρήτη, του ΠΕΠΑΓΝΗ και
άλλων νοσοκομείων ενώ οι εργαζό-
μενοι του Αττικού Νοσοκομείου συμ-
μετείχαν προκηρύσσοντας δίωρη
στάση εργασίας. 

Ένα από τα συνθήματα που κυ-
ριάρχησαν ήταν το «Τσίπρα και Ξαν-
θέ ακούστε το καλά – τα νοσοκομεία
θα μείνουν ανοιχτά». Η συγκέντρω-
ση έχει σαν αφορμή την λήξη της
σύμβασης του επικουρικού προσω-
πικού αλλά στην ουσία γίνεται ευκαι-
ρία να αναδειχτούν τα τεράστια
προβλήματα που έχουν συσσωρευ-
τεί από τη χρόνια λιτότητα στα νο-
σοκομεία.

Οι κενές οργανικές θέσεις στα νο-
σοκομεία (ακόμα και μετά τις περι-
κοπές και τα κλεισίματα) φτάνουν
τις 28.000 ενώ αναμένεται να βγουν
μέχρι το τέλος του χρόνου στη σύν-
ταξη άλλοι 3.000. Σαν να μην έφτανε
αυτή η τραγική εικόνα, το Υπουρ-

γείο Υγείας αρνείται να ανανεώσει
τις συμβάσεις του επικουρικού προ-
σωπικού (που έχουν προσληφθεί μέ-
σω ΚΕΕΛΠΝΟ) που είναι περίπου
900 άτομα διάσπαρτα σε πολλά νο-
σοκομεία. Αυτό το προσωπικό απα-
σχολείται κυρίως σε Μονάδες Εντα-
τικής Θεραπείας και η μη ανανέωση
των συμβάσεων θα σημάνει τη δρα-
στική μείωση του αριθμού των κρε-

βατιών ενώ θα απειλήσει ολόκληρα
τμήματα με διάλυση και κλείσιμο. 

Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωση της
καταγγέλλει: «Ο υπουργός αρνήθη-
κε την ανανέωση των συμβάσεων
επειδή όπως είπε οι εν λόγω εργαζό-
μενοι θα διεκδικήσουν την μονιμότη-
τά τους και ανακοίνωσε ότι σκέφτε-
ται να αντικαταστήσει τις συμβάσεις
ορισμένου χρόνου με μπλοκάκια»,

ενώ το σωματείο των εργαζόμενων
στο Αττικό στο κάλεσμα του τονίζει
«Στο Νοσοκομείο μας εργάζονται 50
συμβασιούχοι συνάδελφοι, όλων
των ειδικοτήτων. Το αμέσως επόμε-
νο διάστημα λήγουν οι συμβάσεις
τους, δηλαδή, απολύονται! Πάγια
θέση μας είναι να μονιμοποιηθούν
όλοι, χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις».

“Απαιτούμε προσλήψεις”

Απεργία στο “Αγλαϊα Κυριακού”
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Κ
αταλήψεις στα δημαρχεία όλης της χώρας πραγματοποιούν οι ερ-
γαζόμενοι των δήμων την Τετάρτη 4/11, από τις 10πμ ως τη 1μμ.
Σύμφωνα με την ΠΟΕ ΟΤΑ δεν θα κατειληφθούν μόνο τα δημαρχεία

αλλά και τα δημοτικά γκαράζ, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ.

Την ίδια ώρα μέσα στις καταλήψεις θα πραγματοποιηθούν γενικές συνε-
λεύσεις των εργαζομένων όπου θα υπάρξει ενημέρωση για τα νέα μνημο-
νιακά μέτρα της κυβέρνησης και θα συζητηθεί η οργάνωση της γενικής
απεργίας στις 12 Νοέμβρη. Καλεσμένοι σε αυτές τις συνελεύσεις – συγ-
κεντρώσεις είναι και οι τοπικοί φορείς σε κάθε γειτονιά. 

Οι καταλήψεις της Τετάρτης είναι ο νέος κρίκος στην αλυσίδα κινητοποι-
ήσεων που έχουν ξεκινήσει οι εργαζόμενοι στους δήμους. Την περασμένη
βδομάδα συνδικαλιστές της ΠΟΕ ΟΤΑ πραγματοποίησαν συμβολική κατά-
ληψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προειδοποιώντας ότι θα προχω-
ρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις – ή όπως χαρακτηριστικά είπαν “θα
γεμίσουν οι δρόμοι σκουπίδια” - σε περίπτωση που δεν παρθεί πίσω η πα-
ράλογη εξαίρεση των εργαζομένων καθαριότητας από τα Βαρέα κι Ανθυγι-
εινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).  Εκτός από το ζήτημα των ΒΑΕ, η Ομοσπονδία
καταγγέλει την επίθεση που αφορά “την κατάργηση της Κοινωνικής Ασφά-
λισης, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, όπως της αποκομιδής των
απορριμμάτων και της διάλυσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α” και δηλώνει
την πρόθεσή της για κλιμάκωση. 

Σ
τους 75 από τους 325 δήμους της χώρας
έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται η ιδιωτικο-
ποίηση, όχι σε μερικά “μικρά” κομμάτια, αλ-

λά στην ίδια την καθαριότητα. Οι ιδιώτες ήδη
έχουν μπει μέσα - ο Μπόμπολας έχει ετοιμάσει
στόλο απορριματοφόρων - και ρίχνουν προσφο-
ρές σε όλους τους δήμους από τη Χερσόνησο
στο Ηράκλειο της Κρήτης μέχρι τον Έβρο. Όπου
δεν έχουν υπάρξει αντιστάσεις έχει ήδη περάσει. 

Και δεν πρόκειται μόνο για την καθαριότητα. Η
Τράπεζα Πειραιώς τελευταία, έκανε πρόταση να
πάρει τα λογιστήρια λέγοντας το εξής: “Πόσα κο-
στίζει το λογιστήριο με π.χ. 4 υπαλλήλους; 60 χι-
λιάρικα το χρόνο; δώστο σε μένα με 30 χιλιάρικα”
κι αυτό σημαίνει μετάταξη για τους εργαζόμενους
και διάλυση για μια ακόμα δημοτική υπηρεσία. 

Δικαιολογούν την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
χρησιμοποιώντας το κλασσικό επιχείρημα, που
έχει γερή δόση αλήθειας, ότι το προσωπικό στους
δήμους είναι πολύ λίγο. Στο δήμο Αμπελοκήπων
Μενεμένης λειτουργούμε με το μισό προσωπικό
από αυτό που προβλέπεται. Όταν έπιασα δουλειά
στο δήμο πριν από 10 χρόνια είχε 20 άτομα στην
υπηρεσία πρασίνου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν
πέντε. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να βγει η δου-
λειά άρα σου λένε “θα το δώσουμε σε ιδιώτη”. 

Οι καταλήψεις που αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι
ένα βήμα. Χρειάζεται συντονισμός και απεργιακή
κλιμάκωση. Έχουμε μια πρόσφατη εμπειρία αντί-
στασης στην ιδιωτικοποίηση στο δήμο του Θερ-
μαϊκού. Το καλοκαίρι πήγανε να δώσουν σε ιδιώ-
τες την καθαριότητα. Είναι γεγονός ότι στις τε-
λευταίες απεργίες μέχρι τότε, δεν υπήρχε μεγάλη
συμμετοχή. Σε απεργία τον Ιούνη για παράδειγμα
το ποσοστό στο δήμο μου ήταν μόλις 3%. Λίγοι το
έμαθαν κι ακόμα λιγότεροι απήργησαν. 

“Τους κυνηγούσαμε”
Όταν ένα μήνα μετά έσκασε το ζήτημα της ιδιω-

τικοποίησης στο Θερμαϊκό, με μια τετράωρη στά-
ση εργασίας το ποσοστό των απεργών στο δήμο
έφτασε στο 60%. Γύρω στα 60 άτομα από το δή-
μο και πάνω από 250 εργαζόμενοι συνολικά κατε-
βήκαμε και κυνηγούσαμε όλη μέρα την επιτροπή
που θα έκανε την ιδιωτικοποίηση με αποτέλεσμα
να τη ματαιώσουμε.

Τον τελευταίο καιρό έχει έρθει η τρίτη φουρνιά
εργαζομένων μέσω 5μηνων προγραμμάτων. Κάθε
νέα φουρνιά είναι όλο και καλύτερη όσο αφορά
τη διάθεσή τους να αντισταθούν, να οργανωθούν,
να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Πολύ σωστά
θέτει η ΠΟΕ ΟΤΑ την απαίτηση να έχουν τα ίδια
δικαιώματα με τους μόνιμους υπαλλήλους. Για
παράδειγμα οι 5μηνοι που δουλεύουν στην καθα-
ριότητα πρέπει να έχουν μειωμένο ωράριο, βαρύ
κι ανθυγιεινό, ένσημο, γάλατα, εξοπλισμό προ-
στασίας κλπ. Πέρα από αυτό όμως χρειάζεται τα
σωματεία των δήμων να ανοίξουν σε αυτούς τους
νέους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή οι 5μηνοι
αποτελούν το 1/3 των εργαζομένων στους δή-
μους. Χρειάζεται να τους στηρίξουμε, να τους
βοηθήσουμε στην οργάνωσή τους και να το φτά-
σουμε μέχρι το τέλος, ότι χρειάζεται δηλαδή να
μονιμοποιηθούν. Υπάρχει ανάγκη για όλους αυ-
τούς τους συναδέλφους και για άλλους τόσους
για να μπορούν να δουλεύουν σωστά οι δήμοι. 

Νίκος Χατζάρας, γραμματέας συλλόγου 
εργαζομένων Αμπελοκήπων Μενεμενής - Θεσσαλονίκη

Οι εργαζόμενοι του σωματείου Βύρωνα κατάφεραν να μπλοκά-
ρουν την εξπρές διαδικασία απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο
της Δευτέρας 2/11 σχετικά με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των
απορριμμάτων. Με μια συμβολική κινητοποιήση - κατάληψη την
ώρα της συνεδρίασης του ΔΣ, οι εργαζόμενοι απαίτησαν και πέτυ-
χαν να αποσυρθεί η προς ψήφιση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων
του τομέα της καθαριότητας σε ιδιώτες. 

Οι εργαζόμενοι όπως είχαν προειδοποιήσει και κατά την διάρκεια
παράστασης διαμαρτυρίας στον δήμαρχο Βύρωνα κ. Άκη Κατωπό-
δη στις 30/11, θα είναι αντίθετοι στην ευθυγράμμιση του δήμου με
τις απαιτήσεις των μνημονίων και του ξεπουλήματος των δημόσιων
υπηρεσιών. Επίσης τόνισαν ότι οποιαδήποτε διαβούλευση πάνω
στον θέμα θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις και την εμπει-
ρία των εργαζομένων που κατά καιρούς έχουν κατατεθεί στην ση-
μερινή δημοτική αρχή και στοχεύουν στην αναβάθμιση της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης χωρίς

ιδιώτες. Μετά την πετυχημένη παρέμβαση των εργαζομένων ορί-
στηκε συζήτηση επί του θέματος (χωρίς αποφασιστικό χαρακτήρα)
με την συμμετοχή του σωματείου για την ερχόμενη Πέμπτη.     

Αίτημα της παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα»
για έκτακτη συζήτηση πάνω στο προσφυγικό, απορρίφθηκε κατά
πλειοψηφία μετά από εισήγηση της δημοτικής αρχής (με εξαίρεση
τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης Λαϊκή Συσπείρωση Βύρωνα,
δημοτική Κίνηση πολιτών Βύρωνα Δύναμη Ελπίδας και Βύρωνας
Καθαρή Επιλογή) και αναβλήθηκε για μια από τις επόμενες συνε-
δριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική αρχή υποστήριξε
ότι δεν υπάρχει λόγος το ΔΣ να χάσει χρόνο πάνω σε μια πολιτική
συζήτηση επί του θέματος αλλά να περιοριστεί στο να αναζητήσει
λύσεις σε σχέση με την προσωρινή προσφορά στέγασης και βοή-
θειας στους πρόσφυγες την οποία όμως ούτως ή αλλιώς δυσχεραί-
νουν οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και περιορισμένες
υποδομές που ο δήμος έχει κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.  

Σύσκεψη συντονισμού πραγμα-
τοποίησε την Παρασκευή 30/11 η
Επιτροπή 5μηνων εργαζομένων
του δήμου Ν.Ιωνίας, με συναδέλ-
φους τους από γειτονικούς δή-
μους και με τα αντίστοιχα πρωτο-
βάθμια σωματεία των ΟΤΑ.  

Εκτός από αυτούς της Ν. Ιωνίας
συμμετείχαν δεκάδες εργαζόμενοι,
5μηνοι και μόνιμοι, από τους δή-
μους Ηρακλείου Αττικής, Κηφισιάς,
Ν. Φιλαδέλφιας – Χαλκηδόνας,
Αμαρουσίου, Αγ. Παρασκευής,
Παιανίας και Χαϊδαρίου. Παρεμβά-
σεις έγιναν κι από τη αντικαπιταλι-
στική δημοτική κίνηση Νέας Ιωνίας
“Εκτός Σχεδίου”, την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και την Αttack. 

Κοινό χαρακτηριστικό πολλών
τοποθετήσεων 5μηνων εργαζομέ-
νων ήταν η απαίτηση να μην περιο-

ριστούν οι κινητοποιήσεις στις κα-
ταλήψεις της 4/11 και τη συμμετο-
χή στη γενική απεργία, αλλά να
υπάρξει κλιμάκωση.  

Μετά από πλούσια συζήτηση
αποφασίστηκε να τεθούν τα ζητή-
ματα των 5μηνων σε όλα τα σωμα-
τεία των ΟΤΑ στην Αττική, στην
ΠΟΕ ΟΤΑ και στα δημοτικά συμ-
βούλια, η προσπάθεια για συγκρό-
τηση επιτροπών 5μηνιτών κι άλλων
συμβασιούχων σε όλους τους δή-
μους, η συγκρότηση Παρατηρητη-
ρίου Αυθαιρεσιών για την άμεση κι
από κοινού αντιμετώπισή τους και
η μαζική συμμετοχή στις καταλή-
ψεις των δημαρχείων και στη γενι-
κή απεργία. Νέα – παναττική αυτη
τη φορά – σύσκεψη θα πραγματο-
ποιηθεί  την Τρίτη 10/11, στο Συνε-
δριακό Κέντρο Ν.Ιωνίας.

Αυτή τη στιγμή τα 5μηνα καλύπτουμε πάγιες ανάγκες
στους δήμους. Είμαστε χιλιάδες σε όλη τη χώρα. Εγώ

είμαι κοινωνική λειτουργός στην κοινωνική υπηρεσία του
δήμου Καλλιθέας όπου υπάρχει μόλις μία μόνιμη συνά-
δελφος κι άλλη μία που εργάζεται μερικές μέρες τη βδο-
μάδα. Την ίδια στιγμή έρχονται σαν βροχή τα εισαγγελι-
κά, οι καταγγελίες, οι άστεγοι, οι πεινασμένοι και δεν προ-
λαβαίνουμε καν να βγάλουμε τη δουλειά όπως πρέπει. 

Πέρα από μας υπάρχουν συνάδελφοι 5μηνοι στο πρά-
σινο, στην καθαριότητα κλπ. Γίνονται προσπάθειες να
συντονιστούμε και προς το παρόν έχουμε κάνει κάποιες
“άτυπες” συνελεύσεις. Πρόσφατα είχαμε μια πρώτη κα-
τάκτηση καθώς κερδίσαμε το δικαίωμα σε δύο μέρες
άδεια το μήνα. Όταν ξεκινήσαμε μας είχαν πει στο γρα-
φείο προσωπικού ότι δεν δικαιούμαστε τίποτα. Πρέπει
να συμμετέχουμε στην κατάληψη του δημαρχείου την
Τετάρτη και υπάρχει η στήριξη από το σωματείο. Το ίδιο
πρέπει να γίνει και στη γενική απεργία στις 12 Νοέμβρη,
να απεργήσουμε μαζικά και να κατέβουμε όλοι μαζί στη
διαδήλωση. Χρειάζεται επίσης να λυθεί το ζήτημα με το
αν ανήκουμε ή όχι στο σωματείο του δήμου μαζί με τους
μόνιμους συναδέλφους μας και να οργανωθούμε κι
εμείς σε αυτό.

Μαρία Μαλέσκου 5μηνη εργαζόμενη στο δήμο Καλλιθέας

ΠΟΕ ΟΤΑ

Καταλήψεις
Χρειαζόμαστε
απεργιακή
κλιμάκωση

ΒΥΡΩΝΑΣ

Συντονίζονται τα 5μηνα
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Σαν διοικητικοί του ΕΚΠΑ έχουμε την εμπειρία μιας
απεργίας διαρκείας, σταθμό και σύμβολο για το

εργατικό κίνημα των τελευταίων ετών, που πρακτικά
κέρδισε. Η διαφορά με την Πανεργατική στις 12Ν εί-
ναι στην προετοιμασία. Σε εκείνη την απεργία είχαμε
προετοιμαστεί από την αρχή για την διάρκεια του
αγώνα και για να τα δώσουμε όλα μέχρι τέλος. 

Η Πανεργατική στις 12Ν θεωρητικά είναι πιο ασφα-
λής για τον κόσμο να συμμετέχει αφού έχει την κάλυ-
ψη των μεγάλων τριτοβάθμιων ενώσεων, της ΓΣΕΕ και
της ΑΔΕΔΥ. Προφανώς και γνωρίζουμε πως ειδικά για
τον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα,
παρόλα αυτά είναι μια απεργία που έχει συνδικαλιστι-
κή κάλυψη ενώ η δική μας απεργία δεν είχε την κάλυ-
ψη κανενός και βγήκε από την αρχή παράνομη, γι' αυ-
τό και τρέχουμε ακόμα στα δικαστήρια.

Αποτέλεσμα

Οι περισσότεροι από τους διοικητικούς υπαλλήλους
όπου και αν βρισκόμαστε, γιατί είμαστε διάσπαρτοι σε
διάφορα σημεία, έχουμε ξεκινήσει να προπαγανδίζου-
με την Πανεργατική στις 12Ν. Υπάρχουν δυσκολίες
αφού ο δικός μας κόσμος είναι από αυτούς που λένε
πως η “αριστερή κυβέρνηση” μας δικαίωσε και μας ξα-
να-προσέλαβε γι' αυτό και θα μας προστατέψει. Από
την άλλη είναι ένας κόσμος που παρά την κούρασή
του, ξέρει πολύ καλά πως δεν του χάρισαν τίποτα και
πως μόνο οι αγώνες μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
Πως οι αγώνες έχουν νόημα. 

Σήμερα ακόμα πιο πολύ χρειάζεται να συνδέσουμε
τα επιμέρους αιτήματα με τα μνημόνια και τις συνολι-
κότερες πολιτικές. Χρειάζεται να θυμίζουμε πως ήταν
οι αγώνες μας που έφεραν την προηγούμενη κυβέρ-
νηση στην κατάρρευση και πως μπορούμε να ανατρέ-
ψουμε και αυτές τις επιθέσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα
συζητήσουμε και όπως κάνουμε πάντα κάνουμε μαζέ-
ματα ανά χώρους και συνελεύσεις. Αυτός είναι και ο
τρόπος για να προχωρήσουμε παρακάτω και να οργα-
νώσουμε αυτή την απεργία. 

Σπύρος Ανδριώτης, διοικητικοί ΕΚΠΑ 

Ηαπεργία στις 12Ν μπορεί να είναι
ένας σταθμός για να δώσουμε μια

δυνατή απάντηση και προοπτική, βαθαί-
νοντας το πολιτικό μήνυμα. Πρέπει να
εξηγήσουμε πως υπάρχει εναλλακτική
και αυτή δεν βγαίνει μέσα από τις λογι-
κές των μνημόνιων ή των διαπραγματεύ-
σεων για αναδιάρθρωση του χρέους μέ-
σα στο πλαίσιο της ΕΕ, την Ευρωζώνη,
κλπ. Πρέπει να μιλάμε για ρήξη. 

Αυτή η απεργία έρχεται σαν αποτέλε-
σμα της πίεσης που ξεκινάει από τα κά-
τω και υποχρεώνει τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες να κάνουν κωλοτούμπες. Είναι
μια πρώτη απάντηση. Κάτω τα χέρια
από τους μισθούς, τις συντάξεις, τα δι-
καιώματά μας. Αυτά είναι σημαντικά αι-
τήματα. Όμως πλέον μπορούμε να τα
γενικεύσουμε. Όποιος νομίζει πως ο
κόσμος έχει αποδεχτεί τα μνημόνια,
πλανάται πλάνη οικτρά. Κάνουν λάθος
αν νομίζουν πως ο κόσμος θα παραδώ-
σει τη ζωή του σε όποιον έρχεται να
του δώσει το κώνειο. Γι' αυτό αυτή η
Πανεργατική Απεργία είναι τόσο ουσια-
στική. Και όταν λέμε απεργία δεν εννο-
ούμε μόνο τη μέρα που θα κατέβουμε
κάτω, αλλά όλη τη δουλειά που πρέπει
να κάνουμε από τώρα μέχρι τότε και
μετά. Γιατί χρειάζεται να μιλάμε για την
συνέχεια και την κλιμάκωση των αγώ-
νων. 

Σε αυτούς τους αγώνες δεν υπάρχουν
σύνορα, χρώματα, θρησκείες, φυλές, γι'
αυτό και είμαστε αλληλέγγυοι με τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, αυτοί
οι αγώνες είναι η πραγματική απάντηση
της κοινωνίας που μπορεί να κερδίσει
και να επιβάλει στην οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση μια άλλη πολιτική. Ο ρόλος ο
δικός μας είναι να δώσουμε την αυτοπε-
ποίθηση για να κατέβουν όλοι κάτω. 

Στην Intracom ξεκινήσαμε σαν σωμα-
τείο τις δράσεις σε όλα τα κτήρια της
εταιρίας, στην Αθήνα, στην Πάτρα και
στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί βάζουμε
όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά την
καλύτερη οργάνωση της παρουσία των
εργαζόμενων στα κατά τόπους συλλα-
λητήρια. Στην Αθήνα το σωματείο μας
καλεί στις 10.30 στο Μουσείο”.

Bασίλης Συλαϊδής, 
ΔΣ Σωματείου εργαζομένων Ιntracom

Αυτή η πανεργατική χρειάζεται να οργα-
νωθεί από τα κάτω. Να ενεργοποιήσουμε

ή να φτιάξουμε γρήγορα επιτροπές αγώνα.
Δεν είναι μια περίπλοκη διαδικασία. 

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς αποφασίσαμε
συνεδριάσαμε και άμεσα βγάλαμε κείμενο.
Ξεκινήσαμε να πολιορκούμε το ΔΣ του σω-
ματείου για να βγάλει Γενική Συνέλευση που
το αποφεύγει, για να γίνει αυτή η απεργία
πιο μαζική. Θέλουμε να είναι μια οργανωμέ-
νη απεργία γι' αυτό διεκδικούμε πως από το
πρωί την ίδια τη μέρα της απεργίας θα υπάρ-
χει απεργιακή φρουρά. Και αυτή τη φορά θέ-
λουμε να βάλουμε και πούλμαν από το νοσο-
κομείο και να κατεβούμε μαζικά και οργανω-
μένα. Πρέπει να πάμε σε όλα τα νοσοκομεία
που μπορούμε να φτάσουμε. Χρειάζεται ορι-
ζόντιος συντονισμός των χώρων. Υπάρχουν
νοσοκομεία που θα κατέβουν και θα φέρουν
τα πανό τους, υπάρχουν και νοσοκομεία που
θέλουν σπρώξιμο και βοήθεια προς αυτή την
κατεύθυνση. Όλοι στο δρόμο να βαδίσουμε
στα ίδια μπλοκ, ενωμένοι απέναντι στο τρίτο
μνημόνιο.

Και ταυτόχρονα τη μάχη της απεργίας στις
12 Νοέμβρη θα τη δώσουμε και πολιτικά.
Γιατί πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα
που μπαίνει από τον κόσμο. “Και αν απεργή-
σουμε θα πετύχουμε κάτι; Μπορούμε να
βγούμε από την κρίση; Μπορούν να βρεθούν
τα λεφτά για να γίνουν οι προσλήψεις στα
νοσοκομεία και οπουδήποτε είναι ανα-
γκαίο;”. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. “Ναι
μπορούμε”. Αν δέσουμε αυτές τις απεργίες
με τις μάχες που δίνουμε απέναντι στο ρα-
τσισμό, απέναντι στον πόλεμο και με τις
απαντήσεις για διαγραφή του χρέους, για
κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό
έλεγχο χωρίς αποζημίωση στους τραπεζίτες,
μπορούμε να ανατρέψουμε τα μνημόνια. Αυ-
τή η κυβέρνηση είναι πιο αδύναμη γιατί είναι
σε μια τεράστια αντίφαση αφού υπόσχεται
πως το 3ο μνημόνιο θα το περάσει πιο μαλα-
κά από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση και η
πραγματικότητα είναι διαφορετική. Συνεχί-
ζουν να τα διαλύουν όλα με τον πιο σκληρό
τρόπο. Θέλουμε να αναδιπλωθούν, να τα πά-
ρουν όλα πίσω. Ο τρόπος για να απαντήσου-
με είναι απεργιακός με όλο τον κόσμο στους
δρόμους. Οργανώνουμε από τα κάτω, συν-
τονισμένα και πολιτικά. 

Χρίστος Αργύρης,
ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς

Α
περγία σταθμός πρέπει να είναι η 12 Νοέμβρη που έρχεται να πιάσει
το κόκκινο νήμα των πανεργατικών της προηγούμενης 5ετίας και να
το μετατρέψει σε αντιμνημονιακό εφιάλτη και για την κυβέρνηση και

για τα αφεντικά.

Η κυβέρνηση μέσα σε λίγες μόνο μέρες ψήφισε την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών που σώζει για άλλη μια φορά τους τραπεζίτες ρίχνοντας τα
βάρη στους εργαζόμενους, έρχεται να ψηφίσει το 2ο πακέτο προαπαιτούμε-
νων του μνημόνιου 3 και τσακίζει τις συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό. “Και
τούτο το μνημόνιο θα μείνει στα χαρτιά” είναι η απάντηση της εργατικής τά-
ξης απέναντι στις τεράστιες αυτές επιθέσεις. Η εργατική αντίσταση έχει τη

δυνατότητα να πετάξει και αυτό το μνημόνιο στα σκουπίδια.
Η Πανεργατική στις 12Ν είναι η απόδειξη. Λίγες μόνο βδομάδες από την

επανεκλογή Τσίπρα η Πανεργατική 12Ν έρχεται να γενικεύσει τις μάχες που
σποραδικά, με τακτικές αντάρτικου, έβγαιναν όλο αυτό το χρονικό διάστη-
μα. Η πίεση από τις απανωτές μικρές μάχες, είτε ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, είτε ενάντια στις περικοπές και την διάλυση των εργασιακών δικαιω-
μάτων, ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης και των αφεντικών οι επιμέ-
ρους αντιστάσεις ανάγκασαν τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να καλέσουν σε
Πανεργατική Απεργία. Αυτή η απεργία ήδη ξεκινάει να οργανώνεται από τα
κάτω σε μια σειρά χώρους ώστε να πετύχει και να γίνει αφετηρία απεργια-
κής κλιμάκωσης και συντονισμού.

INTRACOM ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑ

Οργανώνουμε την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
Ενημέρωση 
από τη συνεδρίαση 
της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στις 28/10/2015

Στη συνεδρίαση της ΚΣΕ συ-
ζητήθηκαν οι πολιτικές εξελί-
ξεις και η παρέμβαση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στις μάχες του επόμε-
νου διαστήματος καθώς και οι
πρωτοβουλίες της. Επιπλέον
ξεκίνησε ο διάλογος για τη συγ-
γραφή των θέσεων για την
επερχόμενη 3η Συνδιάσκεψη.
Συγκεκριμένα:

1. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνει όλες της
τις δυνάμεις για την επιτυχία
της Πανεργατικής Απεργίας
στις 12 Νοέμβρη η οποία μπο-
ρεί να αποτελέσει ένα μεγάλο
βήμα για να ανατρέψουμε τα
βάρβαρα μέτρα της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, νέα και πα-
λιά Μνημόνια. Στηρίζει όλες τις
απεργιακές κινητοποιήσεις που
γίνονται σε επιμέρους χώρους
δουλειάς και κλάδους. Τη Δευ-
τέρα 2 Νοέμβρη συμμετέχει
στην έναρξη της 48ωρης απερ-
γίας της ΠΝΟ. Στην περιφρού-
ρηση στις 6πμ (έναντι των γρα-
φείων της ΑΝΕΚ) και στην προ-
συγκέντρωση για την απεργια-
κή διαδήλωση των ναυτεργα-
τών στις 11πμ στο σταθμό του
ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Στηρίζει
τις καταλήψεις των δημαρχείων
στις 4 Νοέμβρη ενάντια στις πε-
ρικοπές και τις ιδιωτικοποι-
ήσεις.

2. Συμμετέχει στην αντιφασιστι-
κή κινητοποίηση στο Νέο Ηρά-
κλειο, την Κυριακή 1 Νοέμβρη
στις 5μμ στην πλατεία ΗΣΑΠ
Ηρακλείου που καλούν φορείς,
σωματεία και συλλογικότητες
της περιοχής.

3. Στηρίζουμε τα μαθητικά συλ-
λαλητήρια και τους αγώνες του
εκπαιδευτικού κινήματος.

4. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει στις
14 Νοέμβρη ημερίδα συζητήσε-
ων με 2 θεματικές με στόχο να
συμβάλει στη συζήτηση για το
ρόλο και τις δυνατότητες του
κινήματος στην περίοδο, καθώς
και την απαραίτητη στρατηγική
εναλλακτική μετά τη χρεοκοπία
του σχεδίου του κυβερνητισμού
του ΣΥΡΙΖΑ.

5. Καλεί τις Τ.Ε. και Κ.Ε. να ορ-
γανώσουν με τον καλύτερο τρό-
πο τις διαδηλώσεις του φετινού
Πολυτεχνείου. Να μετατρέψου-
με τις διαδηλώσεις αυτές σε με-
γάλα συλλαλητήρια κατά των
Μνημονίων, των ρατσιστικών
πολιτικών κυβέρνησης και ΕΕ
δίνοντας ένα στίγμα αντικαπιτα-
λιστικό και αντιιμπεριαλιστικό. 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Έγινε η Πανελλαδική Συνέλευση

Ολόκληρη την απόφαση της Συνέλευσης του Συντονι-
σμού μπορείτε να τη διαβάσετε στο ergatiki.gr. Εδώ παρα-
θέτουμε ένα μεγάλο κομμάτι της. 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την ψήφιση του τρίτου μνημονί-
ου, συνεχίζει την καταστροφική πολιτική που αντιπαλέψαμε
τα προηγούμενα χρόνια. Φέρνει επιθέσεις που οι προηγούμε-
νες μνημονιακές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να περάσουν,
αφού λύγισαν κάτω από τη δύναμη των εργατικών αγώνων. 

Οι περικοπές στο δημόσιο, για να εξασφαλιστούν χρήμα-
τα για την αποπληρωμή των τραπεζιτών συνεχίζουν να δια-
λύουν όλες τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη η εργατική τάξη.

Οι ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζονται. Η κυβέρνηση ετοιμάζε-
ται να δώσει στα αρπακτικά της αγοράς 14 αεροδρόμια, Λι-
μάνια, τρένα, νερό, ΔΕΗ, ολόκληρες εκτάσεις όπως το Ελ-
ληνικό, τις πιο κρίσιμες υποδομές και δημόσια αγαθά.

Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση,
συμπληρώνει και γενικεύει σε κάθε χώρο του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα τη σύγκρουση με τις μνημονιακές πολι-
τικές.

Χέρι με χέρι με τη σύγκρουση με τα μνημόνια είναι και ο
αγώνας ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο, για ανοιχτά σύνορα
χωρίς φράχτες και Φρόντεξ, για αλληλεγγυη στους πρόσφυ-
γες, για να καταδικαστούν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής. 

Ξεκινάμε από την εκτίμηση ότι μπορούμε να νικήσουμε.
Έχουμε πίσω μας τις αποσκευές αγώνων και απεργιών πέν-
τε χρόνων. Αγώνων που ανέτρεψαν τρείς μνημονιακές κυ-
βερνήσεις (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά) και διέλυ-
σαν τα πολιτικά κόμματα της άρχουσας τάξης. Ξέρουμε ότι
είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, και για
την ακρίβεια το 62% που μόλις τον Ιούλιο είπε ένα καθαρό
ταξικό ΟΧΙ στα μνημόνια. 

Πλούσια δράση

Ο Συντονισμός ενάντια σε κλεισίματα και διαθεσιμότητες,
προέκυψε μία μέρα μετά την εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ
τον Νοέμβρη του 2013, και βρέθηκε στο πλευρό όλου του
κινήματος των διαθέσιμων και της ΕΡΤ. Οργάνωσε μαζί με
το σωματείο του ΜΕΤΡΟ κινητοποίηση για την καταγγελία
της επιστράτευσης των εργαζόμενων του. Στήριξε την ΕΡΤ
με κάθε τρόπο, βρέθηκε στο πλευρό των διαθέσιμων στις
κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις. Άνοιξε καμπάνια
συμπαράστασης και οικονομικής στήριξης στον αγώνα των
καθαριστριών, βρέθηκε στο πλευρό των εργαζόμενων της
ΕΡΤ μέχρι την επαναλειτουργία της πριν λίγους μήνες, και
συνεχίζει να συμπαραστέκεται στο αγώνα για ΕΡΤ των ερ-
γαζόμενων χωρίς κυβερνητικούς Ταγματάρχες. Ξεκίνησε
καμπάνια συμπαράστασης στους Λιμενεργάτες ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού και στήριξε με κάθε δυ-
νατό μέσο και οργάνωση, τα προηγούμενα χρόνια κάθε πα-
νεργατική ή απεργιακή κινητοποίηση καλεσμένη από τα
συνδικάτα.

Τώρα προχωράμε ένα βήμα πιο μπροστά. Βάζουμε σαν
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ, στόχο τη στήριξη
και την οργάνωση του κινήματος για την ανατροπή των
μνημονίων. Αυτό ξεκινάει με την προσπάθεια να οργανώ-
σουμε από τα κάτω ακόμη καλύτερα όλους τους εργατι-
κούς χώρους. Με τη βοήθεια να χτιστούν σωματεία όπου
δεν υπάρχουν, με τη συγκρότηση επιτροπών βάσης που θα
ενώνουν όλο τον κόσμο του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς.
Συνεχίζεται με το να πάρουμε τις πρωτοβουλίες για να στη-
ρίξουμε καμπάνιες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των δημό-
σιων αγαθών. Να ανοίξουμε όλες τις μάχες, να στηρίξουμε
τους αγώνες που θα ξεδιπλωθούν. Αμέσως μετά τη πανελ-
λαδική μας συνέλευση οργανώνουμε και σε πόλεις έξω από
την Αθήνα τη συγκρότηση συντονισμών για να δώσουν στή-
ριξη στα κομμάτια και τους κλάδους που συγκρούονται με
τα μνημόνια. Συγκροτούμε συντονιστική επιτροπή και γραμ-
ματεία του Συντονισμού, για να υλοποιήσει τις αποφάσεις
μας και να συντονίσει τη δράση μας την επόμενη περίοδο». 

Ανοιχτή σύσκεψη Συντονισμού
σε χώρους του δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα στα Χανιά πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 30/10 στο Εργατι-
κό Κέντρο. Συμμετείχαν ντόπιοι και μετανά-
στες εργαζόμενοι από διάφορους χώρους
(δάσκαλοι, καθηγητές, ΕΡΑ, οικοδόμοι,
ιδιωτικοί υπάλληλοι) που συμφωνούν ότι
έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε τον αγώνα
ενάντια στα ξεπουλήματα και στο μνημόνιο
όλοι μαζί, οργανώνοντας ο καθένας το χώ-
ρο δουλειάς του σε συντονισμό με τους ερ-
γαζόμενους σε άλλους χώρους γιατί κανέ-
νας εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι μόνος
του, είτε έχει σωματείο είτε όχι, είτε τον κα-
λύπτει το σωματείο του, είτε όχι, είτε δου-
λεύει στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα.

Οι εισηγήτριες, μέλη του Συντονισμού,
Δώρα Κιντή (ΕΛΜΕ Χανίων) και Μαρία Καλι-
τσουνάκη (εργαζόμενη στον επισιτισμό) ξε-
κίνησαν παρουσιάζοντας την παρούσα πολι-
τική συγκυρία, την καταστροφή που θα επι-
φέρει στα εργατικά στρώματα το τρίτο μνη-
μόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το
πολιτικό αδιέξοδο που έχει φτάσει η κυβέρ-
νηση ενώ συνέχισαν με την αναγκαιότητα ο
συντονισμός να απλωθεί όπου υπάρχουν ερ-
γαζόμενοι. Οι όροι αυτής της μάχης, όπως
δήλωσαν, αυτή τη φορά, είναι υπέρ μας πε-
ρισσότερο από κάθε προηγούμενη περίοδο.
Η σχεδόν ταυτόχρονη μετατροπή του ηχη-
ρού ΟΧΙ του δημοψηφίσματος σε «ΝΑΙ» και
η ψήφιση του τρίτου μνημονίου μαζί με ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, επισφράγισαν την κατρακύ-
λα του ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαίωσαν τις πολιτι-

κές επιλογές του. Στόχος του
Συντονισμού, παρατήρησαν, εί-
ναι να αναγκάσουμε τις ηγεσίες

να βγουν σε απεργίες διαρκείας, να αλλά-
ξουμε τους συσχετισμούς στα σωματεία –
έχουν ήδη ξεκινήσει οι εκλογικές διαδικα-
σίες σε αρκετούς χώρους εργασίας– και να
συνεχίσουμε δυναμικά ενάντια σε μνημόνια
και ξεπουλήματα.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και
τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους,
όπου παρουσιάστηκαν παραδείγματα από το
πώς οργανώνουν οι διάφοροι χώροι την
απεργιακή τους δράση αλλά και ιδέες για το
πώς ο συντονισμός μπορεί να κάνει διακριτή
την παρουσία του και με αφορμή την πανερ-
γατική απεργία στις 12 Νοέμβρη. Με το τέ-
λος της συνεδρίασης, οργανώθηκε ένα πρώ-
το πρόγραμμα δράσεων και εξορμήσεων του
Συντονισμού σε διάφορους εργασιακούς χώ-
ρους. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε λίστα
επαφών με ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και mail
η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς ενώ θα κυ-
κλοφορήσει κείμενο με τις αποφάσεις του
και τις δράσεις του Συντονισμού που θα μοι-
ραστεί σε διάφορους χώρους. Γι’ αυτή την
εβδομάδα έχει οργανωθεί ένα πρόγραμμα
εξορμήσεων, ξεκινώντας με παρεμβάσεις
στον ΟΤΕ, στην ΕΡΑ, σε τράπεζες και σού-
περ μάρκετ, ενώ την Τετάρτη 4/11 αντιπρο-
σωπεία του Συντονισμού θα παρέμβει στην
κατάληψη του Δημαρχείου Χανίων από τους
εργαζόμενους του Δήμου κι ύστερα από την
απόφαση που έλαβε η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Ειρηναίος Μαράκης, Χανιά

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος 
συλλόγου Εργαζόμενων νοσοκομείου Αγ. Σάββας

Γιώργος Ορταντζόγλου, πρόεδρος 
συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

Στέλλα Τζανίνη, πρόεδρος συλλόγου 
εργαζόμενων Δήμου Αγ. Παρασκευής

Σπύρος Ανδριώτης, διοικητικοί ΕΚΠΑ

Μαρία Μαλέσκου
εργαζόμενη σε πεντάμηνα Δήμου Καλλιθέας

Τάκης Τερζόγλου, μέλος του ΔΣ 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών

Ζωή Πεντότη, πρόεδρος Ομοσπονδίας
εργαζόμενων Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Κυριάκος Λυμπέρης, μέλος ΔΣ , ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Νίκος Εμεξίζοβ, ταμίας συλλόγου εργαζόμενων
στην Cosco (EN.E.Δ.Ε.Π.)

Σπύρος Ρεβύθης
πρόεδρος εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ) 

Γιάννης Λευκιμιάτης, συνδικαλιστής ΕΡΤ 

Σταματία Τσουμέα, σχολική φύλακας, πρόεδρος
συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Ζωγράφου

Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Βάντα Τσέλιου, μέλος ΔΣ Β’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Ρούλα Σουντουλίδου
συνδικαλίστρια Δήμου Βριλησσίων

Μαρία Αλιφιέρη, μέλος ΔΣ συλλόγου
εργαζόμενων νοσοκομείου Αγλαΐα Κυριακού

Χρίστος Αργύρης, μέλος ΔΣ συλλόγου
εργαζόμενων Νοσοκομείου Γεννηματάς

Βασίλης Συλαϊδής
μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ

Γεωργία Κόφφα
συνδικαλίστρια εκπαιδευτικός Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας

Τάσος Αναστασιάδης, συντονιστής

Κώστας Πολύδωρος
συνδικαλιστής στην Ιδιωτική Υγεία, 

Γιώργος Κρητικός, εκπρόσωπος τεχνικών MEGA

Κώστας Πίττας, γραμματέας Ομοσπονδίας
Υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης, 

Νίκος Σμπαρούνης, συνδικαλιστής ΜΕΤΡΟ

Χρήστος Βαρβέρης, συνδικαλιστής Speedex

Θένια Ασλανίδου, γιατρός

Γιώργος Μαυρίδης
συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος

Γιάννης Τσαλίμογλου
συνδικαλιστής Λιμενεργάτης

Μήτσος Αργυροκαστρίτης
λιθογράφος, μέλος ΔΣ ΕΚΑ

Σεραφείμ Ρίζος
μέλος ΔΣ συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων

Κατερίνα Αβραμίδου, συνδικαλίστρια ΨΝΘ

Μαργαρίτα Παπαμηνά
νομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Χανίων

Πέτρος Πομόνης, εργαζόμενος ΕΡΑ Ζακύνθου

Τζεμαλί Μηλιαζήμ
συνδικαλιστής δάσκαλος, Ξάνθη

Νίκος Χατζάρας, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Βασίλης Παπασημακόπουλος
πρόεδρος εργαζόμενων Πράκτικερ Πάτρας

Γιάννης Κούτρας
επικουρικός γιατρός ΠΕΔΥ Τούμπας

Παναγιώτης Πολύδωρoς, τραπεζοϋπάλληλος

Πανελλαδικό συντονιστικόΜπορούμε
να νικήσουμε

ΧΑΝΙΑ

Μ
ε συμμετοχή από χώρους
του δημόσιου και του ιδιω-
τικού τομέα, πλούσια συζή-

τηση και αποφάσεις για δράση και
πρωτοβουλίες ενάντια στο 3ο Μνη-
μόνιο πραγματοποιήθηκε η Πανελ-
λαδική Συνέλευση του Συντονισμού
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Δια-
θεσιμότητες την Κυριακή 1η Νοέμ-
βρη. 

Η συνέλευση ήταν χωρισμένη σε
τέσσερις ενότητες-συζητήσεις. Η
πρώτη ήταν αφιερωμένη στη μάχη
απέναντι στις περικοπές σε σχο-
λεία, δήμους και νοσοκομεία. Ομι-
λητές ήταν ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας,
ο Γιώργος Ορταντζόγλου, πρό-
εδρος του συλλόγου εργαζόμενων
στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, η
Ράνια Νενεδάκη, πρώην δημοτική
σύμβουλος Ζωγράφου και ο Δημή-
τρης Πολυχρονιάδης από το Σύλ-
λογο Δασκάλων Αμαρουσίου.

Όλοι οι ομιλητές έδωσαν συγκε-
κριμένα στοιχεία για τις τεράστιες
περικοπές που έχουν επιφέρει τα
μνημόνια στο προσωπικό και τη
χρηματοδότηση. Στα νοσοκομεία,
όπως υπολογίζουν τα συνδικάτα,
λείπουν περίπου 40 χιλιάδες εργα-
ζόμενοι, ενώ η χρηματοδότηση από
τον προϋπολογισμό έχει πέσει στο
1,3 δις από τα
3 δις που ήταν
το 2010.   

Στους δή-
μους οι μισθοί
των εργαζόμε-
νων έχουν πε-
ρικοπεί κατά
40%, ενώ η
μείωση του
προσωπικού
αγγίζει το 60%. Στην παιδεία πάει
μόνο το 2,36% του ΑΕΠ, ενώ το
2010 ήταν 3%. Ταυτόχρονα, υπάρ-
χουν 9 χιλιάδες αποχωρήσεις και
μόλις 278 μόνιμοι διορισμοί. Σε
συνδυασμό με το «μαγείρεμα» των
κενών κάθε χρόνο, ο αριθμός των
εκπαιδευτικών έχει μειωθεί δραμα-
τικά, ενώ ανθούν οι ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας και η πολλαπλή κα-
τηγοριοποίηση δασκάλων και καθη-
γητών.

Κοινή παρατήρηση των ομιλητών
ήταν ότι οι περικοπές σε όλους
τους τομείς
οδηγούν στην
χειροτέρευση
των δημόσιων
υπηρεσιών με
α π ο τ έ λ ε σ μ α
να μπαίνει από
την πίσω πόρ-
τα η απειλή
της ιδιωτικο-
ποίησης. Πα-
ρουσιάζουν ότι το δημόσιο δεν
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της
κοινωνίας για να στρώσουν το δρό-
μο στα ξεπουλήματα σε ιδιώτες. 

Παρόλη τη μεγάλη επίθεση, η αν-

τίσταση στις περικοπές είναι μεγά-
λη. Ο Γ. Ορταντζόγλου στην ομιλία
του μετέφερε την εμπειρία από την
Επιτροπή Αγώνα που έχει φτιαχτεί
στη Νέα Φιλαδέλφεια και τόνισε τη
σημασία της οργάνωσης από τα
κάτω. «Χρειάζεται αναλυτική και
επίμονη ενημέρωση στους εργαζό-
μενους και την υπόλοιπη κοινωνία.
Δημιουργούμε επιτροπές περι-
φρούρησης για την άμυνα απέναντι
στους απεργοσπάστες. Δημιουρ-
γούμε απεργιακό ταμείο, κάνουμε
κάθε προσπάθεια για διακλαδικό
συντονισμό. Χτίζουμε στην πράξη
την ενότητα της αριστεράς και του
κινήματος. Κλιμακώνουμε τις απερ-
γίες μας, στόχος είναι η απεργία
διαρκείας. Να
ξεπεράσουμε
τις γραφει-
ο κ ρ α τ ι κ έ ς
ηγεσίες των
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Όλη η εξου-
σία πρέπει να
περάσει στη
βάση μέσω
της συγκρότη-
σης επιτροπών αγώνα ή απεργια-
κών επιτροπών που θα είναι εκλεγ-
μένες από τις Γενικές Συνελεύσεις
στους χώρους δουλειάς» είπε χα-
ρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια πήραν το λόγο η
Στέλλα Τζανίνη, πρόεδρος του Συλ-
λόγου εργαζόμενων Δήμου Αγίας
Παρασκευής, ο Σπύρος Ανδριώτης
από τους διοικητικούς του Πανεπι-
στημίου Αθήνας, η Μαρία Μαλέ-
σκου από τα 5μηνα στο Δήμο Καλ-
λιθέας, ο Γιάννης Κούτρας, επικου-
ρικός γιατρός στο ΠΕΔΥ Τούμπας,
ο Σπύρος Παντελιός, εργαζόμενος
στο Τζάνειο Νοσοκομείο. 

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η τοπο-

θέτηση της Νατάσσας Γιαννιτσιώτη
που μετέφερε την κατάσταση που
βιώνουν οι καθαρίστριες στα σχο-
λεία και ζήτησε τη στήριξη του Συν-
τ ο ν ι σ μ ο ύ .
«Μας ζητάνε
να υπογρά-
ψουμε τη σύμ-
βασή μας και
να δεχτούμε
να μην πληρω-
θούμε για τον
Σεπτέμβρη που
τον έχουμε
δουλέψει. Πλη-
ρωνόμαστε μόνο με βάση τις σχολι-
κές αίθουσες που καθαρίζουμε, ενώ
κρατάμε την καθαριότητα για όλους
τους χώρους του σχολείου. Η σύμ-
βαση μας λέει ότι αν αρρωστήσου-
με πρέπει να αντικαταστήσουμε με
δικό μας άτομο την παρουσία μας.
Και τώρα πάνε να μας κάνουν 10%
μείωση στους μισθούς μας». 

Η δεύτερη συζήτηση αφορούσε
την αντίσταση στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Ο Τάκης Τερζόγλου, μέλος
του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Σιδηροδρομικών αξιοποιώντας
το παράδειγμα του ΟΣΕ εξήγησε
ότι είναι ψεύτικη η εικόνα των χρεο-
κοπημένων δημόσιων επιχειρήσε-
ων. Θύμισε ότι ο ΟΣΕ είχε 14.500
χιλιάδες εργαζόμενους, με ικανο-
ποιητικούς μισθούς, με ένα δίκτυο
που έφτανε μέχρι και τα πιο δύσβα-
τα σημεία της χώρας «χωρίς να
έχει ούτε μια δραχμή έλλειμμα».
Επίσης, τόνισε ότι το μοντέλο Θά-
τσερ, που επιχειρούν να εφαρμό-
σουν στην Ελλάδα, στην Αγγλία
όπου πρωτοεφαρμόστηκε διέλυσε
το σιδηροδρομικό δίκτυο εξαιτίας
του ξεπουλήματος του σε ιδιώτες,
ενώ κοστίζει 30 με 40 νεκρούς το
χρόνο από δυστυχήματα. 

Ο Αντώνης Νταλακογεώργος,
πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ εξήγησε ότι
οι ιδιωτικοποιήσεις είναι κομμάτι
της συνολικότερης επίθεσης που
φέρνει το μνημόνιο της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ ενημέρωσε
και ζήτησε στήριξη για την απεργία
των ναυτεργατών στις 2 και 3 Νο-
έμβρη. 

Ο Νίκος Χατζάρας από το ΔΣ του
Συλλόγου εργαζόμενων Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη
έδωσε την εικόνα από τις πετυχη-
μένες κινητοποιήσεις ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση στο Δήμο Θερμαϊ-
κού όπου «κυνηγήσαμε την επιτρο-
πή που είχε συσταθεί για την ιδιωτι-
κοποίηση από κτίριο σε κτίριο μέχρι
να πει ότι ο διαγωνισμός είναι άγο-
νος και να σηκωθεί να φύγει». Επί-
σης, αναφέρθηκε στον αγώνα ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση του νερού
αφού «τρεις φορές μέχρι τώρα
ανοίξανε και κλείσανε τους φακέ-
λους τους για την ΕΥΑΘ» και του
Λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 

Το λόγο πήραν ακόμα ο Μήτσος
Αργυροκαστρίτης από το ΔΣ του
Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ο Πα-
ναγιώτης Πολύδωρος, τραπεζοϋ-
πάλληλος από την Alphabank, ο
Κώστας Αβραμίδης από το Σύλλο-
γο εργαζόμενων του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου, ο Πάνος Γκαργκάνας
από την Εργατική Αλληλεγγύη, ο
Γιάννης Τσαλίμογλου, λιμενεργά-
της, ο Πέτρος Πομόνης από την
ΕΡΑ και το ΕΡΤ-open Ζακύνθου, o
Mιχάλης Πέπ-
πας από τον
Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό
στον Πειραιά. 

Κοινή συνι-
σταμένη όλων
ήταν ότι ο
αγώνας της

ΕΡΤ έδωσε το παράδειγμα για το
πώς παλεύει κανείς την ιδιωτικοποί-
ηση και τα κλεισίματα. Με κατάλη-
ψη, συμπαράσταση και συντονισμό
όλων των αγωνιζόμενων κλάδων.
Έτσι, μπαίνει πρακτικά και η προ-
οπτική του εργατικού ελέγχου. 

«Τα συνδικάτα και η αλληλεγγύη
σε πρόσφυγες και μετανάστες»
ήταν το θέμα της τρίτης ενότητας-
συζήτησης. Εισηγήτριες ήταν τέσ-
σερις συνδικαλίστριες: η Ντίνα Γκα-
ρανέ από το ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Αθή-
νας, η Βάντα Τσέλιου από τη Β’� ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας, η Μαρία Ντάσιου, για-
τρός στο ΠΕΔΥ και αλληλέγγυα
στους πρόσφυ-
γες στο Παλαί
Γαλατσίου και η
Ρούλα Σουντου-
λίδου από το ΔΣ
του Συλλόγου
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ω ν
στο Δήμο Βρι-
λησσίων.   

Με τις τοπο-
θετήσεις τους
μετέφεραν την
εμπειρία από το πρωτοφανές κίνη-
μα αλληλεγγύης που έχει αναπτυχ-
θεί σε όλη τη χώρα με πρωταγωνι-
στές σωματεία και συνδικάτα δίπλα
στους χιλιάδες αλληλέγγυους. Τόνι-
σαν ότι ο Συντονισμός θα πρέπει να
στηρίξει την καμπάνια για να πέσει
ο φράχτης του αίσχους στον Έβρο
με εξορμήσεις και εκδηλώσεις
στους χώρους δουλειάς, με ναύλω-
μα πούλμαν για τις διαδηλώσεις
στις 23-24 Γενάρη και ταυτόχρονα
να συνεχίσει τη μάχη ενάντια στους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής με πα-
ρουσία στη δίκη που έχει ξεκινήσει
από τις 20 Απρίλη. 

Η Β. Τσέλιου εξήγησε ότι βασικό
περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέ-

πει να είναι ο αντιφασισμός, ενώ
επιχειρηματολόγησε ότι χρειάζεται
ιδεολογική σύγκρουση με τις αντι-
δραστικές ιδέες που λένε ότι για
την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
φταίνε οι ιδέες των ανθρώπων ή οι
θρησκείες τους. 

Μετά τις εισηγήσεις κι άλλοι
αγωνιστές πήραν το λόγο μεταφέ-
ροντας εικόνες από τη συμπαρά-
σταση στους πρόσφυγες. Η Σταυ-
ρούλα Ψυχογιοπούλου από τους
Έκτακτους του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, η Δήμητρα Μπαμπάκου από
την ΕΛΜΕ Πειραιά, ο Γιώργος Πίτ-
τας από την Επιτροπή Αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες στο Παλαί,
η Κατερίνα
Α β ρ α μ ί δ ο υ
από το Ψυχια-
τρικό Νοσοκο-
μείο Θεσσαλο-
νίκης, ο Γιώρ-
γος Τσαμού-
ρης από τον
Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό
στου Ζωγρά-
φου, ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, η Ευγενία Βρούσο από
τον Συντονισμό στον Πειραιά. 

Η τελευταία συζήτηση ήταν αφιε-
ρωμένη στην απεργία στις 12 Νο-
έμβρη και τις επόμενες μάχες που
έχει να δώσει ο Συντονισμός. Μίλη-
σαν ο Χρίστος Αργύρης από το
Σύλλογο εργαζόμενων του νοσοκο-
μείου Γεννηματάς, ο Βασίλης Συ-
λαϊδής από το Σωματείο της Ιντρα-
κόμ, η Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος του
ΔΣ του ΠΣΥΠΕΡΤ, ο Τάσος Αναστα-
σιάδης, συντονιστής όλης της πρω-
τοβουλίας, ο Κώστας Πολύδωρος,
συνδικαλιστής από την ιδιωτική
υγεία, ο Νίκος Σμπαρούνης από το
ΜΕΤΡΟ και ο Κώστας Πίττας,
γραμματέας της Ομοσπονδίας
υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης. 

Η Ειρ. Φωτέλλη θύμισε τη δράση
του Συντονισμού τα δύο τελευταία
χρόνια, από τις 7-8 Νοέμβρη του
2013 που δημιουργήθηκε όταν τα
ΜΑΤ είχαν εισβάλλει στο Ραδιομέ-
γαρο μέχρι σήμερα. Τόνισε ότι ο
Συντονισμός ενίσχυσε κάθε εργατι-
κή κινητοποίηση και επισήμανε ότι
εξακολουθεί να έχει λόγο ύπαρξης
καθώς οι αγώνες συνεχίζουν, φέρ-
νοντας το παράδειγμα της ΕΡΤ.
Πρότεινε το Συντονιστικό που θα
εκλεγεί να έχει πανελλαδική σύνθε-
ση και ο Συντονισμός να ξεκινήσει
εκπομπή στο ΕΡΤ-open. 

Στο τέλος αποφασίστηκε η μετο-
νομασία της πρωτοβουλίας σε Συν-
τονισμό ενάντια στα Μνημόνια, ενώ
ψ η φ ί σ τ η κ α ν
ομόφωνα το
νέο Συντονιστι-
κό και η από-
φαση τα
οποία μπορείτε
να διαβάσετε
στις διπλανές
στήλες. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ενάντια στα Μνημόνια

Το πάνελ στη συζήτηση για τους πρόσφυγες. Απο αριστερά: Β. Τσέλιου, Ντ. Γκαρανέ, Μ. Ανδρέου, Ρ. Σουντουλίδου, Μ. Ντάσιου.

Δημήτρης
Πολυχρονιάδης

Τάκης Τερζόγλου

Αντώνης 
Νταλακογεώργος

Στέλλα Τζανίνη

Ειρήνη Φωτέλλη

Βασίλης Συλαϊδής

Χρίστος Αργύρης

Γιώργος
Ορταντζόγλου

Kείμενα, επιμέλεια: Νεκτάριος Δαργάκης
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Ανοιχτές εκδηλώσεις 
της ΚΕΕΡΦΑ

Διαδήλωση στις Καστανιές του
Έβρου έγινε το Σάββατο 31/10, από το
Συντονιστικό Ενάντια στο Φράχτη. 

“Ξεκινήσαμε 7-8 πούλμαν από τη
Θεσσαλονίκη, ενώ είχαν ξεκινήσει νω-
ρίτερα την ίδια μέρα πούλμαν από την
Αθήνα και την Πάτρα”, μας είπε η Σε-
βαστή από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης. “Φτάσαμε στις Καστανιές γύρω
στις 5 το απόγευμα όπου συγκροτήσα-
με τα μπλοκ βαδίζοντας προς το Φρά-
χτη. Στα 500 μέτρα Ματ και αστυνομία
προσπάθησαν να μας απωθήσουν ρί-
χνοντας χημικά και κρότου λάμψης.

Συμμετείχαμε στο μπλοκ τον Φοιτητι-
κών Συλλογων με τις σημαίες της
ΚΕΕΡΦΑ και μοιράσαμε το υλικό μας
για το διήμερο που διοργανώνουμε
στις 23-24 Γενάρη”.

“Να γκρεμιστεί τώρα ο φράχτης
στον Έβρο”, καλεί με ανακοίνωσή της
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης, απαιτών-
τας μεταξύ άλλων, “να σταματήσει η
δολοφονική αντιμετώπιση των προ-
σφύγων από ΕΕ, κυβέρνηση. Όχι στην
ενίσχυση των ελληνικών συνόρων με

ευρωπαϊκές δυνάμεις καταστολής.
Απρόσκοπτη είσοδος των προσφύγων
και μεταναστών από τα σύνορα. Κα-
τάργηση των συνθηκών του Δουβλί-
νου, της Frontex και του Ευρωστρατού
... Με αρχή την διαδήλωση στις 31/10
να κλιμακώσουμε και να κορυφώσουμε
αυτόν τον αγώνα στις 23/24 Γενάρη
2016 με πανελλαδική, παλλαϊκή, διεθνι-
στική διαδήλωση στον Έβρο για να
γκρεμίσουμε το φράχτη του αίσχους”. 

Η Θεσσαλονίκη ενάντια στο φράχτη

Την περασμένη Πέμ-
πτη έφεραν με ελικόπτε-
ρο στην εντατική του
Παίδων Αγία Σοφία, τρία ετοιμοθάνατα προσφυγόπουλα από
τη Συρία, το ένα δυστυχώς κατέληξε. Αυτό που ακολούθησε
ήταν μία μίνι εξέγερση από τους εργαζόμενους του νοσοκο-
μείου. 

Οι εργαζόμενοι έλεγαν ότι δεν θέλουμε πια άλλους νε-
κρούς, δεν αντέχουμε πια αυτή τη φρίκη, θέλουμε ανοιχτά
νοσοκομεία για όποιον τα έχει ανάγκη, θέλουμε ανοιχτά σύ-
νορα και μάλιστα συζητάγανε από μόνοι τους να ανέβουν
στο τέλος του μήνα πάνω στα σύνορα. 

Τους προτείναμε να συνδεθούν με την καμπάνια της

ΚΕΕΡΦΑ για το ανέβασμα
στον Έβρο τις 23-24 Γενά-
ρη και ήταν πολύ θετικοί. 

Όπως σε κάθε χώρο δουλειάς υπάρχει η αναγκαιότητα να
φτιαχτεί ομάδα που θα οργανώσει την απεργία στις 12 Νο-
έμβρη έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ομάδες της ΚΕΕΡΦΑ
που σε κάθε χώρο δουλειάς θα οργανώσει τη μάχη για να εί-
ναι οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι, για να πέσει ο φράχτης
και να ανοίξουν τα σύνορα  Μαζί θα τα παλέψουμε όλα αυτά
και έτσι μπορούμε να ανεβάσουμε εκατοντάδες πούλμαν
από την Αθήνα στον Έβρο γιατί χιλιάδες κόσμος το θέλει και
χρειάζεται να το οργανώσουμε. 

Γιώργος Τσαμούρης

Όχι αλλα πνιγμένα παιδιά

Μ
ε την ανακοίνωση της καμπά-
νιας για την μεγάλη κινητοποί-
ηση στον Έβρο στις 23-24 Γε-

νάρη ήδη μια σειρά σωματεία και σύλ-
λογοι έσπευσαν να δηλώσουν στήριξη
και συμμετοχή. Ψηφίσματα υπέρ τις κι-
νητοποίησης έχουν αποφασίσει η ΕΛ-
ΜΕ Ξάνθης, ο Σύλλογος Δασκάλων
Αθηνά, ο Σύλλογος Πολυτεχνείου Ξάν-
θης, η γενική συνέλευση όλων των
σχολών του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου,
ο Σύλλογος φοιτητών Αγγλικής Φιλο-
λογίας Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος
φοιτητών Ιατρικής Πάτρας.     

Με τοπικές συσκέψεις της ΚΕΕΡΦΑ
σε πόλεις, γειτονιές, πανεπιστήμια συ-
νεχίζονται  οι πρωτοβουλίες.

Σύσκεψη έγινε την Τρίτη 27/10 στην
Κυψέλη. «Συμμετείχαν εκπαιδευτικοί,
εργαζόμενοι από το Υπ. Πολιτισμού και
κόσμος της γειτονιάς και έγινε πλούσια
συζήτηση για το ρόλο που παίζει ο
φράχτης στον Έβρο και την ανάγκη να
πέσει για να σωθούν οι ζωές των προ-
σφύγων. Σχολιάστηκε θετικά το τετρα-
σέλιδο που κυκλοφορεί η ΚΕΕΡΦΑ με
τους 9 λόγους για τους οποίους πρέ-
πει να πέσει ο φράχτης», μας είπε ο
Γιάννης. «Αποφασίσαμε να προχωρή-
σουμε σε εξορμήσεις και αφισοκολλή-
σεις στη γειτονιά, καθώς επίσης και σε
μία μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία
Κυψέλης, καθώς και πάρτυ ή συναυλία
για να συγκεντρώσουμε το χρηματικό
ποσό για την αποστολή στον Έβρο».  

Την Πέμπτη στου Ζωγράφου έγινε
σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ. «Ο Γιάννης Τσα-
μούρης εξήγησε τη σύνδεση του φρά-
χτη με την αύξηση των πνιγμών στο Αι-
γαίο ενώ η Ράνια Νενεδάκη τόνισε ότι
χρειάζεται να πιέσουμε τους δήμους
προκειμένου να δημιουργήσουν τις
απαραίτητες κοινωνικές δομές για τους
πρόσφυγες. Αποφασίσαμε να διοργα-

νώσουμε εκδήλωση στις 25 Νοέμβρη
και την ίδια μέρα να διοργανωθεί μια
θεατρική παράσταση, καθώς επίσης να
διοργανώσουμε και ένα τοπικό γλέντι
για να συγκεντρώσουμε οικονομική ενί-
σχυση για να ρίξουμε το κόστος της
συμμετοχής», μας είπε η Ζανέττα.         

Την Παρασκευή 30/10 σύσκεψη έγινε
στα Πετράλωνα. «Η Νίκη Αργύρη ενη-
μέρωσε για τη σημασία της καμπάνιας
που ξεκινάει η ΚΕΕΡΦΑ που μπορεί να
βάλει την πίεση στην κυβέρνηση για το
γκρέμισμα του φράχτη στον Έβρο,
ενώ ο Βασίλης Κουκαλάνι ηθοποιός-
σκηνοθέτης έδωσε την εικόνα των τε-

ράστιων διαστάσεων που έχει πάρει η
αλληλεγγύη του κόσμου για τους πρό-
σφυγες. Μπήκαν πολλές προτάσεις για
το άπλωμα της καμπάνιας, από τους
συλλόγους γονέων, μέχρι τους χώρους
του Υπ. Πολιτισμού, τη Νομική και το
Πάντειο. Ξεκινάμε με αντιρατσιστική
πικετοφορία αυτή την Τρίτη, συνεχί-
ζουμε με αφισοκολλήσεις, εξορμήσεις
στα σχολεία και στις πλατείες, κρέμα-
σμα πανώ και  με μία μεγάλη εκδήλω-
ση στις 26 Νοέμβρη», μας μετέφερε
σαν εικόνα η Ελεάννα.

Κ.Θ.

Η καμπάνια ξεκίνησε

Την Κυριακή 25 Οκτώβρη στο Σπίτι Πο-
λιτισμού της ΦΕΞ, η θεατρική ομάδα "Πα-
ράβασις" σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ

Ξάνθης ανέβασε την παράσταση "Το Αγόρι με τη βαλίτσα" του Μάικ Κένι. Εί-
ναι η ιστορία ενός μικρού αγοριού που πήρε μόνο του το δρόμο της προσφυ-
γιάς με μόνο μια βαλίτσα. Το θέατρο ήταν κατάμεστο και η παράσταση πολύ
πετυχημένη. Εκπληκτική ήταν η ερμηνεία για πρώτη φορά ζωντανά του τρα-
γουδιού "Μαύρη κλωστή δεμένη" σε στίχους της Στέλλας Δενδηλιάρη και
μουσική του Γιάννη Ιωάννου από χορωδία μαθητών του 3ου ΓΕΛ Ξάνθης. 

Αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης παρενέβη με μοίρασμα του τετρασέλι-
δου της καμπάνιας και του καλέσματος για την εκδήλωση του Σαββάτου 7 Νο-
έμβρη, (6μμ, στο Εργατικό Κέντρο) με κεντρικούς ομιλητές τον Πέτρο Κων-
σταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και το Γιώργο Τσιάκαλο, καθηγητή Παιδα-
γωγικής ΑΠΘ. Στο τέλος πήραμε το λόγο τονίζοντας την επικαιρότητα του έρ-
γου και καλώντας τον κόσμο να στηρίξει έμπρακτα της καμπάνια για το γκρέμι-
σμα του φράχτη στον Έβρο. 

Καλέσαμε τους συντελεστές της παράστασης στη σύσκεψη καλλιτεχνών
που οργανώνουμε την Κυριακή 8 Νοέμβρη για τη διοργάνωση μονοήμερου
φεστιβάλ στο Πολυτεχνείο με τη συμμετοχή πολλών μουσικών σχημάτων και
καλλιτεχνικών ομάδων της πόλης. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε αμέσως με ένα
τεράστιο χειροκρότημα και στη συνέχεια κάποιοι υπέγραψαν στο κείμενο
υπογραφών της ΚΕΕΡΦΑ ενάντια στο φράχτη.  

Παντελής Αποστολίδης

ΞΑΝΘΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11
Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπι-
στημιακός
Παρεμβάσεις: Λία Δαμιανάκη, γραμμα-
τέας ΕΛΜΕ Ξάνθης, Δημήτρης Ντού-
μος, πρόεδρος Διδασκαλικού
Συλλόγου Ξάνθης, Νουρεδήν Κιγιτζί,
πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων Μει-
ονοτικών Σχολείων Ν. Ξάνθης Αποφοί-
των ΕΠΑΘ, Θωμαή Βελίκου,
εκπρόσωπος Ομάδας υποστήριξης
Ξάνθης προσφύγων πολέμου - Αλλη-
λεγγύη το όπλο των λαών 
Μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου Πο-
λυτεχνικής Σχολής Ξάνθης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1
Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Γιώργος Τσιάκα-
λος, πανεπιστημιακός

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/11 Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11, Δημαρχείο, 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11, ΟΝΑ Κυψέλης
(Καλογερά 18), 6.30μμ  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11
Ιατρικός Σύλλογος 
(έναντι δημοτικού Θεάτρου), 7μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος Παν-
πειραϊκή Πρωτοβουλία στους πρόσφυ-
γες, Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Παρεμβαίνουν: Γιάννης Προβατάς,ερ-
γαζόμενος Μεταξά, Αντώνης Αλφιέ-
ρης, Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
Πειραιά, Νάντερ Αλχαμπούνι, Σύλλο-
γος Σύρων Αποδήμων Ελλάδος

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, ΠΠΕΔ, 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, Θέατρο Ελυζέ, 7μμ 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, καφέ Κρίκος (Γεν-
ναίου Κολοκοτρώνη),7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11. Πολιτιστικό Κέν-
τρο Πετρούπολης (Εθνικής Αντιστά-
σεως 61), 7μμ

ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11 
Φυσικό –Ροτόντα, 1.30μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΑΣΚΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 
Αίθουσα γραμμικού σχεδίου, 2μμ
Ομιλητές  A.Διάλα, Επικ. Καθηγήτρια,
Kαμπαγιάννης Θανάσης, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Γι-
ουσούφ Οζντερίμ, Πολιτιστικό Κέντρο
Κουρδιστάν

TEI ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  9/11 
Αμφ. Α011 3μμ
Ομιλητές: Κ. Μελάς, Καθηγητής Δομι-
κών έργων ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Νάντερ Αλχαμπούνι, Σύλλο-
γος Σύρων Αποδήμων Ελλάδος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ  9/11 
Ιατρική, αίθουσα β' έτους, 1.30μμ
Ομιλητές: Στάθης Παπασταθόπουλος,
πανεπιστημιακός ΦΠΨ , Νίκη Αργύρη
ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΡΙΤΗ 10/11, Αμφ. 2, 2μμ
Ομιλητές: Προκόπης Παπαστράτης,
πανεπιστημιακός, Άρης Μεσσήνης,
φωτογράφος, Δημήτρης Αγγελίδης,
δημοσιογράφος ΕΦΣΥΝ, Νίκη Αργύρη,
ΚΕΕΡΦΑ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 Αίθουσα Προβολών
Γραμματεία ΣΓΤΚΣ, 2μμ
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτε-
κτονικής, Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Μιχάλης
Μιλτσακάκης, μέλος Δ.Σ ΔΟΕ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ11/11 Αίθριο, 2μμ
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, πα-
νεπιστημιακός Σλαβικών Σπουδών 
Γιώργος Πίττας, Γιώτα Ιωαννίδου,
μέλος Δ.Σ ΟΛΜΕ, επιτροπή αλληλεγ-
γύης προσφύγων Γαλατσίου, Γιουσούφ
Οζντερίμ, Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδι-
στάν

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 ΑΘΕ10, Επίκεντρο
Μεγάλο Αμφιθέατρο Χημικού, 2μμ
ομιλητές: Έφη Καρακαντζά, πανεπι-
στημιακός τμήμα Φιλολογίας,Αργυρή
Ερωτοκρίτου, ΚΕΕΡΦΑ

ΦΜΣ ΕΚΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/11 Αμφ. ΦΜ3 Χημικό, 2μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας, επιτροπή
αλληλεγγύης προσφύγων Γαλατσίου

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 
Αρχιτεκτονική Αμφιθέατρο, 7.30μμ
Ομιλητές: Βασίλης Πέτσης, ΕΡΑ
Βόλου, Παντελής Παναγιωτακόπουλος
ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ  4/11, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητές: Στάθης Μακρίδης ΕΛΜΕ,
Νίκος Παπαγεωργίου, Νεκτάριος Χάινταρ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11, Πατάρι Βαβέλ (Βασ.Σο-
φίας 87), 7μμ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11, Καφέ 1968 (Θησέως κ
Αγίων Πάντων), 6μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/11, ΕΔΟΘ 
(Προξένου Κορομηλά 51), 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΡΙΤΗ 10/11, Στέκι Αντίστασης με
τους Πολίτες Χαλανδρίου (Αβέρωφ
7Α), 7μμ
Ομιλητές: Μαριλένα Κουντούρη, 
Αντώνης Ρέλλας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11,  Στέκι Ρήξης και 
Ανατροπής, 5μμ

Στις γειτονιές…

Στις σχολές…

Συσκέψεις για την καμπάνια

ΞΑΝΘΗ
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Eκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες πραγματοποίησε στο Αλ-
σος Βεϊκου ο Α.Ο Κορωνίδας Γαλατσίου την Κυριακή 1η Νοέμβρη. 

Ηταν μια συγκινητική εκδήλωση που ξεκίνησε με τον ποδοσφαιρικό
αγώνα μεταξύ της ομάδας νέων του Συλλόγου και ομάδας των προσφύ-
γων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε απονομή μεταλλείων, χαιρετισμοί,
όπου παραβρέθηκαν σωματεία και συλλογικότητες. Στη διάρκεια της
εκδήλωσης, μαζεύτηκαν πράγματα που στη συνέχεια παραδόθηκαν στο
διπλανό χώρο του Παλαί. Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ από τη μέρα,
όπως το κατέγραψε ο Νάσος Μπράτσος στην ΕΡΤ:

«Ίσως να ήταν ο μοναδικός αγώνας ποδοσφαίρου που οι ‘νικητές’ έκα-
ναν απονομή μεταλλίων στους ‘ηττημένους’. Η ομάδα νέων του Α.Ο. Κορω-
νίδας Γαλατσίου έπαιξε φιλικό αγώνα με ομάδα προσφύγων που φιλοξε-
νούνται στο Παλαί του Γαλατσίου σαν μία έμπρακτη κίνηση αλληλεγγύης…

Προφανώς και ακούστηκαν και συνθήματα από την κερκίδα, αλλά όχι
από αυτά που ακούμε συνήθως στα γήπεδα, αλλά υπέρ των προσφύ-
γων και κατά του πολέμου. Στο τέλος έγινε μία μικρή γιορτή, όπου οι
παίκτες της Κορωνίδας, έκαναν απονομή μεταλλίων στους «αντιπά-
λους» τους, με τον κόσμο να χειροκροτεί συνεχώς.

Επίσης αναφέρθηκαν οι φορείς που έδωσαν το παρόν, ενώ σύντομο
χαιρετισμό έκανε ο πρόεδρος της Κορωνίδας Σωτήρης Μαργέλος, ακο-
λούθησε εκπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής διεθνούς αλληλεγγύης,
της επιτροπής αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που έχει συσταθεί στο
Γαλάτσι, ενώ εμφανώς συγκινημένος και με τη βοήθεια μεταφραστή,
χαιρέτησε και εκπρόσωπος της ομάδας των προσφύγων που είπε ότι δεν
θα ξεχάσουν ποτέ τις στιγμές αλληλεγγύης που έζησαν στη χώρα μας».

Π
άνω από 3.150 άν-
θρωποι πνίγηκαν το
πρώτο εννιάμηνο

του 2015 στη Μεσόγειο,
ανάμεσά τους 100 μικρά
παιδιά μέσα στους δύο τε-
λευταίους μήνες στον υγρό
τάφο του Αιγαίου, ενώ ο
τραγικός απολογισμός ανεβαίνει καθημερινά. Και όμως
οι δολοφόνοι ηγέτες της ΕΕ που ευθύνονται για αυτή
την εκατόμβη των νεκρών αποφάσισαν νέα μέτρα κατα-
στολής και αποτροπής των προσφύγων που προσπα-
θούν να περάσουν τα σύνορα. 

Η απόφαση της τελευταίας μίνι συνόδου στις 25/10,
στην οποία συμμετείχαν δέκα χώρες μέλη της ΕΕ, ανά-
μεσά τους και η Ελλάδα και τρεις μη μέλη (Σερβία,
ΠΓΔΜ και Αλβανία) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επιθυ-
μούμε να αποθαρρύνουμε τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες να μετακινούνται σε σύνορα μιας άλλης
χώρας της περιοχής”. Σε αυτό το πνεύμα αποφασίστη-
κε σχέδιο 17 σημείων που οδηγούν σε νέους πνιγμούς
προσφύγων και περιλαμβάνει:

Δημιουργία κέντρων “διαλογής”, hotspots, όπου όσοι
δεν θα χαρακτηρίζονται πρόσφυγες θα παραμένουν μέχρι
να απελαθούν, δηλαδή μαζικά στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, νέους φράχτες και επιχειρήσεις απώθησης στρατιω-
τικού τύπου από την FRONΤΕX σε συνεργασία με ακτοφυ-
λακές, αστυνομίες και στρατούς των χωρών από όπου
περνάνε τα κύματα των προσφύγων και των μεταναστών. 

Επιπλέον η ΕΕ των “ευρωπαϊκών αξιών και του ανθρω-
πισμού” αποφάσισε να φτιάξει 100.000 θέσεις υποδοχής
για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, όταν μόνο μέσα στο
καλοκαίρι και μόνο από την Ελλάδα πέρασαν 250.000 με-
τανάστες και πρόσφυγες. Στις 9/11 θα υπάρχει νέα έκτα-
κτη σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που θα
εξειδικεύσει ακόμα περισσότερο τα μέτρα αποτροπής. 

Μετά από αυτές τις αποφάσεις κάθε διάδρομος φυ-
γής προσφύγων και μεταναστών, που άνοιξε κάτω από
την μαζική πίεση των ίδιων των ανθρώπων που τον διέ-
σχισαν με τα πόδια κατά χιλιάδες και τη στήριξη του κι-
νήματος αλληλεγγύης σε κάθε χώρα της Ευρώπης, επι-
χειρείται να κλείσει με σκληρά και απάνθρωπα μέτρα. Η
ΕΕ έχει στόχο να ξαναβάλει σε εφαρμογή την Σέγκεν
και το Δουβλίνο 2, απειλώντας πρόσφυγες από την Συ-
ρία να καταγράφονται στην Ελλάδα αλλιώς θα στέλνον-
ται πίσω στην Τουρκία και την άμεση απέλαση με ειδι-

κές πτήσεις κάθε μετανά-
στη και πρόσφυγα από
Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακι-
στάν και Μπαγκλαντές. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ στην πράξη συναι-
νεί στις ρατσιστικές πολι-
τικές της ΕΕ. Μπορεί ο

Τσίπρας να δηλώνει στη Βουλή ότι καθήκον της κυβέρνη-
σής του είναι “να κάνουμε ό, τι περνάει από το χέρι μας, να
μην γίνει το Αιγαίο μία θάλασσα νεκροταφείο», αλλά η κυ-
βέρνηση κρατάει ερμητικά κλειστό το φράχτη στον Εβρο. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, Γιάννης Μουζάλας δήλωσε ότι «στην παρούσα συγ-
κυρία δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε το γκρέμι-
σμα του φράχτη να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα,
ενώ αντιθέτως υπάρχει ο κίνδυνος να επιτείνει τα προ-
βλήματα και για τους πρόσφυγες και για την Ελλάδα».
Ο Μουζάλας ανακοινώνει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να
βάλει σε λειτουργία δύο κέντρα “υποδοχής” στη Σίνδο
και στο Λαύριο για 20.000 πρόσφυγες αλλά την ίδια
στιγμή ξεκαθαρίζει ότι θα ανοίξει ξανά την Αμυγδαλέζα:
«γιατί οι μετανάστες που έχουν μπει παράνομα υπόκειν-
ται σε διαφορετικούς νόμους». 

Ξήλωμα από την ρίζα
Αυτή η αντιμεταναστευτική πολιτική χρειάζεται να ξη-

λωθεί από τη ρίζα της. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ χρει-
άζεται να βρει απέναντι της τα συνδικάτα και τους φοι-
τητικούς συλλόγους, τον κόσμο της αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, τις αντιρατσιστικές κινήσεις, τις κοινότητες
των μεταναστών σε ένα μεγάλο κίνημα για να μπει τέρ-
μα στις σπατάλες για ρατσιστική φύλαξη των συνόρων,
να ανοίξουν τα σύνορα, να πέσει ο φράχτης στον Έβρο,
να δοθεί άσυλο και χαρτιά σε πρόσφυγες και μετανά-
στες. Να ανοίξουν εδώ και τώρα εγκαταστάσεις και κτί-
ρια για τους πρόσφυγες αντί να σπαταλιούνται λεφτά
για την αποτροπή τους. Να οργανωθεί η μετακίνησή
τους με δημόσια μέσα μεταφοράς μακριά από τα δίκτυα
των διακινητών, να μπει τέλος στην ασυδοσία των εφο-
πλιστικών εταιριών που πλουτίζουν ξεδιάντροπα.

Η καμπάνια που έχει ξεκινήσει η ΚΕΕΡΦΑ για μία με-
γάλη πανελλαδική και διεθνή κινητοποίηση στις 23-24
Γενάρη 2016 στον Έβρο, είναι ένα μεγάλο βήμα σε αυ-
τήν την κατεύθυνση.

Κατερίνα Θωίδου

Μ
εγάλη συγκέντρωση και πο-
ρεία πραγματοποιήθηκε το
βράδυ του Σαββάτου 31/10,

στο κέντρο της Μυτιλήνης, απαιτών-
τας ανοιχτά σύνορα για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες, να πέ-
σει ο φράχτης στον Έβρο, ελεύθε-
ρη μετακίνηση για όλους. To κάλε-
σμα έκανε η ομάδα εθελοντών το
«Χωριό του Όλοι Μαζί», η Λαϊκή
Ενότητα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και συλλογι-
κότητες. Την ίδια μέρα το πρωί ανά-
λογη συγκέντρωση έγινε και στην
πλατεία Καρλοβάσου στη Σάμο.  

Η πορεία ξεκίνησε από την πλα-
τεία Σαπφούς με τη συμμετοχή εκα-
τoντάδων, που έχουν συγκλονιστεί
με το έγκλημα διαρκείας που συν-
τελείται στην πόρτα μας την ίδια
στιγμή που η ΕΕ κλείνει τα σύνορα
και η ελληνική κυβέρνηση αφήνει

χιλιάδες ανθρώπους αβοήθητους.
Όταν η πορεία έφτασε στο Λιμάνι
όπου ήταν συγκεντρωμένοι πρό-
σφυγες που περίμεναν να πάρουν
το πλοίο έγινε κάτι εκπληκτικό.
Όταν παλιότεροι μετανάστες που
ζουν στο νησί άρχισαν να μεταφρά-
ζουν τι φωνάζαμε, ότι ζητάμε από
την κυβέρνηση να ανοίξει τα σύνο-

ρα, να πέσει ο φράχτης και δωρεάν
μεταφορά των προσφυγων και των
μεταναστών, τότε άρχισαν να μας
αγκαλιάζουν και να μας φιλάνε, ενώ
πολλοί μπήκαν στα μπλοκ και συνέ-
χισαν μαζί μας την πορεία φωνάζον-
τας «Azadi Azadi» (Ελευθερία) και
Open Borders-no money. 

Σοφία Γεωργοκώστα 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
“Δολοφόνοι”

Χώροι φιλοξενίας

Αγώνας αλληλεγγύης
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Π
αρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γαλατσίου είχε καλέσει
για την Τρίτη 3/11 η Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες στο
Γαλάτσι απαιτώντας να καταβληθούν πόροι και προσωπικό για να

καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγων στο κλειστό γήπεδο Παλαί. 

«Ως επιτροπή Αλληλεγγύης δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε οι πρό-
σφυγες να βρεθούν στο δρόμο ή να μεταφερθούν σε χειρότερους από
άποψη διαβίωσης χώρους. Δεν θέλουμε οι ταλαιπωρημένοι αυτοί άνθρω-
ποι να γίνουν το νέο μπαλάκι ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και κυβέρ-
νηση. Kαλούμε το Δήμο και τη δημοτική αρχή να απαιτήσει από την κυ-
βέρνηση την άμεση διάθεση των απαραίτητων πόρων, μέσων και προσω-
πικού για να καλυφθούν οι ανάγκες στο Παλαί αλλά και γενικότερα οι
ανάγκες της πόλης». 

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Το θέμα της εξεύρεσης χώρων φιλοξενίας και τη διαμόρφωση των απα-

ραίτητων υποδομών για τους πρόσφυγες συζητήθηκε στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου στις 29/10. Η Περιφερειάρχης Ρ. Δούρου αρ-
κέστηκε να ζητήσει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να μπο-
ρέσει η Περιφέρεια να αναλάβει πρωτοβουλίες.  

«Ζητάμε ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών. Ζη-
τάμε να γκρεμιστεί ο φράχτης του Έβρου. Ζητάμε άμεσα νομοθετική ρύθ-
μιση για να γίνουν δυνατές προσλήψεις προσωπικού στις δομές φιλοξε-
νίας των προσφύγων, μεταναστών, αστέγων, κοινωνικά αποκλεισμένων.
Προσφέρουμε όλα τα κτίρια ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Αττικής για τις
ανάγκες στέγασης» ανέφερε το ψήφισμα που κατέθεσε η Αντικαπιταλιστι-
κή Ανατροπή στην Αττική. 

Η παράταξη της πλειοψηφίας δεν συζήτησε καν το ενδεχόμενο να εν-
σωματωθεί ούτε ένα από τα παραπάνω αιτήματα  στο διεκδικητικό πλαίσιο
της Περιφέρειας Αττικής.

Όχι στην 
ΕΕ-Φρούριο
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Η αύξηση του ΦΠΑ στην ιδιω-
τική εκπαίδευση είναι κατ’ αρ-
χάς ένα μνημονιακό μέτρο, κα-
τά παραγγελία των δανειστών
και της ΕΕ. Το μόνιμο πρόβλη-
μα με τους έμμεσους φόρους
είναι ότι είναι κοινωνικά άδικοι,
πλήττουν εξίσου αυτούς που
έχουν και αυτούς που δεν
έχουν, εξίσου τους άνεργους
και τους εκατομμυριούχους.

Η επιβολή φόρου στο σύνολο
της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα
πλήξει και λαϊκές οικογένειες
που προσπαθούν να μάθουν
στα παιδιά τους μια ξένη γλώσ-
σα. Ακόμα και στα ιδιωτικά σχο-
λεία υπάρχουν παιδιά λαϊκών οι-
κογενειών, όχι βέβαια σε εκείνα
που απευθύνονται στα παιδιά
της ελίτ, όπως το κολλέγιο αλλά
σε άλλα που είναι φτηνότερα.

Το να «πουλάει» η κυβέρνη-
ση αυτό το μετρό σαν μέτρο
ενάντια στη πλουτοκρατία είναι
αστείο. Αν θέλει να φορολογή-
σει τους πλούσιους μπορεί να
φορολογήσει άμεσα τα μεγάλα
εισοδήματα, μπορεί ακόμα να
φορολογήσει τα κέρδη των
ιδιωτικών σχολείων. 

Τεράστια κέρδη
Τα τελευταία χρόνια τα ιδιω-

τικά σχολεία έχουν αποκομίσει
τεράστια κέρδη από την αύξη-
ση του ωραρίου των εκπαιδευ-
τικών αλλά και από την μείωση
των αμοιβών τους, ενώ σε πολ-
λά φροντιστήρια και σχολεία
έγινε προσπάθεια, από την
πρώτη εξαγγελία του μέτρου
να μετακυλήσουν το κόστος
στους εργαζόμενους με μει-
ώσεις ακόμα και 20%!

Το Σάββατο συνεδρίασε ο
Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευ-
τικών Λειτουργών Αθήνας –
Πειραιά και συζητήθηκε το θέ-
μα, αποφασίσαμε ότι είμαστε
ενάντιοι και σε κάθε ισοδύναμο
μέτρο που θα πλήττει τα εργα-
τικά εισοδήματα και ότι διεκδι-
κούμε να φορολογηθεί το με-
γάλο κεφάλαιο.

Μπορεί τα ιδιωτικά σχολεία να
είναι επιχειρήσεις αλλά δεν πρέ-
πει να αποδεχτούμε ότι η εκπαί-
δευση που προσφέρουν εμπό-
ρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό.
Κάτι τέτοιο θα άνοιγε το δρόμο
για την περαιτέρω ιδιωτικοποί-
ηση της δημόσιας εκπαίδευσης,
ήδη εξάλλου έχουν κυκλοφορή-
σει φήμες για δίδακτρα στα δη-
μόσια σχολεία και κουπόνια. 

Θανάσης Διαβολάκης

Αντιφασιστικές παρεμβάσεις έγιναν στις παρελάσεις της 28ης
Οκτώμβη.

Στη Νίκαια είχε προηγηθεί σύσκεψη στις 26/11 για την έναρξη της
καμπάνιας για το γκρέμισμα του φράχτη στον Έβρο. Αποφασίστηκε
ότι πρώτος σταθμός θα ήταν η παρέμβαση στην παρέλαση και έτσι
κι έγινε. Στήθηκε από νωρίς τραπεζάκι της ΚΕΕΡΦΑ και μοιράστηκε
υλικό για τη μεγάλη κινητοποίηση στις 23-24/1 στον Έβρο, ενώ στο
τέλος της διαδήλωσης η Κίνηση βάδισε κρατώντας πανό με αντιρα-
τσιστικά συνθήματα χειροκροτούμενη από τους συγκεντρωμένους.

Στο Ηράκλειο Αττικής η παρέμβαση έγινε από κοινού από το δημο-
τικό σχήμα «Ρήξη και Ανατροπή» και την ΚΕΕΡΦΑ με κέντρο την αντι-
φασιστική κινητοποίηση της Κυριακής, η Δήμητρα Λιναρδάκη σχο-
λίασε στην ΕΑ «η ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου ήταν με-
γάλη, ενώ από τα μεγάφωνα που είχε στήσει ο δήμος ο εκφωνητής
Γιώργος Μιχαηλίδης κάλεσε τον κόσμο να πάρει μέρος στην αντιφα-
σιστική διαδήλωση της 1ης Νοέμβρη. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε
υπό την υπόκρουση της Διεθνούς»!

Παρέμβαση πραγματοποιήθηκε και στην παρέλαση της Νέας Φιλα-
δέλφειας από την ΚΕΕΡΦΑ για την διαδήλωση στον φράχτη του
Έβρου και για τους πρόσφυγες με σημαίες και πικετες της Κίνησης,
η Αλεξάνδρα Μαρτίνη περιέγραψε στην ΕΑ «διάφοροι μαθητές έβα-
ζαν τα αυτοκόλλητα για τα ανοιχτά σύνορα και παρέλασαν με αυτά.
Μαζί ήταν και η επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες με υλικό
και η Λαϊκή Συνέλευση με πανό. Στο τέλος της παρέλασης έγινε πο-
ρεία με αντιφασιστικά συνθήματα».

Στην Καλλιθέα από νωρίς βρέθηκαν συνεργεία της ΚΕΕΡΦΑ και
της Εργατικής Αλληλεγγύης στην πλατεία Δαβάκη μοιράζοντας υλι-
κά για την καμπάνια ενάντια στον φράχτη του Έβρου, ο Ραφαήλ Κα-
στρίτσης μας είπε «υπήρχε παρουσία και από την τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το ΚΚΕ και τη ΛΑΕ. Πολύς από αυτόν τον κόσμος είχε πάρει μέρος
στη σύσκεψη της προηγούμενης μέρας για το προσφυγικό που ορ-
γάνωσε η τοπική ΕΛΜΕ», ενώ στον Πειραιά παρουσία είχε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και η ΛΑΕ, μοιράστηκε υλικό ενάντια στον φράχτη ενώ φωνάχτη-
καν και συνθήματα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. Ο Μιχάλης
Πέππας μίλησε στην ΕΑ για την συγκεκριμένη παρέμβαση «στο τέ-
λος της παρέλασης περικυκλώσαμε με πανό την εξέδρα των επισή-
μων που καθόντουσαν ο υπουργός Δρίτσας και ο δήμαρχος Μώρα-
λης που στρώνουν το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, στα
κρατούμενα και η πολύ υποτονική παρουσία των ναζί που αριθμού-
σαν μόλις 8 άτομα στο μπαλκόνι των γραφείων τους. Αντίστοιχες κι-
νητοποιήσεις έγιναν σε Γαλάτσι, Περιστέρι και αλλού.

Σε συνέλευση το μεσημέρι της
Τετάρτης 4/11 προχωράει ο Σύλ-
λογος εργαζομένων ΙΚΑ Αθηνών
και Νήσων στο Νοβοτέλ για την
οργάνωση της απεργίας. 

Οι εργαζόμενοι στα περιφερει-
ακά καταστήματα που επιφορτί-
ζονται με την έκδοση συντάξεων
είναι σε αναβρασμό εξαιτίας της
έλλειψης προσωπικού. Ενδεικτικά,
σε πολλές περιπτώσεις η αναλο-
γία είναι ένας εργαζόμενος για
2.000 φακέλους.

Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι στις
εφορίες της Αττικής και των Κυ-
κλάδων έχουν προγραμματισμένη
συνέλευση στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας για την Πέμπτη στις 10πμ. 

Αντίστοιχες συνελεύσεις θα
πραγματοποιήσουν σε άλλους Νο-
μούς 14 σύλλογοι της ΠΟΕ-ΔΥΟ. 

Την Παρασκευή 30/10 πραγματοποιήθηκε 24ωρη απεργία των εκτάκτων του
Υπουργείου Πολιτισμού με μεγάλη συμμετοχή από τους διάφορους χώρους.
Ακολούθησε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο όπου συναντήθηκαν και με
τους απεργούς από το Μέγαρο Μουσικής σε κλίμα ενθουσιασμού και ενότητας.

Ο υπουργός Α. Μπαλτάς δέχτηκε τους απεργούς και τους έδωσε υποσχέσεις,
οι εργαζόμενοι προχωράνε σε νέα συγκέντρωση την ερχόμενη Παρασκευή 6/11
με στάση εργασίας. Ο Αντώνης Σκαρπέλης του οποίου η σύμβαση έληξε προ
ημερών τόνισε στην ΕΑ «Ήδη περίπου 300 είμαστε όσοι έχουν λήξει οι συμβά-
σεις μας, μέχρι τα τέλη του μήνα αναμένεται η λήξη άλλων 1.000 συμβάσεων
ενώ μέχρι τέλη του 2015 συνολικά οι απολυμένοι θα φτάσουν τις 5.000. Αυτό ση-
μαίνει ότι βασικές αρχαιολογικές παρεμβάσεις, όπως η αναστύλωση της Ακρό-
πολης, παγώνουν ενώ οι αρχαιολογικοί χώροι θα μείνουν ακάθαρτοι χωρίς καθα-
ρίστριες. Έχουμε ήδη αποφασίσει και τη συμμετοχή μας στην πανεργατική ώστε
να συνδεθούμε με όλους τους χώρους που παλεύουν».

Στις 23/8 η σ. Γεωργία Καρακων-
σταντινίδου είχε την ατυχία να βρεθεί
στο στόχαστρο της αστυνομικής κα-
ταστολής μετά τη μεγάλη διαδήλωση
στις Σκουριές με αποτέλεσμα βαρύτα-
το κάταγμα στο αριστερό γόνατο. 

Το δυσβάσταχτο κόστος της αποθε-
ραπείας ανέλαβαν να το αποπληρώ-
σουν οι επιτροπές αγώνα ενάντια στην
εξόρυξη χρυσού. Οι επιτροπές έχουν
επίσης επωμιστεί και το τεράστιο κό-
στος των δικαστικών εξόδων για τους
συλληφθέντες της ίδιας πορείας. 

Γι' αυτό η Rainbow Attack καλεί σε
ένα μεγάλο lgbtiq πάρτι οικονομικής ενί-
σχυσης των επιτροπών την Παρασκευή
6 Νοέμβρη στο Μικρόπολις, Βενιζέλου
και Βασιλέως Ηρακλείου 18, Θεσσαλονί-
κη. “Σκουριές - Θεσσαλονίκη - Stonewall
– Λισαβώνα, όλα τα κινήματα στο δρόμο
του αγώνα”, είναι το σύνθημα.

Τ
α ερευνητικά κέντρα της χώ-
ρας απασχολούν «μόνιμο»
προσωπικό, καθώς και ερευνη-

τές εργαζόμενους με συμβάσεις έρ-
γου, οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες
προγραμμάτων, που στην πλειοψη-
φία τους διαρκούν 1-4 έτη. Πρακτικά
αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι
ερευνητές αναγκάζονται να κάνουν
έναρξη επιχείρησης στην εφορία.

Τα χρήματα που παίρνουμε υπά-
γονται σε παρακράτηση φόρου 20%,
ενίοτε σε ΦΠΑ και σε επιπλέον πα-
ρακρατήσεις για φόρο επιτηδεύμα-
τος, εισφορά αλληλεγγύης κλπ. Οι
συμβασιούχοι έργου στα ερευνητικά
κέντρα της χώρας, καλύπτουν πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες αυτών, αλ-
λά ταυτόχρονα εργάζονται υπό κα-
θεστώς πλήρους ανασφάλειας και
ομηρίας. Η διεξαγωγή έρευνας με
αυτούς τους όρους δεν προάγει την
επιστήμη και την εφαρμογή της και

πάνω από όλα δεν ανταποκρίνεται
στην κάλυψη των βασικών αναγκών
των εργαζομένων σε αυτήν.

Μέχρι το τέλος του 2015 θα έχουν
λήξει όλα τα ερευνητικά προγράμμα-
τα ΕΣΠΑ των Ινστιτούτων, των οποί-
ων το έμψυχο δυναμικό έχει ήδη μει-
ωθεί. Παράλληλα, η κρατική χρημα-
τοδότηση των Ιδρυμάτων τα τελευ-
ταία χρόνια, μόλις που καλύπτει τις
αμοιβές των μόνιμων υπαλλήλων
τους. Η πρόβλεψη που υπάρχει για
την προκήρυξη νέων προγραμμάτων
δεν θα καλύψει τις υπάρχουσες
ερευνητικές ανάγκες, ενώ ακόμη και
για αυτά που πιθανώς προκηρυχ-
θούν, θα χρειαστούν 1-2 έτη μέχρι
να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε
αμοιβή ερευνητή. Μέχρι τότε, ένα
μεγάλο μέρος των εργαζομένων θα
δουλεύει αμισθί για να ολοκληρώσει
την διατριβή ή τη δημοσίευσή του,
αλλά και για την υποβολή νέων προ-

γραμμάτων προς χρηματοδότηση,
με αβέβαιη την έκβαση και χρηματο-
δότηση της πρότασης, καθώς και
την ύστερη συμμετοχή τους κατά
την υλοποίησή τους (!).

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποι-
ήθηκε στις 20/10 σύσκεψη των συμ-
βασιούχων ερευνητικών προγραμ-
μάτων στα ερευνητικά κέντρα της
Αττικής. Στη συνάντηση συμμετεί-
χαν πάνω από 50 άτομα από το «Δη-
μόκριτο», το ΕΜΠ, το Ελληνικό Κέν-
τρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΙΓΜΕ,
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
το ΕΚΕΒΕ Αλέξανδρος Φλέμιγκ κ.α. 

Συμφωνήθηκε ο συντονισμός
όλων μας για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων μας με κέντρο τις ερ-
γασιακές σχέσεις. Με το παρόν κα-
θεστώς έχουμε όλες τις υποχρεώ-
σεις που έχουν οι ερευνητές, χωρίς
τα αντίστοιχα δικαιώματα. Διεκδι-
κούμε κρατικό προϋπολογισμό για

την Έρευνα και για όλους τους ερ-
γαζόμενους σε αυτήν, πλήρη και
σταθερή σχέση εργασίας στα Ιδρύ-
ματα Έρευνας και αύξηση της κρα-
τικής χρηματοδότησης αυτών, ώστε
να καλύπτονται οι πραγματικές
ανάγκες τους. 

Αποφασίσαμε να κινητοποιηθούμε
έξω από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας την Τρίτη
3/11. Συζητήθηκε επίσης, η συμμε-
τοχή στην γενική απεργία στις 12
Νοέμβρη, στην οποία θα συμμετέ-
χουν συλλογικά ερευνητές από το
Δημόκριτο και ΙΓΜΕ.

Ελένη Αθανασοπούλου
συμβασιούχος ερευνήτρια στο 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

• Ανακοίνωση συμπαράστασης στην
κινητοποίηση των συμβασιούχων ερευ-
νητών εξέδωσε η Ομοσπονδία Υπαλλή-
λων τέως Υπουργείου Ανάπτυξης.

Φορολογήστε
τους πλούσιους

Όχι την Παιδεία

Συντονισμός συμβασιούχων στα ερευνητικά

Αντιφασιστικές παρελάσεις Απεργία στο ΥΠΠΟ

ΣυνελεύσειςΑλληλεγγύη
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Τ
ην περασμένη Παρασκευή εκπρόσωποι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
ομάδας LGBTQ ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρεθήκαμε προσκαλεσμένες στο συ-
νέδριο της ILGA Europe, που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Η ILGA

είναι ομπρέλα των ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων και έχει να παρουσιάσει έργο
στη διεκδίκηση δικαιωμάτων σε θεσμικό επίπεδο. Το φετινό συνέδριο
έγινε στον απόηχο δυο σημαντικών γεγονότων: Του συντριπτικού ΝΑΙ
στο δημοψήφισμα για την ισότητα στο γάμο στην Ιρλανδία και της εισα-
γωγής προοδευτικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των τρανς και μεσο-
φυλικών στη Μάλτα. Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχουν σήμερα δικαιώ-
ματα για τους ΛΟΑΤΚΙ. Πάνω σ’αυτό λοιπόν καλέστηκαν να τοποθετη-
θούν τα πολιτικά κόμματα (πλην Χ.Αυγής και ΑΝΕΛ). 

Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Παρασκευόπουλος και η Β. Κατριβάνου
ανακοίνωσαν την άμεση προώθηση της διεύρυνσης του συμφώνου συμ-
βίωσης και την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ από εγκλήματα ρατσιστικής
βίας. Όμως μέχρι εδώ. Ζητήματα πλήρους δικαιώματος γάμου, παιδοθε-
σίας, νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου αναφέρθηκαν για να πα-
ραπεμφθούν σε ένα ασαφές μέλλον, και μάλιστα με σάπια ερωτήματα
για το «αν ο Ελληνικός λαός είναι έτοιμος» να τα δεχτεί. Αυτό ασφαλώς
άφησε το περιθώριο στους εκπροσώπους των ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ακόμη
και στη Φ.Πιπιλή της Ν.Δ. να δημαγωγούν δωρεάν για την αδυναμία του
Σύριζα να περάσει τους απαραίτητους νόμους. Θα θέλαμε να θυμίσουμε
σε όλους αυτούς ότι για δεκαετίες δεν έκαναν το παραμικρό για τα δι-
καιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, ίσα-ίσα χάιδευαν την Εκκλησία και τις ομοφοβι-
κές λογικές. Δυστυχώς όμως ο λόγος δόθηκε μόνο στα κοινοβουλευτικά
κόμματα (αποκλείοντας ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ΛΑΕ).

Περίπατος

Ο αγώνας παρολαυτά συνεχίζεται και για τα δικαιώματα και εφ’όλης
της ύλης κι αυτό φάνηκε την επόμενη μέρα, όταν με πρωτοβουλία αντι-
ρατσιστών από την κοινότητα, των LGBT+ Allies against Islamophobia
οργανώθηκε περίπατος ενάντια στην Ισλαμοφοβία. Ήταν μια πολύ επί-
καιρη πρωτοβουλία που κατάφερε να ενώσει φωνές του χώρου και αλλη-
λέγγυους που ευαισθητοποιούνται για τους πρόσφυγες, για ανοιχτά σύ-
νορα, ενάντια στη φασιστική απειλή. Ο περίπατος, που εξελίχτηκε σε μα-
χητική πορεία με συνθήματα κατά του ρατσισμού και του σεξισμού, ξεκί-
νησε από το Κάραβελ και βάδισε προς τη Βουλή. Συμμετείχαν και σύνε-
δροι από την ILGA (από Τουρκία, Κουρδιστάν, Μακεδονία, Βρετανία κ.α). 

Το να οργανώνουν ΛΟΑΤΚΙ δράση κατά της ισλαμοφοβίας έχει σήμερα
τεράστια σημασία. Από τη μια χτυπάει το ιδεολογικό περιτύλιγμα και συ-
χωροχάρτι για κάθε λογής ρατσιστικές πολιτικές στην Ελλάδα και την
Ε.Ε. που αφήνουν τους πρόσφυγες να πνίγονται για να μην φτάσουν στην
Ευρώπη - φρούριο. Είμαστε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Από την άλλη δείχνει ότι οι γκέι, οι λεσβίες, οι τρανς δεν τσιμπάνε στο σα-
θρό επιχείρημα που εξομοιώνει τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και τις θη-
ριωδίες του ISIS με τον ισλαμικό κόσμο. Στις χώρες μας οι Μουσουλμάνοι
υφίστανται ρατσισμό και καταπίεση και αξίζουν την αλληλεγγύη μας. 

Ήταν μια καλή αρχή που πιστεύουμε και θα συμβάλουμε σαν LGBTQ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ώστε να έχει συνέχεια με περισσότερες πρωτοβουλίες και
κοινές δράσεις.

Η
ινδική ταινία «Δικαστήριο» ξε-
χωρίζει καθαρά από τις εξό-
δους της περασμένης βδο-

μάδας, και αναδεικνύει τις τεράστιες
δυνατότητες του Ασιατικού κινημα-
τογράφου, δίνοντας μια πανοραμική
και μαζί διεισδυτική ματιά της ινδι-
κής κοινωνίας και των πολύπλοκων
διαιρέσεων μέσα σ’αυτή. 

Ένας λαϊκός τραγουδοποιός συλ-
λαμβάνεται και κατηγορείται ότι με
το ανατρεπτικό του τραγούδι προ-
έτρεψε σε αυτοκτονία έναν εργάτη
του αποχετευτικού δικτύου που πέ-
θανε από ασφυξία στη διάρκεια της
βάρδιας του μέσα στους υπονόμους
της Βομβάης. Η υπόθεση εκδικάζε-
ται σε μια αίθουσα δικαστηρίου και
ενώ προδιαθέτει για ένα δικαστικό
δράμα με ινδικό φολκλόρ, ο δημι-
ουργός της ταινίας, ο 28χρονος
Τσαϊτάνια Ταμάν έχει διαφορετικό
σκοπό. Μετατρέπει την αίθουσα του
δικαστηρίου της Βομβάης σε καθρέ-
φτη της ινδικής κοινωνίας. 

Η Ινδία είναι μια χώρα που γνωρίζει
ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και την
ίδια στιγμή οι κοινωνικές, εθνοτικές
και θρησκευτικές διαφορές αντί να
αμβλύνονται, οξύνονται κι αυτό είναι
σαφέστατο μέσα κι έξω από τη δικα-
στική αίθουσα της ταινίας.  

Ο κατηγορούμενος είναι ένας
65χρονος εργάτης που έχασε τη
δουλειά του όταν έκλεισε ο μύλος
όπου εργαζόταν και βιοπορίζεται δί-
νοντας υπαίθριες συναυλίες μαζί με
τους μαθητές του. Ανήκει στους
ντάλιτ, τους «ανέγγιχτους» που απο-
τελούν την κατώτατη κάστα, τον πά-
το της πυραμίδας της Ινδικής κοινω-
νίας. Οι κάστες υπήρξαν προ-καπι-
ταλιστική κοινωνική διαίρεση της Ιν-
δικής «υπο-ηπείρου», βασισμένη στο
γενεαλογικό δέντρο και άρα αιώνια
και αμετάβλητη. Οι Βρετανοί αποι-
κιοκράτες χρησιμοποίησαν και ενί-

σχυσαν την ιεραρχία των καστών
που τόσο εξυπηρετούσε την πολιτι-
κή του «διαίρει και βασίλευε». Το
εξοργιστικό είναι ότι και μετά την
ανεξαρτησία, οι κάστες καταργήθη-
καν μόνο στα χαρτιά. Οι κυβερνή-
σεις της Ινδίας δεν έκαναν ουσιαστι-
κά τίποτα για να σταματήσουν τις
ανισότητες, με αποκορύφωμα το δε-
ξιό εθνικιστικό κόμμα που κυβερνά
σήμερα, το οποίο καταστέλλει συ-
στηματικά κάθε μειοψηφία και κάθε
καταπιεσμένο κομμάτι που εξεγείρε-
ται. Αυτό ακριβώς κάνει και στην πε-
ρίπτωση του περιπλανόμενου καλλι-
τέχνη, είναι ένας ενοχλητικός επανα-
στάτης που πρέπει να τιμωρηθεί και
να σιωπήσει.

Στους ντάλιτ ανήκει ασφαλώς το

θύμα και η οικογένειά του, από την
οποία γίνονται γνωστές οι συνθήκες
της άθλιας δουλειάς του στους υπο-
νόμους και τελικά του θανάτου του. 

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι ο
φακός του σκηνοθέτη ακολουθεί και
τους άλλους 3 εμπλεκόμενους στην
δίκη. Τη δημόσια κατήγορο, μια γυ-
ναίκα που καταπιέζεται τρελά με
τους ρόλους της συζύγου, της μητέ-
ρας και της εργαζόμενης κι όμως εί-
ναι τόσο συντηρητική που ονειρεύε-
ται μια γερή καμπάνα για τον αιρετι-
κό κατηγορούμενο για να τελειώνει. 

Στον αντίποδα, ο διορισμένος από
το κράτος συνήγορος υπεράσπισης
που ανήκει σε μεσαία κοινωνική τά-
ξη και έχει μια άνετη και μοντέρνα
ζωή (ακούει τζαζ μουσική, ψωνίζει
κρασί και διάφορα γκουρμέ σε ντε-
λικατέσσεν της Βομβάης), υπερα-
σπίζεται τον απόκληρο κατηγορού-
μενο με μαχητικό τρόπο. Τέλος, ο
δικαστής που είναι βραχμάνος, δη-
λαδή ανήκει στην ανώτερη κάστα,
έχει τη βούληση να τηρήσει στοιχει-
ωδώς τους κανόνες της δικαιοσύνης
(που σε πολλά σημεία ακολουθεί το
Βρετανικό δίκαιο από εποχής αποι-
κιοκρατίας), όμως αυτό δεν αρκεί
για να απονεμηθεί ουσιαστική δι-
καιοσύνη σε μια χώρα όπου η τάξη
του σκοπεύει να εξακολουθήσει να
θησαυρίζει σε βάρος των εργατών
και της φτωχολογιάς. 

Τέσσερις τουλάχιστον διαφορετι-
κοί κόσμοι, τέσσερις διαφορετικές
γλώσσες που μιλιούνται: Αγγλικά λό-
γω Βρετανικού δικαίου, Γκουτζαράτ
που μιλάει ο δικαστής, Χίντι (επίσημη
γλώσσα), Μαράθι (διάλεκτος της πε-
ριοχής). Το χάος δεν είναι μόνο επι-
κοινωνιακό αλλά και πολιτικό και κοι-
νωνικό. Η καθημερινότητα στη Βομ-
βάη που χάρη στο σινεμά της παγκο-
σμιοποίησης βρίσκεται στις οθόνες
των θεατών της Δύσης. 

Πρωτοβουλίες ενάντια
στην καταπίεση

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το Δικαστήριο

Ο Χιλιανός δημιουργός Πάμπλο Λαραϊν έγινε γνωστός
στο ευρύ ακροατήριο με την προηγούμενη ταινία του
«Νο», σχετικά με το δημοψήφισμα που έριξε τον δικτά-
τορα Πινοσέτ. Η πολιτική κατάσταση στη Χιλή είναι το
βασικό θέμα του. Η «Μυστική λέσχη» είναι μια εξοχική
κατοικία σε ένα απομονωμένο θέρετρο του Ειρηνικού,
όπου συγκατοικεί μια ιδιόμορφη παρέα ηλικιωμένων αν-
θρώπων ακολουθώντας μια σειρά από ιεροτελεστίες. 

Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για έκπτω-
τους ιερωμένους της καθολικής εκκλησίας, που «κρύ-
βονται» με τις οδηγίες της σ’αυτό το κλαμπ, ώστε να
μη βγουν στη φόρα οι κάθε λογής πομπές τους: Παιδε-
ραστία, μαστρωπία, εμπόριο ανηλίκων, συνεργασία με

τη χούντα του Πινοσέτ, διαφθορά. Την κοινότητα
φροντίζει η αδελφή Μόνικα, άλλο ένα μπουμπούκι της
εκκλησίας, που ελέγχει και την αυστηρή τήρηση των
κανόνων συμβίωσης. Αυτή η νοσηρή συνύπαρξη τσακί-
ζεται με την επίσκεψη ενός νεαρού που είχε κακοποι-
ηθεί στο παρελθόν από έναν από τους ιερωμένους.
Μπροστά στον κίνδυνο να βγουν όλα στη φόρα, κατα-
φθάνει ένας ιερέας «νέας κοπής» για να ελέγξει την
κατάσταση. Έργα και ημέρες της καθολικής εκκλησίας
αλλά και όλης της τάξης που κυβερνάει τη Χιλή δια-
χρονικά, μέσα από ένα καυστικό σενάριο, υποβλητική
σκηνοθεσία και εξαιρετικούς ηθοποιούς. Η ταινία βγαί-
νει στα σινεμά στις 5 Νοέμβρη.

Η Μυστική Λέσχη

Η Ινδία 
με άλλο 

μάτι

Γράφει η Δήμητρα Κυρίλλου
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η κρίση και οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Δεληολάνης 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Munchies 7.30μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 βιβλιοθήκη Πνευματικού
Κέντρου 7μμ
Το Πολυτεχνείο ζει
Ομιλητής: Σαράντος Κυβέλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Μαγαζί 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Θόλος (πανεπιστήμιο –
Αρχιτεκτονική) 5.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιάννης Κουφογιάννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 Θόλος (πανεπιστήμιο)
5.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ L.B. 7μμ
Όλοι στην Πανεργατική 12 Νοέμβρη –
απεργιακός συντονισμός
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Τα ρεφορμιστικά κόμματα
Ομιλητής: Δημήτρης Βομβολάκης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η κρίση και οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Η εργατική αντίσταση και η συνέχεια
μετά την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Ο Τσε Γκεβάρα και η κουβανική επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 Στοά Σάρκα, Α�κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Σταύρος Μελιδωνιώτης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Όχι στο μνημόνιο – όχι στο φράχτη
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Πικ-απ 
(Δημοφώντος και Κυμαίων 1) 7μμ
Οι βόμβες δεν φέρνουν την ειρήνη στη
Συρία – Έξω η Ρωσία και οι ΗΠΑ από
τη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Θεσσαλονίκης 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ 1968 (Θησέως κ
Αγ.Πάντων) 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 κυλικείο ΨΝΘ 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 καφέ Άνεμος 7μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία της 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Ποέτα 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική
απεργία της 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλήτρια: Μαριάννα Θεοδωράκη

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Στέκι για μια άλλη Πόλη 6μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Πετρόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 στέκι Ρήξης και 
Ανατροπής 8μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ

Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Μαριλένα Κουντούρη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Όχι στο μνημόνιο – όχι στο φράχτη
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΠΕΜΠΤΗ 12/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το Πολυτεχνείο ζει
Ομιλητής: Άλκης Θεοδωρόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Η κρίση και οι εξελίξεις στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Τζένη Κουσιάδη
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/11 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Κρατικός καπιταλισμός στη Ρωσία 
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Ντόγανου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Πώς παλεύουμε το σεξισμό
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ White Rabbit 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 κυλικείο δημαρχείου 
Κερατσινίου 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ –αντίσταση και
προοπτική
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Οργανώνοντας την πανεργατική 
απεργία στις 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Χρώματα 
(Αγ.Γλυκερίας) 7.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο αρι-
στερό “success story”;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Κοκορίκο 
(Γαληνης και Σταυραετού) 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Quiz
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο, καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο –
πώς οργανώνουμε την πανεργατική
στις 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Ο άξονας ντροπής Ελλάδα – Ισραήλ 
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 5/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η αντίσταση στο νέο μνημόνιο και η 
πανεργατική απεργία στις 12 Νοέμβρη
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11 καφέ Κουρμπέτι
4.30μμ
Η κρίση και οι εξελίξεις στην Τουρκία 
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 2μμ
Εδώ Πολυτεχνείο!
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11, 1μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 5/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/11
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/11
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σιμηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
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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Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΚΥΨΕΛΗΣ – ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 δημαρχείο Γαλατσίου 7μμ
Όχι στο 3ο Μνημόνιο, 
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
Ομιλητές: Γιώργος Πίττας, Μάνος Σκούφογλου

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ –

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11 δημαρχείο Ιλίου 7μμ

“Καπιταλιστική κρίση και ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις - Ποιά είναι η εργατική απάν-
τηση;”
Oμιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11 Βίλα Στέλλα 7μμ
"Οργανώνουμε την αντίσταση απέναντι σε
κυβέρνηση-ΕΕ- η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ"

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/11 αίθουσα Ανδρόγεω 7μμ
“Η εμπείρια του Πολυτεχνείου και η επανα-
στατική στρατηγική σήμερα.”
Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπουλος, Αντώνης
Δραγανίγος, Γιάννης Φελέκης 

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 δημαρχείο Καλλιθέας 7μμ
"Οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι! Η μάχη
ενάντια στη ρατσιστική πολιτική κυβέρνη-
σης-ΕΕ φρούριο"

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Τι είναι η Πρωτοβουλία για τη Δι-

κτύωση της Ριζοσπαστικής Αριστε-

ράς; Πώς αποφασίσατε να ξεκινήσε-

τε αυτήν την πρωτοβουλία και ποιοι

οι στόχοι;

Η Πρωτοβουλία για την Δικτύωση
της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι
μια πρώτη προσπάθεια ανθρώπων
που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και
από την νεολαία του, μαζί με άλλους
που για πολύ διάστημα και με πολύ
δραστήριο τρόπο ενεργοποιούνται
στα κοινωνικά κινήματα και στις
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης να δια-
μορφωθεί ένας χώρος ουσιαστικής
πολιτικής παρέμβασης. Μέσα στο
συγκείμενο της διαρκώς επιδεινού-
μενης καπιταλιστικής κρίσης και της
άγριας επίθεσης του κεφαλαίου, που
επιχειρεί την υπέρβασή της προς
αποκλειστικό όφελός του –με στό-
χους, μάλιστα, που υπερβαίνουν κα-
τά πολύ τα «άμεσα» και επιχειρούν
να διαμορφώσουν στρατηγικά δεδο-
μένα για πολλές δεκαετίες μπροστά.

Είναι δεδομένο πως ο καπιταλι-
σμός μέσα στην κρίση –η οποία,
ίσως αποδειχτεί η μεγαλύτερη στην
ιστορία- ψάχνει τη δυνατότητα να
«τελειώνει  μια και καλή» με τις κατώ-
τερες τάξεις, τα δικαιώματα και τις
προσδοκίες τους. Επιδιώκει, δηλαδή,
ένα ξεκαθάρισμα ιστορικών λογαρια-
σμών, ώστε να «αποικιοποιήσει» συ-
νολικά τον πλανήτη και τον ανθρώπι-
νο βιόκοσμο. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αποτε-
λεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο του τα-
ξικού πολέμου. Αν η Χιλή ήταν πριν
από 40 χρόνια ο χώρος, όπου παί-
χτηκε η πρώτη πράξη κατίσχυσης
του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού,
η Ελλάδα, αντίστοιχα αποτελεί το
πρώτο πεδίο για την επικράτηση της
«τελικής καπιταλιστικής αγριότη-
τας».

Τα γεγονότα εδώ αποκτούν, λοι-
πόν, μια διεθνή ιστορική σημασία. 

Και είναι γι’ αυτό που η πολιτική
της κυβέρνησης δεν μπορούσε παρά
να βρει αντίθετο ένα μεγάλο τμήμα
όσων έφτιαξαν και μεγάλωσαν το
ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντάς τον πραγματική
ελπίδα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο για τους φτωχούς και τους
καταπιεσμένους. Από τον Ιούλιο, δε,
κι έπειτα δεν υπήρχε άλλος δρόμος
από τον πλήρη διαχωρισμό και την
ανοιχτή αντιπαράθεση. 

Αυτά που παίζονται αφορούν κάτι
πολύ περισσότερο από μιαν υπανα-
χώρηση στο πλαίσιο ενός «λελογι-
σμένου ρεαλισμού» ένεκα των συ-
σχετισμών. Πρόκειται αντικειμενικά
για προσχώρηση στη λογική του αν-
τιπάλου –και, όπως είναι φυσικό, και
στην πρακτική.

Πώς θα σχολίαζες τις προεκλογικές

υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι τουλάχι-

στον με αυτόν στην κυβέρνηση είναι

δυνατόν τα μνημόνια να έχουν «κοι-

νωνικό πρόσημο»; Πιστεύεις ότι είναι

εφικτό κάτι τέτοιο σήμερα, είτε αφο-

ρά αλλαγές στην οικονομική πολιτι-

κή είτε ευρύτερα κοινωνικά-πολιτικά

ζητήματα, παιδεία κλπ; 

Θέλω να το πω με τη μεγαλύτερη
δυνατή σαφήνεια. Η φιλολογία περί
«λείανσης» της βαρβαρότητας και
αξιοποίησης των «ρωγμών και διακέ-
νων» αποτελεί κλασική περίπτωση
αυταπατών, που οδηγούν μετά βε-
βαιότητας στην εγκαθίδρυση μιας
μορφής new speak και του σύστοι-
χου κυνισμού. Το έχουμε δει να συμ-
βαίνει στην ιστορία και στις «καλύτε-
ρες οικογένειες». 

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
άσκησης στοιχειωδώς φιλολαϊκής
πολιτικής σε ένα πλαίσιο μνημονια-
κού ζουρλομανδύα. Καμία περίπτω-
ση.

Ο άγριος καπιταλισμός της επο-
χής μας όχι μόνο κατασπαράζει κά-
θε χώρο που είχε διατηρήσει βαθ-
μούς αυτονομίας από το αγοραίο
κύκλωμα, αλλά σιγά σιγά κανιβαλίζει
τον ίδιο του τον εαυτό, τις ίδιες τις
συστημικές συνθήκες της ύπαρξης
και της αναπαραγωγής του. 

Επί του συγκεκριμένου, τα μνημό-
νια δεν είναι μια οικονομικοπολιτική
συνθήκη, μεταξύ άλλων, που θα

μπορούσαν να μείνουν, σε ένα βαθ-
μό έστω, ανέγγιχτες. 

Τα μνημόνια είναι η συγκεφαλαί-
ωση της ταξικής σύγκρουσης στην
χώρα μας σήμερα. Είναι μηχανή
ολοκληρωτικής κοινωνικής εκθεμε-
λίωσης, ένα κολοσσιαίο πείραμα κοι-
νωνικής μηχανικής, που επιχειρεί –
και προσώρας, πολύ πετυχημένα- να
καταστρέψει όλες τις βιοτικές στα-
θερές και «διασφαλίσεις» της κοινω-
νικής πλειοψηφίας.

Τα μνημόνια δεν λειαίνονται. Ή
καταργούνται ή επιβάλλονται ολο-
κληρωτικά.

Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε με πο-
λύ εμβρίθεια και αναλυτική επάρκεια
αποδείξει χρόνια πριν γίνει κυβέρνη-
ση. Δεν χρειάζεται, για να πειστούμε
πως πολύ κακώς πολιτεύεται η ση-
μερινή κυβέρνηση, παρά μόνο να
ανατρέξουμε σε αυτές τις αναλύ-
σεις.

Ποια είναι συνολικότερα, η κριτική

σου στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα;

Η πρακτική της ελληνικής κυβέρ-
νησης νομιμοποιεί μέσω της αποδο-
χής των μνημονίων την ακραία νεο-
φιλελεύθερη πολιτική. Γίνεται το πιο

βασικό μέρος μιας Μεγάλης Συναί-
νεσης, σαφώς και επιθετικά εχθρι-
κής απέναντι στα συμφέροντα των
κατώτερων τάξεων. 

Ό,τι κι αν λέγεται, αυτό είναι που
συμβαίνει –και ανεξαρτήτως προ-
θέσεων, τις οποίες για κάποιους
ακόμη δεν αμφισβητώ. Μόνο που
δεν μπορεί, ως προς το πολιτικό
αποτέλεσμα, παρά να μας αφήνουν
παγερά αδιάφορους –για να μην
επισημάνω τη σχέση μεταξύ καλών
προθέσεων και κόλασης.
Θυμίζω τους 4 πυλώνες του προ-

γράμματος του ΣΥΡΙΖΑ: κατάργηση
των μνημονίων –διαγραφή του μεγα-
λύτερου μέρους του χρέους, δημό-
σιος έλεγχος και ιδιοκτησία των τρα-
πεζών, ριζική αναδιανομή του εισο-
δήματος και του πλούτου, παραγω-
γικός μετασχηματισμός με ενίσχυση
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οι-
κονομίας. 

Με πρώτο βήμα, όπως με σαφή-
νεια προσδιόριζε το εκλογικό πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης, την επα-
ναφορά της εργατικής νομοθεσίας
και του κατώτατου μισθού στα προ
μνημονίων επίπεδα.

Το 99% του προγράμματος δεν
επιχειρήθηκε καν να εφαρμοστεί.

Σε ό,τι αφορά δε την διαπραγμά-
τευση, τίποτε από ό,τι συνεδριακά
είχε αποφασιστεί δεν υλοποιήθηκε:
στάση πληρωμών, έλεγχος κεφαλαί-
ων, επιλογή εναλλακτικής χρηματο-
δότησης και παράλληλου νομίσμα-
τος. Τίποτε απολύτως. 

Γι’ αυτό δεν πρέπει να επιτρέψου-
με να περάσει η άποψη πως έγιναν
όλα όσα ήταν δυνατόν και «χάσαμε».
Τίποτε από όσα ήταν δημοκρατικά

προαποφασισμένο πως θα γίνουν
δεν επιχειρήθηκε καν. Τόσο που
έφτασε να μας «τη λένε» ακόμη και
μετριοπαθείς νεοκεϋνσιανοί, όπως ο
Κρούγκμαν, ο Στίγκλιτζ ή ο Μινχάου. 

Πώς βλέπεις, συνοπτικά, το ευρύτε-

ρο διεθνές οικονομικό περιβάλλον

μέσα στο οποίο η κυβέρνηση καλεί-

ται να εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο

με την ελπίδα όπως υποστηρίζει,

έτσι να οδηγηθεί στην «ανάκαμψη»;

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στην
ασφαλή πρόγνωση πως όχι μόνο
δεν θα έχουμε σύντομα υπέρβαση
της παγκόσμιας κρίσης υπερσυσσώ-
ρευσης, αλλά μάλλον πάμε για ένα
δεύτερο ισχυρό επεισόδιο τύπου
2008. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε πως
η επικρατούσα καπιταλιστική στρα-
τηγική είναι η «σταθεροποίηση μέσα
από επαναλαμβανόμενες νέες χρη-
ματοπιστωτικές φούσκες». Η κατα-
στροφή κεφαλαίου όχι μόνο δεν
επέρχεται, αλλά οι συνθήκες υπερ-
συσσώρευσης διαρκώς επιδεινώνον-
ται. Το παγκόσμιο χρέος έχει αυξη-
θεί στα χρόνια της κρίσης κατά 50
τρισεκατομμύρια, ένα ολόκληρο
παγκόσμιο ΑΕΠ. 

Όποιος, λοιπόν, επενδύει στην
«ανάκαμψη» βαυκαλίζεται. Αν και
δεν νομίζω πως ούτε οι ίδιοι της κυ-
βέρνησης το πιστεύουν. Ξέρουν πως
το μνημόνιο δεν βγαίνει –ξέρουν
πως τα πράγματα δεν θα βελτιω-
θούν. Τότε, θα μου πείτε, τι κάνουν;
Αμφιβάλλω αν μπορούν και οι ίδιοι
να απαντήσουν.

Υπάρχει τελικά ζωή «μετά το 3ο

μνημόνιο»; Υπάρχουν προοπτικές

για την αριστερά μέσα στις νέες συν-

θήκες, τι πρωτοβουλίες μπορεί να

πάρει σε κινηματικό, πολιτικό, ιδεο-

λογικό επίπεδο και σε ποια κατεύ-

θυνση;

Τα πράγματα σίγουρα έχουν δυ-
σκολέψει μετά από τα γεγονότα του
καλοκαιριού. Η ελπίδα δεν ήρθε, η
απελπισία επεκτείνεται. Και μαζί η
αντιπολιτική και η απόσυρση.

Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Κυ-
ρίως πρέπει να επικρατήσει ανάμε-
σα σε όσες δυνάμεις κατανοούν την
ανάγκη για μετωπική σύγκρουση με
την πολιτική των μνημονίων η ανοι-
χτή διάθεση «να χτυπάμε μαζί» έστω
κι αν βαδίζουμε χωριστά.

Επιπλέον, τα περιθώρια έχουν
στενέψει δραματικά. Η αντικαπιταλι-
στική διάσταση της παρέμβασης
πρέπει να είναι όλο και περισσότερο
εμφανής, όλο και περισσότερο απο-
φασιστική –με όλα τα ταξικά και διε-
θνιστικά παρεπόμενα.

Αν δεν μιλήσουμε για καπιταλισμό
και κομμουνισμό σήμερα πότε θα το
κάνουμε;

Να μιλάμε πολύ για καπιταλισμό,
να μιλάμε πολύ για τον κομμουνισμό
και την καθολική χειραφέτηση. Και
αυτό είναι πρώτιστο καθήκον.

Έτσι μπορεί να υπάρξει ζωή ξανά.
Αλλιώς…
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“Να μιλάμε για την
καθολική χειραφέτηση”

Ο Χρήστος Λάσκος, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός 

και ένα από τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που 

αποχώρησαν μετά τη μνημονιακή στροφή, ήταν πρόσφατα

ομιλητής στην ΑΣΟΕΕ στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας

για την Δικτύωση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

Στη σελίδα αυτή, μιλάει στον Γιώργο Πίττα για 

την Πρωτοβουλία αλλά και για τη σημερινή εικόνα 

της κρίσης και της Αριστεράς.
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«Γ
ια μια κοινωνία χωρίς
φράχτες και μνημόνια»
είναι ο τίτλος του εξώ-

φυλλου του νέου τεύχους του περιο-
δικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω που
μόλις κυκλοφόρησε και του οποίου
το εξώφυλλο κοσμεί μια συγκλονιστι-
κή φωτογραφία με Σύριους πρόσφυ-
γες την ώρα που σπάνε το συρματό-
πλεγμα στα τουρκοσυριακά σύνορα.
Έντεκα από τις σαράντα σελίδες του
νέου τεύχους είναι αφιερωμένες στο
προσφυγικό ζήτημα. 

Στο άρθρο με τίτλο «Ευρώπη
Φρούριο- ο πόλεμος ενάντια στους
πρόσφυγες», ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης υποστηρίζει ότι για τις τρα-
γωδίες των προσφύγων ευθύνεται η
ρατσιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που πρέπει να μπει στο
στόχαστρο της Αριστεράς. 

Στο πρώτο μέρος του άρθρου πα-
ρουσιάζονται  οι αιτίες και οι δρόμοι
του προσφυγικού ρεύματος προς
την Ευρώπη και η ζοφερή πολιτική
των κλειστών συνόρων της «Ευρώ-
πης-Φρούριο» εκ μέρους της ΕΕ.
Στη συνέχεια ο Θ. Καμπαγιάννης κα-
ταπιάνεται με τις εξελίξεις του καλο-
καιριού παρουσιάζοντας  πώς οι
πρόσφυγες κατάφεραν να περά-
σουν τα σύνορα της Ευρώπης το
ένα μετά το άλλο αλλά και την
απάντηση της  ΕΕ που ετοιμάζεται
να εξαπολύσει τη χειμερινή της αν-
τεπίθεση - με όλους τους σχεδια-
σμούς να προσανατολίζονται σε
ακόμα σκληρότερη στεγανοποίηση
των συνόρων της.

Στο δεύτερο άρθρο που αφορά το
προσφυγικό, ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου παρουσιάζει το νέο ντόπιο και
διεθνές αντιρατσιστικό κίνημα που
αναπτύχθηκε μέσα στο καλοκαίρι
στο πλευρό των προσφύγων, αλλά
και τις επόμενες πρωτοβουλίες που
παίρνονται στην Ελλάδα και σε διε-
θνές επίπεδο για να πέσουν οι φρά-
χτες, για να δοθεί άσυλο, στέγαση,
σίτιση σε όλους τους πρόσφυγες,
ενάντια σε στρατόπεδα προσφύγων
και “hotspots”. Αναλύει επίσης τη
στροφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πά-
νω στο προσφυγικό, το κομβικό ρό-
λο των συνδικάτων στη διαμόρφωση
του κινήματος αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες αλλά και απομόνωσης
της Χ.Α.   

Το νέο τεύχος του Σοσιαλισμού

από τα Κάτω ανοίγει με το άρθρο
της Μαρίας Στύλλου υπό τον τίτλο
«Εκλογές-2η φορά ΣΥΡΙΖΑ, η αντί-
σταση, η προοπτική» το οποίο ανα-
λύει τις δυνατότητες αλλά και τις
υποχρεώσεις της αριστερής αντιπο-
λίτευσης απέναντι στη δεύτερη κυ-
βέρνηση του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ.
Η Μαρία Στύλλου υποστηρίζει ότι
μέσα στις νέες συνθήκες αναδει-
κνύονται «τρία μεγάλα καθήκοντα»,

«η στήριξη των αγώνων για να μην
περάσει το τρίτο μνημόνιο», «η
ανάγκη για πολιτική γενίκευση» που
αποτελεί δύναμη για κάθε αγώνα
χωριστά και για το σύνολο της τά-
ξης, και η συζήτηση πάνω στη στρα-
τηγική.

«Από το «αριστερό μνημόνιο» στο
«αριστερό success story;» είναι ο
τίτλος του επόμενου άρθρου. Σε μια
περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να

ανανεώσει τους μύθους για έξοδο
από την κρίση με τη συνεργασία ΕΕ-
ΔΝΤ, ο Πάνος Γκαργκάνας απαντάει
ότι μια κυβέρνηση που επιμένει ότι
έχει «αριστερό πρόσημο», αλλά κλεί-
νει τα μάτια της μπροστά στο βάθος
και τη διάρκεια της οικονομικής κρί-
σης του συστήματος διεθνώς και
στηρίζει τις ελπίδες της για να πάρει
ανάσα σε προβλέψεις «ανάκαμψης»,
θα βρεθεί ξεκρέμαστη. Στο άρθρο
αναλύεται ότι βρισκόμαστε ακόμα
μακριά από το τέλος της ύφεσης,
αναδεικνύεται το ζήτημα του ελέγ-
χου των τραπεζών και της διαγρα-
φής του χρέους και προβάλλεται η
αντικαπιταλιστική εναλλακτική. Η
στάση πληρωμών μόνο μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια εξασφαλίζει πά-
νω από 25 δις ευρώ, περισσότερα
από αυτά που υπόσχονται οι δανει-
στές για την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών υποστηρίζει ο Πάνος
Γκαργκάνας. 

Εστία πανικού

Στο άρθρο «Η Κίνα στην αιχμή
της κρίσης» ο Σωτήρης Κοντογιάν-
νης εξηγεί το πέρασμα της Κίνας
από «ατμομηχανή» ανάπτυξης σε
εστία πανικού για τον παγκόσμιο κα-
πιταλισμό. Αφού αναλύει τη φύση
της κινέζικης οικονομίας και κοινω-
νίας μέσα από τη στροφή από τον
κρατικό καπιταλισμό στην ελεύθερη
αγορά και την ταυτόχρονη υπερεκ-
μετάλλευση της εργατικής τάξης τις
τελευταίες δεκαετίες  καταλήγει στη
σημερινή  κρίση: Το αποτέλεσμα του
φθηνού χρήματος ήταν η δημιουρ-
γία μιας τεράστιας χρηματοπιστωτι-
κής φούσκας, που κρέμεται τώρα
απειλητικά πάνω όχι μόνο από την
ίδια την Κίνα, αλλά και την παγκό-
σμια οικονομία. 

Δύο είναι τα άρθρα που αφορούν
τις εξελίξεις στην Αριστερά. Στο άρ-

θρο «Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει μπρο-
στά» η Αργυρή Ερωτοκρίτου κάνο-
ντας μια αναδρομή στην παρουσία
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
(από τη συνέλευση στο Γήπεδο του
Σπόρτινγκ το 2009, στους αγώνες
που ακολούθησαν ενάντια στα μνη-
μόνια, την πολιτική ριζοσπαστικοποί-
ηση και τη συντριβή του ΠΑΣΟΚ, την
εκτίναξη της ριζοσπαστικής αριστε-
ράς, και την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση)  αναδεικνύει τα κα-
θήκοντα που σήμερα αυτή έχει να
αντιμετωπίσει. Μπροστά στην 3η
Συνδιάσκεψη, είναι επιτακτική η
ανάγκη για ξεκάθαρη στρατηγική,
οργανωτική αυτοτέλεια, εξωστρέ-
φεια και άνοιγμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στον κόσμο του κινήματος και της
Αριστεράς, υποστηρίζει.

Στο άρθρο με τίτλο «Είναι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;» ο Λέαν-
δρος Μπόλαρης εξηγεί τη φύση των
ρεφορμιστικών κομμάτων και την
ανάγκη ξεκάθαρης ρήξης με τη
στρατηγική τους πατώντας στην
ανάλυση του Λένιν και του Γκράμσι,
ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις
ιστορικές εμπειρίες, τι απέγιναν οι
«ιστορικοί συμβιβασμοί» των κομμά-
των που υπόσχονταν μεταρρύθμιση:
Τη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στην Ελλά-
δα τις δεκαετίες ’80 και ’90, την
«πληθυντική» Αριστερά στη Γαλλία
τη δεκαετία του ’90, τις πικρές ιταλι-
κές εμπειρίες της Κομμουνιστικής
Επανίδρυσης τη δεκαετία του ’00 και
του ιταλικού ΚΚ τη δεκαετία του ’70.    

Το τεύχος 113 του ΣΑΚ κλείνει
όπως πάντα με τις βιβλιοπαρουσιά-
σεις: «Τι είναι ιστορία;» του Ε.Χ Καρρ,
«Μέση Ανατολή-Αντίσταση στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις» της Δήμη-
τρας Κυρίλλου, «Η αδύνατη ταξική
ανακωχή» του Δημήτρη Μαριόλη.

Γιώργος Πίττας

Περίπου 20.000 διαδήλωσαν το περασμένο Σάββα-
το 31/10 στο Παρίσι στο μεγαλύτερο αντιρατσι-

στικό συλλαλητήριο των τελευταίων χρόνων. 
Η «Πορεία για Αξιοπρέπεια ενάντια στο Ρατσισμό»

οργανώθηκε από μια ομάδα γυναικών με προσφυγικές
ρίζες και συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές μαύροι,
μουσουλμάνοι ενάντια στη ρατσιστική προπαγάνδα
που θέλει να τους περιθωριοποιήσει. Το όνομα της
καμπάνιας είναι μια αναφορά στο όνομα της πρώτης
μεγάλης αντιρατσιστικής καμπάνιας που είχε στηρι-
χτεί από μετανάστες το 1983.

Υποστηρίχθηκε από ένα ευρύ φάσμα αγωνιστών
από γνωστούς μουσικούς μέχρι κόμματα της άκρας
αριστεράς. Ανάμεσά τους η Αντζελα Ντέιβις, η παλαί-
μαχη αγωνίστρια που σημάδεψε τους αγώνες ενάντια
στον πόλεμο, το ρατσισμό και τον καπιταλισμό τη δε-
καετία του ’60 στις ΗΠΑ. 

Η ρατσιστική βία της αστυνομίας ήταν βασικό θέμα
της κινητοποίησης, καθώς κλείνουν δέκα χρόνια από
τη δολοφονία των δύο εφήβων μεταναστών δεύτερης
γενιάς από την αστυνομία που είχε σημαδευτεί από τη
μεγάλη εξέγερση στα προάστια του Παρισιού.

ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

Αριστερή αντιπολίτευση
στη δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Παρίσι Παρίσι, Σάββατο 31/10
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Π
ραγματοποιήθηκε στις 30-31 Οκτώβρη
στη Λευκωσία το διήμερο συζητήσεων
Μαρξισμός 2015 που οργάνωσε η Ερ-

γατική Δημοκρατία. Ένα διήμερο συζητήσεων
κάτω από το γενικό τίτλο «η αντικαπιταλιστική
απάντηση στον εθνικισμό, το ρατσισμό και τη
κρίση» που ασχολήθηκε με τα πιο καυτά θέ-
ματα που απασχολούν την αριστερά σήμερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για
τις εξελίξεις στο Κυπριακό στην οποία συμ-
μετείχε και ο γραμματέας του Συνδικάτου
των Τουρκοκυπρίων δασκάλων Sener Elcil,
γνωστός για τους αγώνες του για ειρήνη,
συμφιλίωση και επανένωση της Κύπρου. Ανα-
πτύχθηκε ένας εξαιρετικός διάλογος για την
δυνατότητα και την ανάγκη ενός δικοινοτικού
κινήματος από τα κάτω, που να στηρίζεται
στην εργατική τάξη και τις οργανώσεις της,
που να μπορέσει να παίξει αποφασιστικό ρό-
λο στο να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή διευ-
θέτηση του Κυπριακού που να φέρει την ει-
ρήνη, τη συνεργασία και την πρόοδο των
απλών ανθρώπων και να μετατρέψει το νησί

μας σε γέφυρα φιλίας και συνεργασίας στην
περιοχή και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών
για να κτυπούν τους λαούς της περιοχής.
Όπως τόνισε και ο τ/κ συνδικαλιστής «ξεκινή-
σαμε αυτή την προσπάθεια πριν πολλά χρό-
νια όταν συναντιόμασταν με συντρόφους απο
την Εργατική Δημοκρατία, και άλλους, κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες, σήμερα έχου-
με προχωρήσει πολύ περισσότερο και κάνου-
με πολλά μαζί και θα συνεχίσουμε και είμαι
αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε».

Mεγαλύτερη συμμετοχή

Η συζήτηση κάτω από τον τίτλο «Καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες, καταργείστε την
Frontex” είχε την μεγαλύτερη συμμετοχή και
επικεντρώθηκε στην ανάγκη για ένα κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανά-
στες. Ο Δώρος Πολυκάρπου, εκπρόσωπος
της Κίνησης για Ισότητα Στήριξη Αντιρατσισμό
τόνισε την ανάγκη να καταργηθεί η ρατσιστική

νομοθεσία που προωθήθηκε πριν δύο σχεδόν
δεκαετίες με την ανοχή και στήριξη των ηγε-
σιών των συνδικάτων, που αποδέχονταν την
επιβολή άνισων όρων εισαγωγής, παραμονής
και εργοδότησης μεταναστών στην Κύπρο.
Κάτι που όπως είπε «το συναντάμε συνέχεια
μπροστά μας σε κάθε προσπάθεια να στηρί-
ξουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες». 

Ο Σταύρος Σιδεράς από την Εργατική Δη-
μοκρατία επικεντρώθηκε στις ευθύνες των ιμ-
περιαλιστών που οδήγησαν τις χώρες προ-
έλευσης των προσφύγων στον πόλεμο και
την εξαθλίωση και ταυτόχρονα στήνουν φρά-
χτες για να τους εμποδίσουν να γλυτώσουν
από αυτή τη φρίκη. Τόνισε την υποκρισία της
κυβέρνησης που κρατά σε στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης τους πρόσφυγες που ναυαγούν
ουσιαστικά στο νησί μας, ενώ δίνει απλόχερα
την κυπριακή υπηκοότητα σε όσους επεν-
δύουν μερικά εκατομμύρια ή αγοράζουν σπί-
τι προς 360,000 ευρώ.

Το διήμερο έκλεισε με τη συζήτηση για «το
μέλλον της Αριστεράς μετά και την εμπειρία
ΣΥΡΙΖΑ». Κύριος ομιλητής ήταν ο Γιάννης Ση-
φακάκης από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-
μα που τόνισε ότι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ήταν αναπόφευκτη αλλά το αποτέλεσμα της
επιλογής της στρατηγικής διαχείρισης του
καπιταλισμού και όχι της ρήξης. Η πλούσια
συζήτηση που αναπτύχθηκε ανέδειξε την κρι-
σιμότητα της ύπαρξης αντικαπιταλιστικών
κομμάτων σε κάθε χώρα που να μπορούν να
δώσουν τις μάχες και τις απαντήσεις προς
την πλευρά του εργατικού κινήματος και την
προοπτική του Σοσιαλισμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι που βλέ-
πει και η Εργατική Δημοκρατία που ξανάπια-
σε το νήμα που την συνδέει με ένα πλούσιο
παρελθόν, διεθνιστικών και αντικαπιταλιστι-
κών παρεμβάσεων. Ο Μαρξισμός 2015 που
οργάνωσε ήταν ένας γερός κόμπος που δυ-
νάμωσε αυτό το νήμα.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Τ
ο AKP (το κόμμα του Ερντο-
γάν) μετέτρεψε τον πόλεμο
και την πολιτική αστάθεια

στην Τουρκία σε πλεονέκτημά του.
Από τις εκλογές της 1 Νοέμβρη βγή-
κε με θετικά αποτελέσματα. Παρά
τα προγνωστικά των δημοκοπικών
εταιρειών πήρε ένα ποσοστό άνω
των 49% και αύξησε τις ψήφους του
πάνω από 4 εκατομμύρια σε σύγκρι-
ση με τις εκλογές της 7 Ιούνη. 

Ο καθοριστικός πολιτικός παρά-
γοντας στο ενδιάμεσο διάστημα των
δύο εκλογών ήταν η επανέναρξη
των πολεμικών επιχειρήσεων κατά
των Κούρδων και η πολιτική αστά-
θεια. Είναι ξεκάθαρο πως και οι δύο
αυτοί παράγοντες βοήθησαν το
AKP. Στο σχετικά ‘μαλακό’ κλίμα των
ειρηνευτικών διαδικασιών της προ-
ηγούμενης περιόδου, το HDP (φιλο-
κουρδικό αριστερό κόμμα) πέτυχε
στις εκλογές της 7 Ιούνη μια μεγάλη
νίκη που σόκαρε όλες τις πλευρές
της κυρίαρχης τάξης και του κρά-
τους. Η επανέναρξη των πολεμικών
συγκρούσεων μετά τις εκλογές απο-
τέλεσε το σπόρο της εκλογικής νί-
κης του AKP. Η ηγεσία του AKP, μέ-
σα στην εμπόλεμη κατάσταση πήρε
το μονοπώλιο του εθνικιστικού ψή-
φου από το MHP αλλά και το CHP.

Η πολιτική αστάθεια που ακολού-
θησε τις πολεμικές συγκρούσεις
έκανε το ΑΚΡ να επαναπατρίσει τις
χαμένες του ψήφους των προηγού-
μενων εκλογών. Ο Ερντογάν και η
ηγεσία του AKP σε όλη την προ-
εκλογική καμπάνια βασίστηκε στο
ότι ο πόλεμος και η πολιτική αστά-
θεια ήταν το αποτέλεσμα των προ-
ηγούμενων εκλογών που είχαν κάνει
το ΑΚP να χάσει την απόλυτη πλει-
οψηφία και ότι αυτά θα ενταθούν αν
δεν υπάρξει ισχυρή κυβέρνηση. Ο
Ερντογάν και η ηγεσία του AKP
έπαιξαν με επιτυχία και με το φόβο
πως το ασταθές πολιτικό κλίμα μπο-
ρεί να οδηγήσει σε νέα οικονομική

κρίση και καλλιεργώντας αυτό το
φόβο πέτυχαν να ηγεμονεύσουν. 

Επίσης αν και το ΑΚΡ είχε ήδη
από τον Απρίλη παγώσει την ειρη-
νευτική διαδικασία κατάφερε να
φορτώσει την έναρξη του πολέμου,
μετά τη βομβιστική επίθεση στο
Σουρούτς, στο ΡΚΚ. Ταυτίζοντας το
HDP με το PKK και την τρομοκρατία
προπαγάνδισε πως μόνο το ίδιο θα
μπορούσε να φέρει το τέλος των
συγκρούσεων και άρα μια ομαλότη-
τα. Αυτό το επιχείρημα βοήθησε το
AKP να αυξήσει τις ψήφους του στο
Κουρδιστάν. Το AKP, πήρε από το
HDP στο Κουρδιστάν 11, και στη
‘δύση’ 9 βουλευτές. 

Είναι φυσικό το κόμμα της ειρήνης,
δηλαδή το HDP να κερδίζει ψήφους
σε περιόδους ειρηνικούς και να χάνει
σε καιρό πολέμου. Αλλά αυτό δεν θα
μπορούσε να εξηγήσει από μόνο του
την οπισθοχώρηση του κόμματος. Το
HDP αντιμετώπησε σε όλη τη προ-
εκλογική περίοδο μια μεγάλη καμπά-

νια βίας. Στις 5 Ιούνη στο Ντιγιαρμπα-
κίρ, στις 20 Ιούλη στο Σουρούτς έγι-
ναν βομβιστικές επιθέσεις με μεγάλες
απώλειες. Στις 7-9 Σεπτέμβρη διαδρα-
ματίστηκαν εκατοντάδες ρατσιστικές-
φασιστικές επιθέσεις. Στις 10 Οκτώ-
βρη είχαμε το μακελειό στην Άγκυρα.
Πολλά στελέχη του HDP συνελήφθη-
σαν σε όλη την προεκλογική περίοδο.

Τρίτο κόμμα
Το HDP έγινε στόχος της βίας του

κράτους και του Ισλαμικού Κράτους
και δεν μπόρεσε να κάνει μια προ-
εκλογική καμπάνια. Κανείς δεν πρέ-
πει να υποτιμήσει το γεγονός ότι το
HDP υπό αυτές τις συνθήκες κατά-
φερε και να μπει στη βουλή και να
γίνει το τρίτο κόμμα σύμφωνα με
τον αριθμό των βουλευτών που κα-
τέκτησε.

Υπό αυτές τις συνθήκες τις βίας
και καταστολής, σε συνθήκες εμπό-
λεμης κατάστασης που έχουν κουρά-

σει ένα τμήμα των ψηφοφόρων στο
Κουρδιστάν, το HDP είναι πετυχημέ-
νο. Στη βουλή έχουμε 59 βουλευτές
που θα είναι η φωνή της ειρήνης. 

Οι εκλογές έχουν δύο χαμένους.
Το ένα είναι το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, το CHP. Το
CHP πέτυχε να αυξήσει τα ποσοστά
του κατά μόνο 0.5%. Το CHP είπε
ναι στην βουλή στη ρύθμιση που επι-
τρέπει τις τουρκικές στρατιωτικές
δυνάμεις να εμπλακούν στον πόλεμο
στη Συρία μαζί με το AKP, δεν έκανε
κανένα σημαντικό βήμα σε θετική
κατεύθυνση για τα δημοκρατικά δι-
καιώματα και τις ελευθερίες. Από
την άλλη, το φασιστικό MHP έχασε
4.5 μονάδες και αποτέλεσε τον βασι-
κό ηττημένο των εκλογών. 

Το αποτέλεσμα των εκλογών θα
δημιουργήσει ένα κλίμα απογοήτευ-
σης σε όλο το φάσμα της αριστεράς
που επικρατεί ένα κλίμα αντι-Ερντο-
γάν και αντί-AKP. Αυτή η απογοήτευ-
ση μπορεί να οδηγήσει σε αποπολιτι-
κοποίηση, οπισθοχώρηση. Όμως αν-
τίθετα δεν είναι περίοδος ούτε για
απογοήτευση ούτε για απαισιοδοξία.
Δεν έχει ειπωθεί η τελευταία λέξη. Ο
αγώνας δεν τελείωσε, μόνο μπήκε σε
μία νέα περίοδο. 

Το AKP από τη μία πήρε ένα κομ-
μάτι των εθνικιστικών ψήφων. Από
την άλλη ένα μεγάλο κομμάτι των
ψήφων είναι αποτέλεσμα μιας αντί-
δρασης στην πολιτική αστάθεια -και
ειδικά στους Κούρδους ψηφοφό-
ρους μιας αγωνίας για επανεκκίνηση
των ειρηνευτικών διαδικασιών. Χρει-
αζόμαστε έναν αγώνα που θα δείξει

στους εργάτες και στα φτωχά στρώ-
ματα στη βάση του AKP ότι ο βασι-
κός υπεύθυνος της πολιτικής αστά-
θειας, της επανέναρξης του πολέ-
μου είναι ο Ερντογάν, η ηγεσία του
κόμματος αλλά και ο κρατικός μηχα-
νισμός που ανάλογα με τις εξελίξεις
στη Συρία έχει κρατήσει μία όλο και
πιο φιλοπολεμική στάση. 

Στη νέα περίοδο που ανοίγει, το
θέμα της προεδρίας, και το νέο σύν-
ταγμα, ο πόλεμος, οι νεοφιλελεύθε-
ρες επιθέσεις που θα ενταθούν και η
συλλογική εργατική απάντηση σε
αυτές, οι ενεργειακές και οικοδομι-
κές πολιτικές που καταστρέφουν το
οικοσύστημα και οι αγώνες κατά αυ-
τών θα είναι μπροστά μας. 

Σε όλους αυτούς τους άξονες
έχουμε ανάγκη από έναν αγώνα που
θα διαλύσει την όποια απογοήτευση
λόγω των εκλογών και την κατα-
στροφολογία, που θα έχει το στόχο
να κερδίσει τμήματα από τη βάση
του ΑΚΡ ακόμα και πιο μεγάλα από
εκείνα των εκλογών της 7 Ιούνη, που
δεν θα αμφιταλαντεύεται και δεν θα
φλερτάρει με σοσιάλ σοβινισμό και
με σεχταρισμούς, που θα επιδιώκει
τη δημοκρατία, ένα δημοκρατικό
σύνταγμα, την επανεκκίνηση της ει-
ρηνευτικής διαδικασίας και την ειρή-
νη, τη δικαίωση των Κουρδικών αιτη-
μάτων και την θετική μεταλλαγή των
συνθηκών κράτησης του Οτσαλάν,
έναν αγώνα που θα πιάσει το χέρι
των Κούρδων στη ‘δύση’. 

Ως DSİP πιστεύουμε πως οι 5 εκα-
τομμύρια ψήφοι που έλαβε το HDP
είναι μία πολύ μεγάλη και ελπιδοφό-
ρα βάση για αγώνες που θα ξεκινή-
σουν σε όλα αυτά τα θέματα αμέ-
σως μετά τις εκλογές και καλούμε
όλους τους σοσιαλιστές να ενωθού-
με για να νικήσουμε.

Ανακοίνωση του επαναστατικού
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόματος

(DSiP)

ΤΟΥΡΚΙΑ “Οι ψήφοι του HDP 
ελπιδοφόρα βάση για αγώνες”

Μαρξισμός στην Κύπρο

Συγκέντρωση του HDP



Το αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη 

Μ
ε δέκα συνεδριάσεις συνεχίζεται στο Τριμε-
λές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη της
Χρυσής Αυγής για το μήνα Νοέμβρη. Συγ-

κεκριμένα, οι ημερομηνίες που έχει ανακοινώσει η
έδρα του δικαστηρίου είναι οι εξής: 4, 6, 10, 12, 13,
18, 19, 23, 24 και 25 Νοέμβρη.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τη διερεύνηση της
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, που ξεκίνησε τον
προηγούμενο μήνα με τις καταθέσεις των σχετικών
με την υπόθεση μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Μέ-
χρι στιγμής, έχουν καταθέσει οι γονείς του Παύλου,
δύο φίλοι του και αυτόπτες μάρτυρες στη δολοφο-
νία καθώς και ένας εκ των οκτώ αστυνομικών ΔΙΑΣ
που ήταν επίσης παρόντες κατά την δολοφονική
επίθεση. Από τις καταθέσεις τους έχει ξεδιπλωθεί
ξεκάθαρα ο τρόπος δράσης της Χρυσής Αυγής ως
εγκληματικής οργάνωσης. Αυτή η εικόνα θα επιβε-
βαιώνεται όλο τον επόμενο μήνα από τους δεκάδες
μάρτυρες που ακολουθούν.

Το ερώτημα που ανοίγει είναι ποιες θα είναι οι συ-
νέπειες για τη Χρυσή Αυγή όσο βρίσκεται σε εξέλιξη
αυτή η διαδικασία των αποκαλύψεων μέσα στο δικα-
στήριο. Μέχρι σήμερα, η μόνη συνέπεια που είχε η
Χρυσή Αυγή μετά τη δικαστική της δίωξη ήταν η
αναστολή της κρατικής της χρηματοδότησης. Ήταν
ένα πρώτο, αλλά ταυτόχρονα λειψό μέτρο από τη
στιγμή που όλα τα άλλα βουλευτικά προνόμια -υπέ-
ρογκοι μισθοί, αποσπασμένοι, επιστημονικοί συνερ-
γάτες, γραφεία κλπ- συνεχίζουν να της παρέχονται
κανονικά.

Σκάνδαλο
Δεν είναι όμως μόνο η υλική υποστήριξη που συ-

νεχίζει να απολαμβάνει και είναι σκάνδαλο. Δεν μπο-
ρεί την ίδια ώρα που μέσα στο δικαστήριο περιγρά-
φονται οι εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής,
η ηγεσία και τα μέλη της να κυκλοφορούν ελεύθερα
σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν την
ίδια ώρα που αποδεικνύεται η λειτουργία, η ιεραρ-
χία, η δομή και η δράση της σαν εγκληματική οργά-
νωση, οι βουλευτές της να συνεχίζουν να σουλατσά-
ρουν ανενόχλητοι στη Βουλή, να συμμετέχουν σε
όλες τις διαδικασίες και να έχουν την ανάλογη προ-
βολή σαν ένα “νόμιμο κοινοβουλευτικό πολιτικό κόμ-
μα”.

Ούτε βέβαια μπορεί να περιμένουμε την απόφαση
του δικαστηρίου για να σταματήσουν όλα τα παρα-
πάνω. Το μέγεθος της δίκης -πάνω από εκατόν πε-
νήντα μάρτυρες κατηγορίας κι άλλοι τόσοι υπερά-
σπισης, δικογραφία χιλιάδων σελίδων με ανάλυση
αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων (βίντεο, ηχητικά
ντοκουμέντα, φωτογραφίες, έγγραφα), απολογίες
69 κατηγορούμενων, αγορεύσεις δεκαπέντε συνη-
γόρων πολιτικής αγωγής και πάνω από εκατό συνη-
γόρων υπεράσπισης- σημαίνει ότι η τελική απόφαση
δεν αναμένεται να εκδοθεί, κι αυτό στην καλύτερη
περίπτωση που το δικαστήριο κρατήσει ταχείς ρυθ-
μούς, με πολλές συνεδριάσεις, χωρίς κωλυσιεργίες
στη δικαδικασία κλπ, πριν από ένα με ενάμιση χρό-
νο.

Η θέση των νεοναζί της Χρυσής Αυγής είναι στη
φυλακή και όχι στα έδρανα της Βουλής ή οπουδή-
ποτε αλλού. Εκεί πρέπει να βρεθούν ξανά όσο βρί-
σκεται σε εξέλιξη η δίκη και αποδεικνύονται τα εγ-
κλήματά τους. Το αντιφασιστικό κίνημα θα αναδείξει
κι αυτή την πλευρά της μάχης.

Λένα Βερδέ

Συνεχίζεται η δίκη της Χ.Α.

Η θέση τους στη φυλακή
όχι στα έδρανα της βουλής

Τη ματαίωση προγραμματισμένης
ναζιστικής πορείας στο κέντρο της
Καλαμάτας πέτυχε το αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα της πό-

λης το περασμένο Σάββατο. Η διαδήλωση ενάντια στους φασίστες
και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που κάλεσε η Αντιφασιστική Κί-
νηση κατάφερε να εμποδίσει τη ναζιστική φιέστα ενώ έκφρασε και
τη μαζική αντίθεση στο φράχτη του Έβρου. Για πολλοστή φορά οι
νεοναζί αποτυγχάνουν να κάνουν οργανωμένη εμφάνιση στην Κα-
λαμάτα, παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη που βρήκαν μπροστά
τους οι αντιφασίστες.

Άμεση απάντηση πήραν την Πέμπτη 29/10 οι
προκλήσεις των νεοναζί τραμπούκων της συ-
νοδείας του βουλευτή της Χρυσής Αυγής,

Ε.Καρακώστα, που επιτέθηκαν θρασύδειλα κατά αγωνιστή της αρι-
στεράς και του αντιφασιστικού κινήματος στη Θήβα, ανήμερα της
28ης Οκτώβρη. Ο Δήμαρχος της Θήβας τους έδωσε κάλυψη προ-
σκαλώντας τον νεοναζί βουλευτή να παραβρεθεί στον εορτασμό!
Συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, η Αντιφασιστική Κίνηση Θήβας, η ΕΛΜΕ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με την Πακιστανική Κοινότητα
έδωσαν δυναμικό παρών με μαζική συγκέντρωση στην κεντρική πλα-
τεία και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Μ
ε κεντρικό σύνθημα:
“Η Χρυσή Αυγή δεν
έχει θύματα - έχει δο-

λοφόνους - έξω οι νεοναζί από
το Ν. Ηράκλειο - καλοδεχού-
μενοι οι πρόσφυγες!” πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νο-
έμβρη το μεγάλο αντιφασιστι-
κό συλλαλητήριο ως απάντη-
ση στη νεκροφιλική φιέστα -
συγκέντρωση που είχαν την
ίδια μέρα το βράδυ οι νεοναζί
στη Λ. Ηρακλείου με ομιλητή
τον υπόδικο φύρερ Μιχαλο-
λιάκο.

Η αντιφασιστική συγκέντρω-
ση ξεκίνησε στις 5μμ στην
Πλατεία του ΗΣΑΠ Ηρακλείου.
Η πλατεία ήταν γεμάτη από
νωρίς με εκατοντάδες αντιφα-
σίστες. Παντού σημαίες, πανώ,
συνθήματα και μουσική. Στις
5.30μμ το λόγο, με σύντομους
χαιρετισμούς, πήραν εκπρόσω-
ποι των φορέων που καλούσαν
στην αντιφασιστική συγκέν-
τρωση - διαδήλωση.

Πρώτος ομιλητής ήταν ο
Δημήτρης Ταβουλάρης, δημο-
τικός σύμβουλος με την Αρι-
στερή Αντικαπιταλιστική Δη-
μοτική Κίνηση: “Ρήξη και Ανα-
τροπή στο Ηράκλειο”, την Κί-
νηση που πήρε την πρωτοβου-
λία για τη σύσκεψη των φορέ-
ων για τη διοργάνωση της δια-
δήλωσης. Στη συνέχεια ακο-
λούθησαν χαιρετισμοί από
τους δημοτικούς συμβούλους
των αντικαπιταλιστικών κινή-
σεων της Ν. Ιωνίας (“Εκτός
Σχεδίου”) και του Μαρουσιού
(“Εκτός των Τειχών”) και από
την Δημοτική Αρχή της Φιλα-

δέλφειας - Χαλκηδόνας. Για
να ακολουθήσουν: η Ένωση
Γονέων Ηρακλείου, η τοπική
ΕΛΜΕ, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων Δήμου Ηρακλείου, η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΡΜΑ, η ΛΑΕ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΕΕΚ.

Οι εκπρόσωποι των φορέων
τόνισαν ότι η Χρυσή Αυγή εί-
ναι μια εγκληματική ναζιστική
συμμορία και όχι ένα “νόμιμο
πολιτικό κόμμα”, είναι τσιρά-
κια του συστήματος και εχ-
θροί των εργατών και της νεο-
λαίας, στάζουν ρατσιστικό δη-
λητήριο κατά των προσφύγων
και μεταναστών που προσπα-
θούν να ξεφύγουν από τις
βόμβες των καθεστώτων και
των ιμπεριαλιστών και αντιμε-
τωπίζουν την Ευρώπη - Φρού-
ριο. Είναι το κόμμα των δου-
λέμπορων που εκμεταλλεύον-
ται και πνίγουν μικρά παιδιά
και οικογένειες στο Αιγαίο.
Όλοι τόνισαν την ανάγκη να
συνεχίσουμε την κοινή αντιφα-
σιστική δράση και να απαιτή-

σουμε “καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες - ρίξτε το φράχτη
στον Έβρο - έξω οι νεοναζί
από τις γειτονιές μας”. Στις
γειτονιές των Βορείων Προ-
αστίων με τη μαζική, διαρκή
και ενωτική αντιφασιστική
δράση έχουμε κλείσει τα γρα-
φεία τους στο Ηράκλειο και εί-
ναι ανεπιθύμητοι παντού!

Πλήθος
Μετά το τέλος των χαιρετι-

σμών, το αντιφασιστικό πλήθος
βγήκε συντεταγμένα στο δρόμο
για να ξεκινήσει η διαδήλωση.
Μπροστά - μπροστά ήταν το
πανώ των φορέων και ακολου-
θούσαν τα πανώ των δημοτικών
κινήσεων, της ΕΛΜΕ, της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, της ΑΝΑΤΡΣΥΑ, της ΛΑΕ,
της ΟΡΜΑ και του ΕΕΚ.

Εκατοντάδες κόσμος συμ-
μετείχε κάτω από τα πανώ με
σημαίες, συνθήματα και παλ-
μό που δονούσαν τους δρό-
μους του Ηρακλείου. Όταν η
αντιφασιστική διαδήλωση βγή-

κε στη Λ. Ηρακλείου (στο
ύψος του cine 3 Αστέρια) οι
κλούβες των ΜΑΤ είχαν ήδη
κλείσει τη δίοδο προς την
συγκέντρωση των νεοναζί. Για
άλλη μία φορά η αστυνομία
“προστατεύει” συγκέντρωση
των νεοναζί. Μία απομονωμέ-
νη συγκέντρωση με γύρω - γύ-
ρω μπάτσους και κλούβες.

Η αντιφασιστική διαδήλωση
παρέμεινε στο χώρο του απο-
κλεισμού με συνθήματα και
συντεταγμένα συνέχισε την
πορεία της μέσα από τους
δρόμους της γειτονιάς για να
καταλήξει στην πλατεία. Ο εν-
θουσιασμός όλων ήταν έκδη-
λος. Από την κεντρική ντουν-
τούκα της διαδήλωσης το σύν-
θημα ήταν: “Συνεχίζουμε!
Ενάντια στο φασισμό και το
σύστημα που τον γεννάει: Στις
12 Νοέμβρη στην πανεργατική
απεργία και το διήμερο 23 και
24 Γενάρη στον Εβρο, για να
ρίξουμε το φράχτη”.

Γιώργος Ράγκος
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