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Η ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΡΗΞΗ ΤΩΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
των Μνημονίων και του ρατσισμού

Υπάρχει
εναλλακτική σελ. 20

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

3ήμερο δράσης
24-25-26 Νοέμβρη
Πανελλαδική
Απεργία
2 Δεκέμβρη σελ. 7

5μηνίτες Δήμων
στο δρόμο
19 και 24
Νοέμβρη σελ. 5

ΕΞΩ Η FRONTEX
ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Συλλαλητήριο στον
Πειραιά 28Ν σελ. 8
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Φρίκη στο Παρίσι Γυρίστε στις σελίδες 2, 3, 8. 9, 10

Γυρίστε στις 
σελίδες 11, 12, 13



Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Παρίσι, Σάββατο 31/10

Νο 1199, 17 Νοεμβρίου 2015 Ανταπόκριση από το Παρίσισελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Η
πολύνεκρη σφαγή αθώων κατοίκων
του Παρισιού είναι ένα έγκλημα για το
οποίο οι ευθύνες ανήκουν στις ηγεσίες

των ιμπεριαλιστικών κρατών της Ευρώπης.
Από τότε που οι Πρόεδροι των ΗΠΑ κήρυξαν
τον λεγόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
μετά τις επιθέσεις της Αλ Κάιντα στη Νέα Υόρ-
κη στις 11 Σεπτέμβρη 2001, η συμμαχία των
«προθύμων» αυτών των πολέμων έχει κατα-
στρέψει κατά σειρά το Αφγανιστάν, το Ιράκ,
τη Λιβύη και τώρα τη Συρία, σκοτώνοντας χι-
λιάδες άμαχους και θεριεύοντας αντιδραστικά
φαινόμενα όπως το Ισλαμικό Κράτος που ανέ-
λαβε την ευθύνη για το μακελειό στο Παρίσι.

Είναι έσχατη υποκρισία να καταγγέλλει την
τυφλή βία των τρομοκρατών ο Φρανσουά
Ολάντ που έχει στείλει την γαλλική αεροπορία
να συμμετέχει δίπλα στην αμερικάνικη και τη
ρωσική στους τυφλούς βομβαρδισμούς στη
Συρία και έχει αναβιώσει τη γαλλική αποικιο-
κρατία στο Μαλί και άλλες χώρες της Αφρικής.

Είναι ακραία αντιδραστική η απόφαση του
Ολάντ με τη στήριξη Σαρκοζί, να κηρύξει τη
Γαλλία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πε-
ριορίζοντας τις δημοκρατικές ελευθερίες και
παραχωρώντας στις αρχές εξουσίες να απα-
γορεύουν συγκεντρώσεις και να λογοκρίνουν
τον τύπο. Στεκόμαστε στο πλευρό των συν-
τρόφων του NPA που δηλώνουν ότι «αρνού-
μαστε κάθε εθνική ενότητα με τους υπεύθυ-
νους των πολέμων, την αστική τάξη, τον
Ολάντ, τον Σαρκοζί και τη Λεπέν».

Ευθύνες

Οι κυβερνήσεις και οι άρχουσες τάξεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να κρύ-
ψουν τις δικές τους ευθύνες πίσω από ρατσι-
στικές ισλαμοφοβικές κραυγές που επιχειρούν
να εμφανίσουν τα κύματα των προσφύγων ως
«απειλή εισβολής τζιχαντιστών». Μια Ευρώπη
φρούριο που βομβαρδίζει τη Μέση Ανατολή
και πνίγει μικρά προσφυγόπουλα στα νερά
της Μεσογείου δεν είναι εκπρόσωπος του
«πολιτισμένου κόσμου», είναι φορέας της χει-
ρότερης καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Μόνο γελοίοι μικροπολιτικοί σαν τον Σταύ-
ρο Θεοδωράκη μπορούν να ισχυρίζονται ότι
«κινδυνεύουμε γιατί επιλέξαμε να ζούμε σε
μια κοινωνία χωρίς φετφάδες». Ζούμε σε μια
Ευρώπη όπου οι φετφάδες των τραπεζιτών
σπέρνουν τη φτώχεια μέσα στα σύνορα και
τον θάνατο πέρα από αυτά.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
να απεμπλακεί από τον «πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας». Καμιά διευκόλυνση στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή,
να κλείσουν οι βάσεις και να ανοίξουν τα σύ-
νορα για τους πρόσφυγες. Το εργατικό κίνη-
μα που ήρθε ορμητικά στο προσκήνιο με την
Πανεργατική απεργία της Πέμπτης είναι η μό-
νη δύναμη που μπορεί να ανοίξει διέξοδο από
αυτή τη φρίκη παλεύοντας ενάντια στον πόλε-
μο, τους φράχτες και τα μνημόνια.

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, 
Αθήνα 14 Νοέμβρη 2015

ΕΝΟΧΗ ΕΙΝΑΙ Η
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Μετά από μπαράζ επιθέσεων με όπλα 

και βόμβες, τουλάχιστον 128 άτομα 

σκοτώθηκαν σε έξι γειτονιές της γαλλικής

πρωτεύουσας τη νύχτα της Παρασκευής. 

Ακτιβιστές του Νέου Αντικαπιταλιστικού

Κόμματος (NPA) από το Παρίσι μίλησαν

στην αγγλική εφημερίδα Socialist Worker

το πρωί της επόμενης μέρας. 

Η
Βανίνα Τζουντιτσελί είπε «Το Παρίσι
βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου
σοκ. Οι περισσότεροι πέρασαν το

χτεσινό βράδυ προσπαθώντας να διασταυ-
ρώσουν αν οι φίλοι τους, οι οικογένειές
τους και οι συνάδελφοί τους είναι σώοι. Πα-
ρόλα αυτά, το σοκ που προκάλεσαν αυτές
οι βάρβαρες πράξεις δεν μπορεί να ελέγξει
την ταχύτητα των πολιτικών εξελίξεων».

Ο Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ κήρυξε
για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια ολόκλη-
ρη τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης και επανάφερε τους ελέγχους στα σύ-
νορα. Στην ανατριχιαστική του ομιλία στον
τόπο της σφαγής προειδοποίησε «Θα διε-
ξάγουμε έναν ανηλεή πόλεμο».

Αλλά η Γαλλία βρίσκεται ήδη σε πόλεμο.
Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν να
βομβαρδίζουν τη Συρία πριν από 7 εβδομά-
δες, και το Ιράκ πριν από έναν χρόνο. Ο
Ολάντ την τελευταία εβδομάδα ανακοίνωσε
ότι θα κλιμακώσει την εκστρατεία. 

Ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής Πιέρ Ζα-
ναζκάν που ήταν μέσα στον συναυλιακό χώ-
ρο όπου έγινε μια από τις επιθέσεις είπε για
τους δράστες: «τους άκουσα καθαρά να λέ-
νε ότι “φταίει ο Ολάντ, φταίει ο πρόεδρός
σας, δεν έπρεπε να έχει επέμβει στη Συρία”
ενώ μίλησαν και για το Ιράκ».

Οι επιθέσεις της Παρασκευής έπεσαν σε
μια χρονική συγκυρία που ακροδεξιές ομά-
δες οργανώνουν «διαμαρτυρίες» στοχοποι-
ώντας τους πρόσφυγες ενώ το φασιστικό
Εθνικό Μέτωπο μεταφέρει αυτή τη στοχο-

ποίηση στην προεκλογική εκστρατεία για
τις περιφερειακές εκλογές. Δημοσιογράφοι
και πολιτικοί χρησιμοποίησαν το Twitter για
να κατηγορήσουν τους Μουσουλμάνους
απαιτώντας από τους τελευταίους να κατα-
δικάσουν τη βία.  

Οι σφαγές στο περιοδικό Charlie Hebdo
και στο εβραϊκό σούπερ μάρκετ Hyper Cο-
cher τον Γενάρη ακολουθήθηκε από κύμα
βανδαλισμών σε τζαμιά και επιθέσεις σε
Μουσουλμάνους. 

Η ακτιβίστρια Σελουμά είπε στον Socialist
Worker «Είναι εμφανές ότι θα την πληρώ-
σουν οι Μουσουλμάνοι, και μάλιστα ακριβά.
Αυτά που γράφονται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι τρομακτικά, φαίνεται ότι τα
πράγματα θα είναι χειρότερα απ’ ότι μετά
το Charlie».

Απαγόρευση

Η Βανίνα έχει παίξει ενεργό ρόλο στην
οργάνωση της αλληλεγγύης προς τους
πρόσφυγες στους δρόμους του Παρισιού.
Είχαν προγραμματιστεί διαμαρτυρίες από
μεριάς των προσφύγων για αυτό το Σαββα-
τοκύριακο που τώρα έχουν απαγορευτεί.

Σε δημόσια δήλωση του ο Ντενί Γκοντάρ,
ηγετική φυσιογνωμία στο αντιρατσιστικό κί-
νημα έγραψε «Κατά μία σκληρή και τραγική
ειρωνεία η περιοχή γύρω από την Πλατεία
Δημοκρατίας (Republique) όπου σκοτώθη-
καν πολλοί είναι η ίδια περιοχή όπου βρι-
σκόταν αυτοσχέδιος καταυλισμός προσφύ-
γων τον οποίο απομάκρυναν μόνο μερικές
ώρες νωρίτερα».

Η Βανίνα είπε «Η δημόσια συζήτηση κυ-
ριαρχείται από εκκλήσεις για εθνική ενότητα.
Ακόμα και ο Ζαν Λιουκ Μελανσόν, ηγέτης της
ριζοσπαστικής αριστεράς όταν τοποθετήθη-
κε είπε: “η κυβέρνησή μας πρέπει να έχει όλα
τα μέσα στη διάθεσή της για να πράξει κατά
το δοκούν”. Υπάρχουν φωνές που αντιτίθεν-
ται αλλά είναι κατακερματισμένες. 

Είναι αυτοί που δεν έχουν ξεχάσει τι
απαιτούσε η εθνική ενότητα τον Γενάρη.
Έφερε αυταρχικούς νόμους, περισσότερο
ρατσισμό, ευρύτερο ακροατήριο για την
ακροδεξιά και περισσότερες γαλλικές
στρατιωτικές επεμβάσεις αλλά καμία πραγ-
ματική λύση». Ενώ πρόσθεσε «Τώρα περισ-
σότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη να
απαντηθούν αυτά τα ζητήματα».

Στη δήλωσή του το NPA επιτίθεται στους
πολέμους και τον ρατσισμό της κυβέρνησης. 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «Ακόμα μια
φορά αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τις βί-
αιες επιθέσεις μάς καλούν σε εθνική ενότη-
τα. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την
τραγική κατάσταση προς όφελός τους έτσι
ώστε να καταπνίξουν την αγανάκτηση και
την εξέγερση. Έχουν έτοιμο τον αποδιο-
πομπαίο τράγο, τους Μουσουλμάνους».

Τέλος, προειδοποιούσε «Για να τελειώνου-
με με την τρομοκρατία πρέπει να τελειώσου-
με με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Υπάρχει και η Αριστερά 
που αντιστέκεται

Την ανακοίνωση του NPA
npa2009.org/communique/leurs-
guerres-nos-morts-la-barbarie-
imperialiste-engendre-celle-du-
terrorisme

Την ανακοίνωση του SWP 
swp.org.uk/content/after-paris-no-
to-racism-and-imperialist-wars

Την ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ
http://www.antiracismfascism.org/
index.php/2015-07-16-09-41-59/item/
1543-oi-sfages-athoon-sto-parisi-den-
einai-allothi-gia-tin-klimakosi-tou-
ratsismoy-kai-ton-imperialistikon-
polemon-na-pesei-o-fraxtis-anoixta-
synora-kalodexoymenoi-oi-prosfyges-
oloi-oles-sti-poreia-tou-polytexneiou-
triti-17-noemvri-plateia-klafthmono

Την ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
http://antarsya.gr/node/3603

Διαβάστε επίσης



Ο
ι Πορείες για τα 42 χρόνια από την Εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου σημαδεύονται
από δυο συγκλονιστικά γεγονότα: 

Το πρώτο είναι η σφαγή στο Παρίσι και η από-
φαση του Ολάντ να απαντήσει κηρύσσοντας
«ανελέητο πόλεμο» με τη στήριξη της ΕΕ. 

Και το δεύτερο η επιτυχία της Πανεργατικής
απεργίας της περασμένης Πέμπτης που έδειξε
ότι η εργατική τάξη αντιστέκεται μαζικά και μα-
χητικά στον κατήφορο του Αλέξη Τσίπρα.

Η εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης στη νέα
ιμπεριαλιστική εξόρμηση της ΕΕ γίνεται ορατή και
μόνο από τις δηλώσεις του Μουζάλα ότι «κάναμε
όλα όσα είπε η ΕΕ» στην περιβόητη περίπτωση
του «διαβατήριου που πέρασε από τη Λέρο».

Στρατολογητές

Οι απόπειρες να συνδέσουν τη σφαγή στο Πα-
ρίσι με τους πρόσφυγες είναι γελοίες. Ήδη η
γαλλική αστυνομία αναγκάζεται να παραδεχθεί
ότι οι πιο πολλοί από τους δράστες που έχουν
αναγνωριστεί είναι Γάλλοι υπήκοοι. Ο Ολάντ και
οι προκάτοχοί του στη γαλλική Προεδρία είναι οι
μεγαλύτεροι στρατολογητές για το ISIS. Επίση-
μα στοιχεία δείχνουν ότι η Γαλλία κατέχει το
υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στους στρατιώτες
του ISIS που κατάγονται από την Ευρώπη.

Δίπλα στη λιτότητα και την ανεργία που ρημά-
ζει τις ζωές των νέων στις εργατογειτονιές του
Παρισιού, ξεδιπλώνεται εδώ και χρόνια μια ρατσι-

στική εκστρατεία που χτυπάει διπλά τους νεολαί-
ους μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς. Οι
παππούδες τους έζησαν τον πόλεμο κατά της Αλ-
γερίας και είδαν τα γαλλικά ΜΑΤ να πνίγουν δια-
δηλωτές στον Σηκουάνα, οι μανάδες τους και οι
αδερφές τους ζουν τις προσβολές από την απα-
γόρευση της παραδοσιακής ενδυμασίας τους
από τον Σαρκοζί, οι ίδιοι αντιμετωπίζουν καθημε-
ρινά τους εξευτελισμούς στα χέρια των μπάτσων.
Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες που σπρώχνουν
μια μικρή μειοψηφία στην τρομοκρατία.

Είναι εξωφρενικό να αποδέχεται η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο φράχτης στον Έβρο και η
FRONTEX είναι μέτρα προστασίας από την τρο-
μοκρατία. Καταδικάζουν σε
πνιγμό χιλιάδες πρόσφυγες,
ενώ οι επίδοξοι βομβιστές
βρίσκονται ήδη στο Παρίσι.
Μόνο μεγαλύτερες τραγω-
δίες θα φέρει αυτή η πολιτι-
κή στην ουρά του Ολάντ,
όπως μόνο μεγαλύτερες
τραγωδίες έφερε παντού και
η συνέχιση της «αντιτρομο-
κρατικής» εκστρατείας του
Μπους από τον Ομπάμα.

Η δύναμη για να σταματή-
σουμε αυτόν τον κατήφορο
υπάρχει και φάνηκε στους
δρόμους την περασμένη
Πέμπτη. Έδεσαν τα πλοία,

σταμάτησαν τα τρένα, τα αεροπλάνα και το Με-
τρό, έκλεισαν τα σχολεία, οι τράπεζες και τα
υπουργεία και χιλιάδες συμμετείχαν στα απερ-
γιακά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Το σύν-
θημα «χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά» φάνηκε
στην πράξη. 

Την ίδια δύναμη δείχνουμε με τις Πορείες του
Πολυτεχνείου και με αυτόν τον τρόπο εντείνου-
με τη δυναμική της κλιμάκωσης της εργατικής
αντίστασης. Δεν είναι ώρα για πένθιμη ενότητα
«όλης της Ευρώπης». Είναι ώρα να προσθέσου-
με δίπλα στο «ΟΧΙ στα μνημόνια, κάτω τα χέρια
από τις συντάξεις μας» και το «ΟΧΙ στην ΕΕ του
πολέμου, κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες».

17 Νοεμβρίου 2015, Νο 1199H άποψή μας

Στα 30.975 ευρώ
ανέβηκε ο δείκτης
της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης με τα 7.250 ευρώ
που συγκεντρώθηκαν την πε-
ρασμένη βδομάδα. 

Εκατόν τριάντα ευρώ συγκεντρώ-
θηκαν από τις εξορμήσεις την πρώ-
τη μέρα του τριήμερου γιορτασμού
του Πολυτεχνείου και άλλα τόσα την
μέρα της πανεργατικής. Ενδεικτικά
40 στον Πειραιά, 20 στα Χανιά, 15
στην Πάτρα, 10 στο Ηράκλειο. Επι-
πλέον 22 ευρώ στο Αγία Σοφία, 20
στο νοσοκομείο Ρίου, 10 στο Ιππο-
κράτειο Θεσ/κης και 15 από εργατι-
κούς χώρους στα Λιόσια. 

Ευχαριστούμε τους Δημήτρη Λ.,
Χρήστο Γ., Νίκο Θ., Πέπη Σ., Μαρία
Α. και Ελένη Σ. που γράφτηκαν συν-
δρομητές καθώς και όλες τις συν-
τρόφισσες και τους συντρόφους
που ενίσχυσαν προσωπικά: 150 ευ-
ρώ Λέανδρος Μ., από 50 Λίλιαν Μ.,
Γιώργος Τ., Χρήστος Α. και Δάνος
Π.,  από 30 Βασίλης Κ., Νεφέλη, Σε-
ραφείμ Ρ., από 20 Μάριος Τ., Νίκος
Σ., Δώρα Κ., Έρση Π., Γιάννης Τ.,
Μηνάς Χ. και Γιώργος Π., Μαργαρί-
τα Π. 15, από 10 ευρώ Ράνια Κ.,
Χρήστος Κ., Φώτης Φ., Αλέξανδρος
Π., Αγγέλα Χ., Αποστόλης και Κων-
σταντίνα Σ.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

 

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr

ΟΧ  
ΟΧ  

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

www.sew.sekonline.gr konline.gr 
sek@otenet.gr  tenet.gr  

210 5221509

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ώ

www

ρυε2ήµιττι
ητράάρτεΤΤεεθάκκάίεροφολκυυκκ

ΟΧ
Ο

ατσ
Χ τσ

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ς

rggr.eniinlnokes.

άρετσιρΑςήκιτσιλατιπακιτνΑςητ
αδίίδρεερµηφΕηκιτάιδαµοοµδB

ΑΝΟΜΗΝΜα
ΣΕΤΧΑΡΦςυο

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ώ

www

ρρώυε2ήµιττι
ητράάρτεΤΤεεθάκίεροφολκυκ

ΛΥΦΗΤΣ
ΦΣΟΡΠΟ

Ε∆ΟΛΑΚ

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ς

rg.enilnokes.w

άρεερτσιρΑςήήςκιτσιλατιπακιτνΑςητ
αδίίδρεερµηφΕηκιτάιδαµοοµδB

ΖΑΝΟΕΝΟΗΚΑΛ
–ΣΕΓΥΦ

ΟΝΕΜΥΟΧΕ

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ώ

www

ρυε2ήµιιµτ
ητράάρττάεΤΤεεθάκίεροφολκυυκκ

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ς

rggr.eniinlnokkoes.w

άρεερτσιρΑςήκιτσιλατιπακιτνΑςητ
αδίίδρεερµηηµφΕηκιτάιδαµοοµδB  

  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

 
  

  
  

 
  

  
  

 

 
  

  
  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ρήξη με την ΕΕ του πολέμου

Μαζικά συμμετείχαν παιδιά από την Πακιστανική Κοινότητα στον εορτασμό του Πολυτεχνείου. 
Το μέλλον αυτών των παιδιών χρειάζεται μια αριστερά ξεκάθαρη ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό
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Ο
Πανούσης, πρώην υπουργός δημόσιας τάξης στην πρώτη κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Πρώτο
Θέμα, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, κατήγγειλε ότι, όταν ήταν

υπουργός, μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με κρατούμε-
νους για τρομοκρατία και ποινικούς κρατούμενους σχεδίαζαν την φυσι-
κή του εξόντωση. Επίσης ότι οι απειλές συνεχίζονται ακόμα, και ότι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ανοιχτή γραμμή με κρατούμενους για τρο-
μοκρατία. 

Τις επόμενες μέρες όλες ο αστικός τύπος έκανε το ζήτημα πρώτο θέ-
μα. Προσωποποίησε τον Π. Λάμπρου ως το μέλος της Γραμματείας του
ΣΥΡΙΖΑ, και δημοσίευσαν υποκλαπείσες συνομιλίες μεταξύ όλων των
παραπάνω, χωρίς να διευκρινίζεται αν οι υποκλοπές έγιναν νόμιμα και
πώς τις κατείχε ο πρώην υπουργός. Ο Π. Λάμπρου, ήταν και είναι μέλος
της επιτροπής δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστός αγωνιστής για τα δι-
καιώματα των κρατουμένων. 

Ο Πανούσης κατέθεσε το σχετικό φάκελο στην Εισαγγελία του Άρειου
Πάγου. Την επόμενη μέρα, οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης, Τόσκας και Δικαιο-
σύνης, Παρασκευόπουλος κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για την παράνο-
μη υποκλοπή και διαρροή δημοσίων απόρρητων εγγράφων.

Γιατί ο πρώην εξωκοινοβουλευτικός - τεχνοκράτης, κατά τον δικό του
ορισμό, πρώην υπουργός, να «ξαναθυμάται» μήνες μετά την αποχώρη-
σή του από την κυβέρνηση, και να καταγγέλλει την «αριστερά» του κόμ-
ματος για συνεργασία με την «τρομοκρατία» και τις απειλές εναντίον
του; Γιατί μια τέτοια καταγγελία να γίνεται κεντρικό θέμα από όλο τον
αστικό τύπο;

Ο Ι. Πανούσης, δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν βουλευτής της ΔΗ-
ΜΑΡ, από την οποία είχε αποχωρήσει, και πιο πριν στέλεχος του ΠΑ-
ΣΟΚ. 

Η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στα κρίσιμα υπουργεία που αφορούσαν
το ποιος ελέγχει τη σχέση με τα ένοπλα σώματα του κράτους, τα
Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας, τα είχε δώσει στον Πα-
νούση και τον Καμμένο. Κανένας από τους δύο δεν ήταν μέλος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Μέτωπο ενάντια στην Αριστερά
Ο Πανούσης άνοιξε από την αρχή μέτωπο με την αριστερά και στο

εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Πανούση υπάρχει μόνο η «αριστερά του
τίποτα». Η σύγκρουση κορυφώθηκε τον Ιούνιο. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ζήτη-
σε ευθέως την αποπομπή του από την κυβέρνηση, για την βίαιη κατα-
στολή του κινήματος στις Σκουριές, για την εισβολή της αστυνομίας
στην κατειλημμένη πρυτανεία του ΕΚΠΑ, την σύλληψη 25 διαδηλωτών
στην διαδήλωση κατά των πρώτων προαπαιτούμενων στις 15 Ιουνίου. 

Τότε η κυβέρνηση αγνόησε τη νεολαία της και τις διαμαρτυρίες της,
ο Πανούσης παρέμεινε στην κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει το τρίτο μνημόνιο, παρά το 62% του ΝΑΙ στο δημο-
ψήφισμα, και ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί
από το κόμμα.

Στις εκλογές του Σεπτέμβρη, και μετά την αποχώρηση ενός μεγάλου
τμήματος της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, η αστική τάξη πίστευε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα αναγκαζόταν να στηριχτεί στο ΠΑΣΟΚ και στο Ποτάμι προσβλέποντας
στον μεγαλύτερο και ταχύτερο έλεγχο της προσαρμογής του ΣΥΡΙΖΑ
στις μνημονικές πολιτικές. Το εκλογικό αποτέλεσμα επέτρεψε στον Τσί-
πρα να κάνει τις δικές του συμμαχίες με τους ΑΝΕΛ.

Ο Πανούσης είναι ο προπομπός της επίθεσης σε ό,τι αριστερό έχει
μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να αναγκάσει τον ΣΥΡΙΖΑ να αναζητήσει
συμμάχους δοκιμασμένους στην εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών, στο
ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι. Ο μεταξύ τους καυγάς, είναι ποιος θα έχει τον
έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Θα την έχει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι
βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, τα μεγάλα συγκροτήματα του Τύπου και τα
αφεντικά τους; Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και αποκτά πολιτικό νόη-
μα η καταγγελία Πανούση.

Η επιτυχία της απεργίας της 12ης Νοέμβρη, της πρώτης γενικής
απεργίας μόλις 50 μέρες μετά τις εκλογές, έδειξε ότι η αντιπολίτευση
στην κυβέρνηση Τσίπρα, είναι εργατική, είναι δυνατή, είναι αριστερή και
παρούσα. Είναι αυτή πού μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις, και όχι οι
προβοκάτσιες «λαγών» τύπου Πανούση.

Tάκης Ζώτος

Ι. Πανούσης 
στο ρόλο του λαγού

Η
συμφωνία του περασμένου
καλοκαιριού με τους δανει-
στές ήταν κακή. Αυτό το πα-

ραδέχεται ακόμα και ο ίδιος ο Αλέ-
ξης Τσίπρας. Το παραδέχτηκε δημό-
σια λίγες μέρες μετά την άνευ όρων
παράδοση της κυβέρνησης του στις
απαιτήσεις των “θεσμών”, στη γνω-
στή τηλεοπτική του συνέντευξη στην
ΕΡΤ. Με τη συμφωνία, όμως, έτρεξε
να συμπληρώσει, η Ελλάδα απέφυγε
τα χειρότερα: την άτακτη χρεοκοπία,
το κούρεμα των καταθέσεων, το gre-
xit, τον φαύλο κύκλο των εκβιασμών
των “θεσμών”. Θα έπρεπε να ξέρει,
όμως, ότι κανένας δεν έχει καταφέ-
ρει ποτέ να ξεφύγει από τον εναγκα-
λισμό εκβιαστών και μαφιόζων υπο-
κύπτοντας στις πιέσεις τους. 

Και τα πράγματα είναι πολύ χειρό-
τερα όταν στη θέση της μαφίας βρί-
σκονται οι “εταίροι” μας, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, ο Μάριο
Ντράγκι, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ή η
Κριστίν Λαγκάρντ. Ο Αλ Καπόνε
ήταν κυριολεκτικά “παναγία” μπρο-
στά σε αυτά τα τέρατα. 

Αυτό φάνηκε για μια ακόμα φορά
εξόφθαλμα στον τελευταίο γύρο
των διαπραγματεύσεων ανάμεσα
στο “Κουαρτέτο” και την ελληνική
αντιπροσωπία. Οι διαπραγματεύσεις
θα ολοκληρώνονταν, σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης,
μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.
Την Κυριακή το μεσημέρι θα συνε-
δρίαζε, με τηλεδιάσκεψη, το Euro
Working Group και θα ενέκρινε την
εκταμίευση της δόσης των 2 δισεκα-
τομμυρίων και θα έδινε το πράσινο
φως για τα 10 δις της ανακεφαλαι-
οποίησης των τραπεζών.

Οι διαπραγματεύσεις, όμως, δεν
ολοκληρώθηκαν το Σάββατο. Οι συ-
νομιλίες διακόπηκαν τα μεσάνυχτα,
ύστερα από μια μαραθώνια συνε-
δρίαση 14 ωρών, για την επομένη. Η
τηλεδιάσκεψη αναβλήθηκε για τις
“αρχές της επόμενης εβδομάδας”.
Και το ίδιο και η έγκριση για την
εκταμίευση και την ανακεφαλαιοποί-
ηση. Στο μεταξύ, στα διεθνή μέσα
μαζικής ενημέρωσης ο τόνος είναι
ξανά ψυχροπολεμικός. Το παρακάτω
απόσπασμα από το κύριο άρθρο της
εφημερίδας Financial Times της 12
Νοέμβρη είναι χαρακτηριστικό:

“Η πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα φλέρταρε με την ιδέα της
χρεοκοπίας... μέχρι να τελειώσει τη
διαμάχη του με τους εταίρους της
Ελλάδας στην Ευρωζώνη, υπογρά-
φοντας ένα κείμενο... πανομοιότυπο
με αυτό που μέχρι τότε απέρριπτε.
Τώρα, δυο μήνες μετά την επανε-
κλογή και πριν ακόμα στεγνώσει το
μελάνι της υπογραφής του κάτω
από αυτή της συμφωνία, ο κύριος

Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος
να ανοίξει έναν ακόμα πόλεμο με τις
δανειστές του”.

Η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί σχε-
δόν όλες -ακόμα και τις πιο σαδιστι-
κές και παράλογες- απαιτήσεις των
δανειστών “μας”. Ένα παράδειγμα
είναι η περιβόητη ρύθμιση για τις
100 δόσεις. Με οικονομικούς όρους,
η ρύθμιση ήταν απόλυτα επιτυχημέ-
νη: το δημόσιο έχει εισπράξει μέχρι
σήμερα πάνω από 2.5 δις από παλιά
χρέη. Οι δανειστές, όμως, θέλουν να
την καταργήσουν.  

Κάτω από την πίεση του Κουαρτέ-
του η κυβέρνηση δέχτηκε τελικά ένα
σχέδιο που ακυρώνει τη ρύθμιση
στην περίπτωση που ο οφειλέτης
καθυστερήσει μια πληρωμή προς το
δημόσιο έστω και για μια ώρα. Η μό-
νη παραχώρηση που δέχτηκαν οι
δανειστές ήταν να τεθεί σε πλήρη
εφαρμογή το νέο μέτρο ύστερα από
ένα χρόνο.  Από τον Γενάρη του
2017 η καθυστέρηση, έστω και για
μια ώρα, της καταβολής μιας δόσης
προς την εφορία θα “τιμωρείται” με
κατάσχεση ακόμα και της πρώτης
κατοικίας. Και αυτό για την Ελλάδα
όπου το 25% των εργαζομένων δεν
έχει δουλειά και πάνω από ένα εκα-
τομμύριο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό
τομέα πληρώνονται με καθυστέρηση
μέχρι και έξι μήνες. 

Πλήρης αποδοχή

Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυ-
τό το κείμενο το βασικό “αγκάθι”
στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρ-
νηση και το Κουαρτέτο είναι τα “κόκ-
κινα δάνεια”. Η κυβέρνηση έχει και
εδώ αποδεχτεί σχεδόν τα πάντα: το
καλοκαίρι (η πρώτη κυβέρνηση Τσί-
πρα) ενέκρινε την προκλητική με-
ταρρύθμιση του κώδικα πολιτικής δι-
κονομίας που δίνει στις τράπεζες
προτεραιότητα στα δικαστήρια σε
βάρος των “απλών πολιτών”. 

Και τώρα αποδέχτηκε όλο το πλαί-
σιο για τις κατασχέσεις, του πλει-
στηριασμούς και τις εξώσεις που
πρότειναν οι δανειστές. Εκεί που
διαφωνούν είναι στα νούμερα:  σύμ-

φωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτο-
ρεία η κυβέρνηση έχει βάλει σαν
όριο για τον πλειστηριασμό πρώτης
κατοικίας μιας οικογένειας με δυο
παιδιά ένα ετήσιο εισόδημα 32 χιλιά-
δων Ευρώ και διαμέρισμα “αντικει-
μενικής” (όχι πραγματικής) αξίας
250 χιλιάδων ευρώ. Το Κουαρτέτο
θέλει να κατεβάσει αυτά τα ποσά
όσο πιο χαμηλά γίνεται. 

Οι δανειστές δεν είναι μόνοι τους:
το ίδιο ακριβώς θέλουν και οι τραπε-
ζίτες. Το νέο νομικό πλαίσιο που
ετοιμάζουν τους δίνει τη δυνατότητα
όχι μόνο να πουλήσουν αυτά τα
χρέη σε ταμεία-γύπες αλλα και να
δημιουργήσουν οι ίδιες τα δικά τους
“ταμεία-γύπες”. Όπως αποκαλύπτει
η “Καθημερινή”:

“Στην Ανατολική Ευρώπη «κόκκινα»
δάνεια άλλαξαν χέρια ακόμα και έναν-
τι 6% της ονομαστικής τους αξίας...
Ο σχηματισμός κοινοπραξιών με
funds τείνει να είναι μεταξύ των κύ-
ριων επιλογών των ελληνικών τραπε-
ζών. Τέτοια άλλωστε ήταν, σε γενικές
γραμμές, η συμφωνία που ανακοίνω-
σε νωρίτερα φέτος η Τράπεζα Πειραι-
ώς με την KKR & Co. Παρεμφερείς εί-
ναι και οι σχεδιασμοί που κοινοποίησε
η Eurobank .. (που) βρίσκεται σε προ-
χωρημένες συζητήσεις με ξένους
εξειδικευμένους οίκους για τη δημι-
ουργία δύο joint ventures...”

Η Ελλάδα πρέπει να εξοφλήσει
δυο ακόμα δόσεις, συνολικής αξίας
1,5 δις Ευρώ προς το ΔΝΤ μέσα
στον Δεκέμβρη. Και η ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2015,
αλλιώς θα πρέπει να “διασωθούν”
με κούρεμα των καταθέσεων, όπως
έγινε στην Κύπρο. 

Η κυβέρνηση του Τσίπρα θα προ-
σπαθήσει να ολοκληρώσει για μια
ακόμα φορά με “επιτυχία” τις δια-
πραγματεύσεις επιλέγοντας και πάλι
το “μικρότερο κακό” -για τους τρα-
πεζίτες εννοείται. Τι είναι άλλωστε
μερικές χιλιάδες άστεγες οικογένει-
ες μπροστά στη βιωσιμότητα του
τραπεζικού μας συστήματος; 

Σώτηρης Κοντογιάννης

Eurogroup Aπό εκβιασμό σε εκβιασμό
και από υποχώρηση σε υποχώρηση
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Μονιμοποίηση για τους 5μηνίτες!
Α

κόμα πιο δυναμικά και συντονισμένα συ-
νεχίζουν τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι
στα 5μηνα των Δήμων. Σε νέα σύσκεψή

τους αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν σε πα-
ναττική συγκέντρωση στην Ομόνοια και πο-
ρεία στο υπουργείο Εργασίας στις 19 Νοέμ-
βρη στις 12 το μεσημέρι και πανελλαδική μέρα
δράσης στις 24 Νοέμβρη με συγκεντρώσεις-
παρεμβάσεις σε όλες τις πόλεις και νέα συγ-
κέντρωση στην Αθήνα.

Δυναμική παρουσία είχαν και στην Πανεργα-
τική Απεργία στις 12 Νοέμβρη, όπως μπορείτε
να διαβάσετε στο τρισέλιδο αφιέρωμα σε αυτό
το φύλλο. Στη σύσκεψη που έγινε στις 10/11
στην Νέα Ιωνία αποφασίστηκαν οι παραπάνω
κινητοποιήσεις με την παρουσία πάνω από 250
εργαζόμενων. 

Όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου που εξέ-
δωσαν «παρόντες ήταν εκπρόσωποι από επι-
τροπές εργαζόμενων και εργαζόμενοι στα πεν-
τάμηνα από 22 δήμους της Αττικής (Νέας Ιω-
νίας, Αιγάλεω, Γαλατσίου, Κηφισιάς, Μεταμόρ-
φωσης, Νέας Φιλαδέλφειας, Βριλησσίων, Πεύ-
κης -Λυκόβρυσης, Αγίου Δημητρίου, Χαλαν-
δρίου, Πετρούπολης, Αγίας Παρασκευής,
Ελευσίνας – Μαγούλας, Νέου Ηρακλείου,
Αχαρνών, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Ιλί-
ου, Αθηναίων και Καλλιθέας)».

Για να οργανώσουν τον αγώνα τους πιο απο-
τελεσματικά συγκρότησαν το Συντονιστικό
Αγώνα εργαζομένων στα πεντάμηνα και συμβα-
σιούχων Αττικής με εκπρόσωπους από όλες τις
επιτροπές και τα σωματεία που συμμετείχαν.  

Στο Συντονιστικό συμμετέχει και η Μαρία
Μαλέσκου από τα 5μηνα στην Καλλιθέα. Μας
μετέφερε την εικόνα από τη σύσκεψη και την
κινητοποίηση που ετοιμάζουν στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. «Η σύσκεψη είχε
πολύ κόσμο και αποφασίσαμε τις δύο κινητο-
ποιήσεις στις 19 και 24 Νοέμβρη. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ
έχει υποσχεθεί ότι θα καλέσει στάση εργασίας
για τις 19 του μήνα. Πρέπει να καλύψει με

απεργία και την κινητοποίηση στις 24. Από τη
δική μας μεριά κάνουμε την προσπάθεια να
συνδεθούμε με τα σωματεία σε όλους τους
ΟΤΑ. Στην Καλλιθέα οργανώνουμε παράσταση
στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου το απόγευμα όπου θα
καταθέσουμε ψήφισμα. Έχουμε καλέσει κό-
σμο για να συμπαρασταθεί». 

Μια ματιά στην ανακοίνωση των εργαζόμε-

νων είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς το
δίκιο των αιτημάτων τους. Εξηγούν ότι: «Αγω-
νιζόμαστε από κοινού για:
• Κατάργηση κάθε μορφής ενοικιαζόμενης,
προσωρινής και ελαστικής εργασίας.
• Μόνιμο προσωπικό στους Δήμους και σε όλο
το δημόσιο για όλες τις κενές θέσεις για ποι-
οτικές και δωρεάν υπηρεσίες και δομές, που
να καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Καμία ιδιωτικοποίηση άμεση η έμμεση.
• Διεκδικούμε την παραμονή στην δουλειά.
Δουλειά και όχι δουλεία! Σταθερή δουλειά με
ίσα εργασιακά δικαιώματα και μισθούς για μια
αξιοπρεπή ζωή. 
• Απαιτούμε τα προβλεπόμενα από την εργα-
σιακή νομοθεσία!

Αμοιβή με βάση τη συλλογική σύμβαση ερ-
γασίας των εργαζόμενων στους ΟΤΑ. Πλήρη
εργατικά δικαιώματα και ασφαλιστική υγειονο-
μική κάλυψη. Απασχόληση στις υπηρεσίες για
τις οποίες προσλήφθηκαν, τις παροχές που
προβλέπονται για τους μόνιμους εργαζόμε-
νους, μέσα ατομικής προστασίας και όλα τα
απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να
λειτουργούν όλες οι διαδικασίες, ώστε να κα-
ταβάλλεται ο μισθός έγκαιρα κάθε μήνα».

Νέκ.Δ.

Συνεχίζεται η απεργία (μέχρι τη Δευτέρα 16 Νοέμ-
βρη) στην «Γενική Ανακύκλωση ΑΕ» στα Γιάννενα
ενάντια στις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών παρά
τις μεγάλες πιέσεις για να σπάσει η κινητοποίηση. 

Επίθεση στην απεργιακή περιφρούρηση πραγματο-
ποίησαν τα ΜΑΤ το πρωί της 11ης Νοέμβρη με χημικά,
ξύλο και προσαγωγές. Ταυτόχρονα, τα δικαστήρια το
πρωί της ίδιας μέρας είχαν κηρύξει «παράνομη» την
απεργία. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων έδωσε τη λύ-
ση προκηρύσσοντας το ίδιο απεργία για να καλύψει
τους εργαζόμενους. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης των
ΜΑΤ, 8 συνδικαλιστές συνελήφθησαν από την Αστυνο-
μία και παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα, με την κατη-
γορία της αντίστασης κατά της αρχής και επιπλέον ο
ένας εξ αυτών και με την κατηγορία της εξύβρισης, της
απειλής και της διατάραξης οικιακής ειρήνης, μετά από
μήνυση που υπέβαλλε εναντίον του η εταιρεία.

Τελικά, μετά από κινητοποίηση σωματείων έξω από
το Δικαστικό Μέγαρο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η δίκη
τους ορίστηκε για τις 5 Απρίλη του 2016. Το απόγευ-
μα της 11ης Νοέμβρη έγινε νέα κινητοποίηση στη συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης. 

Πολλά είναι τα ψηφίσματα από σωματεία και συλλό-
γους φοιτητών, ενώ ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής
βρέθηκε και στην περιφρούρηση της απεργίας.    

• Tην απεργία τους συνεχίζουν και οι εργαζόμενοι
στην Ανακύκλωση στο Ηράκλειο. Έχουν αποφασίσει
ακόμα ότι θα κατέβουν με δικό τους μπλοκ και πανό
στην πορεία του Πολυτεχνείου. 

Γενική Συνέλευση
για να αποφασίσουν
κινητοποιήσεις ενάν-
τια στις μειώσεις μισθών και τις ατομικές
συμβάσεις εργασίας καλούν οι εργαζόμενοι
στις επιχειρήσεις Καρφούρ-Μαρινόπουλος
και Dia. H συνέλευση θα γίνει την Κυριακή
22 Νοέμβρη στο ξενοδοχείο Παρκ (Λεωφό-
ρο Αλεξάνδρας) στις 10πμ. 

Η «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή» σε ανα-
κοίνωσή της αναφέρει: «Η εταιρία Μαρινό-
πουλος Α.Ε. αποφάσισε μονομερώς για νέα
επίθεση στους εργαζόμενους. Μας καλεί να
υπογράψουμε ατομική σύμβαση εργασίας
με μείωση 8% στον μικτό μισθό.

Δεν τους έφτασε η μείωση 6,7% που έγινε
τον Αύγουστο του 2012 όταν υπέγραψε κλα-
δική σύμβαση με την Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδας. Ούτε όταν έκοψε όλα
τα επιδόματα. Ούτε όταν προχώρησε, τε-
λευταία, στο κλείσιμο καταστημάτων και σε
απολύσεις εκατοντάδων συναδέλφων σε
αυτά.

Ο Μαρινόπουλος έχει αποφασίσει να κα-
λύψει τις απώλειες του τελευταίου διαστή-
ματος, με την έλλειψη προϊόντων στα ρά-
φια, με περικοπές στους δικούς μας μι-
σθούς!

Κυνικά ανακοινώνει σε διάφορες εφημερί-
δες και ηλεκτρονικά μέσα την εξαγορά της
αλυσίδας Χελμός-Κρόνος, τις επενδύσεις
της εταιρίας στα Βαλκάνια, τα 1000 κατα-
στήματα που έχει και την κερδοφορία!

Το κόστος της μισθο-
δοσίας των εργαζόμενών
του όμως του είναι δυ-

σβάσταχτο και αποφάσισε μια ακόμα μεί-
ωση κατά 8% στους «υψηλόμισθους» (!) ερ-
γαζόμενους, όσους δηλαδή παίρνουν 700-
800 ευρώ καθαρά!». 

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν. Σε πολλά κα-
ταστήματα αρνούνται να υπογράψουν παρά
τις πιέσεις και τους εκβιασμούς της εργοδο-
σίας. Ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος
στα Carrefour Νέας Ιωνίας μας λέει: «Η κα-
τάσταση είναι δύσκολη, δίνουμε μάχη μέρα
με τη μέρα για το που θα κάτσει η μπίλια.
Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που δεν
έχουν υπογράψει, αλλά οι εκβιασμοί από
την εργοδοσία είναι καθημερινοί. Από τη δι-
κή μας μεριά, ως Αντικαπιταλιστική Ανατρο-
πή, έχουμε ξεκινήσει εξορμήσεις σε μαγαζιά
για να ενημερώσουμε για τη Γενική Συνέ-
λευση, να συμμετέχουνε όσοι περισσότεροι
συνάδελφοι γίνεται. 

Το Σάββατο 14 Νοέμβρη κάναμε εξόρμη-
ση στο Carrefour στο Ίλιον. Τη Δευτέρα θα
κάνουμε στη Νέα Ιωνία. Ταυτόχρονα, συνερ-
γεία με μέλη του σωματείου επισκέπτονται
άλλα μαγαζιά. Η δική μας η πρόταση στη
Συνέλευση θα είναι να κηρυχθεί άμεσα
24ωρη απεργία, να έχουμε χρόνο να την ορ-
γανώσουμε, να συγκροτήσουμε απεργιακές
φρουρές για να πετύχει η κινητοποίηση.
Έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε τα
σχέδια του Μαρινόπουλου».

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ CARREFOUR

Εδώ κι ενάμιση μήνα έχουμε
συγκροτήσει μια επιτροπή αγώνα
και προσπαθούμε να συντονίσουμε
και τους συναδέλφους από τους
άλλους δήμους. 

Έχουμε κάνει δύο μεγάλες συνε-
λεύσεις, στην τελευταία μάλιστα
είχαμε εργαζόμενους από 21 δή-
μους της Αττικής. Καλούμε τον κό-
σμο να ανοίξει τα αυτιά του και να
αγκαλιάσει τον αγώνα μας για πα-
ραμονή στην εργασία. Διεκδικούμε
μόνιμη δουλειά με ίσα δικαιώματα
κι ενιαία ασφάλιση. 

Η εργασία μας αυτή τη στιγμή
αμοίβεται με  495 ευρώ είτε είσαι
πτυχιούχος είτε όχι. Σε πρώτο επί-
πεδο διεκδικούμε την παράταση
του προγράμματος και στη συνέ-
χεια τη μονιμοποίησή μας στις θέ-
σεις που ήδη καλύπτουμε. Οι δή-
μοι υποστελεχώνονται κι εμείς εί-
μαστε απαραίτητοι για τη συνέχιση
λειτουργίας των υπηρεσιών. 

Αυτή τη στιγμή είμαστε 35.000 σε
προγράμματα κοινοφελούς εργα-
σίας και πρόκειται να μπουν άλλοι
19.000 “ωφελούμενοι”. Εμείς κα-
ταγγέλουμε αυτό το μοντέλο εργα-
σίας που μας έχει σε διαρκή ανα-
σφάλεια και είμαστε μαζί με τους
συμβασιούχους και τους βαουτσε-
ράδες. Είμαστε άνθρωποι και θέ-
λουμε δουλειά, όχι δουλεία.   

Σταυρούλα Βερούκη, επιτροπή
αγώνα 5μηνων εργαζόμενων δήμου

Ν.Ιωνίας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Οι 5μηνίτες του δήμου Καλλιθέας στην Πανεργατική της 12ης Νοέμβρη
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Σε κατάληψη του εργοστασίου της Coca-
cola στο Βόλο προχώρησαν την Τετάρτη
11/11 οι ενενήντα εργαζόμενοι, μετά την ανα-
κοίνωση της εταιρίας ότι θα μεταφέρει το ερ-
γοστάσιο στο Σχηματάρι στις 27 Νοέμβρη. Σε
συνέλευση αποφάσισαν ότι συνεχίζουν με
48ωρη απεργία από τη Δευτέρα 16 Νοέμβρη.

Στο εργοστάσιο στο πλευρό των απεργών
βρίσκονται συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας
Εμφιαλωμένων Ποτών από Θεσσαλονίκη,
απεργοί - απολυμένοι από το εργοστάσιο
της Θεσσαλονίκης της Coca - Cola 3E, όπως
επίσης πρωτοβάθμια σωματεία, το Εργατικό
Κέντρο Βόλου, το ΠΑΜΕ κ.ά.

Στις 17 και στις 23 Νοέμβρη έχουν οριστεί οι δικάσι-
μοι για τους αιρετούς στο ΠΥΣΠΕ Γ’ Αθήνας, Παντελή
Βαϊνά και Γιώργο Χρόνη που έχουν μηνυθεί από υπο-
ψήφιους διευθυντές μετά από τις κρίσεις των διευθυν-
τών του 2011 γιατί τους βαθμολόγησαν με χαμηλό
βαθμό. 

Οι δύο εκπαιδευτικοί είχαν πάρει υπόψη τους, ως
όφειλαν, τις καταγγελίες από Συλλόγους Δασκάλων
της Γ’ Αθήνας για αυταρχική και αντισυναδελφική
συμπεριφορά των συγκεκριμένων υποψηφίων. 

Δεκάδες είναι τα ψηφίσματα αλληλεγγύης που
έχουν εκδώσει σωματεία, σύλλογοι δασκάλων και
ΕΛΜΕ απαιτώντας την αθώωσή τους.

Χωρίς ΜΕΤΡΟ και Ηλεκτρικό έμεινε η
Αθήνα την Κυριακή 15 Νοέμβρη μετά την
πετυχημένη απεργία των ηλεκτροδηγών. 

Kατά τη διάρκεια της απεργίας, πραγ-
ματοποίησαν Γενική Συνέλευση. Με ανα-
κοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι προειδο-
ποιούν ότι δεν θα ανεχτούν άλλες μει-
ώσεις μισθών, ενώ καταγγέλλουν την επί-
θεση που ετοιμάζεται στο Ασφαλιστικό. 

Επίσης, διαμαρτύρονται για την πολιτι-
κή της Διοίκησης της εταιρίας που είναι
καταστροφική για την ίδια τη λειτουργία
των σταθερών συγκοινωνιών και για τα
δικαιώματα των εργαζόμενων.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
του 32ου Συνεδρίου του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης που σημα-
δεύτηκαν από τον αποκλεισμό του
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών
Μακεδονίας και κατ’ επέκταση της
παράταξης Αγωνιστική Ταξική Ενό-
τητα. Μαζί με τον Γιάννη Στάθη,
εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της
ΑΤΕ, από το Συνέδριο αποκλείστη-
καν άλλοι δύο εργαζόμενοι που εί-
χαν εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του
ΠΑΜΕ. 

Η ΑΤΕ σε ανακοίνωσή της καταγ-
γέλλει: «Δυστυχώς η απόφαση της
πλειοψηφίας της διοίκησης του
ΕΚΘ να αποκλείσει την συμμετοχή
του σωματείου μισθωτών τεχνικών
από το συνέδριο, με πρόφαση γρα-
φειοκρατικά κωλύματα, αποτελεί
μια προσπάθεια φίμωσης των μαχη-
τικών συνδικάτων του σκληρού
ιδιωτικού τομέα κόβοντας παράλλη-
λα δυνάμεις από την αριστερή αντι-
πολίτευση… Την απόφαση για απο-
κλεισμό στήριξαν οι παρατάξεις της
ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ και του ΜΕΤΑ. 

Εντύπωση

Δεν μας κάνει καμία εντύπωση η
στάση της ΔΑΚΕ που πάντα λει-
τουργούσε σαν εργοδοτικός και
απεργοσπαστικός μηχανισμός μέ-
σα στα σωματεία, ούτε της ΠΑΣΚΕ.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς την
στάση της στο δημοψήφισμα. Κα-
ταλαβαίνουμε την στάση των συν-
δικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά
και την πετυχημένη πανεργατική
απεργία κόντρα στην κυβέρνηση,
θέλουν πιθανόν να κάμψουν τις αν-
τιστάσεις. Ακατανόητη όμως μας
φαίνεται η στάση συνδικαλιστών
της ΛΑΕ που συναινούν στον απο-
κλεισμό ενός αριστερού μαχητικού
σωματείου (οι αντιπρόσωποι του
ΣΜΤ στο συνέδριο είναι δύο από το
ΠΑΜΕ και ένας από την αγωνιστική
ταξική ενότητα-ΑΝΤΑΡΣΥΑ-) επικα-
λούμενοι νομοτυπικούς λόγους».  

Τα αποτελέσματα των εκλογών
έχουν ως εξής: Για το ΔΣ του ΕΚΘ
ψήφισαν 414.  412 ήταν τα έγκυρα
ψηφοδέλτια, 1 λευκό και 1 άκυρο.
Πήραν: ΠΑΣΚΕ 171 ψήφους και 13
έδρες, Εργατική Ενότητα (ΠΑΜΕ)
114 ψήφους και 9 έδρες, ΔΑΚΕ 58
ψήφους και 4 έδρες, ΜΕΤΑ 55 ψή-
φους και 4 έδρες, Νέα Πορεία 13
ψήφους και 1 έδρα, Αντεπίθεση
των εργαζόμενων 1 ψήφο. 

Για τους αντιπροσώπους στη
ΓΣΕΕ: ψήφισαν 146 αντιπρόσωποι
και στην κάλπη βρέθηκαν 145 έγ-
κυρα ψηφοδέλτια. Η ΠΑΣΚΕ πήρε
80 ψήφους και 6 έδρες, το ΜΕΤΑ
πήρε 25 ψήφους και 2 έδρες, η
ΔΑΚΕ πήρε 23 ψήφους και 1 έδρα
και η Εργατική Ενότητα 17 ψήφους
και 1 έδρα.

Ξ
εσηκωμό έχει προκαλέσει στις τάξεις του
δημοσιογραφικού κλάδου η είδηση ότι η
κυβέρνηση πρόκειται να καταργήσει το

αγγελιόσημο. Αγγελιόσημο είναι το κομμάτι που
καταβάλουν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ για το ασφα-
λιστικό ταμείο των εργαζομένων ως εργοδοτική
εισφορά, ποσό που προέρχεται από τα έσοδα
που έχουν από τις διαφημίσεις. 

Το ζήτημα της κατάργησης του αγγελιόσημου
εντάχθηκε στο πακέτο των “εκκρεμοτήτων” στις
διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και θεσμών, μαζί
με τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τα κόκκινα
δάνεια. Ουσιαστικά με την κατάργηση του αγγε-
λιόσημου οδηγείται σε διάλυση το ασφαλιστικό
ταμείο των εργαζομένων. Πρόκειται για ρύθμιση -
πλήγμα για τους εργαζόμενους των ΜΜΕ και δώ-
ρο για τα αφεντικά. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
Τυπολογίες που εξειδικεύεται σε θέματα ΜΜΕ, οι
ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών, ζήτησαν
από την κυβέρνηση με non paper, το αγγελιόση-
μο να αντικατασταθεί με ένα σημαντικά χαμηλό-
τερο φόρο υπέρ της ασφάλισης σε όλα τα μέσα.   

Το Δ.Σ της ΠΟΕΣΥ της πανελλήνιας ομοσπον-
δίας των δημοσιογράφων σε έκτακτη συνεδρία-
σή του την Κυριακή αποφάσισε να καλέσει σε
απεργιακό αγώνα διαρκείας τις ημερομηνίες των
οποίων θα συναποφάσιζε την επόμενη μέρα σε
κοινή σύσκεψη των εκπροσώπων, όλων των ερ-
γαζομένων στα ΜΜΕ. Παρ'όλα αυτά η συνεδρία-
ση του διασωματειακού των ΜΜΕ τη Δευτέρα
δεν εξήγγειλε κινητοποιήσεις. Διαφωνίες υπήρ-
ξαν από τη μεριά μερικών μη δημοσιογραφικών
ενώσεων, με επιχείρημα ότι η κατάργηση του
αγγελιόσημου αφορά αποκλειστικά τους δημο-
σιογράφους κι ότι δεν μπορεί να γίνει κεντρικό
ζήτημα για όλους, τη στιγμή που η πλειοψηφία
των εργαζομένων στα ΜΜΕ είναι ούτως ή άλλως
στο ΙΚΑ (κι όχι στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ) κι ο κλάδος μα-
στίζεται απο μια σειρά προβλήματα. 

Λογική λανθασμένη, καθώς ένας κοινός απερ-
γιακός αγώνας διαρκείας, δεν θα πετύχαινε μό-
νο την απόκρουση της συγκεκριμένης επίθεσης
αλλά θα μπορούσε να ανοίξει και τα υπόλοιπα
ζητήματα του κλάδου, γενικότερα το ασφαλιστι-
κό, αλλά και τις απολύσεις, την απληρωσιά κλπ.
Μέχρι την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
έκλεινε την ύλη της, ήταν ανοιχτό εάν παρ'όλα
αυτά η ΕΣΗΕΑ θα προχωρούσε σε απεργιακές
κινητοποιήσεις (είχε ήδη εξαγγείλει απεργία από
τις 18/11, η οποία όμως βρισκόταν στον αέρα
μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 16/11). 

Nέο τσεκούρι στην ΕΡΤ

Το τσεκούρι σε όσες φωνές θυμίζουν το μεγα-
λειώδες αγώνα της περασμένης διετίας συνεχί-
ζεται στην ΕΡΤ. Όπως μαθαίνουμε, μετά το κό-
ψιμο της εκπομπής Zona Rosa στην ΕΡΤ3, τις
απόπειρες για κλείσιμο του ERTopen και τις πιέ-
σεις της Ελντοράντο Γκολντ για κόψιμο της εκ-
πομπής “Αντιδραστήριο”, η διοίκηση της ΕΡΤ
διαλύει την ομάδα της Πρωινής Ενημέρωσης. 

Η Πρωινή Ενημέρωση με παρουσιαστές τους
Νίκο Αγγελίδη και Βασιλική Χαϊνά, δυο δημοσιο-
γράφους ανελιπώς παρόντες στη δίχρονη μάχη,
ήταν η πρώτη εκπομπή που βγήκε στον αέρα της
νέας ΕΡΤ, το ξημέρωμα της 11/6/15, δυο χρόνια
μετά το μαύρο. Η εκπομπή δεν σταμάτησε ποτέ
τα δυο χρόνια του “μαύρου” με τους συντελε-
στές της να οργώνουν τη χώρα με τα πενιχρά
μέσα που διέθεταν, για να εκπέμψουν και να ενι-
σχύσουν τις ΕΡΑ της περιφέρειας που κράταγαν
ψηλά τη σημαία της αυτοδιαχείρισης. Ακόμα και
μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, η Πρωινή
Ενημέρωση επέμενε να αναδεικνύει ζητήματα

στο πνεύμα μιας ΕΡΤ “φωνής για την κοινωνία”,
όπως πάλεψε όλος ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο
ότι επρόκειτο για μια εκπομπή που ξεπερνούσε
πολλές φορές το 18% - 20% σε τηλεθέαση. Και
ποιος ξέρει, με τέτοια νούμερα, μάλλον το πε-
ριεχόμενο  της εκπομπής και το αγωνιστικό πα-
ρελθόν των συντελεστών της, είναι που δεν κα-
θόταν καλά στους κυβερνητικούς Ταγματάρχες.

“Ψηφίζουμε όπως αγωνιστήκαμε”

Παράλληλα, εκλογές για την ανάδειξη εκπρο-
σώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της ΕΡΤ πραγ-
ματοποιούνται στις 18/11. “Να ψηφίσουμε όπως
αγωνιστήκαμε” προτείνουν οι Financial Crimes,
το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζομένων στα
ΜΜΕ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την κριτική
τους στην ίδια τη διαδικασία “Οι αποφάσεις του
ΔΣ της εταιρίας για κρίσιμα ζητήματα όπως οι
αρχικοί κανονισμοί εργασίας και κανονισμοί προ-
σωπικού, σύμφωνα με τον νόμο δεν χρειάζονται
διαβούλευση με τα συνδικάτα μας, αλλά αντίθε-
τα η διοίκηση μπορεί να αποφασίζει όπως θέλει
η ίδια, πράγμα που έκανε. Ακόμη και οι εκλογές
για την ανάδειξη των εκπροσώπων μας στο ΔΣ
της εταιρίας, αυτές γίνονται με τον απαράδεκτο
τρόπο που [...] δεν επιτρέπει σε συνδικαλιστές
να είναι ταυτόχρονα και εκπρόσωποι των εργα-
ζόμενων στο ΔΣ της εταιρίας. Πρόκειται για απο-
δοχή της δεξιάς προπαγάνδας ότι για τη δια-
φθορά και τα σκάνδαλα ευθύνη έχουν οι συνδι-
καλιστές και όχι οι εξωτερικές παραγωγές, οι
αναθέσεις κλπ” επισημαίνουν οι FC. 

“Δίνουμε τη μάχη για να κερδίσει τις εκλογές το
μπλοκ του αγώνα που για δύο χρόνια έδωσε μάχη
για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. [...] Αυτοί που
πάλεψαν μαζί μας για δύο χρόνια, και όχι κάποιοι
που συμβιβάστηκαν και στήριξαν τα σχέδια των
Σαμαροβενιζέλων, ή δεν άντεξαν τη μάχη και έφυ-
γαν νωρίς, ή κάποιοι που έψαχναν συνεταιριστικές
λύσεις μακριά από τη συλλογική μας δράση. Ανά-
μεσα στους υποψήφιους ξεχωρίζουν συνάδελφοι
που από την πρώτη στιγμή του αγώνα βρέθηκαν
στην πρώτη γραμμή. Σε κάθε κινητοποίηση, σε κά-
θε μάχη, σε κάθε διαδήλωση, ήταν παρόντες. Στή-
ριξαν το ertopen με κάθε τρόπο. Αρνήθηκαν να
συμβιβαστούν, αρνήθηκαν να μπουν στη λογική
των «συνεταιρισμών»” λέει η ανακοίνωση των FC
“φωτογραφίζοντας” τις υποψηφιότητες των Γιάν-
νη Λευκιμιάτη και Παναγιώτη Καλφαγιάννη και του
ανταποκριτή Ηλείας, Γιώργου Μαρινόπουλου.

Σ.Μ.

Συνέδριο ΕΚΘ

Αλληλεγγύη 
στον Π. Βαϊνά & Γ. Χρόνη

ΜΕΤΡΟCOCA-COLA

MME Εμπρός για απεργία
Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η ΕΡΤ

που άνοιξε δεν είναι αυτή που προσδοκού-
σαμε όσοι παλέψαμε κι αυτή που είχαν υπο-
σχεθεί αυτοί που τώρα είναι στην εξουσία. 

Το επόμενο διάστημα θα έχουμε μετακι-
νήσεις προσωπικού ενώ ανοικτά είναι τα ζη-
τήματα του γενικού κανονισμού, της ΣΣΕ,
του οργανογράμματος κλπ και δεν βλέπου-
με διάθεση συνεννόησης από τη διοίκηση.
Με το νομοσχέδιο που φτιάξανε, ο Ταγμα-
τάρχης έχει εξουσίες απόλυτου άρχοντα
εκεί μέσα, με “δικαίωμα” να αποφασίζει και
να διατάσσει. Μάλιστα τις περισσότερες
φορές ακόμα και το ΔΣ της ΕΡΤ, θα έχει
γνωμοδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις
αποφάσεις του Ταγματάρχη. Τραγικό για
μια αριστερή υποτίθεται κυβέρνηση που θα
δικαίωνε έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Δεδομέ-
νων αυτών και τώρα που λόγω των εκλογών
για το Δ.Σ της ΕΡΤ έχει ανοίξει μεγάλη κου-
βέντα, έχει σημασία να εκλέξουμε ανθρώ-
πους που θα μεταφέρουν στους εργαζόμε-
νους το τι συμβαίνει στα κέντρα των απο-
φάσεων για να μπορούμε να τα παλέψουμε. 

Γιάννης Λευκιμιάτης, εργαζόμενος ΕΡΤ
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση-συζήτηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ηρακλεί-
ου, την Παρασκευή 13/11 με θέμα: "Η Εμπειρία
του Πολυτεχνείου και η Επαναστατική Στρατη-
γική Σήμερα" με κεντρικούς ομιλητές τους συν-
τρόφους Γιάννη Φελέκη, Γιάννη Αγγελόπουλο
και Αντώνη Δραγανίγο.

Στην εισήγησή του ο Γιάννης Φελέκης έκανε
μια ιστορική αναδρομή στην κατάσταση που
επικρατούσε στην εργατική τάξη, το φοιτητικό
κίνημα και τα συνδικάτα την περίοδο της χούν-
τας, τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάληψη
του Πολυτεχνείου, καθώς οι αντιχουντικές ιδέες
ήταν κυρίαρχες στην κοινωνία και η διάθεση του
κόσμου προχωρημένη. Συνέχισε κάνοντας ιδιαί-
τερη αναφορά στο εργατικό κομμάτι της κατά-
ληψης του Πολυτεχνείου αλλά και για την ανα-
γκαιότητα οι ιδέες της ριζοσπαστικής αριστεράς
να αποκτήσουν οργανωτική δομή στο σήμερα.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Αγγελόπουλος έβαλε
τη γενικότερη πολιτική εικόνα εκείνης της περιό-
δου. Τον Μάη του ’68 στη Γαλλία, την άνοιξη
της Πράγας, το καλοκαίρι του ’69 στην Ιταλία,
την επανάσταση των γαρυφάλλων στην Πορτο-
γαλία, το αντάρτικο του Τσε στα βουνά της Βο-
λιβίας και φυσικά την ήττα των αμερικάνων ιμπε-
ριαλιστών στο Βιετνάμ. Εξήγησε, πως, όπως κά-
θε φορά που κορυφώνονται τα κινήματα, σκλη-
ραίνει και η ιδεολογική κόντρα ανάμεσα στην
επαναστατική αριστερά και τους ρεφορμιστές.
Το πόσο επικίνδυνος είναι ο «ρεαλισμός» των
ρεφορμιστών για «ομαλή μετάβαση» φάνηκε και
στην Τουρκία και στην τραγωδία της Χιλής. 

Μεταπολίτευση
Αντίθετα, η εξέγερση του Πολυτεχνείου οδή-

γησε στην εργατική μεταπολίτευση, μια πολιτική
κόντρα με την αστική τάξη που κρατάει μέχρι
και σήμερα. Σήμερα ο διεθνής καπιταλισμός εί-
ναι πιο ασταθής και σε ύφεση. Οι ρεφορμιστές
χάνουν, ιδεολογικά και οργανωτικά κάθε μέρα,
ενώ η Αντικαπιταλιστική Αριστερά, που είναι πο-
λιτικά πιο ξεκάθαρη, συγκρινόμενη με το ’73 και
τη μεταπολίτευση, και οργανωτικά ανεξάρτητη
καταφέρνει και έλκει αγωνιστές και αγωνίστριες
που «σπάνε» από τ’ αριστερά των ρεφορμιστών.
Άρα, το καθήκον της Αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς είναι η υπεράσπιση της εργατικής τάξης και
ιδεολογικά και πρακτικά, στις καθημερινές
απεργιακές φρουρές, τις εργατικές αντιστάσεις,
όπως της ΠΕΝΕΝ, που οδηγούν σε μεγάλες πα-
νεργατικές απεργίες όπως ήταν η 12 Νοέμβρη.

Ο Αντώνης Δραγανίγος, αναφέρθηκε κι αυ-
τός στη μάχη των ιδεών από το Πολυτεχνείο μέ-
χρι σήμερα, έκανε σύγκριση του ιμπεριαλισμού
τότε και σήμερα, ενώ τόνισε πως η αριστερά
που χρειαζόμαστε σήμερα πρέπει να είναι ξεκά-
θαρη ιδεολογικά αλλά ενωτική στους αγώνες.

Στη συνέχεια έγιναν παρεμβάσεις. Ξεχώρι-
σαν αυτές του Απόστολου, που ήταν στο κίνη-
μα των οικοδόμων την περίοδο της εξέγερσης,
που τόνισε ότι, παρά τις αδυναμίες της, η ερ-
γατική τάξη μπορεί να γίνει η ηγεσία απέναντι
στη διεθνή καπιταλιστική κρίση και άρα «τα
άδεια καθίσματα πρέπει – και θα γίνουν – αί-
θουσες κατάμεστες», αλλά και του Αλέξαν-
δρου, φοιτητή Φυσικού, που ανέλυσε την κεν-
τρικότητα της εργατικής τάξης στις μέχρι τώ-
ρα μάχες αλλά και σ’ αυτές που ανοίγονται.

Νίκη Ζουγανέλη, Γιάννης Βαλαής

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πετυχημένη
εκδήλωση
στο Ηράκλειο

Η
Υγεία συνεχίζει απερ-
γιακά. 24ωρη απεργία
και συλλαλητήριο στο

υπουργείο Υγείας θα γίνει την
Τετάρτη 2 Δεκέμβρη μετά από
απόφαση του Γενικού Συμβου-
λίου της ΠΟΕΔΗΝ. Επίσης, η
ΟΕΝΓΕ καλεί τους γιατρούς
στα Κέντρα Υγείας και το ΠΕ-
ΔΥ σε πανελλαδική στάση ερ-
γασίας την Παρασκευή 27 Νο-
εμβρίου από τις 10πμ μέχρι το
τέλος του ωραρίου. Συγκέν-
τρωση στο υπουργείο θα γίνει
στη 1μμ. 

Η επιτυχία της Πανεργατι-
κής Απεργίας στις 12 Νοέμ-
βρη ήταν καθοριστική για την απόφαση που
πήρε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ που
έγινε μόλις μία μέρα μετά, την Παρασκευή
13/11. 

Η πρόταση για την απεργιακή κινητοποί-
ηση στις 2 Δεκέμβρη μπήκε από την αρχή
του ΓΣ, από την εισήγηση του Μιχάλη Γιαν-
νακού, προέδρου της Ομοσπονδίας. 

Στην εισήγησή του ανέφερε δύο στοιχεία
που δείχνουν την μεγάλη μνημονιακή επίθε-
ση που έχει δεχτεί (και) ο τομέας της Υγείας.
Ο κουτσουρεμένος προϋπολογισμός προ-
έβλεπε ότι φέτος θα δοθεί 1,3 δις, αλλά μό-
λις 600 εκατομμύρια έχουν φτάσει στα νοσο-
κομεία με αποτέλεσμα πολλά να έχουν πρό-
βλημα να λειτουργήσουν κάτω από τις ελλεί-
ψεις προσωπικού και υλικών.

Το δεύτερο είναι ότι από 1/1/2016 θα εργά-
ζονται ακόμα λιγότεροι επικουρικοί μετά από
τις τελευταίες αποφάσεις της κυβέρνησης. 

Επίσης, αναφέρθηκε στην επιτυχία της Πα-
νεργατικής και συγκεκριμένα της προσυγκέν-

τρωσης των νοσοκομείων στο υπουργείο
Υγείας, ενώ εκτίμησε ότι θα υπάρξει και νέα
Γενική Απεργία για το ασφαλιστικό άμεσα. 

Με την απεργιακή πρόταση συμφώνησε
και ο εκπρόσωπος της παράταξης «Αγώνας-
Αντίσταση-Ανατροπή», Τάσος Αντωνόπουλος
που σωστά ανέφερε ότι το δεύτερο απεργια-
κό βήμα δεν πρέπει να είναι μακριά από το
πρώτο», ενώ επισήμανε ότι πρέπει να γίνει
καλύτερη δουλειά στην Αττική όσον αφορά
τη συμμετοχή των εργαζόμενων στις διαδη-
λώσεις και τις συγκεντρώσεις. 

Η Όλγα Σιάντου από το ΠΑΜΕ τόνισε ότι η
επιτυχημένη Πανεργατική «είναι μόνο η αρχή»
και μετέφερε την εικόνα ότι έγιναν μεγάλες
συγκεντρώσεις σε πάνω από 70 πόλεις πα-
νελλαδικά. Άφησε ανοιχτό το ζήτημα για την
ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης, αλλά
στο τέλος της διαδικασίας, στις ψηφοφορίες,
το ΠΑΜΕ στήριξε την απεργία.

Την απεργιακή απόφαση στήριξε και η ΔΑΚΕ.
Μελανό σημείο σε όλη τη διαδικασία του Γενι-
κού Συμβουλίου ήταν η παρουσία του ΜΕΤΑ.

Ενδεικτική ήταν η βασική
τοποθέτηση από τον Πα-
ναγιώτη Παντέλη. Στην
αρχή αναφέρθηκε στο
προσφυγικό. Πρότεινε
ως λύση να δηλώσουν
εθελοντικά ποιοι εργαζό-
μενοι μπορούν να μετα-
κινηθούν στα νοσοκο-
μεία στα νησιά για να
στηρίξουν την δύσκολη
κατάσταση εκεί. Ακόμα
και μετά τις παρεμβά-
σεις άλλων Γενικών Συμ-
βούλων που φώναζαν ότι
το πρόβλημα πρέπει να
το λύσει η κυβέρνηση με

προσλήψεις προσωπικού, επέμεινε στην τοπο-
θέτησή του. 

Όσον αφορά την απεργιακή κινητοποίηση
πέταξε την… μπάλα στην εξέδρα και ακόμα
μακρύτερα. Πρότεινε να γίνουν συναντήσεις
με ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και άλλους φορείς για να γί-
νει Πανεργατική Απεργία με θέμα την Υγεία
στο πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη. Στο τέλος,
το ΜΕΤΑ καταψήφισε την πρόταση για την
απεργιακή κινητοποίηση στις 2/11. 

Εκτός από την απεργία, αποφασίστηκε ότι
το διήμερο 25-26 Νοέμβρη ορίζεται ως διή-
μερο δράσης για τα νοσοκομεία, όπου θα γί-
νουν συνελεύσεις, στάσεις εργασίας, παρα-
στάσεις και ό, τι άλλο αποφασίσουν τα κατά
τόπους πρωτοβάθμια σωματεία.     

Τέλος, το ψήφισμα της ΚΕΕΡΦΑ για τις κι-
νητοποιήσεις στις 23-24 Γενάρη στον Έβρο
που είχε κατατεθεί προς συζήτηση στο Γενι-
κό Συμβούλιο παραπέμφθηκε στην Εκτελε-
στική Επιτροπή. 

Nεκτάριος Δαργάκης

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Aπεργία 2 Δεκέμβρη

Σε κινητοποίηση στις 23 Νοέμβρη στις
8.30πμ στο Δικαστήριο του Άγιου Κήρυ-
κου στην Ικαρία καλεί η Επιτροπή Στήρι-
ξης του Γηροκομείου. 

Στο κάλεσμά της αναφέρει: «Στις 23 Νοέμ-
βρη δικάζονται οι εφτά πρώην εργαζόμενοι
του Γηροκομείου Ικαρίας, γιατί τόλμησαν να
εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους
απέναντι στους ηλικιωμένους του ιδρύμα-
τος. Εδώ και τέσσερα χρόνια απολύθηκαν
αλλά δεν εγκατέλειψαν τους γέροντες και
τις γερόντισσες, που αφέθηκαν απροστάτευ-
τοι στα κρεβάτια τους. Συνέχισαν, με την
στήριξη όλων μας, να τους φροντίζουν και
να καλύπτουν όλες τους τις ανάγκες, όπως
έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Για αυτή τους την πράξη ουσιαστικής
αλληλεγγύης, καλούνται τώρα να απολο-
γηθούν. Στη δίκη αυτή δικάζεται και ο
πρώην δήμαρχος Χ. Σταυρινάδης.

Ζητάμε την ημέρα της δίκης να συμπα-
ρασταθείτε με κάθε τρόπο στους υπόδι-
κους, πρώτα και κύρια με την παρουσία
σας στο δικαστήριο στον Άγιο Κήρυκο,
από τις 8.30 το πρωί».

Κοινή εκδήλωση ενάντια στα μέτρα του
3ου Μνημονίου οργάνωσαν το Συντονιστικό
της Κατάληψης του Πανεπιστημίου στο Ρέ-
θυμνο, η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, ο Σύλλογος Δα-
σκάλων και ο Σύλλογος των ειδικευόμενων
γιατρών. 

Η Μαριλού Νταούλη μας δήλωσε: «Η εκδή-
λωση που έγινε την Τρίτη 10 Νοέμβρη στο
Σπίτι του Πολιτισμού ήταν πετυχημένη αφού
κατάφερε να ενώσει τα αγωνιζόμενα κομμάτια
της πόλης. Στο πάνελ ήταν δύο φοιτητές από
την κατάληψη, εκπρόσωπος από τους για-
τρούς του νοσοκομείου και από την ΕΛΜΕ. Οι
εργαζόμενοι μας ευχαρί-
στησαν που τους καλέσαμε
και μας έδωσαν συγχαρη-
τήρια για τον αγώνα που
έχουμε δώσει. Ο εκπρόσω-
πος των γιατρών μίλησε για
τις μεγάλες ελλείψεις στο
νοσοκομείο που όπως μας
είπε είναι από τα πιο υπο-
στελεχωμένα στην Ελλάδα.
Το ίδιο ισχύει και για τα
σχολεία αφού λείπουν εκα-

τοντάδες εκπαιδευτικοί. Συζητήσαμε πως αυ-
τός ο συντονισμός θα κρατηθεί. Έπαιξε ρόλο
πάντως για την απεργία στις 12 Νοέμβρη. Τις
μέρες πριν από την απεργία κάναμε εξορμή-
σεις σε πολλούς χώρους δουλειάς και για την
εκδήλωση και για την απεργιακή συγκέντρω-
ση. Οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαμε προσυγκέν-
τρωση και πήγαμε οργανωμένα στο Εργατικό
Κέντρο όπου πανό είχαν η ΕΛΜΕ, οι συνταξι-
ούχοι και οργανώσεις της αριστεράς. Συνεχί-
ζουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε παρά το ότι
η κατάληψη δεν συνεχίζεται. Από αυτή την
εβδομάδα θα πάρουμε νέες πρωτοβουλίες».  

ΡΕΘΥΜΝΟ

Φοιτητές εργαζόμενοι ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΙΚΑΡΙΑ

ΟΧΙ στις διώξεις

Τα Νοσοκομεία την ημέρα 
της Πανεργατικής 12Ν

Ρέθυμνο, 10 Νοέμβρη
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Συνεχίστηκε την περασμένη εβδομάδα ο γύρος εκδηλώσεων της
ΚΕΕΡΦΑ στις σχολές, ενόψει της πανελλαδικής καμπάνιας για ένα
μαζικό διήμερο στις 23-24 Γενάρη στο Φράχτη του Έβρου. 

Την Τρίτη 10/11 έγινε εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Παντείου. «Ο Προκό-
πης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός και καθηγητής στη σχολή, έκανε
μία ιστορική αναδρομή στο ρόλο που έχουν παίξει οι πρόσφυγες στην
ανανέωση του εργατικού κινήματος και γενικότερα τον πλούτο που
φέρνουν σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο», μας μεταφέρει την ει-
κόνα η Μαριλένα. «Ο Πέτρος Κωνσταντίνου εξήγησε γιατί χρειάζεται
να μιλάμε για ανοιχτά σύνορα αντικρούοντας ένα ένα τα επιχειρήματα
της κυρίαρχης τάξης ότι ‘δε χωράμε όλοι’. Τέλος ο Δημήτρης Αγγελί-
δης δημοσιογράφος της Εφ Συν μίλησε για τις ευθύνες της ΕΕ για
τους πνιγμούς και ενημέρωσε για τις νέες αποφάσεις της ΕΕ και τις
επιπτώσεις τους. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ένα φοιτητής που είδε
από πρώτο χέρι τις βάρκες γεμάτες πρόσφυγες να καταφτάνουν στις
παραλίες τις Λέσβου και έδωσε εντυπωσιακές εικόνες από την αλλη-
λεγγύη του κόσμου. Όσοι και όσες συμμετείχαμε βγήκαμε αποφασι-
σμένοι να οργανώσουμε μία μεγάλη αποστολή από τη σχολή στο διή-
μερο 23-24 Γενάρη. Καταλήξαμε σε ένα πρόγραμμα εξορμήσεων και
την οργάνωση βιντεοπροβολής ντοκιμαντέρ για τους πρόσφυγες». 

«Την Τετάρτη 11/11 έγινε εκδήλωση στο ΤΕΙ Αθήνας με ομιλητές τον
Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, τον Μιχάλη Μιλτσακάκη
μέλος ΔΣ της ΔΟΕ και τη Μάρω Κουρή φωτογράφο», μας είπε η Μάνια.
«Έγινε ενημέρωση γύρω από την καμπάνια που ξεκινάει η ΚΕΕΡΦΑ και
τη σημασία της, προκειμένου να μπει πραγματική πίεση στην κυβέρνη-
ση να δημιουργήσει ασφαλή περάσματα για τους πρόσφυγες. 

Δράσεις
Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι

πρόσφυγας μέσα από τις φωτογραφίες της Μάρως Κουρή που είχε
πρόσφατα επισκεφτεί τη Λέσβο ως εθελόντρια.�Όσοι σύντροφοι και
συντρόφισσες συμμετείχαν στην εκδήλωση χρεώθηκαν υλικά και
άφησαν το τηλέφωνό τους για να βοηθήσουν στην επιτυχία της καμ-
πάνιας. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε δράσεις στη σχολή και γι’ αυ-
τό δώσαμε ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη με στόχο να διορ-
γανώσουμε προβολή ταινίας μέσα στο ΤΕΙ». 

«30 άτομα περίπου συμμετείχαν στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Πά-
τρας στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Χημικού, την Παρασκευή 13/11»,
μας είπε η Ράνια. «Ανάμεσά τους ήταν όχι μόνο φοιτητές αλλά και
μεταπτυχιακοί καθώς επίσης και καθηγητές. Η Έφη Καρατζά πανεπι-
στημιακός από το τμήμα Φιλολογίας έδωσε εντυπωσιακές εικόνες
από το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στη Βιέννη, όπου πά-
ρα πολλοί άνθρωποι έτρεξαν να μεταφέρουν τους πρόσφυγες με τα
αυτοκίνητά τους και αυτή τη στιγμή θεωρούνται σεσημασμένοι από
την κυβέρνηση. Η δεύτερη ομιλήτρια, Αργυρή Ερωτοκρίτου από την
ΚΕΕΡΦΑ τόνισε ότι αυτό το κίνημα χρειάζεται να κλιμακωθεί μέχρι να
καταφέρει να ανοίξει τα σύνορα και να γκρεμίσει τον φράχτη του
Έβρου. Στη συνέχεια έγινε πολύ πλούσια συζήτηση για τις ευθύνες
και την υποκρισία της ΕΕ. Όπως είπε και ένας φοιτητής, την φιλαν-
θρωπία που θα έπρεπε να δείξει η ΕΕ απέναντι στους πρόσφυγες
την κρατάνε οι γιαγιάδες της Λέσβου και για αυτό δεν είναι φιλαν-
θρωπία αλλά ταξική αλληλεγγύη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης
συγκροτήσαμε ένα συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ που θα αναλάβει να
οργανώσει δράσεις και πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τον Τριήμερο
γιορτασμό του Πολυτεχνείου και την πορεία στις 17 Νοέμβρη». 

Η καμπάνια ενάντια 
στο Φράχτη στις σχολές 

Ν
α προχωρήσει σε συμφωνία με
την Τουρκία για την αποτροπή
εισόδου των προσφύγων και

των μεταναστών στην Ευρώπη απο-
φάσισε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ
που έγινε την περασμένη εβδομάδα
στη Βαλέτα της Μάλτας. Γι’ αυτό το
λόγο αποφασίστηκε να δοθεί έκτακτη
επιχορήγηση 3 δισ. ευρώ για τα έτη
2016 – 2017 στην Τουρκία. Τα 2,5 δισ.
ευρώ θα προέλθουν από τους εθνι-
κούς προϋπολογισμούς (με ποσοστά
βάσει του μεγέθους των εθνικών οι-
κονομιών) και τα υπόλοιπα 500 εκατ.
από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σε
αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να συγ-
κληθεί Σύνοδος Κορυφής ΕΕ - Τουρ-
κίας στα τέλη του Νοεμβρίου.  

Συμφωνήθηκε επίσης σύσταση Τα-
μείου Αρωγής για τις χώρες της
Αφρικής, υποτίθεται για να χρηματο-
δοτούνται προγράμματα και σχέδια
για την οικονομική ανάπτυξη και τη
δημιουργία θέσεων απασχόλησης
στις χώρες καταγωγής των μετανα-
στών. Όμως η απόφαση συμπληρώνει
ότι μεταξύ των δράσεων που θα επι-
χορηγεί το Ταμείο θα είναι η καταπο-
λέμηση της «παράνομης μετανάστευ-
σης, ενώ θα διερευνηθούν και τρόποι
για την διευκόλυνση της επανεισδο-
χής οικονομικών μεταναστών στις χώ-
ρες καταγωγής τους», δηλαδή για νέ-
ες απελάσεις. 

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτός από το να
χαριεντίζεται με τη Μέρκελ συμφώνη-
σε πλήρως με τις αποφάσεις της ΕΕ,
που, όπως είπε, είναι στην ουσία οι
θέσεις που πρότεινε η Ελλάδα. Μετά
το τέλος της διήμερης συνόδου κο-
ρυφής ο Τσίπρας δήλωσε ότι «θα
υπάρξει, έχει ήδη ξεκινήσει, μια ου-
σιαστική προσπάθεια συνεννόησης
και διαλόγου με την τουρκική κυβέρ-
νηση που θα καταλήξει πιστεύουμε
και σε ένα κοινό σχέδιο δράσης και

σε μια σύνοδο με την Τουρκία μέχρι
το τέλος του Νοέμβρη». Σε αυτή τη
στρατηγική, όπως σημείωσε, εντάσ-
σεται και το ταξίδι του στην Τουρκία
την ερχόμενη εβδομάδα και οι συναν-
τήσεις του με τον πρωθυπουργό Ντα-
βούτογλου και τον πρόεδρο Ερντο-
γάν.

«Η μόνη πραγματική πιθανότητα να
σταματήσουν αυτές οι ροές, ροές τό-
σο μεγάλες που καμιά χώρα –πόσο
δε μάλλον η Ελλάδα της κρίσης- δεν
μπορεί να διαχειριστεί, και να υπάρξει
μια ουσιαστική προσπάθεια διευθέτη-
σης της προσφυγικής κρίσης, είναι η
συνεννόηση με την Τουρκία ώστε να
δοθεί και οικονομική βοήθεια αλλά
ουσιαστική δυνατότητα να υπάρξει
στις τουρκικές ακτές και όχι στα ελ-
ληνικά νησιά οργανωμένη προσπά-
θεια κέντρων υποδοχής, τα hot spots
δηλαδή να μεταφερθούν απέναντι και
από κει να γίνεται οργανωμένα η δια-
δικασία επανεγκατάστασης προσφύ-
γων στην κεντρική Ευρώπη, όχι από
τα ελληνικά νησιά αλλά από την
Τουρκία». 

Συνεργασία
Ο αναπληρωτής υπουργός Μετανα-

στευτικής Πολιτικής, Γ. Μουζάλας, ο
οποίος συνόδευσε τον Αλ. Τσίπρα
στη Μάλτα, δήλωσε σχετικά με τη Σύ-
νοδο Κορυφής : «Στην άτυπη σύνοδο
των κρατών - μελών της ΕΕ επιβεβαι-
ώνεται για πρώτη φορά με τόση έντα-
ση η από την αρχή διατυπωθείσα θέ-
ση της κυβέρνησης ότι το προσφυγι-
κό πρόβλημα και οι προσφυγικές ρο-
ές δεν μπορούν να ελεγχθούν χωρίς
τη συνεργασία της Τουρκίας. 

Αυτό πια αποτελεί μια ευρωπαϊκή
θέση και είναι κατά την άποψή μας
μονόδρομος. Εξάλλου, σε αυτά τα
πλαίσια, επίκειται το ταξίδι του πρω-
θυπουργού στην Τουρκία, στο οποίο

θα συζητηθούν άλλωστε και διμερή
ζητήματα».

Ταυτόχρονα, στο Συμβούλιο των
υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι-
κών Υποθέσεων στις 9/11, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, απο-
φασίστηκε η αυστηροποίηση των δια-
δικασιών για όσους αρνούνται να
υποβάλουν αίτηση για άσυλο στην
πρώτη χώρα εισόδου, ώστε στη συνέ-
χεια να μπορέσουν να είναι επιλέξιμοι
για μετεγκατάσταση. Ως έσχατο μέ-
τρο, αναφέρεται ακόμη και η κράτη-
σή τους για όσο διάστημα κριθεί απα-
ραίτητο, για να ολοκληρωθεί η εξέτα-
ση της αίτησης (για λήψη δακτυλικών
αποτυπωμάτων κ.ά.). 

Την ώρα που στις ελληνικές ακτές
συνεχίζονται να ξεβράζονται πτώματα
μεταναστών εξαιτίας της ανυπαρξίας
ασφαλών διόδων εισόδου στην ΕΕ,
την ώρα που χιλιάδες απλοί άνθρω-
ποι στηρίζουν με κάθε τρόπο πρωτο-
βουλίες στήριξης και αλληλεγγύης
και διάσωσης των προσφύγων, ο
πρωθυπουργός της αριστερής υποτί-
θεται κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κά-
νει προτάσεις με στόχο την αποπομ-
πή τους από την Ευρώπη. Είναι στυ-
γνή υποκρισία από τον Τσίπρα και
όλους τους ηγέτες της ΕΕ να επικα-
λούνται την οικονομική κρίση για να
κρατάνε τα σύνορα κλειστά και την
ίδια στιγμή να δίνουν δισεκατομμύρια
για νέα μέτρα αποτροπής και κατα-
στολής. Το εργατικό και αντιρατσιστι-
κό κίνημα που έστειλε με την τελευ-
ταία πανεργατική στις 12 Νοέμβρη,
το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δεχτεί
τα νέα “αριστερά” μνημόνια, έχει τη
δύναμη να τσακίσει τα παζάρια της
ΕΕ με το δολοφόνο των Κούρδων
Ερντογάν και να παλέψει για σύνορα
ανοιχτά και μία κοινωνία χωρίς φρά-
χτες και μνημόνια.

Κατερίνα Θωίδου

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ THΣ ΕΕ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ 

Κλειστά σύνορα και στρατόπεδα

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας
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Κ
αταγγελία για βίαιη εκκένωση από μέλη του Παλλεσβια-
κού Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου (ΠΕΚ, το οποίο ελέγ-
χεται από το ΠΑΜΕ) κατάληψης κτιρίου του ΠΕΚ   έκα-

ναν οι πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στο κτίριο, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Λέσβου και άλλες συλλογικότητες του νησιού. 

“Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση της Διοίκησης του
Παλλεσβιακού Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου στην οποία καταγ-
γέλλονται, μεταξύ άλλων, «επώνυμοι του χώρου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»
ως «πρωταίτιοι» στα γεγονότα της κατάληψης και ανακατάληψης
της παλιάς έδρας του ΠΕΚ στην Κομνηνάκη. Η ηγεσία του ΚΚΕ
και του ΠΑΜΕ, που ελέγχει το ΠΕΚ, αντί να τα βάλει με την κυ-
βέρνηση και διάφορους τοπικούς «παράγοντες» που είναι υπεύ-
θυνοι για την τραγική κατάσταση των μεταναστών, στοχοποιεί
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τους αλληλέγγυους, όπως κάνει συστηματικά
με κάθε πολιτική δύναμη που βρίσκεται στα αριστερά του και με
κάθε κίνημα που δεν ελέγχει”, ανακοίνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου.

“Τα γεγονότα στην Κομνηνάκη είναι απλά: ξημερώματα Σαβ-
βάτου μια ομάδα μεταναστών κατέλαβε το κτήριο που στεγά-
ζονταν το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο μέχρι το
2009- και το οποίο ανήκει στον πρώην Οργανισμό Εργατικής
Εστίας- για να στεγαστούν εκεί, μέχρις ότου αναχωρήσουν για
τον Πειραιά. Ήταν μια αυθόρμητη πρωτοβουλία των ίδιων των
μεταναστών, χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο «οργανωμένο σχέ-
διο». Αυτονόητο ήταν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλοι αλληλέγ-
γυοι να βρεθούν εκεί για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, όπως
κάνουν συστηματικά εδώ και μήνες. Ο χώρος λειτουργούσε
όλο το τετραήμερο ως ανοιχτός χώρος φιλοξενίας, χωρίς να
αποκλείεται κανείς, μετανάστης, αλληλέγγυος ή τα στελέχη
του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου.

Με αυτήν την έννοια, καμία λογική δεν είχε η τραμπούκικη
επιχείρηση ανακατάληψης του κτηρίου, με απόφαση της τοπι-
κής ηγεσίας του ΚΚΕ, και κατά συνέπεια η εξώθηση τόσων οι-

κογενειών στον δρόμο… Ένα κτήριο που χρησιμοποιούνταν πε-
ριστασιακά για πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΠΕΚ και του ΠΑΜΕ
και το οποίο τόσους μήνες δεν είχε διανοηθεί κανείς από το
ΠΑΜΕ να το ανοίξει για τους πρόσφυγες που ταλαιπωρούνταν
στο λιμάνι το καλοκαίρι κάτω από τον καυτό ήλιο ή τις πρώτες
μέρες του φθινοπώρου με τις μεγάλες βροχές.

Ψεύδη

Αυτό που οδήγησε στα προχθεσινά γεγονότα ήταν ότι η Διοί-
κηση του ΠΕΚ δεν είχε την «πρωτοκαθεδρία» της αλληλεγγύης,
ήταν δηλ. μια κίνηση που δεν έλεγχε. Γι’ αυτό και έστησε την
επιχείρηση της ανακατάληψης, διαμορφώνοντας σκηνικό προ-
βοκάτσιας, έντασης και αντιπαράθεσης. Γι’ αυτό και έβγαλε μια

ανακοίνωση γεμάτη ψεύδη και συκοφαντίες, που δεν έχει ούτε
ίχνος αλήθειας…

Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που βρίσκονταν εκεί την ώρα της
«ανακατάληψης» απείχαν από το σκηνικό της έντασης, καθώς
δεν είναι στις προθέσεις μας να επικρατήσει εικόνα ενδοαριστε-
ρού εμφυλίου στο ζήτημα της αλληλεγγύης στους μετανάστες.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου, με τις μικρές δυνάμεις της, εδώ και μή-
νες έχει σημαντική δράση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για
το προσφυγικό ζήτημα. Μια δράση την οποία έχει υποτιμήσει
και δεν έχει αναπτύξει ως σήμερα το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, απου-
σιάζοντας από το πεδίο αυτό, τη στιγμή μάλιστα που στους κόλ-
πους του δρούσαν τοπικά αυτοδιοικητικά στελέχη που συναγε-
λάζονταν με χρυσαυγίτες και οργάνωναν κινητοποιήσεις ενάντια
στις προσπάθειες του Δήμου για την υποδοχή των προσφύγων.

Θεωρούμε όμως πως ούτε λογικές «πρωτοκαθεδρίας» μπο-
ρούν να υπάρχουν στο ζήτημα αυτό, ούτε ανταγωνισμοί και συ-
κοφαντίες. Αντίθετα, είναι αναγκαία η κοινή δράση στο λαϊκό και
εργατικό κίνημα, στον αντιφασιστικό αγώνα, στην οργάνωση της
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, κάλεσμα που έχει απευθύνει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ κεντρικά και τοπικά και αφορά όλες τις μαχόμενες
δυνάμεις αλλά και κάθε αγωνιστή της Αριστεράς προσωπικά.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε πως η τοπική ηγεσία του ΚΚΕ έκανε
ένα τραγικό σφάλμα και ουσιαστικά έστρωσε το βούτυρο στο ψω-
μί όλων των αστικών μηχανισμών που χτυπούν το εργατικό κίνημα
και τους πρόσφυγες. Είμαστε βέβαιοι πως κανένας αριστερός,
κανένας κομμουνιστής, δεν εγκρίνει τις ενέργειες της τοπικής
ηγεσίας του ΚΚΕ. Με όλον τον κόσμο της μαχόμενης Αριστεράς,
με τα μέλη του ΚΚΕ και με κάθε αλληλέγγυο προς τους πρόσφυ-
γες, από το Μόλυβο και τη Συκαμιά ως την πόλη της Μυτιλήνης,
τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου θα συνεχίσουν να συνεργάζονται
και στο προσφυγικό και σε άλλα κοινωνικά ζητήματα. Κι ας κρα-
τήσει η Διοίκηση του ΠΕΚ τα κλειδιά της Κομνηνάκη…”.

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα “Καλοδεχού-
μενοι οι πρόσφυγες-ανοιχτά σύνορα-να πέσει
ο φράχτης στον Έβρο”, ενόψει της πανελλα-
δικής κινητοποίησης στις 23-24 Γενάρη στην
Αλεξανδρούπολη και στο Φράχτη του Έβρου,
διοργάνωσε το Σάββατο 14/11 η ΚΕΕΡΦΑ Χα-
νίων.  

Ομιλητές ήταν η Μαργαρίτα Παπαμηνά,
από την ΚΕΕΡΦΑ, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος,
από την Ενωτική Πρωτοβουλία φοιτητών Πο-
λυτεχνείου Κρήτης, ο Αμπντούλ Χάτζι, από
την Πρωτοβουλία Μεταναστών και η Μαρία
Ζαγκανά, από το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μετα-
ναστών. Η εκδήλωση έγινε λίγες μόλις ώρες
μετά την πολύνεκρή επίθεση στο Παρίσι και
ανέδειξε τους στόχους του αντιρατσιστικού
κινήματος το επόμενο διάστημα. Μέσα από
τις ομιλίες και από τη συζήτηση αναδείχθηκε
η ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για δυνάμωμα
του αντιρατσιστικού κινήματος ούτως ώστε
να μην επιτρέψουμε τις κυβερνήσεις να χρη-
σιμοποιήσουν την επίθεση στο Παρίσι για να
κλείσουν τα σύνορα και να ενισχύσουν την ισ-
λαμοφοβία. 

Συμμετείχαν 50 περίπου άτομα, φοιτητές
από το πανεπιστήμιο, εκπαιδευτικοί, γιατροί
από το νοσοκομείο και μετανάστες. Αποφασί-
σαμε ότι τις επόμενες ημέρες θα απευθυν-
θούμε στα συνδικάτα και σε συλλογικότητες
της πόλης ούτως ώστε να συγκροτήσουμε
ένα τοπικό συντονιστικό που θα οργανώσει
την καμπάνια και την αποστολή από τα Χανιά
στον Έβρο. Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε
στη φετινή πορεία του πολυτεχνείου με κέν-
τρο ενάντια στον πόλεμο, το ρατσισμό και
την ισλαμοφοβία. 

Μαργαρίτα Παπαμηνά   

Σ
υγκέντρωση το Σάββατο 28
Νοέμβρη στις 11πμ στο Δημο-
τικό Θέατρο Πειραιά και πο-

ρεία στα γραφεία της Frontex απο-
φάσισε ο Συντονισμός σωματείων,
φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτή-
των για το προσφυγικό/μεταναστευ-
τικό, που συνεδρίασε την Παρα-
σκευή 13/11. Επίσης την Παρα-
σκευή 20/11, στις 4μμ οργανώνει
συγκέντρωση και παράδοση ειδών
πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες,
στο Κλειστό Γαλατσίου.  

“Να σταματήσουν τώρα οι πόλε-
μοι, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και η συμμετοχή της Ελλάδας σε
αυτούς είτε με στρατό είτε με τις
βάσεις”, αναφέρει το κάλεσμα του
συντονισμού. “Έξοδος από το ΝΑ-
ΤΟ. Φιλία και αλληλεγγύη των λαών.
Κατάργηση των: Δουβλίνο Ι & ΙΙ, του
Ευρωστρατού, της Frontex, και των
δυνάμεων ταχείας επέμβασης. Κλεί-
σιμο κάθε στρατοπέδου συγκέντρω-
σης και των hotspots. Να γκρεμιστεί
ο φράχτης στον Έβρο. Να δίνονται
άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα σε πρό-
σφυγες/μετανάστες. Άνοιγμα των
επίσημων συνόρων για τη διευκό-
λυνση της διέλευσης”.     

“Σε αυτόν τον πόλεμο των εγκλη-
ματικών παγκόσμιων κι ιμπεριαλιστικών συμ-
φερόντων και των κλειστών συνόρων, ζούμε
ακόμη μια συγκλονιστική στιγμή, που είναι
τα δολοφονικά χτυπήματα στο Παρίσι στις
13/11. Εκατοντάδες άνθρωποι, έπεσαν και

πάλι θύματα των δολοφονικών ανταγωνι-
σμών, που σπέρνουν ανέμους και θερίζουν
θύελλες σε βάρος απλών κι ανυπεράσπι-
στων ανθρώπων κι ολόκληρων λαών. Όλοι
αυτοί θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους,

της εξουσίας και της κυριαρχίας.
Μετά από το χτύπημα στο Παρίσι,
η ΕΕ και οι κυβερνήσεις ετοιμά-
ζουν να οξύνουν την πολιτική των
κλειστών συνόρων, του ρατσισμού
και του φασισμού, της καταστολής
και των επαναπροωθήσεων, να ορ-
θώσουν νέους φράχτες στα σύνο-
ρα κάθε χώρας, στο όνομα του
«εθνικού κινδύνου» και του πολέ-
μου κατά της τρομοκρατίας” ανα-
φέρει επίσης το κάλεσμα της συγ-
κέντρωσης. 

Ο συντονισμός συγκροτήθηκε
στις αρχές Οκτώβρη με τη συμμε-
τοχή 47 σωματείων, συλλόγων, κι-
νήσεων. Έχει ήδη πραγματοποι-
ήσει συλλαλητήριο στις 15/10
στην Αθήνα και πορεία στα γρα-
φεία της ΕΕ, ημέρα Συνόδου Κο-
ρυφής. Επίσης έχει πραγματοποι-
ήσει παράσταση διαμαρτυρίας
στο Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής ενώ έχει ήδη αποφασί-
σει να καλέσει σε Πανελλαδική
ημέρα Ενάντια στον φράχτη στον
Έβρο. Όλη αυτή την περίοδο δε-
κάδες σωματεία και συλογικότη-
τες που συμμετέχουν στο συντονι-
σμό έχουν προχωρήσει σε συλλο-
γή τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης, διεκδικώντας ταυτόχρο-

να από το κράτος δωρεάν και αξιοπρεπή
στέγη, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη,  ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων.

Πορεία στα γραφεία της Frontex

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 

Κοινή δράση, 
όχι συκοφαντίες

H AΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου σε πρόσφατο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στο νησί
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Μ
ετά την είδηση που έδωσε στη δημο-
σιότητα η γαλλική αστυνομία για την
εύρεση ενός συριακού διαβατηρίου

δίπλα σε έναν από τους νεκρούς στο Stade de
France, το οποίο είχε ταυτοποιηθεί στη Λέρο,
έτρεξαν κανάλια και εφημερίδες να ρίξουν την
ευθύνη για την τρομοκρατική ενέργεια στους
πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τα
σύνορα της ΕΕ. 

Το συμπέρασμα βγήκε αμέσως χωρίς πολύ
ψάξιμο «από τη Λέρο πέρασε ο ένας τζιχαντι-
στής που αιματοκύλησε το Παρίσι», μετέδωσε
για παράδειγμα ο Αντένα, δίνοντας έτσι το κα-
λύτερο πάτημα στους Σαμαράδες της ΝΔ και
στον Πάγκαλο να κραυγάζουν για το κλείσιμο
των συνόρων και κατά της κατεδάφισης του
φράχτη στον Έβρο.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian, σε άρθρο
του συντάκτη της για θέματα μετανάστευσης
Πάτρικ Κίνγκσλεϊ που έχει τίτλο: «Γιατί το δια-
βατήριο του Σύρου πρόσφυγα που βρέθηκε
στο χώρο επίθεσης στο Παρίσι πρέπει να αντι-
μετωπίζεται με επιφύλαξη» εξηγεί: “Υπάρχουν
πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να
περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών
για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι,
προτού να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους έχουν
διεισδύσει μεταξύ των προσφύγων και εκμε-
ταλλεύονται την κρίση αυτή”.

Επιφυλάξεις
Ο πρώτος λόγος είναι ότι το ISIS έχει επι-

κρίνει τους πρόσφυγες για τη φυγή τους
προς την Ευρώπη και είναι μάλλον απίθανο η
συντριπτική πλειοψηφία των Σύρων που κατα-
φεύγουν στην Ευρώπη να είναι υποστηριχτές
του ISIS, με δεδομένο ότι αυτή η επιλογή είναι
ενάντια στο δόγμα που πρεσβεύει. 

Ο δεύτερος λόγος είναι πιο συγκεκριμένος.
Οι ερευνητές θα πρέπει να επαληθεύσουν ότι
το συριακό διαβατήριο το έφερε όντως ο δρά-
στης και όχι κάποιος περαστικός. Για παρά-
δειγμα, ένας κάτοχος αιγυπτιακού διαβατηρί-
ου θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν μεταξύ των
τρομοκρατών, όμως αποδείχτηκε ότι δεν ήταν
παρά ένα τραυματισμένο θύμα. Ένα άλλο ζή-
τημα είναι το γεγονός ότι το εν λόγω διαβατή-
ριο βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης. Αναλυ-
τές θεωρούν ότι είναι περίεργο το γεγονός ότι
ένας βομβιστής θυμήθηκε να φέρει το διαβα-
τήριό του ιδιαίτερα όταν ήξερε ότι δεν έχει
την πρόθεση να επιστρέψει ζωντανός.

«Μια θεωρία είναι ότι το ISIS ελπίζει να στρέ-
ψει την Ευρώπη εναντίον των Σύρων προσφύ-
γων. Αυτό θα ενισχύσει την ιδέα του χάσματος
μεταξύ Ανατολής και Δύσης, Χριστιανών και
Μουσουλμάνων και έτσι να πείσει τους Σύριους
ότι το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος εί-
ναι η μόνη ελπίδα τους» γράφει η Guardian. 

Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, η πάλη
για να ανοίξουν τα σύνορα, να πέσει ο φρά-
χτης στον Έβρο, είναι το καλύτερο αντίδοτο
στην ισλαμοφοβία, στο όνομα της οποίας οι
ηγέτες των κυβερνήσεων, χρόνια τώρα σπέρ-
νουν τον όλεθρο με τις επεμβάσεις τους. Αυ-
τός είναι ο μόνος τρόπος να υπερασπιστούμε
την ελπίδα για μία καλύτερη κοινωνία για
όλους, ντόπιους και μετανάστες.

Κατερίνα Θωίδου

Όχι στην υστερία
του “διαβατηρίου”

Δύο σχεδόν μήνες πριν από το Διήμε-
ρο Πανελλαδικής Δράσης στις 23-24 Γε-
νάρη ενάντια στο Φράχτη του Έβρου,
που διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ, μία σειρά
σωματεία και Φοιτητικοί Σύλλογοι έχουν
αποφασίσει τη συμμετοχή τους. 

Στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης, που έγινε την περασμέ-
νη εβδομάδα, υπερψηφίστηκε η πρότα-
ση της ΚΕΕΡΦΑ που καλεί στις 23-24
Γενάρη στον Έβρο. Το ψήφισμα κατατέ-
θηκε από τέσσερις συνέδρους (τρεις
από το σωματείο της Coca Cola και
ένας από το σωματεία της ΕΥΑΘ) και
υιοθετήθηκε ομόφωνα. 

Αποφάσεις συμμετοχής έχουν ήδη
πάρει οι εξής Φοιτητικοί Σύλλογοι: Χημι-
κό Αθήνας, Μαθηματικό Αθήνας, ΣΓΤΚΣ
ΤΕΙ Αθήνας, ΑΣΚΤ, Ιατρική Ιωαννίνων,
Ιατρική Πάτρας, Χημικό Πάτρας, Ενι-
αίος Σύλλογος Φοιτητών Ρεθύμνου, Βιο-
λογικό Ηρακλείου Κρήτης, Αρχιτεκτονι-
κή Βόλου, Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλο-
νίκης, Νομική Θεσσαλονίκης, Πολυτε-
χνείο Ξάνθης, Φοιτητικές Εστίες Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Φοιτητικές Εστίες
Ιωαννίνων. 

Συγκέντρωση την Κυριακή 15 Νοέμβρη, στην Πλατεία Δημαρχείου Αθήνας, πορεία στο Πολυ-
τεχνείο και κατάθεση στεφανιού διοργάνωσε η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, τιμώντας την
εξέγερση του Πολυτεχνείου και συνεχίζοντας τον αγώνα για να φύγει ο διεφθαρμένος Πρέσβης
του Πακιστάν στην Ελλάδα. Στη συγκέντρωση εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των γυναικών και
των μικρών παιδιών που κατέθεσαν λουλούδια. 

«Είναι απαράδεκτες οι συλλήψεις διαδηλωτών της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, οι
οποίοι διαμαρτύρονται καθημερινά έξω από την πρεσβεία τους από τις 24 Αυγούστου και απαι-
τούν να φύγει ο πρέσβης που αρπάζει μαύρο χρήμα για ανανέωση διαβατηρίων και επικύρωση
εγγράφων», αναφέρει η ανακοίνωση-κάλεσμα της Πακιστανικής Κοινότητας. «Είναι απαράδεκτο
να χρησιμοποιείται η αστυνομική καταστολή, να απαγορεύεται η χρήση ντουντούκας έξω από
την πρεσβεία και να σέρνονται στα δικαστήρια ο επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας Ελ-
λάδος Τζαβέντ Ασλάμ, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα χιλιάδων ευρώ. Η Αστυνομία τους προσα-
γάγει καθημερινά, ακόμη και ίδια άτομα, κρατώντας  μέχρι και δέκα(!) ώρες με πρόσχημα τον
έλεγχο των χαρτιών τους....

Η κυβέρνηση αντί να απαιτήσει την ανάκληση του διεφθαρμένου διπλωμάτη στέλνει την Αστυ-
νομία για να σταματήσει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας οι οποίες επεκτείνονται και μέσα στο
Πακιστάν με το αίτημα της παραίτησης του πρέσβη...

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα κόμματα της αριστεράς, όλους τους δημο-
κράτες, τις κινήσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων να απαιτήσουν να σταματήσει η καταστολή της Αστυ-
νομίας και να στηρίξουν το αίτημα μας για να φύγει ο κλέφτης Πρέσβης και οι δύο Γραμματείς του.

Σας καλούμε να ενισχύσετε οικονομικά καθώς τα πρόστιμα που έχουν επιβάλει τα δικαστήρια
ξεπερνάνε τις 2000 ευρώ ενώ εκκρεμούν άλλες έξι δίκες».

Η Πακιστανική Κοινότητα 
τιμάει το Πολυτεχνείο

Να πέσει ο Φράχτης

Ένα πεντάχρονο κοριτσάκι από τη Συρία
έχασε τη ζωή του, το απόγευμα της Παρα-
σκευής 13/11, όταν παρασύρθηκε από τρένο
στην περιοχή του Έβρου.  

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό σάιτ xanthi-
press.gr το κοριτσάκι, μαζί τα τρία αδέρφια της
και τους γονείς της, ξεκίνησε από τη Συρία με
στόχο να περάσει στην Ευρώπη, διασχίζοντας
την Τουρκία και κατόπιν την Ελλάδα. Καθώς κι-
νούταν παραπλεύρως της σιδηροδρομικής
γραμμής Δικαίων – Αλεξανδρούπολης, στο
ύψος της Λυκόφης, διέφυγε της προσοχής των
γονιών της, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί
από διερχόμενη αμαξοστοιχία. 

Ομως ο θάνατος του κοριτσιού δεν ήταν
απλά ατύχημα. Ήταν αποτέλεσμα της πολιτι-
κής της ελληνικής κυβέρνησης που εφαρμόζει
τους αποκλεισμούς της ΕΕ.

Ο Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Βόρειας Ελλά-
δος είχε από το Σεπτέμβρη με ανακοίνωσή του
καταγγείλει την αδιαφορία της κυβέρνησης: 

«Αυτό που αντικρίσαμε στον ΣΣ Ειδομένης δεν
μπορεί να αποτυπωθεί ούτε φωτογραφικά αλλά
ούτε και τηλεοπτικά όπως μας το δίνουν τα
ΜΜΕ. Είδαμε εξαθλιωμένους ανθρώπους να
περπατάνε κατά μήκος της σιδηροδρομικής
γραμμής μέσα στην βροχή, είδαμε μικρά παιδιά
ξυπόλητα και με βρεγμένα ρούχα....Αν όλα αυτά
είναι συγκλονιστικά, άλλο τόσο συγκλονιστική εί-
ναι και η παντελής έλλειψη του κρατικού μηχανι-
σμού. Όσο χρονικό διάστημα ήμασταν εκεί, δεν
είδαμε να υπάρχει από την πολιτεία καμία μέρι-
μνα γι’ αυτούς τους ανθρώπους...

Οι συνάδελφοί μας σταθμάρχες, κλειδούχοι,
μηχανοδηγοί που ζουν καθημερινά αυτήν την
κατάσταση, έχουν φτάσει στα όρια της αντο-
χής τους, τόσο ζώντας από κοντά το δράμα
αυτών των ανθρώπων, αλλά και για την δική
τους ασφάλεια-υγιεινή.

Υπάρχει και πρόβλημα στην ασφάλεια κυ-
κλοφορίας γιατί στην αναχώρηση της αμαξο-
στοιχίας, πρέπει να ελέγχουν όλα τα βαγόνια,
όχι μόνο γιατί είναι πάνω οι μετανάστες, αλλά
και γιατί πολλοί βρίσκονται και κάτω από αυτά,
άλλοι τρέχουν να ανέβουν, και άλλοι περπατά-
νε μέσα στη γραμμή, στη διαδρομή Θεσσαλο-
νίκη-Ειδομένη-Γευγελή.

Καλούμε την ελληνική πολιτεία να στείλει αν-
θρωπιστική βοήθεια και ό,τι άλλο χρειαστεί για
να καλυτερεύσει την παραμονή των μετανα-
στών στην Ειδομένη αλλά και για την ομαλότε-
ρη μετάβασή τους από την θέληση για την ζωή
τους προς την ζωή» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ένα κοριτσάκι νεκρό
στις γραμμές του τρένου

Ψηφίσματα
στήριξης

H KEEΡΦΑ Ξάνθης στην Πανεργατική 12/11

ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ 
ΣΤΑ ΤΡΕΝΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ! 
Για να συμμετέχετε και να οργανώσετε
δραστηριότητες, για να προμηθευτείτε
αφίσες, προκηρύξεις, για να ανακοινώ-
σετε πρωτοβουλίες και προτάσεις, 
επικοινωνήστε με την ΚΕΕΡΦΑ.

Μπορείτε να στέλνετε mail 
στο antiracismfascism@yahoo.gr 
τηλ. 2103232871, 6932828964
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Για την προετοιμασία της απεργίας κάναμε συγκεν-
τρώσεις σε όλο τον όμιλο Ιντρακόμ τόσο στην Παιανία σε
όλα τα κτίρια, όσο και σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη. 

Παντού μαζεύτηκαν αρκετοί συνάδελφοι. Η κουβέντα
στις συγκεντρώσεις προφανώς είχε να κάνει με τη μνη-
μονιακή επίθεση στο ασφαλιστικό, αλλά απλωνόταν στην
υπεράσπιση όλων των κατακτήσεών μας. Μην ξεχνάμε
ότι η απελευθέρωση των απολύσεων είναι το επόμενο
δώρο της κυβέρνησης στους εργοδότες. Το ζήτημα είναι
η συνέχεια από δω και πέρα. Χρειάζεται απεργιακή κλι-
μάκωση. Ξέρουμε και το βλέπουμε ότι η συνδικαλιστική
ηγεσία δεν κάνει τίποτα για να οργανώσει κάτι τέτοιο. Το
βάρος λοιπόν πέφτει σε εμάς. Η επιτυχία της σημερινής
γενικής απεργίας είναι δύναμη και για μας τους ίδιους
προκειμένου να οργανώσουμε τη συνέχεια.

Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
Πρωτοβουλία Γένοβα Ιντρακόμ

Έχουμε κατέβει σήμερα στην απεργία, εργαζόμενοι
στους δήμους με 5μηνη σύμβαση. Εμείς εκτελούμε πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων και διεκδικούμε
ισονομία μισθολογική και μόνιμη και σταθερή εργασία. 

Σε περισσότερους από 50 με 70 δήμους οι 5μηνίτες
οργανωνόμαστε και θα κάνουμε μεγάλες κινητοποιήσεις
και μετά τη γενική απεργία. Δεν θα κάνουμε πίσω. Ετοι-
μάζουμε αγωνιστική συνέχεια μέχρι τέλους.

Νίκος , 5μηνος εργαζόμενος δήμου Ν.Ιωνίας 

Είμαι άνεργη νηπιαγωγός που εργάζομαι περιστασια-
κά ως πωλήτρια. 

Συμμετέχω στην απεργία όπως όλος ο κόσμος ενάντια
σε παλιά και νέα μνημόνια. Είναι πολύ καλό που έχει τό-
ση μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν χαμπα-
ριάζει. Από δω και πέρα δεν σκύβει κανείς το κεφάλι.

Κική, άνεργη νηπιαγωγός

Είμαστε συμβασιούχες καθαρίστριες σε δημοτικά σχο-
λεία. Η σύμβασή μας είναι απαράδεκτη. Παίρνουμε γύρω
στα 460 ευρώ το μήνα κι ακόμη δεν έχουμε πληρωθεί. 

Έχουν αποφασίσει να μη μας πληρώσουν ούτε για το
Σεπτέμβρη. Μάλιστα η σύμβασή μας γράφει ρητά ότι
απαγορεύεται να λείψουμε οποιαδήποτε μέρα από τη
δουλειά, απαγορεύεται ακόμα και να απεργήσουμε. Ούτε
να αρρωστήσουμε μπορούμε. Παρ' όλα αυτά είμαστε σή-
μερα εδώ στην απεργία γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Το φο-
βούνται αυτό. Φοβούνται την ενότητα και την αλληλεγγύη
των εργαζομένων. 

Νατάσσα, συμβασιούχος καθαρίστρια

Η παρουσία μας στην απεργία είναι δεδομένη. Ο κό-
σμος και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι υποφέρουν. 

Επίκειται νέα μείωση στις συντάξεις κι αλλαγές που
στην ουσία θα καταστρέψουν το ασφαλιστικό σύστημα.
Κινδυνεύουν οι νέες γενιές να μη δουν ποτέ τους σύνταξη
και οι παλιές να φτάσουν στην εξαθλίωση και την πείνα.

Χρήστος Παπαδέας, συνταξιούχος

Είμαστε εδώ γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα. Αυτό δεν
είναι σε αντίφαση επειδή κερδίσαμε πίσω τις δουλειές
μας μετά από δύο χρόνια αγώνα. 

Είχαμε πάρει υποσχέσεις ότι η ΕΡΤ θα ξανανοίξει
όπως ήταν στη διετία της αυτοδιαχείρισης και ακόμα
καλύτερη και τώρα βλέπουμε ακριβώς τα αντίθετα. Μία
συνέχεια της ΝΕΡΙΤ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα μνημο-
νιακά μέτρα μας αγγίζουν όλους.

Στάθης Μάνας, τεχνικός ΕΡΤ 

Ο λόγος 
στους απεργούς

Μ
εγαλειώδης; Απεργία - σεισμός;
Μαζική απεργία; Δύσκολα μπο-
ρείς να βρεις χαρακτηρισμό που

να αποδίδει το μέγεθος και το εύρος της
απεργιακής διαδήλωσης στην Αθήνα.
Στους περισσότερους θύμισε τις μεγάλες
γενικές απεργίες της διετίας 2010 – 2012,
σε άλλους τα τεράστια συλλαλητήρια
υπέρ του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. 

Ουσιαστικά οι τρεις απεργιακές συγκεν-
τρώσεις - της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς και πρωτοβάθμιων σωματείων κι ομο-
σπονδιών στο Μουσείο, του ΠΑΜΕ στην
Ομόνοια και των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ στην πλ.
Κλαυθμώνος - ενώθηκαν σε ένα τεράστιο
ποτάμι απεργών, που απλωνόταν μέχρι το
Σύνταγμα, γεμίζοντας ταυτόχρονα τις
οδούς Πατησίων, Σταδίου, Πανεπιστημί-
ου, Φιλελλήνων, Βασ. Αμαλίας, αλλά και
τους γύρω δρόμους λόγω των διαφόρων
προσυγκεντρώσεων όπως π.χ των εργα-
ζόμενων στους δήμους που ξεκίνησαν
από τα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ στην πλ.
Καραϊσκάκη και των υγειονομικών που
συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο Υγείας.  

Χαρακτηριστικό της απεργίας και σε ένα
μεγάλο βαθμό και της επιτυχίας της ήταν η
περιφρούρησή της. Για χιλιάδες εργαζόμε-
νους, το ραντεβού δεν ήταν στο συλλαλη-
τήριο αλλά πολύ νωρίτερα στην είσοδο του
χώρου εργασίας. “Συμμετείχα στην περι-
φρούρηση της απεργίας σε δύο τράπεζες
στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με συντρό-
φους τραπεζοϋπάλληλους, μέλη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και μέλη των συλλογικοτήτων που
υπάρχουν ενάντια στους πλειστηριασμούς
σπιτιών” μας λέει ο Μήτσος Αργυροκαστρί-
της, μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ και του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια. “Αντίστοιχες
περιφρουρήσεις έγιναν σε πολλά σημεία.
Όπως είναι προφανές οι διευθυντάδες και
οι τραπεζίτες δεν γουστάρανε καθόλου αλ-
λά με την αποφασιστικότητα των απεργών
τα υποκαταστήματα δεν λειτούργησαν.
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι με τις πε-
ριφρουρήσεις και τους αποκλεισμούς των

υποκαταστημάτων καταφέραμε και είχαμε
μαζί μας στην απεργία συναδέλφους που
δουλεύουν με την ώρα, την ημέρα, ενοικια-
ζόμενοι κλπ” συνεχίζει.   

Συμμετοχή

Αξιοσημείωτο είναι ότι η συμμετοχή των
εργαζομένων του Μετρό στην κινητοποίηση
με 24ωρη απεργία, δεν εμπόδισε τους δε-
κάδες χιλιάδες απεργούς να κατέβουν στο
κέντρο, ενώ και στα άλλα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, που συμμετείχαν με στάση ερ-
γασίας, τεράστιος ήταν ο αριθμός των ερ-
γαζόμενων που δεν πήγαν για δουλειά. 

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που δί-
νουν οι εργαζόμενοι των Οδικών Συγκοινω-
νιών για τις βάρδιες που έμειναν ανεπάν-
δρωτες στα λεωφορεία: 1088 συνολικά,
111 στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, 248
στο Ελληνικό, 178 στην Π.Ράλλη, 162 στον
Πειραιά, ενώ στο αμαξοστάσιο της Ανθού-
σας η συμμετοχή ήταν απόλυτη με 268
ανεπάνδρωτες βάρδιες λόγω απεργίας.

Και η σύνθεση της απεργιακής διαδήλω-
σης αξίζει αναφοράς. Ήταν όλοι εκεί. Από
τους μαθητές και τους φοιτητές που διεκδι-
κούν χρηματοδότηση και κάλυψη των κε-
νών στα σχολεία και στις σχολές τους έως
τους συνταξιούχους που διαδήλωναν ενάν-
τια στις νέες περικοπές στις συντάξεις. Από
εργαζόμενους – πρωτοπόρους στις μάχες
των περασμένων ετών όπως αυτούς της
ΕΡΤ, μέχρι συνδικάτα που είχαμε αρκετό

καιρό να τα δούμε με μαζική παρουσία στο
δρόμο όπως αυτό της ΟΤΟΕ. Από παραδο-
σιακά δυνατά κομμάτια του δημοσίου όπως
οι εργαζόμενοι σε δήμους, Παιδεία, Υγεία
και υπουργεία, μέχρι επισφαλείς εργαζόμε-
νους, όπως οι 5μηνίτες ή οι συμβασιούχες
καθαρίστριες των σχολείων που τολμούν,
οργανώνονται και σπάνε την τρομοκρατία
και την ανασφάλεια. Από σωματεία εμπορο-
βιοτεχνών, μέχρι συλλογικότητες ανέργων,
πολύτεκνων. Και φυσικά η αριστερή αντιπο-
λίτευση σε όλο της το εύρος.

Η επιτυχία της γενικής απεργίας στις
12/11, έστειλε μηνύματα σε πολλές κατευ-
θύνσεις. Πρώτα και κύρια στην ίδια την
κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντάς της ότι ο κό-
σμος της εργατικής τάξης δεν είναι διατε-
θειμένος να δεχτεί τα μνημόνια. Έχει την
εμπειρία να παλεύει, να απεργεί, το έκανε
τα προηγούμενα χρόνια και δεν διστάζει
να το κάνει και τώρα. Στη συνδικαλιστική
γραφειοκρατία και σε ηγεσίες της αριστε-
ράς που αρνούνται να προχωρήσουν σε
απεργιακούς αγώνες, με το πρόσχημα ότι
“ο κόσμος δεν τραβάει”, “είναι σε αμηχα-
νία μετά τις εκλογές”.   

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουμε
ένα δείγμα από όσα δήλωσαν στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη, δεκάδες απεργοί που
διαδήλωσαν στις 12/11 και ανταποκρίσεις
από την υπόλοιπη χώρα. Επίσης αξίζει να
δείτε το φωτορεπορτάζ στο sekonline.gr.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πανεργατική απεργία
Πλημμύρισε η Αθήνα

Περιφρούρηση στην Εθνική τράπεζα το πρωί της 12ης Νοέμβρη

Γενική απεργία 12/11, Αθήνα. Φωτό: Ηλέκτρα Πετρουλάκη
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Ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Πανεργατική απεργία 12 Νοέμβρη

Μια από τις μεγαλύτερες απεργιακές συγκεντρώσεις έγινε
σήμερα στα Γιαννιτσά, που θύμισε τα πρώτα χρόνια των μνημο-
νίων 2010-2011. Εργαζόμενοι σε Δημόσιο,  ιδιωτικό  τομέα, μα-
θητές μουσικού σχολείου, αγρότες, δικηγόροι  και  πολλές άλ-
λες κοινωνικές ομάδες έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση των
συνδικάτων και ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης. 

Μετά  την πορεία οι  εργαζόμενοι  με  τα πανό  τους  έδωσαν
ραντεβού και πήγαν στο κοντινότερο μπλόκο των αγροτών στο
Μελίσι όπου και έγινε συμβολική κατάληψη του δρόμου για μι-
σή ώρα. Το μήνυμα του αγώνα και  της συνέχισης των κινητο-
ποιήσεων ήταν σε όλες  τις  τοποθετήσεις  των ομιλητών αλλά
και του κόσμου που διαδήλωσε μαχητικά με παλμό και συνεχή
συνθήματα. 

Μάκης Γεροντίδης

ΓΙΑΝΝΙΤΣA

ΞΑΝΘΗ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΒΟΛΟΣ

• Είμαστε εργάτες σε ένα από τα μεγαλύτερα φαρμακοεργοστάσια της χώ-
ρας, της ΦΑΜΑΡ. Είμαστε εδώ γιατί ακόμα παλεύουμε για τα αυτονόητα.
Υπάρχει πιο αυτονόητο από  την  επαναφορά  των συλλογικών συμβάσεων;

Από το ότι δεν μπορώ εγώ να δουλεύω στη φάμπρικα στα 65 μου; Και μάλιστα
με  τον  κίνδυνο  το αφεντικό  να με πετάξει στο δρόμο στα 60 μου γιατί  δεν θα
μπορώ να αποδώσω πια. Είμαστε εδώ γιατί είναι αδιανόητο να χάνει το σπίτι του
ο συνάδελφος που έχει απολυθεί και δεν μπορεί να ξεπληρώσει το δάνειό του.
Πρέπει όλος ο κόσμος να κατέβει στους δρόμους για να μην πέσουν όλα στα χέ-
ρια  των  τραπεζιτών. Υπάρχει άλλος δρόμος. Κι  εμείς οι  εργάτες στο φάρμακο
λέμε να μην τσιμπάει κανείς στην τρομοκρατία ότι δεν θα υπάρχουν φάρμακα αν
βγούμε από τις μνημονιακές πολιτικές. Είναι εκβιασμοί των εργοδοτών αυτά. 
Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Ίσα-ίσα που τώρα συμβαίνει το απαράδε-

κτο, να χρυσοπληρώνουν τα φάρμακα άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. Κανο-
νικά το φάρμακο είναι δημόσιο αγαθό που θα έπρεπε ο κόσμος να το προμη-
θεύεται δωρεάν. Ειδικά οι καρκινοπαθείς, οι  νεφροπαθείς κλπ θα έπρεπε να
παίρνουν δωρεάν τα φάρμακά τους με κρατική μέριμνα. Οι φαρμακοβιομήχα-
νοι έχουν τεράστια κέρδη. Ας τα συμπιέσουν τουλάχιστον να μπορεί ο κόσμος
να παίρνει τα φάρμακά του. 

Στέφανος Παπαθεοχάρης,
προέδρος Σωματείου Εργαζομένων ΦΑΜΑΡ ΑΕ

• Η κατάσταση στα ειδικά σχολεία εί-
ναι δύσκολη λόγω του ότι δεν δίνονται
λεφτά. Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνον-
ται  και  δεν  έχει  δοθεί  η  επιχορήγηση
του β'  εξαμήνου  του 2015. Ζητάμε
πλήρη χρηματοδότηση των ΝΠΙΔ πρό-
νοιας απευθείας από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, εργασιακή ασφάλεια, κα-
μία απόλυση και φυσικά πάγιο αίτημά
μας είναι  η θέσπιση  ενιαίου  ειδικού
πλαισίου για την ειδική αγωγή. 

Χρυσούλα Αλεξίου
γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπον-

δίας Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή

• Τα μέτρα  των μνημονίων μας
έχουν διαλύσει. Παλεύουμε για
να σώσουμε ό,τι  μπορούμε. Όχι
μόνο μισθούς, συντάξεις,  κοινω-
νικό  κράτος, ασφάλιση, Υγεία,
Παιδεία κλπ, αλλά να σώσουμε κι
αυτά που πάνε για  ξεπούλημα.
Νερό,  λιμάνια, αεροδρόμια.  Γι'
αυτό είμαστε σήμερα στο δρόμο
και θα συνεχίσουμε.

Γεωργία Σουλτάτη, γραμματέ-
ας συλλόγου εργαζομένων ΥΠΕΚΑ

• Η διάλυση του ασφαλιστικού, η ανυ-
παρξία της σύνταξης, οι περικοπές με
το μισθολόγιο που  έρχεται  είναι συγ-
κλονιστικοί λόγοι για να αγωνιστούμε. 
Έχουμε επίσης μπροστά μας την αξιο-
λόγηση που πρόκειται  να  κυλήσει  μέ-
χρι τέλος του χρόνου και ήδη ξέρουμε
ότι  θα  τη συνδέσουν με  το μισθό.
Υπάρχει πλούσια  εμπειρία αντίστασης
από τον καιρό του Κυριάκου Μητσοτά-
κη και ειδικά η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ αντι-
στέκονται από 20ετίας στις προσπά-
θειες που κάνουν με  την ονομασία
“αξιολόγηση”. Θα το παλέψουμε ξανά
κι ελπίζουμε ότι και η ομοσπονδία δεν
θα κάνει πίσω.  

Χρήστος Κουρνιώτης, ΔΣ ΕΛΜΕ
Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής 

• Αγωνιζόμαστε για την ανατρο-
πή των μνημονίων και της πολιτι-
κής  της λιτότητας. Λέμε όχι στη
φτωχοποίηση  του λαού, όχι στις
περικοπές  συντάξεων  και  μι-
σθών. Θα νικήσουμε.

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος
σωματείου εργαζομένων ΜΕΤΡΟ 

• Με τον αγώνα που  ξεκινήσαμε
πριν δυο χρόνια ενάντια στις διαθε-
σιμότητες μπορεί να κερδίσαμε πί-
σω τις δουλειές μας αλλά το ζητού-
μενο δεν ήταν μόνο αυτό. Ζητούμε-
νο είναι η ανατροπή των πολιτικών
που στρέφονται  ενάντια στην  κοι-
νωνία. Γι' αυτό ακόμα κι αν γυρίσα-
με στις δουλειές,  οι  “διαθέσιμοι”
συνεχίζουμε στον αγώνα.

Γιώργος Ασλάνης,
εργαζόμενος ΥΠΠΟ 

ΠΑΤΡΑ

Περισσότεροι από 2000 συμμετείχαν στο απεργιακό συλλαλη-
τήριο στην Πάτρα. Είναι  πραγματικό πώς από  την  τελευταία
απεργία η διαφορά ήταν αισθητή.  Για παράδειγμα  εργαζόμενοι
σε χώρους όπως η ΔΕΗ ή η ΔΟΥ, οι καθαρίστριες του Δήμου που
δεν είχαμε δει στο δρόμο για καιρό, ήταν εκεί με το πανό τους. 

Χαρακτηριστική ήταν η σύνδεση που έκαναν οι ίδιοι οι απερ-
γοί μεταξύ της μάχης ενάντια στα μνημόνια από τη μια, με την
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες από  την άλλη. Το σύνθημα σύ-
νορα ανοιχτά  και  να πέσει ο φράχτης στον Έβρο ενέπνεε  τον
περισσότερο κόσμο. Τεράστια συμμετοχή είχαν και οι Φοιτητι-
κοί Σύλλογοι  της Πάτρας ενώ οργανωμένη παρουσία  είχε  το
σύνολο της αριστεράς, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΕΚ, ΕΕΚ και ΛΑΕ, ενώ δεν
υπήρχε πανό του ΣΥΡΙΖΑ. 

Φωτεινή Λυσσικάτου, Ράνια Κούτσικου

Απεργιακή συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πραγματοποί-
ησαν 13 εργατικά Σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, που συν-
τονίστηκαν για  πρώτη φορά,  στο πλαίσιο  της Πανεργατικής Απεργίας
στις 12 Νοέμβρη. Ήταν η συνέχεια μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις
των Λιμενεργατών ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ και την τετραήμερη
απεργία των Ναυτεργατών. 

Στην συγκέντρωση μίλησαν ο Πρόεδρος  της Ένωσης Λιμενεργα-
τών Νίκος Γεωργίου, της ΠΟΥΕΝ Ζωή Πεντότη, ο Γ.Γ του Συλλόγου
Υπαλλήλων του ΝΑΤ Χρήστος Σκολαρίκος, το μέλος του Δ.Σ της ΟΙ-
ΕΛΕ  Θανάσης Διαβολάκης και ο εκπρόσωπος του Συντονισμού κατά
των Μνημονίων Δημήτρης Αργυροκαστρίτης.  Το παρών έδωσαν με
τα πανό τους ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΝΑΤ που βρίσκονταν σε απερ-
γία διαρκείας ενάντια στη διάλυση του Ταμείου, η ΠΕΝΕΝ, το σωμα-
τείο Εργαζομένων Παπαστράτου, η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, η ΚΕΕΡΦΑ, η Εργατική Αλληλεγ-
γύη, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η  ΛΑΕ.  
Στην συνέχεια οι συγκεντρωμένοι ακολούθησαν πορεία προς  το

ΝΑΤ και η πορεία κατέληξε στον ΟΛΠ. Ξεχωριστή  πορεία έκαναν και
οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στον Πειραιά. 
«Στον Πειραιά η απεργία σημείωσε μεγάλη επιτυχία αφού  το  λιμάνι

νέκρωσε με την απεργία των Ναυτεργατών, των Λιμενεργατών, των Με-
ταλλεργατών αλλά και  μεγάλων επιχειρήσεων  του δημόσιου  και  του
ιδιωτικού τομέα όπως είναι η καπνοβιομηχανία Παπαστράτου, οι Υπηρε-
σίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτη κ.λπ» ανα-
κοίνωσε η ΠΕΝΕΝ. 

Κ.Θ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Η απεργία της Πέμπτης στο Ηράκλειο ήταν μία από τις μαζικότερες των τελευταί-
ων χρόνων. Οργανωμένα συμμετείχαν μεταξύ άλλων, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, οι εργαζό-
μενοι του ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου), ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης  “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος”,  οι  εργαζόμενοι  των  δήμων
Ηρακλείου και Αρχανών. 

Θερμότατη ήταν και η αν-
ταπόκριση του κόσμου στην
εξόρμηση  της ΚΕΕΡΦΑ. Το
παρών στην απεργία  έδω-
σαν  και  οι  εργαζόμενοι  της
Γενικής Ανακύκλωσης που
βρίσκονται σε απεργία διαρ-
κείας,  κόντρα στις μαζικές
απολύσεις  τις  εργοδοσίας.
Mαζική ήταν  και  η συγκέν-
τρωση του ΠΑΜΕ. 

Πάνος Λουκίσας 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μαζική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη,
με χιλιάδες κόσμου  να διαδηλώνει στους δρόμους  της πόλης.
Στην προσυγκέντρωση στην Καμάρα άρχισαν από πρωί να φθά-
νουν τα σωματεία των ΕΛΜΕ και των διδασκαλικών συλλόγων, η
ΕΝΙΘ,  το σωματείο  της  ΙΝΤΡΑΚΟΜ και  οι φοιτητικοί σύλλογοι
που οι περισσότεροι είχαν κατάληψη την ημέρα της απεργίας.
Εκεί ήταν και τα πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και της ΚΕΕΡΦΑ. Γύρω στις 11 ξεκίνησε η πορεία από την
Καμάρα προκειμένου να ενωθεί με την απεργιακή συγκέντρωση
στο ΕΚΘ. Η πορεία βάδισε στους κεντρικούς δρόμους της πό-
λης και κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 

Συμμετείχαν με πανό δεκάδες σωματεία όπως οι δήμοι, τα λι-
μάνια,  ο ΟΣΕ, οι  μηχανικοί  του δημοσίου, η ΕΥΑΘ που πα-
λεύουν ενάντια στο ασφαλιστικό και τις ιδιωτικοποιήσεις. Σε αυ-
τά ήρθαν  να προστεθούν  νέα  κομμάτια όπως οι  εργαζόμενοι
του Αγγελιοφόρου που αγωνίζονται  ενάντια στο  κλείσιμο  της
εφημερίδας  και  οι  εργαζόμενοι  του Lidl  που παλεύουν για μι-
σθούς και δικαιώματα. Με πανό επίσης συμμετείχαν η ΛΑΕ, το
ΜΕΤΑ, η ΟΚΔΕ,  το ΚΚΕμ-λ.  ενώ συνεργεία  της ΚΕΕΡΦΑ μά-
ζευαν υπογραφές για  την  καμπάνια  ενάντια στον φράχτη  του
Έβρου. Συνολικά ήταν μια μεγάλη απεργία αν αθροίσουμε και
τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο αγ. Βενιζέλου και έδωσε τον τό-
νο ότι η κυβέρνηση θα τα βρει σκούρα στην προσπάθειά της να
εφαρμόσει τα μνημόνια.

Φύλλια Πολίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μεγάλη επιτυχία είχε και το συλλαλητήριο στα Γιάννενα την Πέμπτη 12
Νοέμβρη, ημέρα της πανεργατικής απεργίας. Με πολλά  απ’  τα μαγαζιά
της πόλης κλειστά, γύρω στις 4 χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν εκείνη τη μέ-
ρα στο δρόμο σε μια πορεία γεμάτη παλμό και περιεχόμενο. 

Με πανό συμμετείχαν η τοπική ΕΛΜΕ και ΔΟΕ, οι ΟΤΑ, οι διοικητικοί υπάλ-
ληλοι και τα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου, οι εμπορικοί υπάλληλοι, οι συντα-
ξιούχοι του ΟΤΕ, το σωματείο Μετάλλου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ καθώς και
ο αντιεξουσιαστικός χώρος. Μαζικό ήταν επίσης το μπλοκ των φοιτητών πίσω
απ’ το πανό της Ιατρικής που έχει απόφαση για πενθήμερη κατάληψη μέχρι
τη μέρα του Πολυτεχνείου. Στα χείλη του κόσμου ήταν η λέξη «κλιμάκωση».
Χέρι χέρι με τις οικονομικές διεκδικήσεις των απεργών πήγαινε το αίτημα για
ανοιχτά σύνορα και το άμεσο σταμάτημα της ρατσιστικής πολιτικής. Το διή-
μερο κινητοποιήσεων στον Έβρο στις  23  και  24 Γενάρη έγινε  το ραντεβού
όλου αυτού του κόσμου. Γεμάτοι έμπνευση συνεχίζουμε για την κλιμάκωση! 

Άρης Παναγιωτίδης

XANIA

Μαζική η απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στις 12/11 στα Χανιά, με τη συμμε-
τοχή 1.500 περίπου αγωνιστών. Στην πορεία με οργανωμένα μπλοκ συμμετείχαν η
ΕΡΤ  Χανίων, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών,  η Επιτροπή Αναπληρωτών
Π.Ε.Χ., ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υ.Π.Α. Χανίων  (Υπηρεσία Πολιτικης Αεροπορίας), ο
Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου  Κρήτης, ο  Συντονισμός ενάντια σε παλιά,  νέα
μνημόνια και  ιδιωτικοποιήσεις που συστάθηκε πρόσφατα, η Ομοσπονδία Επαγγελ-
ματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πρωτοβουλία Αντίστασης, η Λαϊκή
Ενότητα, μπλοκ αναρχικών, το Συντονιστικό εργαζομένων και ανέργων καθώς και το
Εργατικό Κέντρο στην κεφαλή της πορείας. 

Νωρίτερα στην συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι στον επισιτισμό, ο Σύλλο-
γος Υπαλλήλων ΕΛΤΑ Ν. Χανίων, φαρμακοϋπάλληλοι  καθώς και συνταξιούχοι  του
ΟΑΕΕ,  ενώ καλέσματα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και στην απεργία  είχαν
βγάλει ο Σύλλογος Αδειούχων Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, το Παγκρήτιο Σωματείο Ερ-
γαζομένων ΕΚΑΒ και το ΜΕΤΑ.
Παντού κυριαρχούσε η διάθεση για απεργιακή κλιμάκωση. Η συγκέντρωση πραγ-

ματοποιήθηκε στην πλατεία Αγοράς ενώ ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης.
Στη συνέχεια η πορεία πέρασε έξω από τα γραφεία του ΟΑΕΔ καθώς και της ναζι-
στικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής όπου κυριάρχησαν αντιφασιστικά συνθήματα,
ενάντια στο φράχτη στον Έβρο.
Η οργανωμένη παρουσία των αναπληρωτών δασκάλων έδωσε τον τόνο στην πο-

ρεία, ενώ η παρουσία του Συντονισμού ενάντια σε παλιά, νέα μνημόνια και ιδιωτικο-
ποιήσεις ήταν καταλυτική στην οργάνωση της απεργίας. To δεύτερο κατά σειρά μά-
ζεμα του Συντονισμού για απολογισμό κι οργάνωση τη συνέχειας θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 19/11 και ώρα 7μμ στο Εργατικό Κέντρο.
Στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία  του ΠΑΜΕ και  των σωματείων που  το

αποτελούν συμμετείχαν περίπου 700 αγωνιστές ενώ κι ο Εμπορικός Σύλλογος Χα-
νίων είχε βγάλει κάλεσμα για κλειστά μαγαζιά την μέρα της απεργίας.
Στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Αγοράς δόθηκαν 33 φύλλα της Εργα-

τικής Αλληλεγγύης.
Ειρηναίος Μαράκης

ΑΘΗΝΑ

• Είμαι συνταξιούχος με 300 ευρώ το μήνα. Από 317 ευρώ σύνταξη κόψανε
14 ευρώ κι αυτό είναι μόνο το τελευταίο από τα κοψίματα που έχουν κάνει
στις συντάξεις μας όλα αυτά  τα  χρόνια. Κανονικά θα  έπρεπε  να παίρνω
1200  ευρώ μετά από 32  χρόνια υπάλληλος στο υπουργείο Παιδείας απ'
όπου συνταξιοδοτήθηκα 62  χρόνων λόγω γήρατος με πλήρη υποτίθεται
σύνταξη. Δεν πάει άλλο πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα και να πάρουμε
τη χώρα στα χέρια μας.

Μαρία, συνταξιούχος
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Στη ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας τις δύο τελευ-
ταίες εβδομάδες δίνουμε μάχη να οργανώ-
σουμε το σύλλογο μας. Στη Γενική Συνέλευ-
ση που έγινε δύο εβδομάδες πριν αποφασί-
στηκε τετραήμερη κατάληψη και συμμετοχή
στα συλλαλητήρια στις 4 και 5 Νοέμβρη, κα-
θώς και συμμετοχή στη Γενική Απεργία. 

Πήραμε επίσης απόφαση για συμμετοχή
του Συλλόγου μας στο συλλαλητήριο για να
πέσει ο φράχτης του Έβρου. Πάνω σε αυτό
το ζήτημα άνοιξε πολλή συζήτηση μέσα στη
συνέλευση και πολύς κόσμος κερδήθηκε μέ-
σα από αυτη τη διαδικασία. 

Δεν κλείσαμε τη σχολή για τέσσερις μέ-
ρες και φύγαμε. Αντίθετα, δημιουργήθηκε
συντονιστικό κατάληψης. Οργανώσαμε
δράσεις όπως η παρέμβαση που κάναμε
στα λεωφορεία για δωρεάν μεταφορά των
φοιτητών. Κάναμε προβολή ντοκιμαντέρ με
θέμα τους πρόσφυγες, οργανώσαμε κατά-
ληψη του ΕΛΚΕ μέσα στο ΤΕΙ και συνολικά
αυτό βοήθησε στη συμμετοχή περισσότε-
ρων φοιτητών στις κινητοποιήσεις και την
κατάληψη. 

Στη δεύτερη Γενική Συνέλευση είχε πολύ
περισσότερο κόσμο. Από τη δική μας μεριά
ως ΕΑΑΚ κατεβάσαμε πρόταση που υποστή-
ριζε την συνέχεια της κατάληψης, για συμ-
μετοχή και στο τριήμερο του Πολυτεχνείου. 

Απαράδεκτη ήταν η στάση του ΜΑΣ. Όχι
μόνο δεν έβαζε καμιά πρόταση για τη συνέ-
χεια, αλλά επιτέθηκε στην ΕΑΑΚ με λάσπη
και ψέματα, όπως ότι «δεν συμμετέχουμε
στην απεργία», ενώ επιχείρησε να κερδίσει
μαζί του ένα αντιδραστικό κομμάτι που είχε
κατέβει στην συνέλευση για να στηρίξει
«πλαίσιο αντικατάληψης». 

Το αποτέλεσμα είναι ότι η σχολή μας είναι
ανοιχτή (σ.σ. Δευτέρα 16/11) παρόλο που
έχει ξεκινήσει από την Κυριακή 15 Νοέμβρη
ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου. Παρόλα
αυτά, η πραγματοποίηση των δικών μας συ-
νελεύσεων και η μαζικότητά τους, βοήθησαν
στο να γίνουν συνελεύσεις και σε άλλες
σχολές του ΤΕΙ (ΣΔΟ, ΣΕΥΠ) που τον τελευ-
ταίο καιρό υπάρχει δυσκολία να βγουν. Συ-
νεχίζουμε, κλιμακώνοντας τον αγώνα μας. 

Διοτίμα Χριστοπούλου, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας 

Mετά την
τετραήμερη
κατάληψη

Κοινή ανακοίνωση-καταγγελία εξέδωσαν οργανώσεις της επα-
ναστατικής αριστεράς (ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, Αριστερή Συσπείρωση, ΔΕΑ,
ΕΕΚ, ΕΚΚΕ, ΚΕΔ, ΚΚΕ(μ-λ), Μ-Λ ΚΚΕ, ΝΑΡ για την κομμουνιστική
απελευθέρωση, νΚΑ, ΟΕΝ, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, Παρέμβαση, ΣΕΚ)
ενάντια στην τραμπούκικη επίθεση που έγινε τα ξημερώματα της
Κυριακής 15 Νοέμβρη στο Πολυτεχνείο.  

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την
τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκαν φοιτητές, μέλη αριστερών
πολιτικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων του κινήματος, το
πρωί της Κυριακής 15/11 στην είσοδο του κάτω Πολυτεχνείου,
πριν από την έναρξη του τριήμερου εορτασμού της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου.

Η επίθεση εξαπολύθηκε από ομάδα με χαρακτηριστικά τυφλής-μη-
δενιστικής βίας και δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τις κλασικού τύ-
που παρακρατικές επιθέσεις. Τα στοιχεία που βρίσκονται πίσω από
αυτή, απόλυτα ξένα προς το κίνημα και κάθε έννοια πολιτικής, δε δί-
στασαν να εκτοξεύσουν αδιακρίτως προς τον συγκεντρωμένο κόσμο
πέτρες και γυάλινα μπουκάλια, να ανοίξουν κεφάλια με λοστάρια, να
εκστομίσουν τις χειρότερες απειλές και να κινηθούν γενικά με δολο-
φονικό τρόπο απέναντι σε αγωνιστές του κινήματος.

Συνολική επίθεση
Γνωρίζουμε καλά πως τέτοιου είδους περιστατικά αντικειμενικά

εξυπηρετούν τη συνολική επίθεση που δέχονται λαός και νεολαία
από τις δυνάμεις του συστήματος, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
και τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Εκ
των πραγμάτων εντάσσονται σε μια ολόκληρη διαδικασία όξυνσης
της κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατίας και θωράκισης απέ-
ναντι στον “εχθρό” λαό, ως απαραίτητο συμπλήρωμα της αντιλαϊ-
κής πολιτικής που προωθούν ξένο και ντόπιο κεφάλαιο… 

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν τρομοκρατούμαστε!
Με αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε και περιφρουρημένα θα ενι-
σχύσουμε τον τριήμερο εορτασμό. Τέτοιες απόπειρες τρομοκράτη-
σης -που συνδέονται με ανάλογες επιθέσεις σε γραφεία και εκδη-
λώσεις αριστερών οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα- θα πέ-
σουν στο κενό. Τέλος, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές πως δε θα
δείξουμε καμία ανοχή από τη μεριά μας και καλούμε κάθε δύναμη
του κινήματος να καταδικάσει και να απομονώσει τέτοιες πρακτικές.

Από κοινού καλούμε τους μαζικούς φορείς, τα σωματεία, τους
συλλόγους και το μαζικό λαϊκό κίνημα να αναδείξει το παραπάνω
ζήτημα και να καταδικάσει το γεγονός…»

Με έκδοση στις ιταλικές αρχές απειλούνται πέντε Έλληνες φοιτητές
που είχαν συμμετάσχει στην Πρωτομαγιάτικη διαδήλωση στο Μιλάνο της
Ιταλίας. Την Πέμπτη 12/11 η ελληνική Αστυνομία μπούκαρε στα σπίτια
τους και τους συνέλαβε. Τελικά μετά από κινητοποίηση φορέων και σω-
ματείων της Αγίας Παρασκευής, όπου κατοικούν, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει για την έκδοσή τους ή μη τις επό-
μενες δέκα με είκοσι μέρες. 

Σε κείμενό τους οι πέντε φοιτητές αναφέρουν: «Στις 1/5/2015 έλ-
ληνες φοιτητές κατά την διάρκεια ταξιδιού, συμμετείχαμε και σε
διαδήλωση της εργατικής Πρωτομαγιάς στο Μιλάνο, που είχε ως
σημείο αιχμής την εναντίωση στη διοργάνωση της διεθνούς έκθε-
σης Expo 2015, η οποία διεξάγονταν εκείνες τις μέρες στην πόλη,
και η οποία δημιουργούσε ένα ασφυκτικό οικονομικό και κοινωνικό
κλίμα εις βάρος των κατώτατων κοινωνικών στρωμάτων του Μιλά-
νου.

Στις 2/5/2015, μια μέρα μετά τη διαδήλωση, και με μόνο κριτήριο
την έξοδό μας από κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο, προσαχθήκαμε
από την ιταλική αστυνομία στα πλαίσια μαζικών προσαγωγών. Μετά
από πολύωρη κράτηση και χωρίς την παρουσία διερμηνέα, μας άφη-
σαν ελεύθερους χωρίς να μας απαγγείλουν καμία κατηγορία.

“Εισέβαλαν στα σπίτια μας”
Την Πέμπτη 12/11/2015 οι ελληνικές αρχές εισέβαλαν στα σπίτια

μας, και μας συνέλαβαν δυνάμει του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλλη-
ψης που εξέδωσε η εισαγγελική αρχή του Μιλάνου, με το οποίο ζητά
τη σύλληψη και την έκδοσή μας στην Ιταλία, λόγω της συμμετοχής μας
στη διαδήλωση. Σύμφωνα με το ένταλμα, ''θεαθήκαμε'' να συμμετέ-
χουμε σε επεισόδια.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη του κινήματος κατάφερε να αποτρέψει
την προφυλάκισή μας, ενώ ακόμα εκκρεμεί δικαστικό συμβούλιο
που θα αποφασίσει αν θα μας εκδώσει στην Ιταλία, όπου δεν υπάρ-
χει καν ανώτατο χρονικό όριο προφυλάκισης μέχρι να διεξαχθεί η δί-
κη. Είναι η πρώτη φορά απ’ όταν θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλ-
μα Σύλληψης που ζητείται έκδοση πολιτών από ένα κράτος της ΕΕ
σε ένα άλλο, για λόγους που ανάγονται στην πολιτική τους δράση.

Ως φοιτητές που συμμετέχουμε στο φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες
του, στις συνελεύσεις γειτονιών και στις εργατικές/ταξικές διεκδικήσεις,
κάνουμε κάλεσμα σε όλο το κίνημα να εναντιωθεί και να μπλοκάρει την
έκδοσή μας στην Ιταλία αφού αυτός ο κίνδυνος είναι πια ορατός».

Ε
κδήλωση των μαθητών An-
ticapitalista με θέμα «Ο
δρόμος του Νοέμβρη επα-

ναστατικός – Να τσακίσουμε το
σύστημα που γεννά μνημόνια και
φράχτες» πραγματοποιήθηκε στο
κτίριο Γκίνη στα πλαίσια των εορ-
τασμών για τα 42 χρόνια από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Ο Σαράντος Κυβέλος από το 1ο
ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας άνοιξε την
εκδήλωση μιλώντας κυρίως για τα
διδάγματα που μπορεί να αντλή-
σει το κίνημα σήμερα από την εξέ-
γερση του 1973, είτε μέσα από τα
θετικά είτε από τα αρνητικά. Στα
θετικά καταγράφηκε η πλατιά ενό-
τητα ενώ στα αρνητικά η απουσία
μιας οργανωμένης δύναμης που
θα μπορούσε να βοηθήσει το κίνη-
μα να αντέξει και να διαρκέσει. 

Τόνισε ότι στην κατάληψη του
Πολυτεχνείου υπήρχαν και οι
συντηρητικές απόψεις που μι-

λούσαν για την ανάγκη σταδια-
κής μετάβασης στη δημοκρατία
μέσω της φιλελευθεροποίησης
της Χούντας ή ακόμα και την
ανάγκη να τερματιστεί η κατάλη-
ψη άμεσα. Ενώ κλείνοντας επε-
σήμανε την ανάγκη να χτίσουμε
σήμερα ένα επαναστατικό κίνη-
μα που θα συγκρουστεί με τους
καπιταλιστές και το σύστημά
τους.

Επόμενη πήρε το λόγο η Ελένη
Σιδέρη από το 2ο ΓΕΛ Αλίμου μι-
λώντας για τις διαφορές και τις
ομοιότητες εκείνης της εποχής
με το σήμερα: «μπορεί να μην
έχουμε σήμερα Χούντα αλλά
υπάρχει καταστολή και χειραγώ-
γηση από τα καθεστωτικά ΜΜΕ,
ενώ η ασυλία της άρχουσας τά-
ξης είναι διαχρονική». Κάνοντας
μια σύντομη αναδρομή στα κινή-

ματα των τελευταίων εβδομάδων
τόνισε «Σήμερα ο κόσμος βγαίνει
στους δρόμους και η επαναστα-
τική αριστερά είναι παρούσα».
Κλείνοντας μίλησε για τον φρά-
χτη του Έβρου που καλλιεργεί
τον ρατσισμό και ανοίγει τον
δρόμο για τους φασίστες αλλά
και την μάχη για δημόσια δωρε-
άν Παιδεία, «θέλουμε τους μαθη-
τές να είναι επαναστάτες, να πα-
λεύουν για μια άλλη Παιδεία σε
μια άλλη κοινωνία».

Στην συζήτηση που ακολού-
θησε πήραν τον λόγο μαθητές
και μαθήτριες, γονείς και παλαι-
ότεροι Anticapitalista δίνοντας
έμφαση στους τρόπους παρέμ-
βασης στο μαθητικό κίνημα σή-
μερα αλλά και στην οργάνωση
της συμμετοχής των μαθητών
στη διαδήλωση της Τρίτης.

Μ.Σ.

Μαθητές Εκδήλωση στο Πολυτεχνείο

Όχι στη έκδοση 
των φοιτητών στην Ιταλία

Τραμπούκικη επίθεση

Συνεχίζουμε,
κλιμακώνοντας 
τον αγώνα μας

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ



Η
απαξίωση των δημόσιων
νοσοκομείων, η ελλιπής
χρηματοδότηση και το

κλείσιμο των ιατρείων του ΕΟ-
ΠΥΥ στις γειτονιές εκτίναξαν
την πελατεία και τον τζίρο των
ιδιωτικών κλινικών και των δια-
γνωστικών κέντρων. Συνολικά
για το 2015 ο προϋπολογισμός
του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβε-
βλημένους ιδιώτες παρόχους
υγείας ανέρχεται σε 890 εκα-
τομμύρια εκ των οποίων τα
235 εκατομμύρια προορίζονται
για δαπάνες νοσηλείας σε ιδιω-
τικές κλινικές και τα 302 εκ για
δαπάνη διαγνωστικών υπηρε-
σιών. 

Την ίδια ώρα το δημόσιο σύ-
στημα υγείας καλείται να λει-
τουργήσει με αναιμική χρημα-
τοδότηση αφού την τελευταία
πενταετία των μνημονίων έχει
μπει νυστέρι έως και 50% στις
δαπάνες για την ημόσια υγεία!
Ταυτόχρονα οι μεγάλοι ιδιωτι-
κοί όμιλοι στον χώρο της υγεί-
ας πλουτίζουν εκμεταλλευόμε-
νοι την κατάρρευση της δημό-
σιας υγείας και αναλαμβάνον-
τας εργολαβίες που διενεργού-
σε μέχρι πρόσφατα το δημό-
σιο. Χαρακτηριστικά για τους 4
ομίλους που είναι εισηγμένοι
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(Euromedica, Υγεία, Ιατρικό
Αθηνών, Όμιλος ΙΑΣΩ), ο κύ-
κλος εργασιών τους το πρώτο
εξάμηνο του 2014 διαμορφώ-
θηκε σε �382,5 εκ. σημειώνον-
τας αύξηση 5% έναντι της αντί-
στοιχης περσινής περιόδου, με
τον Όμιλο Euromedica να κατα-
γράφει την μεγαλύτερη ποσο-
στιαία αύξηση ύψους 15,3%.

Ο όμιλος Euromedica είναι,
όπως υπερηφανεύεται στον
ιστότοπό του, “ο μεγαλύτερος
ιδιωτικός πάροχος Υγείας στην
Ελλάδα (βάσει του αριθμού
των κλινών) και παρέχει υπηρε-
σίες πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας περίθαλψης μέσω
του εκτενούς δικτύου της που
περιλαμβάνει συνολικά 72 μο-
νάδες σε λειτουργία σε 25 πό-
λεις σε όλη την Ελλάδα (Δια-
γνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικές Κλι-
νικές, Μονάδες Τεχνητού Νε-
φρού και Κέντρα Αποκατάστα-
σης) καθώς και 8 μονάδες υπό
κατασκευή, με πάνω από 2.600

εργαζόμενους και περισσότε-
ρες από 1.670 κλίνες”. Η επιχεί-
ρηση είναι συμφερόντων Θωμά
Λιακουνάκου. Ο Θωμάς Λιακου-
νάκος ακολούθησε πρόσφατα
τον δρόμο προς τις φυλακές
αφού κρίθηκε προσωρινά κρα-
τούμενος για τις κατηγορίες
της δωροδοκίας και του ξεπλύ-
ματος «μαύρου» χρήματος, για
υποθέσεις που αφορούν παρο-
χή εξοπλιστικών προγραμμά-
των προς το ελληνικό δημόσιο
από την εταιρεία συμφερόντων
του AXON. Στον χώρο του τύ-
που ο επιχειρηματίας είναι γνω-
στός και από την ενασχόλησή
του με την εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ.
Η οικονομική εφημερίδα με 30
έτη λειτουργίας έκλεισε μετά
από αίτηση πτώχευσης από την
διοίκηση Λιακουνάκου ενώ οι
εργαζόμενοι έμειναν στον δρό-
μο με τα δεδουλευμένα ενός
έτους απλήρωτα.

Κέρδη

Ο όμιλος ΥΓΕΙΑ στα οικονομι-
κά στοιχεία που ανακοίνωσε
εμφάνισε τον κύκλο εργασιών
του πρώτου εξαμήνου του 2015
στα 114,5 εκ ενώ τα ενοποιημέ-
να κέρδη προ τόκων, φόρων
και αποσβέσεων (EBITDA) του
πρώτου εξαμήνου του 2015 πα-
ρουσίασαν σημαντική αύξηση
κατά 15,9% και ανήλθαν σε
11,9 εκ. έναντι κερδών 10,3 εκ.
την αντίστοιχη περσινή περίο-
δο. O όμιλος ΥΓΕΙΑ (Μητέρα,
Λητώ) αποτελεί βασική στρατη-
γική επένδυση της Marfin Inve-

stement Group (MIG) στον χώ-
ρο της υγείας, διαθέτει 4 Νο-
σοκομεία στην Ελλάδα και την
Αλβανία, τα οποία διαθέτουν
άδειες συνολικής δυναμικότη-
τας 1.261 κλινών με 66 χει-
ρουργικές αίθουσες, 37 αίθου-
σες τοκετών και 10 Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας. Είναι
γνωστό ότι πίσω από την MIG
βρίσκεται ο Ανδρέας Βγενό-
πουλος o οποίος είναι αντιπρό-
εδρος στο νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΥΓΕΙΑ ενώ γνωστή
είναι και η σύνδεση της τράπε-
ζας Πειραιώς με την MIG. 

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες
συστάσεις για τον Βγενόπουλο,
τον τραπεζίτη που οδήγησε
στην χρεωκοπία και το bail-in
την κυπριακή οικονομία, καθώς
εκκρεμεί η διαδικασία της ανά-
κρισης από τις κυπριακές αρ-
χές για το συγκεκριμένο ζήτη-
μα. Η τράπεζα Πειραιώς προ-
χώρησε μέσω της εταιρείας ει-
δικού σκοπού «Ημιθέα Α.Ε.»
στην εξαγορά του Ερρίκος
Ντυνάν μετά τα οικονομικά
προβλήματα που βρέθηκε αντι-
μέτωπο το νοσοκομείο. Συγκε-
κριμένα βρέθηκε στο χείλος
της χρεωκοπίας με συσσωρευ-
μένα χρέη 300 εκατομμύρια,
μεγάλο μέρος εκ των οποίων
προς το προσωπικό ιατρικό και
νοσηλευτικό (δεδουλευμένα 10
μηνών), προς ασφαλιστικά τα-
μεία ΙΚΑ και ΤΣΑΥ, προς την
εφορία και την ΔΕΗ.

Κώστας Πολύδωρος
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Τ
ο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ βρίσκεται στην τελική ευθεία των δια-
πραγματεύσεων με το κουαρτέτο για την συμ-

φωνία των προαπαιτούμενων, των όρων δηλαδή με
τους οποίους θα εφαρμοστεί το νέο μνημόνιο. Είναι η
προσπάθεια επιμήκυνσης μίας πολιτικής που βασίστη-
κε στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους μέσα από
ένα γιγάντιο πρόγραμμα «δημοσιονομικής προσαρμο-
γής» που μεταφράστηκε ως πολιτική ακραίας λιτότη-
τας και χρησιμοποίησε ως πυλώνες τις περικοπές στις
δημόσιες δαπάνες και τις ιδιωτικοποιήσεις. Στον χώρο
της Υγείας η πολιτική των μνημονίων σήμανε την υπο-
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας Υγεί-
ας προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Τα Μνημόνια έφεραν 
πάρτι για τους κλινικάρχες

Σ
ε αντίθεση με τα κέρδη των μεγάλων ομίλων στον κλάδο η ζωή των εργαζομένων
ακολούθησε αντίστροφη πορεία. Στα απλήρωτα μεροκάματα, τις ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, τις απολύσεις, τις περικοπές και τα κλεισίματα καθρεφτίζονται η

ολοκληρωτική αποτυχία και οι καταστροφικές επιπτώσεις των μνημονίων για τους εργά-
τες στην ιδιωτική υγεία. Μίας εργατικής τάξης που αλλάζει ποσοτικά και ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά και δίνει μάχες για να αποκρούσει τις επιθέσεις. 

Η συλλογικότητα από την μία, που προκύπτει από το μεγάλο μέγεθος των ιδιωτικών
κλινικών και τις αυξημένες ανάγκες για προσωπικό αλλά και από τις μεγάλες αλυσίδες
όπως η Βιοϊατρική και η Euromedica. Οι μεγάλες κλινικές είναι μαζικοί εργατικοί χώροι,
όπως το ΙΑΣΩ στο οποίο απασχολούνται 850 εργαζόμενοι ή το ΥΓΕΙΑ και το Ερρίκος
Ντυνάν όπου ο αριθμός νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού αγγίζει τους 1.000 στο
κάθε ένα. Απ’ την άλλη η ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι διευρυμένες ανάγκες των επι-
χειρήσεων επιβάλλουν την απασχόληση ιατρών και νοσηλευτών αλλά και προγραμματι-
στών, λογιστών, μηχανογράφων και μηχανικών ιατρικών μηχανημάτων. 

Η εικόνα της αντίστασης στις επιθέσεις των αφεντικών στην ιδιωτική υγεία είναι υπαρ-
κτή και μπορεί να συνδεθεί με τους εργατικούς αγώνες όλη την προηγούμενη περίοδο.
Οι εργαζόμενοι της Euromedica που δίνουν την μάχη για την κανονική ροή της μισθοδο-
σίας και την αποπληρωμή των δεδουλευμένων κατάφεραν να υποχρεώσουν την διοίκηση
του ομίλου σε δέσμευση για την πραγματοποίηση των αιτημάτων τους μετά από τριμερή
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου μεταξύ Κλαδικού Σωματείου Ιδιω-
τικής Υγείας Αθήνας, Υπουργείου Εργασίας και ομίλου Euromedica. 

H υλοποίηση της δέσμευσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν οι εργαζόμενοι
θα δώσουν συνέχεια στις κινητοποιήσεις που προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα.
Κάθε στάση εργασίας και κάθε απεργία που πραγματοποιήθηκε είτε στις κλινικές είτε
στα κεντρικά εργαστήρια του ομίλου ήταν και μία «μονομερής ενέργεια» που υποχρέωνε
την διοίκηση σε καταβολή δεδουλευμένων, ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και πριν την
πραγματοποίηση της κινητοποίησης, και έχει πολλαπλάσια αξία από κάθε δέσμευση του
Λιακουνάκου.

αλλά οι εργαζόμενοι
αντιστέκονται

Παλαιότερη κινητοποίηση εργαζομένων στον Κυανού Σταυρό
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Ο
θόρυβος που προκάλεσε το άρ-
θρο του Φίλη και η αντιπαράθε-
ση για το αν ο διωγμός των

Ποντίων ήταν γενοκτονία ή εθνοκάθαρ-
ση (βλέπε Εργατική Αλληλεγγύη νο
1198, «Χρυσαυγίτες ως “αγανακτισμέ-
νοι Πόντιοι”») στάθηκε αφορμή για να
ξανανοίξει μια παλιά συζήτηση στην
Αριστερά: η σχέση της με το έθνος και
κατά συνέπεια την ιστορία. Καταρχήν
είναι μια καλοδεχούμενη συζήτηση. Η
Αριστερά που παλεύει ενάντια στα μνη-
μόνια πρέπει να έχει άποψη γι’ αυτά τα
ζητήματα για να μην αφήνει έδαφος
στη δημαγωγία της δεξιάς και των φα-
σιστών. Το ζήτημα είναι βέβαια πως
απαντάμε, με ποια θεωρητικά εργαλεία
και ποια πολιτικά επιχειρήματα. 

Μια απάντηση έδωσε ο γνωστός σκι-
τσογράφος Στάθης Σταυρόπουλος
στην ιστοσελίδα enikos.gr –με ένα κεί-
μενο που τιτλοφορείται «Ένας καρκί-
νος που τραγουδάει ακόμα» (5 Νοέμ-
βρη). Όπου «καρκίνος», σύμφωνα με
τον Στάθη είναι: «η τροτσκιστικής κατα-
γωγής ανάλυση της σχέσης του έθνους
και των τάξεων» η οποία «χαρακτηρίζει
ένα μέρος της σύγχρονης Αριστεράς
μάλιστα εκείνης που επί πολλά χρόνια
τώρα, συμπλέοντας με τον ‘εκσυγχρο-
νισμό’, διέθετε και διαθέτει το λύειν και
το δεσμείν στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα
(ιδιαιτέρως στους τομείς των ανθρωπι-
στικών γραμμάτων)». 

Το να τσουβαλιάζεται η επαναστατική
αριστερά με τους «εκσυγχρονιστές» και
τους νεοφιλελεύθερους ευρωπαϊστές, εί-
ναι από μόνο του πρόκληση. Το να γρά-
φονται αυτά από έναν άνθρωπο σαν τον
Στάθη που μερικούς μήνες πριν δεν είχε
κανένα πρόβλημα να συνυπάρχει στον
ΣΥΡΙΖΑ με πρώην «εκσυγχρονιστές» και
«ευρωπαϊστές» δείχνει τουλάχιστον
απουσία της αίσθησης του μέτρου.   

Όμως, ποια είναι η «τροτσκιστικής
καταγωγής» ανάλυση; Ότι τα έθνη, και
το ελληνικό, δεν είναι οντότητες με
ιστορία χιλιετηρίδων, αλλά γεννήθηκαν
και διαμορφώθηκαν χέρι-χέρι με τον
καπιταλισμό. Ο Στάθης ξιφουλκεί ενάν-
τια στην άποψη ότι τα έθνη είναι «από-
τοκα των αστικών επαναστάσεων» και
ενάντια σε όσους αμφισβητούν την συ-
νέχεια του ελληνικού έθνους –την περί-
φημη «τρισχιλιόχρονη ιστορία του». 

Καταρχήν να επισημάνουμε ότι αυτή η
άποψη δεν έχει τίποτα το «τροτσκιστι-
κό». Το 1924 ο Γιάννης Κορδάτος δημο-
σίευσε το βιβλίο «Η Κοινωνική Σημασία
της Ελληνικής Επαναστάσεως του
1821», όπου δήλωνε χωρίς περιστροφές
ότι η επανάσταση ήταν έργο των αστών
και όχι των προαιώνιων πόθων του «Ελ-
ληνισμού». Και στη δεύτερη έκδοση του
ίδιου βιβλίου το 1946, σε μια εποχή που
μόνο για φιλοτροτσκιστικές συμπάθειες
δεν μπορεί να «κατηγορηθεί» ο Κορδά-
τος, έγραφε στην Εισαγωγή του ότι «η

ιδέα πως η σημερινή νεοελληνική εθνό-
τητα βαστά τα ίσα από την αρχαία Ελλά-
δα κι ακόμα πως το Βυζαντινό Κράτος
ήταν απόλυτα ελληνικό.. δεν είναι καθό-
λου σωστές… Το έθνος είναι φαινόμενο
των νεότερων χρόνων». 

Οι αντιτροτσκιστικές προκαταλήψεις
του Στάθη πάνε μαζί με ένα κρεσέντο
εθνικισμού. Διαβάζουμε ότι: «Η σύγ-
χρονη Ελλάδα είναι ένα κράτος εθνι-
κώς ομοιογενές κατά 98% τουλάχι-
στον», ότι: «Ο Ελληνισμός τον προ-
ηγούμενο αιώνα συρρικνώθηκε στο
πλαίσιο του Νεότερου Ελλαδικού Κρά-
τους και της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Πώς έγινε «εθνικά ομοιογενές» το ελλη-
νικό κράτος; Μήπως με τη φωτιά και το
σίδερο στις δεκαετείς εξορμήσεις του
από το 1912 μέχρι το 1922 όταν η εδα-
φική του έκταση μεγάλωσε δυο και
τρεις φορές; Και πως «συρρικνώθηκε ο
Ελληνισμός»; Τέλος πάντων η άρχουσα
τάξη «μας» τι πόλεμο έκανε στην Μι-
κρασία από το 1919 μέχρι το 1922 και
με ποιανών τις πλάτες;

Αναλύσεις
Ο Στάθης υποστηρίζει ότι αυτές η

«τροτσκιστικής καταγωγής» αναλύσεις
είναι κομμάτι ενός σχεδίου: «Το 98%
της εθνικής ομοιογένειας πρέπει να
διαμελισθεί, να σαλαμοποιηθεί, να μη
διαθέτει ούτε ‘πεζούλα’, ούτε πλαίσιο
μέσα στο οποίο οι ταξικοί αγώνες θα
μπορούσαν να γενικευθούν». 

Κι όμως, κάθε φορά που η Αριστερά
προτίμησε να τυλιχτεί την γαλανόλευκη
και να βασίσει την στρατηγική της στο
«έθνος» και όχι στην τάξη, το αποτέλε-
σμα δεν ήταν η «γενίκευση των ταξικών
αγώνων» αλλά η ήττα τους. Στην Αντί-
σταση η αντίληψη ότι «όλο το έθνος»
πρέπει να είναι ενωμένο εκτός από μια
χούφτα «εθνοπροδοτών» οδήγησε
στους συμβιβασμούς με την άρχουσα
τάξη και τους ιμπεριαλιστές «Συμμά-
χους», στις προδοσίες του Λίβανου και
της Βάρκιζας. Αυτή η πορεία είχε ξεκι-
νήσει χρόνια πριν, ακριβώς τότε που το
ΚΚΕ εγκατέλειπε τις «στενές» ταξικές
αναφορές στο όνομα των «πλατιών»
διαταξικών μετώπων και το διεθνισμό
στο όνομα του «εθνικού συμφέροντος»
(κομμάτι ήταν και η προσαρμογή στα
ιδεολογήματα της «εθνικής συνέχειας»
στο πεδίο της ιστορίας). 

Επί της ουσίας ο Στάθης δεν λέει και
πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά
που έλεγε ο Τσίπρας και η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Γενάρη του 2015.
Πρώτα η εθνική σωτηρία με την απαλ-
λαγή από τα μνημόνια και μετά βλέπου-
με για σοσιαλισμούς και άλλα «τροτσκι-
στικά». Την συνέχεια την γνωρίζουμε
όλοι. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε ή
θα έρθει σε ρήξη με αυτό το κόμμα δεν
έχει κανένα λόγο να επαναλαμβάνει τα
λάθη του Στάθη.   

Ποιος φοβάται τον
“τροτσκιστικό καρκίνο”;

Ό
σο πλησιάζει η 22 Νοέμβρη και ο πρώτος
(;) γύρος των εκλογών για την ανάδειξη
του νέου προέδρου της ΝΔ, τόσο πιο έν-

τονα έρχεται στο μυαλό η ατάκα «δεν ξέρω αν το
προσέξατε αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα»
από τον Ηλιόπουλο σε εκείνη τη παλιά κωμωδία.
Τα πλακώματα, οι τρικλοποδιές και τα υπόγεια
αλισβερίσια ανάμεσα στους τέσσερις υποψηφίους
δίνουν και παίρνουν.

Η τελευταία θεαματική (και από μια άποψη ξεκαρ-
διστική) εξέλιξη είναι η προσχώρηση του Μάκη Βο-
ρίδη στο στρατόπεδο των υποστηρικτών του Τζιτζι-
κώστα. Θυμίζουμε ότι ο Βορίδης πρώην πρόεδρος
της νεολαίας της χουντικής ΕΠΕΝ, πρώην αρχηγός
του Ελληνικού Μετώπου που είχε τις ευλογίες του
Λεπέν, και πρώην δεξί χέρι του Καρατζαφέρη στο
ΛΑΟΣ, μεταπήδησε στη ΝΔ επί Σαμαρά παρέα με
τον έτερο Καππαδόκη, τον Άδωνι «μπουμπούκο» Γε-
ωργιάδη. «Είναι μια εκλογή με μεγάλο ενδιαφέρον.
Όταν ξεκίνησε κάποιοι έλεγαν ότι είμαι υπαρχηγός
του Βορίδη. Τελικά ο Βορίδης είναι υπαρχηγός του
Τζιτζικώστα», δήλωσε γεμάτος πίκρα ο τελευταίος. 

Πριν γίνει υπαρχηγός του Τζιτζικώστα βέβαια, ο
Βορίδης είχε δηλώσει εμμέσως την υποστήριξή
του στον Μεϊμαράκη ενώ είχε «επαφές» και με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκτός από την προσχώρηση
Βορίδη, ο «νέος, δυναμικός» και πάνω απ’ όλα
«κεντροδεξιός» Τζιτζικώστας έχει και την υποστή-
ριξη του Τάκη Μπαλτάκου –του γνωστού συνδέ-
σμου ανάμεσα στον Κασιδιάρη και την Χρυσή Αυ-
γή με την κυβέρνηση του Σαμαρά. 

Οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στους υπο-
ψηφίους μοιάζουν να σβήνουν όσο πλησιάζει η ώρα
μιας και ο ένας τρέχει να κλέψει κομμάτι από το
«ακροατήριο» του άλλου –με τους βουλευτές, «βα-
ρόνους», κομματάρχες και «τζάκια» να συνωστίζον-
ται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολιτικά γραφεία. Το
πρωτόγνωρο δεν είναι αυτό το θέαμα, η μεγάλη «φι-
λελεύθερη» παράταξη πάντοτε έτσι λειτουργούσε.
Το καινούργιο στοιχείο είναι η σφοδρότητα της
σύγκρουσης. Όπως σχολίαζε η Καθημερινή την Κυ-
ριακή 15 Νοέμβρη: «Ποτέ στο παρελθόν, κατά τη
μεταπολιτευτική ιστορία της κεντροδεξιάς στην Ελ-
λάδα, μία εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέου αρ-
χηγού δεν την επισκίαζαν οι αμ-
φιβολίες και τα σενάρια για τη
δυνατότητα του κόμματος να
συνεχίσει ενωμένο την επο-
μένη της κούρσας διαδο-
χής».

Οι «αμφιβολίες» και τα «σε-
νάρια» έχουν υπόβαθρο τη βα-
θιά στρατηγική κρίση της
ΝΔ. Το παραδοσιακό
κόμμα της άρχουσας
τάξης στην Ελλάδα
άντεξε λίγο περισσό-
τερο από το ΠΑΣΟΚ
που τινάχτηκε στον
αέρα από την ορμη-
τική άνοδο των ερ-
γατικών αγώνων
και την στροφή στ’
αριστερά. Όμως, η
κρίση είναι υπαρκτή,
έχει ξεκινήσει χρόνια
τώρα και οξύνεται. Τα

αποτελέσματα των εκλογών του Σεπτέμβρη ήταν
το τελευταίο πικρό ποτήρι. 

Αντιπολίτευση
Να κάνουμε «σκληρή», «αντιμνημονιακή» αντι-

πολίτευση αλά Σαμαρά μέχρι το 2012; Και τι κατα-
φέραμε όταν το κάναμε; Μπήκαμε στην κυβέρνη-
ση και εισπράξαμε την συντριβή. Συναινετική αντι-
πολίτευση; Και ποια είναι τα όριά της; Και τι θα γί-
νει με την Χρυσή Αυγή από τα δεξιά; 

Αυτά τα διλήμματα βασανίζουν τη ΝΔ και παίρ-
νουν υπαρξιακές διαστάσεις. Για παράδειγμα το
Φόρουμ 2020 μια «δεξαμενή σκέψης» (βάλτε όσα
εισαγωγικά θέλετε) με πρόεδρο τον γνωστό από
τα παλιά Ν. Καραχάλιο, οργάνωσε δυο ντημπέητ
με στελέχη της ΝΔ στις 11 Νοέμβρη στο ΕΒΕΑ.
Εκεί ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης έκανε τη δήλωση
που –σύμφωνα με το ρεπορτάζ «δίχασε το κοινό»:
«Αν το καλό της Ελλάδας απαιτεί να συνεργαστώ,
θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ». 

Μια απολαυστική στιγμή ήταν η τοποθέτηση
του Κώστα Τζαβάρα, βουλευτή της ΝΔ, που δια-
φώνησε με τον ισχυρισμό του Βορίδη περί «ιδεο-
λογικής ηγεμονίας της Αριστεράς» επειδή «τον
χρησιμοποίησε ο Μαρξ και ο Αλτουσέρ» και ανα-
ρωτήθηκε «ποιες είναι όμως οι πολιτικές ιδέες της
ΝΔ ή της δεξιάς;». Και μια δεύτερη ακολούθησε
όταν ο Κουμουτσάκος σχολίασε τις απόψεις του
Ανδριανόπουλου για την «γραφειοκρατία των
Βρυξελών» και τον «κίνδυνο εξάπλωσης του Ισ-
λάμ» λέγοντας: «είναι σαν να ακούω τον Φάρατζ»
(τον αρχηγό του ρατσιστικού UKIP στη Βρετανία). 

Κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει η «κάλπη» της 22
Νοέμβρη, αν θα χρειαστεί δεύτερος γύρος στις
29/11, αν η σύγκρουση θα κορυφωθεί ή αν θα την
μπαλώσουν όπως-όπως. Το βέβαιο είναι ότι η κρίση
της δεξιάς θα συνεχιστεί. Κι αυτό σημαίνει μεγαλύ-
τερη δύναμη για την αριστερή αντιπολίτευση στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και περισσότερες ευκαι-
ρίες, φτάνει να τις αδράξει.

Λέανδρος Μπόλαρης

Ψάχνουν ποιος είναι
“υπαρχηγός” ποιανούΝ.Δ.
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“Δεν τεκμαίρεται ο ισχυρισμός περί γενοκτονίας”
Πώς σχολιάζετε τα πρόσφατα γεγονότα που

ακολούθησαν τις δηλώσεις του υπουργού Παι-

δείας κ. Φίλη; 

Θα έλεγα ότι ήταν αναμενόμενα, γιατί η ελ-
ληνική κοινωνία, εδώ και χρόνια, εκφασίζεται
συστηματικά, χωρίς να υπάρχουν ενιαίες και
συγκροτημένες αντιδράσεις σε αυτή τη ροπή
των πολιτικών μας πραγμάτων.

Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας  με επιστολή

τους προς τον πρωθυπουργό ζήτησαν την πα-

ραίτηση του υπουργού και απείλησαν με ποινι-

κή δίωξή του, επειδή δεν αποδέχεται τον όρο

γενοκτονία…

Εδώ δεν έχουμε απλώς μορφές χυδαίου λαϊ-
κισμού και πολιτικού καιροσκοπισμού, αλλά
από τις δηλώσεις των περισσοτέρων βουλευ-
τών, προκύπτει ότι στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα έχουν άγνοια του όλου ζητήματος.
Από την άλλη οι απειλές για προσφυγή στη δι-
καιοσύνη δείχνουν πόσο πρόχειρη και λανθα-
σμένη ήταν η ψήφιση του σχετικού νόμου. Η
τροποποίησή του θα πρέπει να είναι άμεση. 

Πώς κρίνετε τις συγκεντρώσεις των ποντιακών

συλλόγων στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη

και ποια η σχέση της “Χρυσής Αυγής” με αυτές

τις κινητοποιήσεις;

Οι σύλλογοι έχουν λαογραφικό πολιτιστικό
χαρακτήρα και δεν είναι πολιτικά όργανα, υπό
αυτή την έννοια τα μέλη και οι διοικήσεις τους
δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να παρουσιάζον-
ται ως εκπρόσωποι, γενικώς και αορίστως, των
“Ποντίων” και να επιχειρούν να επιβάλλουν
στη δημόσια ατζέντα πολιτικά αιτήματα και πο-
λύ περισσότερο, υπό τη μορφή “θεσμικού πα-
ρακράτους”, να ασκούν πιέσεις και ηθική τρο-
μοκρατία σε όσους διαφοροποιούνται από τις
δικές τους αμφιλεγόμενες απόψεις. Όσον
αφορά το ρόλο των νεοχιτλερικών σαπιοκέφα-
λων δε νομίζω ότι έχουν κάποια επιρροή
στους συγκεκριμένους χώρους.

Τι συνέβη τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αι-

ώνα, υπήρξε πράγματι “γενοκτονία των Ελλή-

νων του Πόντου”; 

Για να υπάρξει μια γενοκτονία πρέπει να
αναγνωριστεί τουλάχιστον από ένα κοινοβού-
λιο. Η γενοκτονία, λοιπόν, “υπάρχει” μετά την
αναγνώρισή της από τη Βουλή των Ελλήνων.
Και εδώ είναι η πρώτη ένστασή μου: πως είναι
δυνατόν να ψηφίζει η Βουλή των Ελλήνων μια
γενοκτονία τη στιγμή που δε διέθετε καμία
ιστορική μελέτη για τα γεγονότα της περιό-
δου; Στη συνέχεια δόθηκε “εργολαβικά” η πε-
ρίφημη προσπάθεια τεκμηρίωσης σε δύο άτο-
μα, και συγκεκριμένα στον Κώστα Φωτιάδη και
τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ο πρώτος θα παρί-
στανε τον ιστορικό ερευνητή, ο δεύτερος θα
αναλάμβανε το ρόλο ιδεολογικού κομισάριου
και θα επόπτευε τον πρώτο… Και εγένετο γε-
νοκτονία… Η καλύτερη απάντηση στο ερώτη-
μα αν συντελέσθηκε ή όχι το συγκεκριμένο έγ-
κλημα στην περιοχή του Οθωμανικού Πόντου
είναι το ίδιο το σύγγραμμα που εξέδωσε η
Βουλή των Ελλήνων. Από την ανάγνωσή του ο
έχων τη στοιχειώδη επιστημονική αντίληψη κα-
ταλαβαίνει ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα των

παππούδων μας συνέβησαν πολλά φρικτά και
δυσάρεστα, αλλά όχι το έγκλημα της γενοκτο-
νίας. 

Ποια ήταν η εμπλοκή και ποιοι οι στόχοι των ιμ-

περιαλιστικών δυνάμεων και του ελληνικού

κράτους στην ευρύτερη περιοχή και πως αυτοί

σχετίζονται με την τύχη των Ελλήνων του Πόν-

του; 

Η συγκεκριμένη ιστορική περίοδος είναι
εξαιρετικώς περίπλοκη και η θεώρησή της γί-
νεται ακόμη πιο δύσκολη, αν λάβουμε υπόψη
μας την απουσία συστηματικής ιστορικής
έρευνας στη χώρα μας για όλες τις πλευρές
της. Οι κρίσεις μας, συμπεριλαμβανομένης και
της δικής μου, βασίζονται σε περιορισμένης
έκτασης ερευνημένο υλικό, οπότε δεν μπο-
ρούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια για ένα τόσο
λεπτό ζήτημα, όπως η μομφή της γενοκτονίας,
την οποία φέρεται να έχει διαπράξει εις βάρος
“μας” ένας άλλος “λαός”. Το ίδιο ισχύει, πέρα
από τα γνωστά γενικόλογα, και για το ρόλο
των διαφόρων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην
περιοχή.

Κοντολογίς μπορούμε να πούμε ότι από το
διαθέσιμο υλικό και τη σχετική βιβλιογραφία
δεν τεκμαίρεται ο ισχυρισμός περί γενοκτο-
νίας. Απλώς ο μονόχνωτος και ιδεοληπτικός
αντικεμαλισμός – ιδεολογικά εκφράζεται αυτό
με το λεκτικό υβρίδιο “κεμαλοφασισμός” -
οδήγησε στην απόλυτη χειραγώγηση των δια-
θέσιμων ιστορικών δεδομένων.

Τι αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες τις επόμενες

δεκαετίες και πως χρησιμοποιήθηκαν από το

ελληνικό κράτος;

Η σχέση των προσφύγων με το ελληνικό
κράτος διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και
κυρίως από κοινωνική ομάδα σε κοινωνική
ομάδα. Ο μεροκαματιάρης που ζει στις σκηνές
και τα παραπήγματα του Χαρμάν Κιοΐ, το
“αλώνι του θανάτου” στην πεντζίκεια “Μητέρα
Θεσσαλονίκη”, είναι μια εντελώς διαφορετική
εκδοχή πρόσφυγα από τον Τραπεζούντιο αρχι-
τέκτονα που σχεδίασε, αμέσως μετά την αν-
ταλλαγή των πληθυσμών, κτίριο που βρισκό-
ταν σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της
ίδιας πόλης. Η περίφημη, κατά Γιώργο Ιωάν-
νου, “πρωτεύουσα των προσφύγων” είναι μια
πόλη που αιμορραγεί από την ταξική ανισότη-
τα και αυτή είναι η συνθήκη που καθορίζει την
καθημερινότητα και των εξαθλιωμένων προ-
σφυγικών πληθυσμών της. Στην ύπαιθρο της
μακεδονικής ενδοχώρας πρόσφυγες και ντόπι-
οι είναι εκτεθειμένοι στις διαθέσεις του αστι-
κού κόσμου, κυρίως των καπνεμπόρων. 

Ποιος ήταν ο ρόλος της Αριστεράς; 

Ο μεγάλος όγκος των προσφύγων στηρίζει
πολιτικά τον “βενιζελισμό” και στηρίζεται μέσω
του πελατειακού του δικτύου από αυτόν, από
την άλλη ένα σημαντικό τμήμα του εντάσσεται
από νωρίς και συμμετέχει στη συγκρότηση της
ελληνικής αριστεράς, κομμουνιστικής και μη.
Τα εργατο-προσφυγικά στρώματα των πόλεων
αρχίζουν από νωρίς να γίνονται πολιτικώς
“ορατά” στην ελληνική κοινωνία μέσω της Αρι-
στεράς. Στο Μεσοπόλεμο η Αριστερά της Ελ-

λάδας ήταν κυρίως μια Αριστερά προσφύγων.
Στην Θεσσαλονίκη – και αυτό είναι μια σημαν-
τική πτυχή της ιστορίας της – είναι μια Αριστε-
ρά των προσφύγων και των Εβραίων.

Πώς εντός μιας δεκαετίας από τα ρατσιστικά

ποντιακά ανέκδοτα, στα μέσα της δεκαετίας του

΄80, περάσαμε στην απόφαση του ελληνικού

κοινοβουλίου να ψηφίσει το 1994 νόμο για την

αναγνώριση της γενοκτονίας;

Τα ρατσιστικά ανέκδοτα ήταν μια όψιμη
προσπάθεια αποκλεισμού μιας ομάδας η
οποία όχι μόνο είχε ενσωματωθεί από δεκαε-
τίες στην ελληνική κοινωνία, αλλά μέσω της
ανάδυσης του ΠΑΣΟΚ διεκδικούσε και μερίδιο
από την εξουσία. Από την άλλη κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται μια
μετατόπιση του πολιτικού ενδιαφέροντος από
το “κοινωνικό” στο “εθνικό” με ολέθρια, όπως
διαπιστώνουμε σήμερα, αποτελέσματα για τη
χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της ιδεολογικής με-
τατόπισης εντάσσω και την ανάδυση του αντι-
δραστικού φαινομένου του “νεοποντισμού”,
από όπου εκπορεύτηκε και το αίτημα για ανα-
γνώριση μιας, έως τότε, ανύπαρκτης  γενοκτο-
νίας.

Ποιες πολιτικές, διπλωματικές ή άλλες σκοπι-

μότητες εξυπηρετούσε η ανάδυση αυτού που

εδώ, αλλά και σε κείμενά σας, χαρακτηρίζετε

ως “νεοποντισμό”;

Ο νεοποντισμός είναι μορφή αλυτρωτισμού.
Η υποτιθέμενη γενοκτονία είναι απλώς μια
πρόφαση για να δημιουργούμε προβλήματα
στην Τουρκία. Ειπώθηκε ξεκάθαρα στις συζη-
τήσεις στην Βουλή για την αναγνώριση της λε-
γόμενης γενοκτονίας και επαναλήφθηκε προ-
σφάτως στην επιστολή των βουλευτών της Νέ-
ας Δημοκρατίας.

Πώς αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται οι

Πόντιοι που έχουν έρθει τις τελευταίες δεκαε-

τίες από την πρώην ΕΣΣΔ; 

Επειδή εμείς μεγαλώσαμε με τις αφηγήσεις
της παλιάς προσφυγιάς, μπορούμε να πούμε
ότι η τύχη αυτών των ανθρώπων ήταν καλύτε-
ρη από εκείνη που επιφύλαξε το ελληνικό κρά-
τος για τους παππούδες μας. Εξάλλου συχνά
υπήρχαν οικογενειακές “γέφυρες” προς τον
ελλαδικό χώρο, που διευκόλυναν την προσαρ-
μογή και την “τακτοποίησή” τους, πολύ πιο εύ-
κολα απ’ ό, τι στα χρόνια του μεγάλου ξεριζω-
μού. Δυστυχώς η προσφυγιά δεν έχει τέλος,
οι εικόνες από την Λέσβο μας υπενθυμίζουν
ότι είναι μια διαρκής οδυνηρή πραγματικότη-
τα, αλλά, θα πρέπει να το σημειώσω και αυτό,
η στάση του λεσβιακού πληθυσμού είναι μια
παρηγοριά και μια ελπίδα, γιατί σε τελική ανά-
λυση είναι πολύ λίγα τα πράγματα που αξίζουν
πραγματικά σε αυτή τη ζωή. Και είναι πολλές
οι θάλασσες που θα διασχίσουν οι επόμενες
γενιές. Στις αφηγήσεις των παππούδων μας η
θάλασσα εμφανιζόταν ταυτοχρόνως ως “ευλο-
γία και κατάρα”. Σήμερα αυτές οι αφηγήσεις,
αυτές οι ξεθωριασμένες μνήμες, ζωντανεύουν
μπροστά στα μάτια μας σα μακάβρια πραγμα-
τικότητα.

Ο Όμηρος Ταχμαζίδης σπούδασε 
φιλοσοφία και ιστορία στο πανεπιστήμιο 
της Χαϊδελβέργης στην Γερμανία. 
Μίλησε στον Γιώργο Πίττα.

O προσφυγικός καταυλισμός των Ποντίων στη Μακρόνησο τέλη 1922
αρχές 1923. Χιλιάδες υπέφεραν και εκατοντάδες πέθαναν από την
πείνα και τις αρρώστιες στα «λοιμοκαθαρτήρια» που τους επεφύλασσε
το ελληνικό κράτος
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Κοινή δράση, επαναστατική στρατηγική

“Τ
ο εργατικό-λαϊκό κίνημα και η αρι-
στερά στη μάχη για την ανατροπή”
ήταν ο τίτλος της ημερίδας που ορ-

γάνωσε το Σάββατο 14 Νοέμβρη η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στον Πολυχώρο “Μολύβι” στον Ελαιώνα.

Το πρώτο μέρος της ημερίδας απασχόλη-
σε η κλιμάκωση των αγώνων μετά την επιτυ-
χημένη Πανεργατική Απεργία της 12ης Νοέμ-
βρη, ενάντια στη νέα επίθεση στο ασφαλιστι-
κό, στις ιδιωτικοποιήσεις, στην ανεργία και
τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στις νέες πε-
ρικοπές σε μισθούς, συντάξεις, υγεία και παι-
δεία. Αυτά τα κρίσιμα για το εργατικό κίνημα
και τη νεολαία μέτωπα ανέδειξαν στις ομιλίες
τους η Παντελής Βαϊνάς από την Εκτελεστική
Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, ο Αντώνης Νταλακο-
γιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, η Κική Μέ-
νου, νέα εργαζόμενη και μέλος της κίνησης
Attack στην ανεργία και την επισφάλεια, η
Ελένη Πορτάλιου από την Πρωτοβουλία πολι-
τών για την κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, ο Σπύ-
ρος Κοντομάρης από το ΔΣ της Ενωσης Ερ-
γαζομένων Φυσικού Αερίου Αττικής.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην ανάγκη
της κλιμάκωσης μονάχα στο επίπεδο των
απεργιακών μαχών. Με την ημερίδα να γίνε-
ται λίγες μόνο ώρες μετά τις πολύνεκρες επι-
θέσεις στο Παρίσι, από τα κρίσιμα μέτωπα
της περιόδου δε θα μπορούσε να λείπει η πά-
λη ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Η ανάπτυξη του αντιρατσιστικού κινήματος,
με αιχμή την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες,
μπορεί να αποκαλύψει τους πραγματικούς
ενόχους του εγκλήματος, τους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους και την Ευρώπη Φρούριο. Αν-
τίστοιχο ρόλο έχει να παίξει το αντιφασιστικό
κίνημα, η μόνη δύναμη που μπορεί να επιβά-
λει την καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής και που δε θα τους αφήσει να εκμεταλ-
λευτούν τους νεκρούς του Παρισιού για να
χύσουν ξανά το ρατσιστικό τους δηλητήριο
στοχοποιώντας τους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες. Σε αυτές τις πλευρές του αγώνα
στάθηκαν ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτι-
κός Σύμβουλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο δήμο
Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ καθώς
και ο Τάκης Ζώτος, από την πολιτική αγωγή
στη δίκη της ΧΑ.

“Το καύσιμο της αριστεράς ήταν πάντα το
εργατικό κίνημα. Όποιος πιστεύει ότι μείναμε
από κάυσιμα, θα εκπλαγεί πολύ γρήγορα
όπως εξεπλάγησαν πάρα πολλοί με την επι-
τυχία της πανεργατικής στις 12 Νοέμβρη”, εί-
πε στην παρέμβασή του ο Ηλίας Λοϊζος πρό-
εδρος του Συλλόγου εργαζομένων δήμου Ν.
Ηρακλείου, που περιέγραψε τις επιθέσεις
στους δήμους αλλά και τους σκληρούς συνε-
χείς αγώνες των εργαζόμενων στην τοπική
αυτοδιοίκηση από την έναρξη των μνημονίων
μέχρι σήμερα. Ενώ και ο Κώστας Καταρα-
χιάς, πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων
νοσοκομείου Άγιου Σάββα, τόνισε ότι “το μή-
νυμα από την προχτεσινή πανεργατική είναι
το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια, ότι δεν
ήταν μια τουφεκιά στον αέρα αλλά αφετηρία
κλιμάκωσης. Γι’ αυτό έχουμε απεργία στα
ΜΜΜ αύριο, γι’ αυτό στο Γενικό Συμβούλιο
της ΠΟΕΔΗΝ χτες μπήκε πίεση για νέα πα-
νελλαδική πανυγιεινομική απεργία στις 2 Δε-
κέμβρη”.

Α
φιερωμένο στη μεγάλη, μετά την υπο-
γραφή του 3ου μνημόμιου από το ΣΥΡΙ-
ΖΑ, πολιτική συζήτηση των ημερών “Με

ποια αριστερά για την ανατροπή της επίθεσης
κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ”, ήταν το
δεύτερο μέρος της ημερίδας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Στο πάνελ βρέθηκαν αγωνιστές από διαφορε-
τικές οργανώσεις, συλλογικότητες και ρεύμα-
τα της αριστεράς που αντάλλαξαν απόψεις
πάνω στο φλέγον αυτό ζήτημα της στρατηγι-
κής εναλλακτικής.

Ο Γιάννης Ελαφρός από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
δημοσιογράφος του ΠΡΙΝ, άνοιξε τη συζήτη-
ση μιλώντας για την ήττα της στρατηγικής
του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέροντας τα βασικά στοι-
χεία της, όπως το αντιμνημόνιο χωρίς αντικα-
πιταλιστικά και ταξικά χαρακτηριστικά, η εθνι-
κή ενότητα ενάντια στους ξένους, ο κοινοβου-
λευτικός δρόμος. Στη συνέχεια έκφρασε την
άποψη ότι υπάρχει αναγκαιότητα “ενός μεγά-
λου, ευρύτερου, αντικαπιταλιστικού, αντιΕΕ,
ανατρεπτικού μετώπου πολιτικών δυνάμεων”
που θα οικοδομηθεί “όχι μέσα από δημόσιες
σχέσεις αλλά στο επίπεδο του μαζικού κινή-
ματος” ενώ θα έχει ως βάση “ένα συνολικό
αντικαπιταλιστικό μεταβατικό προγραμμα με
επαναστατική προοπτική, για να περάσει ο
πλούτος και η εξουσία στα χέρια των εργα-
τών”.

Ακολούθησε ο Βασίλης Λιόσης από το Σύλ-
λογο Κορδάτος που στάθηκε στην ανάγκη
συγκρότησης των δυνάμεων της κομμουνιστι-
κής αριστεράς μέσα στην ευρύτερη αριστε-
ρά, με στόχο να αποφύγουν, μέσα από ειλι-
κρινή, συντροφικό διάλογο και κοινή δράση,
παθογένειες και λάθη του παρελθόντος. Συνε-
χίζοντας ο Σωκράτης Γιαννόπουλος, πρώην
μέλος ΚΣ νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-Τάση Ανασύνθε-
ση, στάθηκε στην ανάγκη που υπάρχει η αρι-
στερά να οικοδομήσει και να πείσει για τη δι-
κή της εναλλακτική. “Δεν μπορούμε να κερδί-
σουμε τη σύγκρουση μόνο καταγγέλοντας
την κυβέρνηση, το σύστημα κλπ, χρειαζόμα-
στε τη δική μας εναλλακτική” είπε, ενώ τόνισε
ότι δεν αρκούν οι διακηρυκτικές προθέσεις

των δυνάμεων της αριστεράς για να ξεπερα-
στούν οι αδυναμίες της, αλλά μέσα από τη
δράση στο κίνημα και τη συζήτηση είναι που
ανοίγει ο δρόμος μιας καινούργιας αριστεράς
που θα κάνει το σοσιαλισμό ελκυστική επιλο-
γή για τον κόσμο.

Ο Πάνος Γκαργκάνας από την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και το Πανελλαδικό Συντονιστικό
Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μίλησε για τη σημα-
σία της ημερίδας “σε μια συγκυρία όπου για
πρώτη φορά η αριστερά στην κυβέρνηση υλο-
ποιεί ένα πρόγραμμα που είχαν δυσκολίες να
το υλοποιήσουν οι κλασικές δυνάμεις της
αστικής τάξης”, αλλά και “στον απόηχο της
πανεργατικής απεργίας της Πέμπτης, μιας
συγκλονιστικής απεργίας, που δεν έχει καμία
σύγκριση με τις προηγούμενες ενάντια στους
Σαμαροβενιζέλους, με την εργατική τάξη να
φτάνει να κοντράρει τα όρια της δικής της ρε-
φορμιστικής συνείδησης”. 

Ενιαιομετωπική δράση

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί η ήττα της
στρατηγικής ΣΥΡΙΖΑ είναι ήττα της στρατηγι-
κής του κοινοβουλευτικού δρόμου, καταλή-
γοντας ότι με την ενιαιομετωπική δράση μέσα
στο κίνημα γίνονται τα απαραίτητα για την
αριστερά βήματα, αλλά και με την ενίσχυση
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.

Ο Κώστας Μαρματάκης από την Αριστερή
Ριζοσπαστική Κίνηση – ΛΑΕ μίλησε επίσης για
την αναγκαιότητα της συγκρότησης της αρι-
στεράς πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας στην
κουβέντα και το ζήτημα της κυβέρνησης.
“Έχουμε διαφωνίες σε αυτό, να κάτσουμε να
κουβεντιάσουμε, αλλά αδικούμε την έννοια
της κυβέρνησης της αριστεράς ή της αριστε-
ρής κυβέρνησης όταν την ταυτίζουμε με την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε προφανώς
τέτοιο σχέδιο”.

Στην πρώτη παρέμβαση από το ακροατήριο
ο Χρήστος Μπίστης, από το ΕΚΚΕ και την
Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχει η
αντικαπιταλιστική επαναστατική αριστερά σή-

μερα, σε περίοδο βαθιάς κρίσης του συστή-
ματος αλλά και ξεσηκωμού της εργατικής τά-
ξης σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια ο Σάββας
Μιχαήλ από το ΕΕΚ σημείωσε ότι “η συνείδη-
ση των λαϊκών μαζών αναπτύσσεται πιο γρή-
γορα από την πεφωτισμένη ευρωπαϊκή αρι-
στερά, ακόμα και την άκρα αριστερά... ο κό-
σμος είναι πιο μπροστά” κόντρα σε εκτιμήσεις
που υποτιμούν τον κόσμο και τους αγώνες
του.

Ο Αλέξανδρος Γεωργίου, πρώην ΑΡΑΝ, από
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκφρασε την άποψη ότι υπάρ-
χει ήττα των στρατηγικών όλων των δυνάμεων
της αριστεράς αφού δεν κατάφεραν να στα-
ματήσουν την επίθεση και γι’ αυτό χρειάζεται
αυτοκριτική για ένα νέο ξεκίνημα που να δώ-
σει στην αντίσταση που θα συνεχίσει να ξεδι-
πλώνεται χαρακτηριστικά αντεπίθεσης.

Ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός, μί-
λησε για το πολιτικό κενό που υπάρχει αλλά
και την αδυναμία των δυνάμεων της αριστε-
ράς να το καλύψουν. Έκανε κριτική στις δυνά-
μεις της ΛΑΕ που δεν πήραν ξεκάθαρη θέση
ούτε ενάντια στην ΕΕ, ούτε για την αναγκαιό-
τητα της ρήξης και πρότεινε τη συγκρότηση
ενός πολιτικού μετώπου με μια ολοκληρωμένη
πολιτική επεξεργασία ρήξης και αποδέσμευ-
σης από την ΕΕ, με κινηματικά χαρακτηριστικά
και επιδιώξεις αλλά και με σοσιαλιστικό προ-
σανατολισμό που δεν τον κρύβει. Ενώ ο Μά-
νος Σκούφογλου από την ΟΚΔΕ-Σπαρτακος
και την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόνισε ότι η απαί-
τηση για ενότητα δεν μπορεί να παραβλέπει
τα κρίσιμα ζητήματα της στρατηγικής.

Σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας γίνονταν
καλέσματα για τα επόμενα ήδη προγραμματι-
σμένα αγωνιστικά ραντεβού: τη διαδήλωση για
την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείο,
τη διαδήλωση ενάντια στη FRONTEX στις 28
Νοέμβρη στον Πειραιά, την πανυγιεινομική
απεργία στις 2 Δεκέμβρη, την αντιφασιστική
εκδήλωση στο δήμο Κορυδαλλού στις 9 Δεκέμ-
βρη, την πανελλαδική κινητοποίηση ενάντια
στο φράχτη στον Έβρο στις 23 και 24 Γενάρη.

Λένα Βερδέ

Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Πανεργατική 12/11
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Τ
ο φασιστικό καθεστώς της Πορτογαλίας
ανατράπηκε τον Απρίλη του ‘74, μετά
από 41 χρόνια στην εξουσία. Λίγους μή-

νες μετά κατέρρευσε και η Χούντα στην Ελλά-
δα. Το καθεστώς του Φράνκο στην Ισπανία, η
τρίτη από τις δικτατορίες του Νότου, φαινόταν
να αποτελεί εξαίρεση διανύοντας το 1975 αρ-
ραγές. 

Η ιστορία έδειξε ότι ο Φρανκισμός δεν ήταν
εξαίρεση. Τον Ιούλη του ‘76 άνοιξε η διαδικα-
σιά προς τη δημοκρατία και το 1977 έγιναν οι
πρώτες δημοκρατικές εκλογές. Ο θάνατος του
Φράνκο στις 20 Νοέμβρη του 1975, πριν από
40 χρόνια, δεν σήμανε το τέλος της δικτατο-
ρίας. Ήταν όμως το σημείο όπου όλες οι αντι-
φάσεις και τα αδιέξοδα που έβραζαν πίσω από
τις κλειστές πόρτες των μεγάρων του καθε-
στώτος, ήρθαν σ την επιφάνεια. Δυνάμεις του
ίδιου του καθεστώτος, μπροστά στο φόβο να
σαρωθούν από το εργατικό κίνημα που φαινό-
ταν να μπορεί να αδράξει την ευκαιρία, προτί-
μησαν να ανοίξουν το δρόμο προς τη δημο-
κρατία.

Πριν από το φόβο της “μόλυνσης” από την
Πορτογαλία και την Ελλάδα, ο Φράνκο είχε αν-
τιμετωπίσει το φόβο του Παρισινού Μάη, το
1968. Η Ισπανία δεν έζησε το δικό της “68” αλ-
λά ένα όργιο καταστολης, με τον Φράνκο να
κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τις
δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ στο ψα-
χνό στις εργατικές διαδηλώσεις.

Αυτό εξάλλου ήταν ο Φράνκο σε όλη του τη
ζωή. Eίχε πάρει το βάπτισμα του πυρός στη
σφαγή αθώων, ως συνταγματάρχης στην
Αφρική, καταστέλλοντας τη Δημοκρατία του
Ριφ, όπου οι Βέρβεροι είχαν εξεγερθεί τόσο
κατά της ισπανικής κυριαρχίας όσο και του
Μαροκινού Σουλτάνου, τη δεκαετία του ‘20.
Κατέκτησε όμως τον τίτλο του “Χενεραλίσιμο”
(αρχιστράτηγος) και του “Καουντίγιο” (Αρχη-
γός) όπως τον φώναζαν οι οπαδοί του, όταν
κατάφερε να τσακίσει την ισπανική επανάστα-
ση στον εμφύλιο του ‘36 - ‘39. Λίγα χρόνια
πριν, είχε ηγηθεί της επίθεσης στην εξέγερση
των ανθρακωρύχων στις Αστούριες, το 1934. 

Οι δυνάμεις του Φράνκο δολοφόνησαν δυο
χιλιάδες εργάτες, με τα αεροσκάφη τους να
βομβαρδίζουν τις ουρές όπου γυναίκες και
παιδιά περίμεναν για τρόφιμα. Για τον Φράνκο,
η φυγή του βασιλιά και η ανακήρυξη αβασί-
λευτης δημοκρατίας το 1931 ήταν προϊόν μιας
διεθνούς συνωμοσίας Εβραίων, Μασόνων και
Μπολσεβίκων. Οι εξεγερμένοι εργάτες το
1934 και το 1936 έπρεπε να σφαγιαστούν όχι
μόνο για να σωθεί η Ισπανία, αλλά για να σω-
θεί ο “πολιτισμός”. Το μισό εκατομμύριο νε-
κροί και εκατοντάδες χιλιάδες εξόριστοι στα
χρόνια του εμφυλίου τελικά έσωσαν τον “πολι-
τισμό” του Φράνκο. 

Η στρατηγική των νικητών του εμφυλίου
ήταν να χτίσουν ένα καθεστώς δανειζόμενοι
ελεύθερα ιδέες από Μουσολίνι, Χίτλερ και Σα-
λαζάρ, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η Αριστερά
και το εργατικό κίνημα δεν θα ξανασήκωναν
κεφάλι ποτέ. Τα συνδικάτα, οι σύλλογοι και κά-
θε είδους οργανωμένη δραστηριότητα πέρασε
στα χέρια φασιστικών οργανώσεων και του
κράτους.

Η τακτική του αίματος και του φόβου έφερε
αποτελέσματα για χρόνια, όχι όμως τη δεκαε-
τία του ‘70. Στις αρχές του 1970 βγήκαν σε
απεργία 20 χιλιάδες ανθρακωρύχοι στις
Αστούριες, εκεί που είχε ξεκινήσει την “καριέ-
ρα” του στην Ισπανία ο Φράνκο. Και ήταν μόνο
η αρχή. Ένα χρονικό των αγώνων εκείνης της

εποχής περιγράφει:
“Το έτος 1970 φτάνουμε στη γενίκευση των

αγώνων. Οι Αστουριανοί ανθρακωρύχοι, οι
αγρεργάτες στη Χερέθ, τα μέσα μεταφοράς
στη Λα Πάλμα, η Μινιβάτ, η ΜΤΜ στη Βαρκε-
λώνη, οι οικοδόμοι στη Γρανάδα, το Μετρό
της Μαδρίτης, το λιμάνι της Βαρκελώνης. Τε-
ράστια ποικιλία στους κλάδους όπου ξεσπάνε
αγώνες. 

Νίκες

Αλλά και τα αιτήματα δεν είναι μιας κατηγο-
ρίας. Κινητοποιήσεις για διαπραγμάτευση
σύμβασης (αυξήσεις μισθών, για τα πριμ), για
αλληλεγγύη, ενάντια στην κρίση (απολύσεις,
καθυστερημένα μεροκάματα) ή για καλύτερες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας… Χρησιμο-
ποιούνται διάφορες μέθοδοι οργάνωσης. Η
συνέλευση, οι διαδηλώσεις στο χώρο δουλει-
άς και έξω, η απεργία, η κατάληψη… Και το
πιο σημαντικό, πετυχαίνονται πάρα πολλές νί-
κες…”

Τον Ιούλη στη Γρανάδα, 12 χιλιάδες οικοδό-
μοι από την πόλη και τα γειτονικά χωριά βγή-
καν όλοι μαζί σε απεργία. Γρήγορα εξελίχθηκε
σε σύγκρουση με την αστυνομία. Όμως, η
εποχή που όλοι έστεκαν προσοχή μπροστά
στους μπάτσους είχε περάσει. “Όταν είδαν
ένα φορτηγό φορτωμένο με τσιμεντόλιθους,
νεαροί οικοδόμοι το ανέτρεψαν και άρχισαν να
πετάνε με δύναμη τους τσιμεντόλιθους στο
πεζοδρόμιο για να τους κάνουν θρύψαλα. Αυ-
τό το υλικό, σε συνδυασμό με κομμάτια από το
πεζοδρόμιο που ξηλώθηκε μετατράπηκε σε
οπλισμό των εργατών που άρχισαν μια επίθε-
ση πετροβολήματος κατά της αστυνομίας, η
οποία κρύφτηκε όπου μπορούσε”.

Οι μπάτσοι άρχισαν να πετάνε καπνογόνα,
τα οποία “δεν είχαν παρά ελάχιστα αποτελέ-
σματα, μιας και στην πλειοψηφία τους εκσφεν-

δονίζονταν πίσω από τους οικοδόμους”. Μέσα
σε αυτό το χαμό, ακούγονται πυροβολισμοί.
Τρεις οικοδόμοι έπεσαν νεκροί, όμως η απερ-
γία δεν σταμάτησε.

Σε σχέση με αγώνες της δεκαετίας του ‘60
δεν ήταν μόνο ότι το νέο κύμα ήταν πιο ανυπο-
χώρητο. Ήταν και πολύ πιο πολιτικοποιημένο.
Το 1969 το καθεστώς κήρυξε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει την ενίσχυ-
ση του αυτονομιστικού κινήματος που συνδύα-
ζε τις ένοπλες ενέργειες της οργάνωσης ΕΤΑ
και τις απεργίες. Αντί να τσακιστεί η ΕΤΑ, με-
τατράπηκε σε παράδειγμα για εργάτες και ερ-
γάτριες σε ολόκληρο το ισπανικό κράτος που
δεν είχαν ιδέα περί βασκικού εθνικισμού. 

Στην απεργία των οικοδόμων της Γρανάδας
θα κυκλοφορήσει μια φήμη ότι η ΕΤΑ θα προ-
σφέρει ένα εκατομμύριο πεσέτες από την τε-
λευταία ληστεία τράπεζας στις οικογένειες
των τριών νεκρών. Το 1973 όταν η ΕΤΑ προχω-
ρήσει στην πιο εντυπωσιακή της ενέργεια, δο-
λοφονώντας τον πρωθυπουργό του Φράνκο,
Καρέρο Μπλάνκο, του οποίου το παγιδευμένο
αυτοκίνητο κυριολεκτικά πέταξε πάνω από ένα
κτίριο, στους δρόμους κυκλοφόρησε το σύν-
θημα: “Πάνω ο Φράνκο, πιο ψηλά κι απ’τον Κα-
ρέρο Μπλάνκο”. 

Οι όποιες ελπίδες για σταθεροποίηση διαλύ-
θηκαν από τις επιπτώσεις του Αραβο-ισραηλι-
νού πολέμου και την “πετρελαϊκή κρίση” στα
τέλη του ‘73. Οι τιμές εκτινάχθηκαν, ο κόσμος
δεν είχε να αγοράσει γκάζι για να μαγειρέψει,
και οι εργάτες στις μεγάλες βιομηχανίες βγή-
καν σε μαζικούς αγώνες για αυξήσεις. Πάνω
από ένα εκατομμύριο απέργησαν στα τέλη του
‘74, ανάμεσά τους οι εργάτες της αυτοκινητο-
βιομηχανίας SEAT.

Είχαν μεσολαβήσει βαθιές αλλαγές στην
ισπανική κοινωνία που δεν επέτρεπαν στον
Φράνκο να την επιστρέψει στο 1939. Από τις

αρχές της δεκαετίας του ‘60 το καθεστώς είχε
επιτρέψει το άνοιγμα της οικονομίας και τη
στροφή στις εξαγωγές. Εκατομμύρια μετακι-
νούνται από τα χωριά στις πόλεις και από το
Νότο προς το Βορρά, στα βιομηχανικά κέντρα
της Καταλωνίας και της Χώρας των Βάσκων.
Από το ‘60 ως το ‘75 ο αγροτικός τομέας πέ-
φτει από 41% στο 23% της οικονομίας. Αν οι
εξαγωγές αρχικά είναι αγροτικά προϊόντα, στη
συνέχεια γίνονται παπούτσια, δερμάτινα προ-
ϊόντα και τελικά μηχανολογικός εξοπλισμός
και αυτοκίνητα. 

Αντιφάσεις

Οι αγρότες που έγιναν εργάτες μέσα στη
δεκαετία του ‘60 και συγκεντρώθηκαν σε με-
γάλους χώρους παραγωγής δεν κουβαλούσαν
τις πληγές της μεγάλης ήττας του 1939. Πα-
ράλληλα, το ίδιο το καθεστώς, για να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες της οικονομίας, προσπα-
θεί να εκσυγχρονιστεί με όλες τις συνεπαγό-
μενες αντιφάσεις. 

Στην κυβέρνηση το πάνω χέρι παίρνει η κλί-
κα των “καθολικών τεχνοκρατών” του “Όπους
Ντέι”. Ο υπουργός Λογοκρισίας, Φράγα, είναι
ταυτόχρονα αυτός που προωθεί το “τουριστι-
κό θαύμα” της Ισπανίας.

Ωστόσο, η επιστροφή του εργατικού κινήμα-
τος το ‘69 - ‘70 αφενός θα οδηγήσει σε “κλεί-
σιμο” του καθεστώτος και θα ενισχύσει το αλ-
ληλοφάγωμα ανάμεσα στις φράξιες: στρατιω-
τικούς, φασίστες “ιδεολόγους”, καθολικούς,
τεχνοκράτες, βασιλόφρονες διαφόρων απο-
χρώσεων.

Υπάρχουν αυτοί που θέλουν επιστροφή
στον σκληρό φασισμό για να προλάβουν την
επανάσταση και αυτοί που ακριβώς με το ίδιο
επιχείρημα -να προλάβουν την επανάσταση-
προτείνουν ανοίγματα προς κάποια πολιτική
λύση. Ο Φράνκο θα παρέμβει σε αυτή την αντι-
παράθεση, εξασφαλίζοντας ότι μετά το θάνα-
τό του, θα έμεναν ανέγγιχτες οι φασιστικές
“αρχές”. Έρχεται σε επαφή με τον Χουάν Κάρ-
λος και τον ορίζει βασιλιά και διάδοχό του. Στη
θέση του δολοφονημένου Καρέρο Μπλάνκο,
βάζει τον Άριας Ναβαρό, γνωστό και ως “χα-
σάπη της Μάλαγας”, για τη δράση του στον
εμφύλιο. Η τελευταία πράξη του πριν το θάνα-
τό του είναι να διατάξει την εκτέλεση πέντε
αγωνιστών της Αριστεράς, το Σεπτέμβρη του
‘75.

Οι διάφορες πτέρυγες του καθεστώτος
όμως δεν ήταν καθόλου πεισμένες ότι αυτός ο
δρόμος θα έβγαζε κάπου. Οι φασίστες έβλε-
παν τι συνέβαινε στην Πορτογαλία και δεν
ήθελαν να καταλήξουν σε μπουντρούμια. Ο
ίδιος ο Χουάν Κάρλος ήξερε από πρώτο χέρι,
από τον κουνιάδο του τον Κωνσταντίνο, ότι
όσο εύκολα θα κάτσει στο θρόνο άλλο τόσο
μπορούσε να πάρει πόδι. Με το που πεθαίνει ο
Φράνκο όλες οι παρασκηνιακές συνομιλίες με
πολιτικούς, επιχειρηματίες και “μεταρρυθμι-
στές” θα έρθουν στο φως. 

Ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στο
κίνημα που φτάνει τους αγώνες σε νέα ύψη,
και τους μετανοημένους Φρανκιστές που επι-
χειρούν να στήσουν “δημοκρατικά” κόμματα
για να μεταμφιεστούν. Μια διαδικασία που θα
φτάσει ως τα τέλη του 1977 και τις Συμφωνίες
της Μονκλόας, όταν δυστυχώς και με τις υπο-
γραφές της Αριστεράς, το νέο καθεστώς υπό
τον Χουάν Κάρλος, θα πάρει το βάπτισμα της
“δημοκρατίας”.

Νίκος Λούντος

40 χρόνια από το
θάνατο του Φράνκο

Ο Φράνκο μαζί με τον εκλεκτό του βασιλιά Χουάν Κάρλος.
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Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής κρίση του καπιταλισμού

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Ευρώπη-φρούριο – 

Καλοδεχούμενοι μετανάστες και πρόσφυγες
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Προκόπης Παπαστράτης, Δημήτρης Αγγελίδης

Η εργατική αντίσταση σε Μνημόνια παλιά και νέα
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, και από Δήμους, Νοσοκομεία, ΜΜΕ

“Ο πόλεμος δικός τους, οι νεκροί δικοί μας”

Πώς σταματάμε τις ιμπεριαλιστικές 

επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή

Ομιλητές: Συμμετοχή από τη Γαλλία

Μέσα ή έξω από την Ε.Ε.;
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης, Σωτήρης Κοντογιάννης

Η Αριστερά και το κράτος

Ομιλητές: Πάνος Λάμπρου (πολιτική γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ), 
Θανάσης Καμπαγιάννης

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, Δημήτρης Μπελαντής

Καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλήτριες: Ελένη Πορτάλιου, Αργυρή Ερωτοκρίτου

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής

κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 

Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

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

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11, ΟΝΑ Κυψέλης
(Καλογερά 18), 6.30μμ  
Ομιλητές: Κατίνα Θεοδωροπούλου εκ-
παιδευτικός Γ ΕΛΜΕ, Μανώλης Πίκου-
λας Επιτροπή Αλληλεγγύης, Γιουσούφ
Οζντερίμ, Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδι-
στάν, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11, 
Α ΚΑΠΗ Αργυρούπολης, 6.30μμ
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, ΚΕΕΡΦΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11, White Rabbit 
(Σολωμού 12), 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Μαρματάκης μέλος
ΑΡΚ, Ξένια Χρυσοχόου, πανεπιστημιακός,
Λαμπρινή Θωμά, παραγωγός ντοκυμαντέρ,
Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ 

ΝΙΚΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 6.30μμ Δημαρχείο
Ομιλητές: Ακρίτας Καλούσης, γραμμα-
τέας συλλόγου Δασκάλων Νίκαιας, Μα-
ρία Ντεβενζή, εκπαιδευτικός, ΕΛΜΕ
Πειραιά, Κυριακή Παπαθανασοπούλου,
μεταπτυχιακή φοιτήτρια ιστορικός, Κα-
τερίνα Θωίδου, ΚΕΕΡΦΑ  

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/11, Ξυλοτεχνία (Παρα-
σκευοπούλου κ Κ.Παλαμά), 7μμ
Ομιλητές: Πάνος Παπανικολάου, για-
τρός- Δημ. Σύμβουλος Περιστερίου,
Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, Κίνηση
χειραφέτησης ΑμΕΑ «Μηδενική Ανο-
χή», Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11, Ιατρικός Σύλλογος
(έναντι δημοτικού Θεάτρου), 7μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος Παν-
πειραϊκή Πρωτοβουλία για τους πρό-
σφυγες, Π. Κωνσταντίνου συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Αντώνης Νταλακογιώργος
πρόεδρος ΠΕΝΕΝ
Παρεμβαίνουν: Γιάννης Προβατάς, ερ-
γαζόμενος Μεταξά, Αντώνης Αλφιέρης,
Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά,
Νάντερ Αλχαμπούνι, Σύλλογος Σύρων
Αποδήμων Ελλάδος

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, ΠΠΕΔ, 7μμ
Ομιλητές: Μάρω Κουρή φωτορεπόρ-
τερ, Γιώργος Πίττας επιτροπή Αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες Γαλατσίου,
Τάσος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος
Ένωσης Γονέων, 
Οργανώνεται από: ΚΕΕΡΦΑ -ΕΝΩΣΗ
ΓΟΝΕΩΝ &  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, Θέατρο Ελυζέ, 7μμ 
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, Κίνημα στην
Πόλη, Έντι Τοπιάνα, κοινότητα Αλβανίας,
Αγλαία Κυρίτση, δημοσιογράφος, Π.
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Βα-
σίλης Παπαιωάννου, πολιτιστικός Σύλλο-
γος  «Ιλισσός», Δημήτρης Χαραλαμπό-
πουλος, Δ.Σ Παίδων Αγ. Σοφία.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, καφέ Κρίκος 
(Γενναίου Κολοκοτρώνη), 7μμ
Ομιλητές: Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποι-

ός, Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος
ΕΡΤ,  Θανάσης Καμπαγιάννης, Δικηγό-
ρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής.

ΠΑΤΡΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11, 
Μέγαρο Λόγου κ Τέχνης, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος συλλόγου εργαζομένων Αγ. Σάβ-
βα-ΚΕΕΡΦΑ, 
Οργανώνεται από το Σωματείο Εργαζο-
μένων στην αποκεντρωμένη διοίκηση-
Σωματείο Εργαζομένων στην περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδος
• ΠΕΜΠΤΗ 26/11, Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητής: Π. Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11, Ορίζοντες (Πλαταιών κ
Κεραμεικού), 6.30μμ
Ομιλητές: Μανώλης Αφολάνιο-Mc Yin-
ka, Παναγιώτης Σχίζας- καθηγητής, Νί-
κη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11. Πολιτιστικό 
Κέντρο Πετρούπολης 
(Εθνικής Αντιστάσεως 61), 7μμ
Ομιλητές: Ρούλα Αλατζάκη-Τζωρτζιώ-
τη, πρόεδρος Ένωσης Γονέων Πετρού-
πολης, Αντώνης Πέττας, πρόεδρος Γ
ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, Γιώργος Χρό-
νης, Δ.Σ. Π. Ε. Γληνός- Δημ. Σύμβου-
λος Ιλίου, Τάκης Τερζόγλου, ΠΟΣ-ΟΣΕ,
Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11, Στέκι νεότητας Βριλη-
σίων, (Ολύμπου κ Φλωρίνης), 7μμ
Ομιλητές: Ορέστης Ηλίας, δημ. Σύμβου-
λος- ΚΕΕΡΦΑ, Μαρίνα Παπαχριστοδού-
λου, «Δράση για μια άλλη πόλη»
Οργανώνεται από: Συντονισμός συλλο-
γικοτήτων κ φορέων Βριλησίων.

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11, 
Ελληνικό Μολύβι-Μετρό Ελαιώνας, (Ιε-
ρά Οδός 154 κ Νάξου), 7μμ
Ομιλητές: Παναγιώτης Σάμιος, πρό-
εδρος Π.Ε. Αιγάλεω 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11,  καφέ 1968 (Θησέως
κ Αγ. Πάντων), 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11, Σινέ Αλέξανδρος, 7μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος πανεπι-
στημιακός, Ελεάννα Ιωαννίδου, πρό-
εδρος ΣΕΜ, Αλεξάνδρα Πολιτάκη, δη-
μοσιγράφος, Πόπη Χαραϊδάρη, αντι-
πρόεδρος Ε’ ΕΛΜΕ-Συντονιστικό φορέ-
ων για τους πρόσφυγες, Π. Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11 ΚΑΠΗ Α. Λιοσίων, 7μμ
Ομιλητές: Χρήστος Κουρνιώτης, 
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΡΙΤΗ 1/12, Ραγκαβή, 7μμ
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, Δικηγόρος
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγή, Κώστας Καταραχιάς πρόεδρος
συλλόγου εργαζομένων Αγ. Σάββα,
Βάντα Τσέλλιου Β ΕΛΜΕ, Αχμέντ Αττία,
αντιπρόεδρος Αιγυπτιακής Κοινότητας
Οργανώνεται από την ΚΕΕΡΦΑ κ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Αμπελοκήπων

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 15/12, Πνευματικό Κέντρο, 7μμ

Ανοιχτές Εκδηλώσεις
“Nα πέσει ο φράχτης στον Έβρο”

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής 

κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 

Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Αθήνα 
Κυριακή 29 Νοέμβρη
ΑΣΟΕΕ 10πμ-8μμ

Ξάνθη Κυριακή 13/12 
Εργατικό Κέντρο

Ηράκλειο
Κυριακή 6/12
Αίθ. Παλιά Περιφέρεια

Χανιά Σάββατο 5/12
Εργατικό Κέντρο

Θεσσαλονίκη
Σάββατο 12/12, ΕΔΟΘ

12.00πμ 
-1.30μμ

2.00μμ 
-3.30μμ

4.00μμ 
-5.30μμ

6.00μμ 
-7.30μμ

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής

κρίση του καπιταλισμού

Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 

Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

12.00πμ 
-1.30μμ

2.00μμ 
-3.30μμ

4.00μμ 
-5.30μμ

6.00μμ 
-7.30μμ

Το τρίτο Μνημόνιο και η διεθνής 

κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μνημονιακός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο 

Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

12.00πμ 
-1.30μμ

2.00μμ 
-3.30μμ

4.00μμ 
-5.30μμ

6.00μμ 
-7.30μμ

2.00μμ 
-3.30μμ

4.00μμ 
-5.30μμ

6.00μμ 
-7.30μμ

Μονοήμερα του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

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 δημι-
ουρ 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 δι-
καιο 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 πο-
λι 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 κό-
σμο 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,
ρατσι 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 κα-
τα 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 παρεμ 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. 

Oνο μα ...........................................................................................................

...................................................................................................................................

Διεύ θυν ση ................................................................................................

................................................ ...................................................................................

Πό λη ................................................................................................................

Tη λέ φω νο ...............................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος .............................................................

...................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αγ. Μαρίνα 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 12πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σιμηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ

KΡΗΤΗ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ 
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Κικιρίκο 
(Γαλήνης και Σταυραετού) 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Παπαγάλος 7μμ
Ευρώπη-φρούριο – ο πόλεμος ενάντια
στους πρόσφυγες
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Στάθης Κούννας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ - αντίσταση και
προοπτική
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 White Rabbit 7μμ
Ευρώπη-φρούριο – Ο πόλεμος ενάντια
στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Έλενα Σκορδά
• ΠΕΜΠΤΗ 26/11 White Rabbit 7μμ
Τα ρεφορμιστικά κόμματα στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Έβελιν Βαρελά

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-

στερό success story»
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ 1968 (Θησέως κ
Αγ.Πάντων, στη στοά) 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ -  ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Πικ-απ (Δημοφών-
τος κ Κυμαίων 1) 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Τζένγκα (Κυριαδών) 7μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Δεύτερη φορά ΣΥΡΙΖΑ – αντίσταση και
προοπτική
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ L.B. 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική απεργία,
κόμμα, συνδικάτα
Ομιλητής: Παναγιώτης Χαϊκάλης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Θόλος (πανεπιστήμιο) 5.30μμ

Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Τσίου 6.30μμ
Ο Τσε Γκεβάρα και η κουβανική επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, 
Β’ ορ., 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 βιβλιοθήκη Πνευματικού
Κέντρου 6μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 καφέ Βαβέλ 7μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;
Ομιλητής: Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11 δημαρχείο Νίκαιας 8μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»;

Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 19/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝ-

ΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Τσίου 6μμ
Το Πολυτεχνείο ζεί! 
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ζει!
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Πλάτων (Πλάτωνος
κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»
Ομιλήτρια: Ειρήνη Στεργιοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Quiz 7μμ
Από το «αριστερό μνημόνιο» στο «αρι-
στερό success story»
Ομιλητής: Δημήτρης Αξαμπανόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Κίνα: στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 καφέ Munchies 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης 

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/11 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Εύα Καραναστάση

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 κυλικείου δημαρχείου
Κερατσινίου 7μμ
Όχι στην Ευρώπη-φρούριο – Καλοδεχού-
μενοι οι πρόσφυγες
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μετά την πανεργατική συνεχίζουμε
ενάντια στην αριστερή λιτότητα
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 καφέ Κουμπέτι 4.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος, Λέανδρος
Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας, Μανώλης 

Σπαθής

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, 
Δ. Kαρδαμπίκης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr 
τηλ.: 210 5241001, fax: 2105227177 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856
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Κυριακή 29 Νοέμβρη

ΑΣΟΕΕ 10πμ-8μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/11 δημαρχείο Καλλιθέας 7μμ
"Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, η πάλη ενάντια στην
ισλαμοφοβία - Οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι!"

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Πολιτιστικό Κέντρο, Παπάγου 7,
Χαλάνδρι 7.30μμ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Τάσος Αναστασιάδης,  Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια,  Ομιλητής από Attac στην
ανεργία και την επισφάλεια

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11, ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 7.30 μμ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, μέλος ΔΣ Σωμα-
τείου Intracom,  ΗΛΙΑΣ ΛΟΙΖΟΣ, πρόεδρος σωμα-
τείου εργαζομένων Δήμου Ηρακλείου, και από
ΠΕΝΕΝ και 5μηνες συμβασιούχους

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΊΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 Λαμπιδόνα 7μμ

Οι πολιτικές εξελίξεις και τα καθήκοντα της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

Συνέλευση

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Την Κυριακή 22 Νοέμβρη κυκλοφορεί ψηφιακά ο
νέος δίσκος του Renegade Instruments, “Ρέμπελ”.
Πρόκειται για μια καθαρά χιπ-χοπ δουλειά με 17
κομμάτια και 7 ραπ συμμετοχές με κουπλέ ή ολο-
κληρωμένη διαμόρφωση τραγουδιών. Κομμάτια
από τον δίσκο θα παρουσιαστούν μαζί με το Βδέ-
λυγμα και τον Αλέξανδρο Τιτκώβ σε Αθήνα (Πέμ-
πτη 19/11, 8.30μμ - BUMS Live Bar, στοά Ακαδη-
μίας 98-100) και Θεσσαλονίκη (Σάββατο 28/11, 9μμ
- Υπόγειο live bar, Μελενίκου Κωνσταντίνου 13),
ενώ ολόκληρο το album μπορεί κάποιος να το προ-
μηθευτεί στέλνοντας e-mail με τα στοιχεία του στο
renegade.gcl@gmail.com ή να τον ακούσει σε stre-
aming στο www.renegadeinstruments.com. Λίγο
πριν την κυκλοφορία της 4ης δουλειάς του ο σύν-
τροφος Renegade -κατά κόσμον Βασίλης Μυρσι-
νιάς- γράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη:

Ο δίσκος φτιάχτηκε την περίοδο Σεπτέμβρης
2013 -Ιούλης 2015. Τα τραγούδια που τον αποτε-
λούν καλύπτουν, ταυτόχρονα με τη δημιουργική
μου ανάγκη, την άποψή μου για το χιπ-χοπ και τη
διαμόρφωση μέσα από τη συμμετοχή μου στους
εργατικούς και αντιφασιστικούς αγώνες αυτής
της περιόδου. 

Η προσπάθειά μου σε αυτό το δίσκο έρχεται σε
εξέλιξη των προηγούμενων δουλειών μου και είναι
μια προσθήκη στο σημερινό ελληνικό χιπ-χοπ από
την άποψη όχι μόνο της πολιτικής αντιμετώπισης
αλλά γενικότερων κοινωνικών αγωνιών, κυρίαρχα
στο κομμάτι της νεολαίας. Έχει ωστόσο να κάνει
και με συναισθήματα και ερωτικές σχέσεις. 

Εκτελέσεις
Θέλω να παρουσιάζω πρωτότυπες εκτελέσεις

τραγουδιών που γράφω, είτε έχουν ραπ είτε όχι.
Η εποχή που το χιπ-χοπ θεωρούνταν “ένα μπιτ
που παίζει και ένας που τα χώνει καλά” πρέπει να
τελειώσει.

Ανεξάρτητα της ηλικιακής κλίμακας του κοι-
νού, που στο χιπ χοπ είναι κατά κόρον νεολαιίστι-
κη, η ριζοσπαστικοποίηση κατά την άποψή μου
συνεχίζεται δυναμικά. Τα σχολεία σε δυο χρόνια
έμαθαν, ταυτόχρονα με τον Killah P, να παλεύουν
τους ναζί και να βγάζουν συμπεράσματα, το ίδιο
και ένα μεγάλο κομμάτι της νέας εργατικής τάξης
ή νέων ανέργων που έχουν καλύτερα αντανακλα-
στικά για το τι πάει στραβά. 

Σαν ράπερ ίσως να ήταν πιο εύκολο να περάσω μη-
νύματα αλλά δε θεωρώ ότι λείπουν οι καλοί αντιφασί-
στες αγωνιστές ράπερ. Προσπαθώ να προσφέρω στο
επίπεδο μιας νέας αντίληψης στη δημιουργία της χιπ-
χοπ μουσικής και στην εργατική διάσταση του να
ασχολείσαι με τη μουσική. Έτσι πολλοί μεγάλοι ή νέοι
δημιουργοί μπορούν να αλλάζουν την καθημερινότη-
τα, τη μάχη για τα μουσικά μεροκάματα όχι μόνο στα
λόγια αλλά στην πράξη και με αυτενέργεια.

ΝΕΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Renegade
“Ρέμπελ”

Τ
ο 56ο κινηματογραφικό φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε στις
15 Νοέμβρη. Παρά τη σκληρή λιτό-

τητα των μνημονίων, την κατάργηση των
χρηματοδοτήσεων σε κρατικά βραβεία και
ΕΣΠΑ που εδώ και χρόνια έχουν συρρι-
κνώσει αισθητά τον προϋπολογισμό του,
το φεστιβάλ (το σπουδαιότερο στην Ελλά-
δα) κατάφερε να σταθεί όρθιο μέσα στην
κρίση, προσφέροντας θέαμα με μεγάλη
καλλιτεχνική αξία και πρόσβαση στον κό-
σμο. Οι χαμηλές τιμές των εισιτηρίων και
οι διευκολύνσεις σε άνεργους βοήθησαν
τη συμμετοχή και γέμισαν τις αίθουσες και
τους χώρους προβολής.

Τρία στοιχεία συνέβαλαν σε αυτή την
επιτυχία: Η προβολή πληθώρας σημαντι-
κών ταινιών που διακρίθηκαν στα φετινά
διεθνή φεστιβάλ, η μετά από χρόνια πλού-
σια παρουσία ταινιών από την Ελλάδα και
την Κύπρο και το σημαντικό αφιέρωμα στα
Βαλκάνια.

Σε σχέση με τη διεθνή παραγωγή, στο
φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν μικρά και μεγάλα
διαμάντια από τις διεθνείς διοργανώσεις,
μερικά σαν προάγγελοι της σεζόν που έρ-
χεται, κάποια άλλα που δεν έχουν βρει εμ-
πορική διανομή στις αίθουσες και απλά
τους δόθηκε η ευκαιρία να προβληθούν
στη μεγάλη οθόνη έστω και για μια μόνο
βραδιά. Έτσι προβλήθηκαν μεταξύ άλλων,
το «Ταξί» του Τζαφάρ Παναχί, το «Από μα-
κριά» του Λορέντσο Βίγιας, η νέα ταινία
του Αλεξάντερ Σοκούροφ σχετικά με την
ιστορία του μουσείου του Λούβρου, η και-
νούργια δουλειά του μεγάλου Βουδιστή κι-
νηματογραφιστή Απιτσατπογκ, τα «11 λε-
πτά» του Γιέρζι Σκολιμόφσκι, το «Ηφαί-
στειο» από την Γουατεμάλα, το «Δεσμοί αί-
ματος» που βραβεύτηκε και πολλά άλλα. 

Η κρίση, ο πόλεμος, η προσφυγιά και το
μεταναστευτικό πρωταγωνιστούσαν. Εντυ-
πωσίασε ο Πορτογάλος Μιγκέλ Γκόμεζ, ο
οποίος παρουσίασε μια εκδοχή από τις
«1001 Αραβικές νύχτες» από τις οποίες

κράτησε μόνο τη δομή και το θέμα του
ήταν η οικονομική και κοινωνική κρίση στη
χώρα του το 2012-2013. Το «Τραγούδι των
ανθρώπων» από το Βέλγιο εμπνεύστηκε
από τους αγώνες των ανθρώπων «χωρίς
χαρτιά» και είχε σαν θέμα την απεργία πεί-
νας σε μια εκκλησία του Βελγίου με στόχο
την διεκδίκηση ασύλου. 

Λατινική Αμερική

Η Λατινική Αμερική απέδειξε και πάλι ότι
εξακολουθεί να βρίσκεται σε περίοδο ανα-
ζήτησης, αλλαγών και δημιουργικού παρο-
ξυσμού. Οι ταινίες «Η γη και η σκιά», τα
«600 μίλια», η «Κόκκινη γη» πρωταγωνίστη-
σαν στη διοργάνωση. Την καρδιά μας
έκλεψε ο «Δρόμος για τη Λα Πας», ένα
απλό σε μορφή road movie, όπου ένας πα-
ράνομος ταξιτζής αναλαμβάνει το ταξίδι
ενός γηραιού μουσουλμάνου από το
Μπουένος Άιρες στη Λα Πας της Βολιβίας.
Μέσα στο παλιό Πεζό 505 του πατέρα του,
ο νεαρός Σεμπαστιάν δοκιμάζει όχι μόνο
τις αντοχές του σαν οδηγός και ταξιδιώ-
της, αλλά κύρια τις αντιλήψεις του για τη
ζωή και τον κόσμο.

Στην Ελληνική παραγωγή το πρόγραμμα
ήταν πολύ πυκνό, φιλοξένησε το βραβευ-
μένο «Chevalier» της Αθηνάς Τσαγκάρη, τη
νέα ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, το
«Μέλος οικογένειας» που αποτυπώνει την
κρίση στην Κύπρο, τα «Zenaida» και «’Οχ-
θες» με αφορμή τους μετανάστες και τα
κλειστά σύνορα και το νουάρ «Τετάρτη
4.45» που βραβεύτηκε τελικά από την
Ένωση Κριτικών.

Τα κινηματογραφικά αφιερώματα έχουν
την αξία του ότι παρουσιάζουν και ανα-
λύουν θέματα λιγότερα γνωστά, όπως το
έργο του Γάλλου δημιουργού Αρνό Ντε-
πλεσέν ή το «Νέο σινεμά της Αυστρίας».
Από τη μεριά μας σταθήκαμε στον κύκλο
των Βαλκανικών ταινιών, όχι τυχαία. Η
πρόσφατη ιστορία πολέμων και ανταγωνι-
σμών στην περιοχή έχει δημιουργήσει μύ-

θους και αντιπαλότητες. Το σινεμά είναι
ευκαιρία για μια βαθύτερη ματιά στις κοι-
νωνίες που αναδύθηκαν στην περιοχή μας,
πέρα από τα εθνικιστικά κλισέ. 

Μας εντυπωσίασε η μεγάλη συμμετοχή
από γυναίκες κινηματογραφίστριες. Υπάρ-
χει μια νέα (σχετικά) φουρνιά σκηνοθε-
τριών που έχουν κάνει φοβερή δουλειά μέ-
σα σε δύσκολες κοινωνικές και οικονομι-
κές συνθήκες, τις οποίες αποτυπώνουν
στο έργο τους σε συνδυασμό με την έμφυ-
λη καταπίεση και την αντίσταση σε αυτή.
Οι «Ατίθασες» και η «Μητέρα πατρίδα»
από την Τουρκία, η «Oρκισμένη παρθένα»
από την Αλβανία, οι «Καθημερινές μας
ιστορίες» από τη Βοσνία, η «Δίψα» από τη
Βουλγαρία είναι σπουδαία δείγματα της
δουλειάς αυτών των γυναικών. Δεν πρόκει-
ται για «γυναικείο σινεμά» αλλά για γυναί-
κες δημιουργούς που βγαίνουν μπροστά
και προβάλλουν με το δικό τους ιδιαίτερο
η κάθε μια ύφος τις αντιθέσεις και αντιφά-
σεις στις χώρες τους.

Στα Βαλκάνια η ιστορία έχει σημαντικό
βάρος. Αρκετοί δημιουργοί προσπαθούν
να ξαναδιαβάσουν τι ακριβώς έχει παιχτεί
ιστορικά στη γειτονιά μας. Εντυπωσίασε
το «Νύχτα του μέλιτος» από τη Δημοκρα-
τία της Μακεδονίας που κριτικάρει πολύ
σκληρά τις πολιτικές εξελίξεις στη δεκαε-
τία του ’90. Τέλος, οφείλουμε να αναφερ-
θούμε στον παλαίμαχο Ρουμάνο σκηνοθέ-
τη Μίρτσεα Ντανελιούκ, έναν τολμηρό δη-
μιουργό που καυτηρίαζε την πολιτική κα-
τάσταση στη Ρουμανία πριν και μετά την
κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, ακρο-
βατώντας ανάμεσα στη λογοκρισία, την
αποχώρησή του από το Κ.Κ. Ρουμανίας
αλλά χωρίς ποτέ να ξεπέσει στους υμνη-
τές του Δυτικού καπιταλισμού. Το φεστι-
βάλ παρουσίασε ένα πλούσιο αφιέρωμα
από τη δεκαετία του ’70 μέχρι σήμερα για
το έργο του που δεν έχει τύχει την ανα-
γνώριση που του αξίζει. 

Δήμητρα Κυρίλλου

56o Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Θέαμα αξίας και γεμάτες αίθουσες

Το μυθιστόρημα του Θωμά Σίδερη η
“Κανέλα από τη Σμύρνη” παρουσιάζεται
την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 6.30 το
απόγευμα στην Εστία της Ν. Σμύρνης.
Η ζωή μιας γυναίκας από τις αρχές της
δεκαετίας του 1920 μέχρι τα πρώτα με-
ταπολεμικά χρόνια. Στη βιβλιοπαρου-
σίαση στην Εστία Νέας Σμύρνης, (Κ.
Παλαιολόγου 1) θα μιλήσουν για το βι-
βλίο οι Τόνι Χατζηδημητρίου - Briedel,
ιστορικός ερευνητής– συγγραφέας, Νά-
σος Μπράτσος, δημοσιογράφος ΕΡΤ,
Σπύρος Ραπανάκης, δημοσιογράφος
στην εφημερίδα “ΑΥΓΗ” ενώ αποσπά-
σματα θα διαβάσει η μουσική παραγω-
γός του Γ' Προγράμματος της Ελληνι-
κής Ραδιοφωνίας, Φεβρωνία Ρεβύνθη. 

Παρουσίαση 
βιβλίου

Η «Υπόθεση Φαρμακονήσι ή Το δί-
καιο του νερού» του Ανέστη Αζά ανε-
βαίνει μετά το Φεστιβάλ Aθηνών για 4
ακόμα παραστάσεις (18-22/11 στις
21:30) στην Πειραματική Σκηνή του
Εθνικού Θεάτρου (αίθουσα «Κατίνα Πα-

ξινού», Πανεπιστημίου 48). Παίζουν:
Βασίλης Κουκαλάνι, Άρης Λάσκος, Θε-
ανώ Μεταξά, Γιώργος Μουτάφης, Γιο-
νούς Μοχαμαντί, Μάρθα Μπουζιούρη.
Η παράσταση θα έχει υπέρτιτλους στα
αγγλικά.

ΘΕΑΤΡΟ 

“Υπόθεση 
Φαρμακονήσι 
ή το δίκαιο 
του νερού”
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Ό
ταν ο αρχιναύαρχος της Κίνας λέει
στον Αμερικάνο ομόλογό του ότι η κα-
τάσταση στη Νότια Κινέζικη Θάλασσα

οδηγείται σε πόλεμο, τα πράγματα δεν είναι
αστεία. Πριν από τρεις βδομάδες, το αμερικά-
νικο αντιτορπιλικό Λάσεν πέρασε (φορτωμένο
με τους 96 πυραύλους του) μέσα από περιοχή
που η Κίνα τη θεωρεί δική της. Ο Κινέζος
ναύαρχος έκανε λόγο για προβοκατόρικες
ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν πιε-
στική κατάσταση σε θάλασσα και αέρα ή ακό-
μη και “ένα μικρής έκτασης επεισόδιο που θα
οδηγήσει σε πόλεμο”. Η κινέζικη ηγεσία κάλε-
σε τον Αμερικάνο πρέσβη για να του ζητήσει
εξηγήσεις.

Δεν πρόκειται για “παρεξήγηση” αλλά για
τρίξιμο των δοντιών και από τις δυο πλευρές.
Η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία γνώριζε ότι
περνούσε εντός 12 μιλίων από τους υφάλους
που η Κϊνα θεωρεί έδαφός της. Οι κινέζικες
αρχές έστειλαν προειδοποίηση στο Λάσεν “να
διορθώσει το λάθος του”, αλλά οι Αμερικάνοι
συνέχισαν τη “βόλτα” τους. Μάλιστα, στην
ανακοίνωσή τους για το περιστατικό φυσικά
δεν απολογήθηκαν, αλλά κάλεσαν την Κίνα να
συνηθίσει στη νέα κατάσταση, γιατί έτσι θα εί-
ναι από δω και μπρος.

Στις 17 Νοέμβρη ο Ομπάμα θα βρίσκεται

στις Φιλιππίνες για τη Σύνοδο του ΑΠΕΚ (Χώ-
ρες ζώνης Ασίας Ειρηνικού). Η προτεραιότητα
της συνάντησης είναι το “ελεύθερο εμπόριο”,
όμως ο Ομπάμα έχει ήδη δηλώσει ότι θα κάνει
μια συμβολική επίσκεψη σε ένα φιλιππινέζικο…
πολεμικό πλοίο. Το φιλιππινέζικο ναυτικό είναι
το πιο άμεσα εμπλεκόμενο σε επεισόδια με το
ναυτικό της Κίνας, μιας και οι δυο χώρες διεκ-
δικούν την ίδια περιοχή.

Το “ελεύθερο” εμπόριο και οι απειλές πολέ-
μου κάθε άλλο παρά ασύνδετα είναι. Από την
περιοχή της νότιας Κινέζικης Θάλασσας υπο-
λογίζεται ότι περνάει ετησίως εμπόριο ύψους
πέντε τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Για ένα
μέτρο σύγκρισης είναι μεγαλύτερο από το
εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προς όλες τις κατευθύνεις. Η Κίνα κάνει βή-
ματα ώστε ολόκληρη αυτή η ζώνη που οδηγεί
στις αγορές της Δύσης να βρίσκεται κάτω
από το δικό της έλεγχο και να μην χρειάζεται
την άδεια και την προστασία των ανταγωνι-
στών της. 

Αντιπαραθέσεις

Οι κινήσεις της κινέζικης ηγεσίας, ανάπτυξη
ναυτικού γυμνάσια, αλλά πάνω από όλα η κα-
τασκευή τεχνητών νησιών που στη συνέχεια
διεκδικούνται ως έδαφος που προσφέρει υφα-
λοκρηπίδα και ΑΟΖ, οδηγούν σε αντιπαράθε-
ση με σχεδόν όλους τους γείτονές της, Ταϊ-
βάν, Μαλαισία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Μπρουνέι
και Φιλιππίνες. Αντίστοιχες αντιπαραθέσεις
υπάρχουν και από την άλλη πλευρά, με την Ια-
πωνία και με τη Νότια Κορέα.

Οι αρχικές υπογραφές που μπήκαν τον
Οκτώβρη για την TPP, τη συμφωνία για το Εμ-
πόριο στον Ειρηνικό, είναι ένα ακόμη βήμα
προς πιο δύσκολες σχέσεις. Οι ΗΠΑ οργανώ-
νουν τις μπίζνες τους με όλες τις χώρες της
περιοχής, αφήνοντας την Κίνα απ’ έξω. Η
“Στροφή στον Ειρηνικό”, ένας από τους άξο-
νες της εξωτερικής πολιτικής του Ομπάμα εί-
ναι ακριβώς αυτά τα δύο πράγματα. Στρατιω-
τική στήριξη στους συμμάχους των ΗΠΑ στην
περιοχή, ενίσχυση της αμερικάνικης στρατιω-

τικής παρουσίας, και σύσφιξη των εμπορικών
σχέσεων ώστε οι ΗΠΑ να μην μείνουν έξω από
το παιχνίδι και η Κίνα να μην μπορεί να εξελιχ-
θεί σε τοπικό “ηγεμόνα”.

Οι κόντρες συνεχίζονται αυτή τη βδομάδα,
με πτήσεις αμερικάνικων B-52 πάνω από τα νη-
σιά Σπράτλι στην περιοχή. Ενώ η κινέζικη ηγε-
σία συναντιόταν με την ηγεσία της Ταϊβάν,
προσπαθώντας να βάλει φρένο στην ανάπτυξη
πολιτικών δυνάμεων στο νησί που υποστηρί-
ζουν τη συνολική ρήξη με την Κίνα. Η συνάντη-
ση των ASEAN (χώρες Νοτιοανατολικής
Ασίας) εξελίχθηκε επίσης σε θέατρο αντιπαρά-
θεσης για τη νότια Θάλασσα.

Μια διαδικασία που είναι τόσο παλιά όσο ο
ιμπεριαλισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια και-
νούργια πραγματικότητα στο επίπεδο της οι-
κονομίας και του εμπορίου βρίσκεται σε αντι-
παράθεση με μια στρατιωτική ισορροπία που
είναι κληρονομιά του παρελθόντος - του Β’
Παγκόσμιου Πόλεμου σε αυτή την περίπτω-
ση. Οι ΗΠΑ λένε ότι πρέπει να “συνηθίσουμε”
να ζούμε με αυτές τις αντιπαραθέσεις. Το ζή-
τημα είναι ότι κανείς από όσους εμπλέκονται
δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι οι αντι-
παραθέσεις θα μείνουν για πάντα σε συμβο-
λικό επίπεδο.

Ν.Λ.

Αμερικάνικοι “τσαμπουκάδες”
στη θάλασσα της Κίνας

Η
μεγαλύτερη απεργία των
τελευταίων 50 ετών εξελίσ-
σεται στην γερμανική αερο-

πορική Λουφτχάνσα. Από την αρχή
της χρονιάς το σωματείο UFO
(Ανεξάρτητος Οργανισμός Ιπτάμε-
νων Συνοδών) βρίσκεται σε αντιπα-
ράθεση με τη διοίκηση για το
ασφαλιστικό και στις 8/11 ξεκίνησε
7ήμερη απεργία με τη συμμετοχή
να έχει αγγίξει ακόμα και το 95%.
Σε πολλές περιπτώσεις οργανώθη-
καν και απεργιακές φρουρές με με-
γάλη επιτυχία.

Αντίστοιχα, οι πιλότοι έχουν κά-
νει πάνω από 13 απεργιακές κινη-
τοποιήσεις μέσα στη χρονιά. Κάθε
φορά οι κινητοποιήσεις αναγκά-
ζουν την εταιρεία να ακυρώνει πτή-
σεις, κυρίως από τα αεροδρόμια
της Φρανκφούρτης, του Ντίσελν-
τορφ και του Μονάχου. Οι ακυρώ-
σεις φτάνουν μέχρι και τις 300 ανά
ημέρα κινητοποίησης (60.000 επι-
βάτες). Κάθε μέρα απεργίας υπο-
λογίζεται ότι κοστίζει στα ταμεία
του κολοσσού 10 εκατομμύρια ευ-
ρώ.

Το μήλον της έριδος είναι η προ-
σπάθεια της διοίκησης να βάλει χέ-
ρι στις πρόωρες συντάξεις. Οι
ιπτάμενοι έχουν προς το παρόν το
δικαίωμα να βγουν σε μειωμένη
σύνταξη στα 55 παίρνοντας το 65%
της κανονικής σύνταξης μέχρι να
φτάσουν το κανονικό όριο συντα-
ξιοδότησης. Τα αφεντικά της Λου-
φτχάνσα λένε ότι αυτά τα «προνό-
μια» πρέπει να κοπούν για να μπο-
ρέσει η εταιρεία να ανταγωνιστεί
τις αεροπορικές χαμηλού κόστους
αλλά και τους ανταγωνιστές από
τον Κόλπο όπως η Έμιρειτς.

Αυτό το επιχείρημα δεν φαίνεται
να πείθει τους εργαζόμενους οι
οποίοι είδαν την Λουφτχάνσα να
αναθεωρεί προς τα πάνω την πρό-
βλεψη για τα κέρδη της χρονιάς
στο αστρονομικό ποσό των 1,95 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ! Το σωματείο
δηλώνει αποφασισμένο να τραβή-
ξει την κόντρα μέχρι να φτάσουν
«σε μια καθαρή συμφωνία», ενώ η
υψηλή συμμετοχή έχει ανεβάσει το
ηθικό των απεργών. Σε δελτίο τύ-
που πριν από μερικές μέρες η εται-
ρεία αναγκάστηκε να μιλήσει για

«πρωτοφανή απεργία» ενώ ενημέ-
ρωσε ότι θα γίνει έκτακτη συνάντη-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου για
το θέμα με το κόστος να είναι τόσο
μεγάλο που δεν μπορούν ακόμα να
το υπολογίσουν.

Σε άρθρο-συνέντευξη που φιλο-
ξενήθηκε στο περιοδικό Marx21
της Γερμανίας με τίτλο «Χωρίς
εμάς ρόδα δεν γυρνά» συνδικαλι-
στή του σωματείου εξηγούσε τη
δυναμική αλλά και τις δυσκολίες
που έχει η απεργία. Πολλοί από
τους απεργούς είναι αναγκασμένοι

να μένουν αποκομμένοι από τις οι-
κογένειές τους σε άλλες πόλεις ή
και ηπείρους για να μην σπάσουν
την απεργία. Ενώ περιέγραψε την
στρατηγική των αφεντικών και έδω-
σε απαντήσεις στην λάσπη που
εκτοξεύεται από τις διάφορες κιν-
τρινο-φυλλάδες περί προνομιού-
χων κλπ. 

Η εταιρεία λοιπόν έχει εξαγορά-
σει μικρότερες εταιρείες που
όδευαν στη χρεωκοπία όπως η
Σουίς και η αντίστοιχη αυστριακή
τις οποίες «εξυγίανε» χτυπώντας τα

συνδικάτα και μειώνοντας τους μι-
σθούς. Τώρα αξιοποιεί αυτές τις
εταιρίες και άλλες θυγατρικές της
ώστε να δημιουργήσει μέσω του
ανταγωνισμού πίεση για μειώσεις
του εργατικού κόστους και στην
μητρική. Περιγράφοντας τις «πα-
ραδείσιες» συνθήκες εργασίας μί-
λησε για τα προβλήματα υγείας
που προκαλούνται από τη συνεχή
έκθεση σε συνθήκες χαμηλής πίε-
σης, τους τραυματισμούς από αντι-
κείμενα που πέφτουν όταν προκα-
λούνται αναταράξεις αλλά και για
το συνεχές «τζετ λαγκ» που προκα-
λείται από τις διηπειρωτικές πτή-
σεις με τους εργαζόμενους να χά-
νουν παντελώς την αίσθηση του
χρόνου χωρίς να μπορούν να ξε-
κουραστούν ποτέ. 

Τέλος έδωσε και κάποια παρα-
δείγματα από κατακτήσεις του
προηγούμενου διαστήματος όπως
για παράδειγμα την κατάργηση της
υποχρέωσης που είχαν μέχρι πρό-
σφατα οι γυναίκες αεροσυνοδοί να
φοράνε ψηλά τακούνια σε όλες τις
πτήσεις. 

Αυτή τη στιγμή το σωματείο των
ιπτάμενων συνοδών προσανατολί-
ζεται να προχωρήσει σε νέες κινη-
τοποιήσεις, αυτή τη φορά όμως σε
συντονισμό με τους πιλότους.

Μανώλης Σπαθής

Aπεργία στη Λουφτχάνσα

Συγκέντρωση 
απεργών 
Παρασκευή 
6 Νοέμβρη



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Γεμάτη ανακρίβειες και αντιφάσεις
ήταν, κατά τη διάρκεια της 27ης συ-
νεδρίασης της δίκης της Χ.Α την Τρί-
τη 10/11, η κατάθεση του μάρτυρα
Κωσταντίνου Κοτσοβού αστυνομικού
της Άμεσης Δράσης που έφτασε με
περιπολικό στο σημείο της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσσα λίγο μετά
το μαχαίρωμα του Ρουπακιά.

Από την αρχή ο μάρτυρας φάνηκε
να αδιαφορεί πλήρως για την δια-
λεύκανση της υπόθεσης προσπα-
θώντας με ιταμούς τρόπους να απο-
φύγει να δώσει απαντήσεις. “Δεν θυ-
μάμαι” και “δεν ξέρω” ήταν οι πιο
συχνές απαντήσεις ακόμα και σε
απλές ερωτήσεις όπως αν γνωρίζει
που βρίσκονται τα γραφεία της Χ.Α.
στον Πειραιά ή αν έχει ακούσει χρυ-
σαυγίτες να φωνάζουν συνθήματα
όπως “αίμα, τιμή, χρυσή αυγή”.

Δεν θυμόταν τι σήμα είχε λάβει
από τον ασύρματο και δήλωσε
άγνοια για τους κωδικούς που του
απέστειλαν από το κέντρο, ενώ ανα-
κριβής ήταν η αναφορά πως πήρε
σήμα για συμπλοκή φιλάθλων, για να
την ανακαλέσει λίγο μετά καταθέ-
τοντας πως η συμπλοκή φιλάθλων
ήταν απλώς δική του εκτίμηση. Δή-
λωσε πως δεν θυμάται σήμα που να
αναφέρει άτομα με καδρόνια αν και
μετά από επόμενη ερώτηση παρα-
δέχθηκε πως ίσως το άκουσε. Φτά-

νοντας στο σημείο της δολοφονίας ο
ίδιος δεν διαπίστωσε την παρουσία
χρυσαυγιτών παρά το σήμα που είχε
λάβει, ενώ δεν συνέλεξε στοιχεία
μαρτύρων όπως συνήθως.

Παρά τις εντολές, δεν προσήγαγαν
κανέναν από τους χρυσαυγίτες που
ήταν στο σημείο, ενώ αργότερα προ-
σήγαγαν 3 εντελώς άσχετους άντρες.
Συνέταξε το ημερήσιο δελτίο συμβάν-
των 5 ημέρες μετά το περιστατικό.
Στη συνέχεια δήλωσε πως δεν έχει
βρεθεί σε συγκέντρωση της Χ.Α και
μόνο στην τηλεόραση έχει ακούσει
πως επιτίθενται σε αλλοδαπούς, πως
από την τηλεόραση έχει ακούσει για
τάγματα εφόδου που πάνε με μηχα-
νάκια με σκοπό να τελέσουν κάποια
παράνομη πράξη και πως δεν ξέρει
τίποτα για ειδικό ρουχισμό ή στρα-
τιωτικό βηματισμό, ούτε για κάποιον
αρχηγό ή πυρηνάρχη ή την ύπαρξη
της τοπικής οργάνωσης στη Νίκαια. 

Η στάση του μάρτυρα που με κυνι-
κότητα δήλωσε πως οι παρευρισκόμε-
νοι αστυνομικοί απλώς παρατηρούσαν
περιμένοντας να έρθουν ενισχύσεις,
ανάγκασε μέχρι και την πρόεδρο του
δικαστηρίου να σχολιάσει με σκωπτικό
ύφος, «Να ξέρουν οι πολίτες τι να πε-
ριμένουν από την παρουσία σας».

Ήταν προφανές πως ο μάρτυρας
προσπαθούσε με κάθε τρόπο να απο-
φύγει απαντήσεις που θα έριχναν
φως στην υπόθεση. Φυσικό επακό-
λουθο της αδιαφορίας του αστυνομι-
κού Κοτσοβού ήταν η σκληρή στάση
της πολιτικής αγωγής, τόσο κατά την
διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα
όσο και κατά τον σχολιασμό της κα-
τάθεσής του που ολοκληρώθηκε στην
επόμενη συνεδρίαση (28η –  Παρα-
σκευή, 13/11). Ο Α. Τζέλλης δικηγό-
ρος της οικογένειας Φύσσα τόνισε
πως ο αστυνομικός “χαϊδεύει την φε-
ρόμενη ως εγκληματική οργάνωση”,
αφού “η κατάθεση του είναι γεμάτη
ανακρίβειες”, ενώ  κατηγόρησε τον
μάρτυρα για αμετροέπεια.

“Το μόνο θετικό της κατάθεσης
του μάρτυρα είναι πως μετά από επί-
μονες ερωτήσεις κατέληξε στο ότι το
επεισόδιο προκάλεσαν χρυσαυγί-
τες”, τόνισε η Β. Κουγιάτσου, ενώ η
Χ. Παπαδοπούλου σχολίασε την εκτί-
μηση του αστυνομικού για την συμ-
πλοκή οπαδών εξηγώντας πως “αυτή
ήταν η εκδοχή που παρουσίασε και
διέδωσε μέσα από ανακοινώσεις της
η Χρυσή Αυγή από την επόμενη μέ-
ρα”. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν όλοι
οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής.

Πλήρης ήταν η επιβεβαίωση
της καθοδηγούμενης και οργα-
νωμένης επίθεσης των χρυσαυ-
γιτών στην παρέα του Παύλου
Φύσσα μετά και την κατάθεση
του αστυνομικού της ομάδας
ΔΙΑΣ Χρήστου Δεληγιάννη κατά
την 28η συνεδρίαση του δικα-
στηρίου την Παρασκευή 13/11. 

Ο Δεληγιάννης και η ομάδα
του ήταν από τους πρώτους που
έφτασε στο σημείο της δολοφο-
νίας ακριβώς την ώρα που οι
χρυσαυγίτες εφορμούσαν για να
ολοκληρώσουν την επίθεση. Τό-
σο από την εξέταση του μάρτυ-
ρα από την πρόεδρο του δικα-
στηρίου όσο και από τις ερωτή-
σεις της Πολιτικής Αγωγής έγινε
ξεκάθαρο πως το σήμα που εί-
χαν πάρει οι αστυνομικοί μίλαγε
για 50 άτομα με ρόπαλα που κα-
τευθύνονται προς την Τσαλδάρη
στην καφετέρια Κοράλλι. 

“Φτάνοντας στο σημείο βλέπω
20-30 άτομα στην Παύλου Μελά,
με μαύρα ρούχα, διέκρινα ρόπα-
λο στο χέρι ενός.(…) Φυσικά, δεν
ήταν Ολυμπιακοί”, ανέφερε ο
μάρτυρας ο οποίος επιβεβαίωσε

την παρουσία ενός ατόμου ονό-
ματι Χατζησταμάτης, που έπαιξε
διαμεσολαβητικό ρόλο κατά την
έναρξη των επεισοδίων, δηλώ-
νοντας αστυνομικός ενώ αργότε-
ρα αποδείχτηκε πως ήταν σω-
φρονιστικός υπάλληλος. Στην
προσπάθειά του να εξηγήσει για-
τί η αστυνομία δεν επενέβη για
να σταματήσει το περιστατικό
τόνισε πως η ομάδα ΔΙΑΣ δεν εί-
ναι εκπαιδευμένη να παρεμβαίνει
σε τέτοια περιστατικά αλλά μό-
νο... σε ένοπλες ληστείες.

Ο Δεληγιάννης περιέγραψε
ότι είδε τον Ρουπακιά και την
ομάδα των 3-4 χρυσαυγιτών που
τον συνόδευαν να προπηλακί-
ζουν βρίζοντας και χτυπώντας
τον Παύλο Φύσσα «Πήγα να χει-
ροπεδήσω κάποιον από τους
τρεις – τέσσερις που στέκονταν
πίσω από τον Ρουπακιά αλλά κά-
ποιος, ψηλός, μου είπε άστονα
ρε…”, ενώ στην εξέλιξη του πε-
ριστατικού επιχείρησε να συλλά-
βει τον Φύσσα. «Βρε παιδιά…όχι
εμένα, αυτός ο πούστης, ο κα-
ριόλης με μαχαίρωσε», φώναξε
εκείνος δείχνοντας την ματωμέ-
νη μπλούζα του.

Η εξέταση του μάρτυρα συνε-
χίζεται στις επόμενες συνεδριά-
σεις 18-19/11.

Καταθέσεις που “καίνε” τη Χρυσή Αυγή

Η φίμωση της Πολιτικής Αγωγής δεν περνάει

Τ
η φίμωση της Πολιτικής Αγωγής και την
απόκρυψη της αλήθειας προσπαθεί να πε-
τύχει με κάθε τρόπο η υπεράσπιση των

χρυσαυγιτών. Οι δικηγόροι Μιχαλόλιας (αδερ-
φός του Μιχαλολιάκου), Βελέτζα (δημοτική σύμ-
βουλος Αθήνας με την Χ.Α.), Παπαδέλης (υπο-
ψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ) και όλη η κουστω-
δία των συνηγόρων υπεράσπισης της ναζιστικής
συμμορίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να απο-
κρύψουν στοιχεία, να συσκοτίσουν και τελικά να
αποπροσανατολίσουν το ακροατήριο και την
έδρα σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα που εξετάζεται πρώτη στην
δίκη της Χρυσής Αυγής στις δικαστικές αίθου-
σες των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού.

Χαρακτηριστική αυτής της παρελκυστικής
τακτικής ήταν η 27η μέρα (Τρίτη 10/11) που
ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού
της Άμεσης Δράσης Κωνσταντίνου Κοτσοβού.
Οι δικηγόροι της υπεράσπισης με περίσσια
υποκρισία διέκοψαν με αστείες δικονομικές
δικαιολογίες την εξέταση του μάρτυρα από
την πολιτική αγωγή προσπαθώντας να σταμα-
τήσουν τις ερωτήσεις σχετικά με  την ένταξη
και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της
εξέτασης του μάρτυρα από την συνήγορο του
ΠΑΜΕ, Ε. Ζαφειρίου, η οποία προσπάθησε να
ρωτήσει τον μάρτυρα αν γνωρίζει τι σχέση
έχουν με την Χ.Α. οι Κασιδιάρης, Λαγός, Παπ-
πάς, Πανταζής, οι δικηγόροι των χρυσαυγιτών
με απαράδεκτο τρόπο διέκοψαν για άλλη μια
φορά την διαδικασία επαναφέροντας αίτημα
αποκλεισμού της Πολιτικής Αγωγής από την

διερεύνηση της υπόθεσης της ένταξης και τη
διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Στην αντιπαράθεση που ακολούθησε ο Θ.
Θεοδωρόπουλος (Πολ. Αγωγή ΠΑΜΕ) είπε ότι
η υπεράσπιση επαναφέρει ζήτημα για το
οποίο το δικαστήριο έχει αποφανθεί, ενώ η Ε.
Ζαφειρίου εξήγησε πως “δεν πρόκειται για
δυο οργανώσεις αλλά για μια κοινή οργάνωση
με όλους τους κατηγορούμενους να δρουν
από κοινού”, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως
“δεν θα ζητήσουμε αποζημίωση από την ηγε-
σία. Αυτή θα την ζητήσει ο λαός και δεν θα εί-

ναι οικονομική θα είναι ηθική”.
Ο Κώστας Παπαδάκης υποστήριξε πως εί-

ναι καθήκον τους ως πολιτική αγωγή να ερευ-
νήσουν αν τα επιμέρους άτομα έχουν ενταχθεί
σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ανέφερε ότι
όλα αυτά είναι αναγκαία για να βγάλει το δικα-
στήριο μια αιτιολογημένη και όχι μια αναιρε-
τέα απόφαση. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης πρό-
σθεσε πως οι παρεμβάσεις της υπεράσπισης
παραβιάζουν την απόφαση του δικαστηρίου
για τη νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής και
πως δεν μπορεί να μη δίνεται το δικαίωμα

στην Πολιτική Αγωγή να αναδεικνύει τα αντι-
κειμενικά στοιχεία, τον χρόνο, τον τόπο της
δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Αδιάσειστα στοιχεία
Η τακτική της υπεράσπισης αποδεικνύει την

τεράστια αδυναμία της να μπορέσει να αντιμε-
τωπίσει τα αδιάσειστα στοιχεία που έρχονται
στην δημοσιότητα μέσα από τις καταθέσεις
των μαρτύρων αλλά και μέσα από τις χιλιάδες
σελίδες της δικογραφίας και αποδεικνύουν την
οργανωμένη λειτουργία της Χ.Α. ως εγκληματι-
κής οργάνωσης υπό την ηγεσία του Μιχαλολιά-
κου και της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Οι
δικηγόροι της υπεράσπισης αρνούνται να εξε-
τάσουν και να σχολιάσουν επί της ουσίας τις
καταθέσεις των μαρτύρων, ενώ συνεχώς διακό-
πτουν με υποτιμητικό τρόπο τη διαδικασία.

Το ίδιο έπραξαν και κατά την 28η μέρα της δί-
κης όταν ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Δημή-
τρης Ζώτος άρχισε να επιδεικνύει στον επόμενο
μάρτυρα, αστυνομικό ΔΙΑΣ, Χ. Δεληγιάννη, κά-
ποιες από τις εκατοντάδες φωτογραφίες που
βρίσκονται στη δικογραφία που αποδεικνύουν
την στρατιωτική εκπαίδευση των μελών της Χ.Α.
Για “paintball στη Μαλακάσα” μίλησε ο δικηγό-
ρος του Κασιδιάρη, Παπαδέλης, όταν παρου-
σιάστηκαν στο ακροατήριο οι φωτογραφίες που
βρέθηκαν στους σκληρούς δίσκους χρυσαυγι-
τών που τους δείχνουν να κάνουν στρατιωτικές
ασκήσεις, προκαλώντας τις έντονες αντιδρά-
σεις του ακροατηρίου και οδηγώντας για άλλη
μια φορά στη διακοπή της συνεδρίασης.

Κυριάκος Μπάνος

Εκδήλωση μετονομασίας της «οδού Παύλου Φύσσα» έγινε τη Δευτέρα 16/11 στο σημείο της δολοφονίας
του, στο Κερατσίνι. Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Κερατσινίου Χ. Βρεττάκος και στη συνέχεια το λόγο

πήραν η Μάγδα Φύσσα και ο Θανάσης Περράκης (φίλος του Παύλου) που ανέδειξαν τη σημασία της
καταδίκης των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, καλώντας σε αντιφασιστικές συγκεντρώσεις έξω από τα

δικαστήρια τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια του Παύλου.    


