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σελ. 6

Προαπαιτούμενα στη Βουλή,
ΜΑΤ στα σύνορα. Θέλουμε

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
σε σχολεία, δήμους, νοσοκομεία
ΟΧΙ
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
για πρόσφυγες και μετανάστες

Απεργιακό αντάρτικο
στα νοσοκομεία
σελ. 4

Αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στον
Κορυδαλλό
σελ. 10, 11, 12

Πανελλαδικός
συναγερμός
αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες
Τετάρτη 9/12, απεργιακή συγκέντρωση 5μηνων στο Υπ. Εργασίας. Περισσότερα στη σελ 4.

σελ. 7, 8, 9

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1203, 16 Δεκεμβρίου 2015

Συλλαλητήριο
ΑΔΕΔΥ
ενάντια στα
“προαπαιτούμενα”
Συγκέντρωση και διαδήλωση πραγματοποιούσε η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 15 Δεκέμβρη το
απόγευμα, την ώρα που η εργατική αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, ενάντια στο
νέο πακέτο προαπαιτούμενων
-που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ έφερε για ακόμη μια
φορά με την μορφή του κατεπείγοντος, καταθέτοντάς το
μόλις το βράδυ του Σαββάτου
στη Βουλή!
Εκπρόσωποι της κυβέρνησης προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι λίγο ως πολύ με
το νομοσχέδιο έρχονται αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων (που αφού
πετσοκόφτηκαν έμειναν κολλημένοι εκεί που ήταν το
2011), το οποίο είναι ένα
απροκάλυπτο ψέμα.
Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016 που ψηφίστηκε
πριν μερικές μέρες, οι «μισθολογικές δαπάνες» είναι μειωμένες κατά 18,3 εκατ. ευρώ
σε σχέση με πέρσι. Θα πρέπει
να μας θεωρούν πραγματικά
ηλίθιους για να θέλουν να πιστέψουμε ότι η τρόικα που
πιέζει με το υπόλοιπο της δόσης, έχει ανάμεσα στα προαπαιτούμενα την αύξηση
στους μισθούς των δημόσιων
υπαλλήλων!
Αυτό που έρχεται στους μισθούς είναι περαιτέρω μειώσεις μέσα από διάφορους
τρόπους, κυρίως την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης
με καθυστέρηση των κλιμακίων, αφαίρεση επιδομάτων
παραμεθορίου κ.α. Όσον
αφορά στους λιγοστούς
υπάλληλους που θα δουν μια
μικρή αύξηση στο μισθό τους,
σύμφωνα με το άρθρο 27, δεν
θα την πάρουν άμεσα αλλά σε
4 ισόποσες δόσεις σε διάστημα 4 χρόνων! Για παράδειγμα
αν ένας δημόσιος υπάλληλος
δικαιούται αύξηση 80 ευρώ
θα τα λάβει σε 4 δόσεις των
20 ευρώ τον χρόνο. Αντίθετα
πραγματικές αυξήσεις θα
δουν τα επόμενα χρόνια μετακλητοί, ειδικοί συνεργάτες, διευθυντές και όσοι θα κρίνονται «άριστοι» στις αξιολογήσεις των προϊστάμενών
τους…

Γ.Π.

Oικονομία και Πολιτική

Aνακεφαλαιοποίηση τραπεζών,
ένα καραμπινάτο σκάνδαλο
Τ

α ζόμπι, όπως είναι γνωστό,
δεν είναι χορτοφάγα. Ούτε οι
τράπεζες είναι χορτοφάγες. Η
ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών
τραπεζών (η τρίτη μέσα στα τελευταία επτά χρόνια) δεν είναι “μεγάλη
επιτυχία”, όπως είπε ο Τσίπρας στη
Βουλή. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο.
Η διάσωση των ζόμπι σε βάρος των
ζωντανών μπορεί να είναι λάθος,
μπορεί να είναι ανοησία, μπορεί να
είναι έγκλημα. Επιτυχία, πάντως, με
τίποτα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι αδιαμφισβήτητα ζόμπι: οι “ιδιώτες” -τα
“ταμεία όρνεα” δηλαδή που έτρεξαν
να πάρουν μέρος στην τελευταία
ανακεφαλαιοποίηση- πλήρωσαν για
κάθε μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς
που πήραν 3 χιλιοστά του Ευρώ. Της
Eurobank ένα ολόκληρο λεπτό. Της
Εθνικής δυο. Της Alpha Bank, της
ακριβότερης από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, τέσσερα. Με τα
6,5 δις που έδωσαν συνολικά απέκτησαν ουσιαστικά τον έλεγχο ολόκληρου του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος.

Όρνεα
Πριν από ένα ακριβώς χρόνο η μετοχή της Πειραιώς άξιζε 100 Ευρώ
στο Χρηματιστήριο. Πριν από 5 χρόνια πάνω από 1700. Στα περιουσιακά
στοιχεία της Εθνικής περιλαμβάνονται, ανάμεσα στα άλλα, η τουρκική
Finansbank, ο Αστέρας της Βουλιαγμένης και η Εθνική Ασφαλιστική.
Οι τράπεζες, όμως, δεν “πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί”, όπως
υποστηρίζουν κάποιοι. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ότι το δημόσιο
αντί να τις πάρει το ίδιο τσάμπα τις
χάρισε στα όρνεα.

Στην «ελεύθερη αγορά», οι τράπεζες δεν αξίζουν στην πραγματικότητα ούτε καν αυτό το “κομμάτι ψωμί”.
Οι ελληνικές τράπεζες χρωστάνε
σήμερα περίπου 120 δις στους καταθέτες και 85 δις στην Τράπεζα της
Ελλάδας (τα δάνεια που έχουν πάρει από τον “Μηχανισμό Παροχής
Έκτακτης Ρευστότητας”). Αυτά τα
χρήματα τα έχουν “επενδύσει”, κύρια με τη μορφή δανείων, στην ελληνική οικονομία -στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, στο δημόσιο, στα
νοικοκυριά. Από τα 200 περίπου δις
που έχουν δανείσει, τα μισά έχουν
χαθεί: η αξία των κόκκινων δανείων
ξεπερνάει τα 100 δις.
Οι “ιδιώτες” που έσπευσαν να πάρουν μέρος στην ανακεφαλαιοποίηση δεν ελπίζουν στην ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας. Ούτε
έχουν κανένα σκοπό να βοηθήσουν
αυτή την ανάκαμψη. Η συμμετοχή
τους έχει καθαρά κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Παίζουν με την τιμή των
μετοχών. Οι τιμές στο Χρηματιστήριο βρέθηκαν από 5 ως 10 φορές
πάνω σε σχέση με τις πενταροδεκάρες που έδωσαν για να τις αγοράσουν. Κάποιοι από τους «επενδυτές»
έχουν ήδη αρχίσει τις πωλήσεις -για
αυτό πέφτει συνεχώς το χρηματιστήριο. Το μεγάλο τους στοίχημα,
όμως, είναι οι πλειστηριασμοί και οι
εξώσεις: οι προλετάριοι πέφτουν, τα
χρηματιστήρια ανεβαίνουν έγραφε
πριν από έναν αιώνα η μεγάλη επαναστάτρια Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Όσο περισσότερες οικογένειες θα
πετιούνται στο δρόμο, τόσο θα ανεβαίνει η αξία της γης και θα απογειώνονται οι μετοχές. Τα “όρνεα” ονειρεύονται από τώρα αυτές τις λαμπρές μέρες. Και ακονίζουν τα μαχαί-

ρια τους.
Το τραπεζικό σύστημα δεν “αφελληνίζεται” με την ανακεφαλαιοποίηση. Η ιδιοκτησία των τραπεζών πέρασε στα χέρια ανάλγητων κερδοσκόπων -αλλά ένα μεγάλο κομμάτι
από αυτούς είναι “δικοί” μας, συμπατριώτες μας, Έλληνες κερδοσκόποι. Όπως έγραφε η “Καθημερινή”:
“Επιπροσθέτως, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πολύ σημαντική ήταν
και η συμμετοχή κεφαλαίων ελληνικών συμφερόντων. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με αρμόδιες
πηγές, η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς, όπως διαμορφώνεται μετά την
αύξηση, θα αγγίξει το 40%, με το
υπόλοιπο 34% να βρίσκεται στα χέρια ξένων θεσμικών επενδυτών και
το εναπομείναν 26% στο ΤΧΣ”.

Ποιές καταθέσεις;
Η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές
της ισχυρίζονται ότι η ανακεφαλαιοποίηση, έστω με αυτούς τους
όρους, ήταν αναγκαία για να αποφύγουμε το “bail in” και το κούρεμα
των “λαϊκών καταθέσεων”. Πρόκειται
για υποκρισία. Κατ' αρχήν, δεν
υπάρχουν πλέον “λαϊκές καταθέσεις”. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί
της εργατικής τάξης γεμίζουν στην
αρχή του μήνα (αν γεμίσουν...) από
το μισθό ή τη σύνταξη και αδειάζουν
σχεδόν αμέσως. Από αυτά τα 120
δις που βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένα στις ελληνικές τράπεζες μόνο ένα μικρό κομμάτι ανήκει σε εργατικές οικογένειες. Στη συντριπτική
τους πλειοψηφία οι λογαριασμοί αυτοί είναι πολύ κάτω από το “εγγυημένο όριο” των 100.000 Ευρώ.
Η ανακεφαλαιοποίηση δεν έχει κα-

Στιγμιότυπο από τη Γενική απεργία 12/11, μειώσεις μισθών είναι η άλλη όψη της “επιτυχημένης” ανακεφαλαιοποίησης

μιά σχέση με τα συμφέροντα ή την
προστασία των φτωχών “λαϊκών”
στρωμάτων. Το αντίθετο ακριβώς
συμβαίνει: οι εργάτες, οι συνταξιούχοι, οι φτωχοί θα είναι τα θύματα
της ανακεφαλαιοποίησης και των
μέτρων που τη συνοδεύουν. Αν τους
αφήσουμε, φυσικά, να τα περάσουν
και να τα υλοποιήσουν.
Ούτε με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας έχει κάποια σχέση η
ανακεφαλαιοποίηση. Οι τράπεζες
έχουν σταματήσει εδώ και πολύ καιρό να στηρίζουν με νέα δάνεια τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι
τράπεζες “ρουφάνε” χρήματα αντί
να δίνουν: δανείζουν λιγότερα από
όσα εισπράττουν από τόκους και
χρεολύσια. Είναι γελοίο να πιστεύει
κανείς ότι αυτό θα αλλάξει τώρα
που ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος περνάει στα χέρια των
κερδοσκόπων.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ακόμα
και αν ήθελαν να αυξήσουν το δανεισμό προς την πραγματική οικονομία
δύσκολα θα έβρισκαν πελάτες: οι
επενδύσεις έχουν πέσει δραματικά
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Από το 25,7% του ΑΕΠ το 2007 περιορίστηκαν στο 11,6% το 2014 -και
ο κατήφορος συνεχίζεται χωρίς σταματημό. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις δεν θέλουν να επενδύσουν και
οι ζημιογόνες δεν μπορούν.
Ο Τσίπρας χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα “μεγάλη επιτυχία”
την ανακεφαλαιοποίηση. Το ίδιο
ακριβώς έλεγε και ο Παπαδήμος για
την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση
(2012). Το ίδιο και ο Σαμαράς για τη
δεύτερη (2014). Η πραγματικότητα
τους διέψευσε. Το ίδιο θα γίνει, με
μαθηματική ακρίβεια και τώρα. Τα
ζόμπι τρέφονται με τις σάρκες των
ζωντανών. Οι κατασχέσεις και οι
εξώσεις είναι η άλλη όψη της ανακεφαλαιοποίησης. Τα “όρνεα” θέλουν
αίμα. Ο πόλεμος έχει ήδη αρχίσει.
Η αντίσταση στους πλειστηριασμούς στις γειτονιές, οι συγκεντρώσεις στα δικαστήρια, οι διαμαρτυρίες στους δήμους βρίσκονται
μπροστά μας. Το κλειδί, όμως, θα είναι η συμμετοχή του οργανωμένου
εργατικού κινήματος: τα δικαστήρια
μπορούν να διατάξουν την έξωση
μιας οικογένειας από το σπίτι της.
Και τα ΜΑΤ μπορούν να πνίξουν στα
δακρυγόνα τις συγκεντρώσεις έξω
από τα δικαστήρια. Αλλά η τράπεζα
δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς
τους υπαλλήλους της. Οι απεργίες
στις τράπεζες στο πλευρό της αντίστασης στις κατασχέσεις είναι ο
δρόμος για τη νίκη.

Σωτήρης Κοντογιάννης

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
16 Δεκεμβρίου 2015, Νο 1203

H άποψή μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στα 61.180 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της
Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 7.450
ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε.

ΣΥΡΙΖΑ = ΣΥμμαχίες με
Ρατσιστές και σφιχτό Ζωνάρι
Κ
Αυτό το χάσμα δεν φαίνεται «μόνο» στα τερατουργήματα των προαπαιτούμενων που ψηφίζει η Βουλή, στο σκάνδαλο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και στη λαιμητόμο του
ασφαλιστικού που έρχεται. Φαίνεται με τον πιο
ακραίο τρόπο στις διεθνείς συνεργασίες που
προωθεί με τις συναντήσεις του ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
Αυτή τη βδομάδα βρίσκεται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκει
συντονισμό με τη Μέρκελ και τον Ερντογάν για
το προσφυγικό. Και μόνο ο αριθμός των προσφύγων που πνίγονται αυτή τη βδομάδα από
το Αιγαίο ως το Καστελλόριζο (!) είναι αρκετός
για να χαρακτηρίσει αυτόν τον συντονισμό σαν
αυτό που είναι: θανατηφόρα ρατσιστικός.
Αλλά η κατρακύλα δεν σταματάει εκεί. Αφού
πήγε πρόσφατα επίσκεψη στο Ισραήλ και έσφιξε το χέρι του Νετανιάχου, ο Τσίπρας ετοιμάζεται να επαναλάβει την επίσκεψη στα τέλη Γενάρη. Στο ενδιάμεσο, φρόντισε να υποδεχθεί
στην Αθήνα τον δικτάτορα της Αιγύπτου στρατάρχη Σίσι.
Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το

τρίγωνο. Ακόμα και όλα τα υποθαλάσσια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου να μοιράσουν αναμεταξύ τους αυτοί οι σύμμαχοι, το μόνο που θα καταφέρουν είναι να βουλιάξουν πιο
βαθιά στη δίνη των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής
που σκορπάει τη φρίκη στη Συρία, στο Ιράκ,
στην Υεμένη, στη Λιβύη.

Αίμα
Σίγουρα ο λαός της Παλαιστίνης, οι Αιγύπτιοι
που έχυσαν το αίμα τους για τη λευτεριά στην
πλατεία Ταχρίρ και το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να νομιμοποιήσουν τις
όποιες συμφωνίες Τσίπρα-Σίσι-Νετανιάχου, ούτε τις επεμβάσεις Μέρκελ-Ερντογάν-Τσίπρα
στα σύνορα της περιοχής.
Η πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά πρέπει να
αναδείξει αυτά τα ζητήματα στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Στηρίζοντας πρώτα απ’ όλα τις
άμεσες διεκδικήσεις ενάντια στις επιθέσεις του
τρίτου μνημόνιου, τους πενταμηνίτες στους
Δήμους που παλεύουν για τις δουλειές τους,
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που διεκδικούν προσλήψεις και χρηματοδότηση για το
ΕΣΥ, τους λιμενεργάτες και τους σιδηροδρομικούς που απεργούν τη Δευτέρα, παραμονές
Χριστουγέννων, ενάντια στο ξεπούλημα του
ΟΛΠ και του ΟΣΕ.
Αλλά και συνδέοντας αυτούς τους αγώνες με

την πάλη ενάντια στους βομβαρδισμούς της
Συρίας και τον αποκλεισμό των προσφύγων.
Στις 23-24 Γενάρη, όταν ο Τσίπρας θα πηγαίνει
ξανά στο Ισραήλ, εμείς θα ανεβαίνουμε στον
Έβρο για πανελλαδικό συλλαλητήριο στο πλευρό των προσφύγων της Μέσης Ανατολής. Σε
πείσμα του Τσίπρα και των διεθνών φίλων του,
η Αριστερά επιμένει αντιμνημονιακά, αντιπολεμικά και αντιρατσιστικά.
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ΚΑΛΟ∆ΕΧΟΥΜΕΝΟ
Ο ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –
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άθε μέρα που περνάει αναδεικνύει όλο
και περισσότερο την απόσταση ανάμεσα
στις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η δεύτερη κυβέρνησή του θα βελτίωνε τους όρους
του τρίτου μνημόνιου που υπέγραψε, και στην
πραγματικότητα που ζούμε.
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Τσίπρας - Μέρκελ

Εβδομήντα τρία ευρώ συγκεντρώθηκαν σε εξόρμηση στο νοσοκομείο
Γεννηματάς, από 20 ευρώ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από 15 στο δημαρχείο Μοσχάτου και στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, από 10 ευρώ
στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο
νοσοκομείο Ρίου.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που μας έστειλαν: από 100 ευρώ Γιάννης Δ., Δέσποινα Κ. και Γιάννης Κ., Νίκος Α. 80,
Ιωάννα Ι. 67, από 50 ευρώ Στέλλα Μ.,
Μυρτώ Μ. και Γιάννης Π., από 30 ευρώ Φωτεινή Λ., Γιάννης Κ. και Βασίλης Μ., από 20 ευρώ Μαρία Κ., Άσπα
Χ., Κατερνία Τ., Εύα Θ., Κώστας Σ.,
Ρούμπι Α., Γιώργος Ζ., Μαρία Α., Ναταλί Ν., Κωνσταντίνα Σ., Χαρίτα Μ
15, από 10 ευρώ Δημήτρης Σ., Γιάννης Μ., Έφη Ζ., Χρήστος Τ., Βασίλης
Κ., Λάζαρος, Νικηφόρος Π., Βασω
Θ., Τασούλα Τ., Ευκλείδης Μ., Γρηγόρης Ζ., από 5 ευρώ Σωκράτης Τ.,
Αλέξανδρος Μ., Νεκτάριος Χ., Τζέρη
Γ. και Κώστας Γ.
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Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1203, 16 Δεκεμβρίου 2015

5ΜΗΝΑ ΟΤΑ
Επιμένουν
αγωνιστικά

Σ

ε νέα συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας προχώρησαν από το πρωί της Τρίτης 15/12, οι
πενταμηνίτες εργαζόμενοι των δήμων, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά με ίσα δικαιώματα.
“Ξεκινάμε σήμερα κατασκήνωση έξω από το υπουργείο
Εργασίας. Χριστούγεννα εδώ, όπως κάνανε οι καθαρίστριες και κερδίσανε. Καλούμε όλο τον κόσμο να μας
στηρίξει” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, η Σταυρούλα Βουγιούκλη, από το δήμο Ν.Ιωνίας. “Οι πρώτοι εργαζόμενοι έχουν ήδη απολυθεί από τους δήμους. 35.000 οικογένειες πριν τα Χριστούγεννα επιστρέφουν στα σπίτια
τους χωρίς να έχουν τίποτα, ούτε καν το επίδομα ανεργίας. Χτες σε συναδέλφισσα από την Ν.Ιωνία με τρία παιδιά κι άνεργο άντρα, της κόψανε το ρεύμα. Αφού μας θέλουν σε τσαντίρια, σε τσαντίρια θα μας βλέπουν έξω από
το υπουργέιο τους. Είμαστε αποφασισμένοι. Κανείς δεν
πρόκειται να φύγει από δω. Τα αιτήματά μας είναι να παραμείνουμε στην εργασία και να σέβονται εμάς και τις οικογένειές μας. Ήρθαμε από την ανεργία πριν από 5 μήνες και μας γυρνάνε ξανά σε αυτή. Τα νομικά κωλύμματα
είναι θέμα πολιτικής βούλησης που μπορούν να λυθούν
σε 5 λεπτά. Θα ιδρώσει το αυτί τους να μας ακούν και θα
κουραστούν να μας βλέπουν”.

Συντονιστικό
Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού των Πεντάμηνων και
σε συνελεύσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες σε
μια σειρά δήμους, αποφασίστηκε η στήριξη της προαναγγελθείσας κινητοποίησης στο υπουργείο, καθώς και άλλες δράσεις, όπως καταλήψεις και κλείσιμο δήμων και
γκαράζ.
“Σήμερα είμαστε εδώ στο υπουργείο και το πρωί της
Τετάρτης 16/2, προχωράμε σε κατάληψη του δημαρχείου
της Καλλιθέας. Την επόμενη μέρα θα δώσουμε το παρών
στη συνέλευση του σωματείου του δήμου για να διεκδικήσουμε τη στήριξη και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
από τους μόνιμους συνάδελφούς μας” μας μετέφερε η
Μαρία Μαλέσκου, 5μηνη εργαζόμενη στο δήμο Καλλιθέας.
“Στο δήμο της Αθήνας κάναμε συνέλευση τη Δευτέρα
14/12 στην οποία συμμετείχαν αρκετές δεκάδες συνάδελφοι. Συμφωνήσαμε να στηρίξουμε με την παρουσία μας
την κατασκήνωση, τις επόμενες ημέρες να κλείσουμε το
αμαξοστάσιο στην Ιερά Οδό και να στηρίξουμε και την
κατάληψη που κανονίζουν οι συνάδελφοι της Καλλιθέας”
δήλωσε ο Μιχάλης, 5μηνίτης στο δήμο της Αθήνας.
“Στο δήμο του Ηρακλείου έχουμε πάρει ήδη απόφαση
για κλείσιμο του δήμου σε ημερομηνία που θα καθοριστεί
τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη 16/12 θα είμαστε παρόντες και στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
που θα συζητηθεί το ζήτημα των 5μηνων” μας είπε ο
Ηλίας Λοΐζος, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο
Ηράκλειο Αττικής.
“Πρέπει να γίνουν παντού καταλήψεις. Αν φύγουν τα
5μηνα, οι δήμοι θα καταρρεύσουν. Στελεχώνουμε όλες
τις υπηρεσίες. Η δουλειά δεν μπορεί να βγει μόνο από
τους μόνιμους. Γι'αυτό και τα αιτήματά μας αφορούν και
τους ίδιους. Πρέπει να παλεψουμε μαζί. Έχουν την εμπειρία γιατί χιλιάδες από αυτούς μονιμοποιήθηκαν μετά από
αγώνες που έδωσαν” επισημαίνει η Ματίνα από το δήμο
Γλυφάδας.
Συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας και πορεία στη
Βουλή έγινε και την Τετάρτη 9/12. Στα πλαίσια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας
των 5μηνιτών με το γραμματέα του υπουργείου, χωρίς
όμως να υπάρξει καμία δέσμευση από την κυβερνητική
πλευρά.

Το απεργιακό κίνημα

Κλιμάκωση από τα κάτω στα νοσοκομεία

Τ

ο επόμενο βήμα στη μάχη για
προσλήψεις και χρηματοδότηση
της δημόσιας Υγείας, μετα τη
48ωρη απεργία της περασμένης βδομάδας, έρχεται από τα κάτω.
Στάση εργασίας και συγκέντρωση στις
11πμ στο υπουργείο Υγείας καλούν την
Πέμπτη 17/12 τα πρωτοβάθμια σωματεία
των εργαζομένων στα νοσοκομεία Αγ.
Σάββας, ΓΝΑ Γεννηματάς, Παίδων Αγλ.
Κυριακού, μαζί με το σωματείο εργαζομένων στο Αττικό που πήρε την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση. Και άλλα
πρωτοβάθμια σωματεία από τα νοσοκομεία της Αττικής ετοιμάζονται να ακολουθήσουν, ενώ το βράδυ της Δευτέρας
14/12, σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ,
αποφασίστηκε και η συμμετοχή της
Ένωσης των γιατρών Αθήνας και Πειραιά, στη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση. Δυο μέρες πριν την κινητοποίηση, την Τρίτη 15/12, απήργησαν οι
τραυματιοφορείς μετά από απόφαση
της Πανελλήνιας Ένωσης του κλάδου.
Οι εργαζόμενοι στο Αττικό με δελτίο
Τύπου φέρνουν στη δημοσιότητα μια σειρά στοιχεία, ενδεικτικά για τις συνέπειες
των μνημονιακών πολιτικών στα δημόσια
νοσοκομεία. Ο προϋπολογισμός του 2015
για το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει
υποδιπλασιαστεί (61.877.567 από
108.977.013 το 2012), ενώ οι ασθενείς
του έχουν υπερδιπλασιαστεί. Η έλλειψη
προσωπικού φτάνει στις 350 κενές οργανικές θέσεις οι οποίες αυξάνονται σε πάνω από 500 με τις άδειες κύησης, τα προβλήματα υγείας, τις άδειες άνευ αποδοχών κλπ. Επιπλέον το 2015 φύγανε 61
υπάλληλοι με σύνταξη και ήρθαν 28 (και
αυτοί με “κινητικότητα” από τα κλεισμένα
νοσοκομεία). Τις ελλείψεις προσωπικού
προσπαθούν, από τη μεριά του υπουργείου, να τις αντιμετωπίσουν με επικουρικούς, 5μηνίτες, εργολαβικούς και πανεπιστημιακούς υπότροφους με αποτέλεσμα
να απασχολούνται περισσότεροι από 200
εργαζόμενοι με τέτοιες συμβάσεις επισφαλούς εργασίας.
Τα μόνιμα ράντζα, η αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων – όπως τον
Αύγουστο του 2014 όπου οι μισοί νοσηλευόμενοι στη χειρουργική κλινική ήταν

Τεράστιο το συλλαλητήριο για την Υγεία στην Αμαλιάδα, 11/12

φορείς πολυανθεκτικού μικροβίου - οι
κλειστές κλίνες στην εντατική, οι μεγάλες λίστες αναμονής - για τα χειρουργεία φτάνουν έως κι έναν χρόνο - και η
τεράστια έλλειψη ακόμα και των στοιχειωδών υλικών είναι κάποιες από τις συνέπειες των παραπάνω. Φυσικά αυτά δεν
είναι προβλήματα μόνο του Αττικού. Το
σύνολο των δημόσιων νοσοκομείων παρουσιάζει ανάλογη εικόνα.

Μεγαλειώδες
Αυτή ήταν και η αφορμή για να βγουν
χιλιάδες κάτοικοι της Αμαλιάδας στους
δρόμους μετά από κάλεσμα του σωματείου του τοπικού νοσοκομείου, την Παρασκευή 11/12. Το συλλαλητήριο ήταν
μεγαλειώδες, αναλογικά με τον πληθυσμό της πόλης.
“Δεσμευόμενοι από αυτή τη μεγαλειώδη παρουσία και αντίσταση δεν μπορούμε παρά να δώσουμε όρκο και λόγο
τιμής ότι παρά τα τόσα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη πίστη τον αγώνα μας για την
υπεράσπιση και την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας που ιστορικά είναι από τα
πιο ποιοτικά στη χώρα μας. Δεσμευόμαστε ακόμα ότι το βροντερό «ΟΧΙ» εργαζόμενων, φορέων και πολιτών δεν πρόκειται ποτέ να γίνει «ΝΑΙ» για συναίνεσή
μας στις προσπάθειες της κυβέρνησης

που με αντάλλαγμα την παραμονή της
στην εξουσία, υποκύπτει διαμαρτύρητα
στις εντολές των δανειστών επιχειρώντας μεταξύ άλλων να καταρρακώσει και
να εξοντώσει τη δημόσια Υγεία” ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου
μετά τη μεγάλη διαδήλωση.
Την ίδια μέρα επέλεξαν κάτοικοι κι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Ικαρίας,
να αποβιβαστούν στην Αθήνα για να διαδηλώσουν στο υπ.Υγείας. Εκεί συναντήθηκαν με τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ
που βρίσκονται σε επίσχεση από την
προηγούμενη εβδομάδα και είχαν μόλις
το προηγούμενο βράδυ αποφασίσει την
παράσταση στο υπουργείο. Η συνάντηση έγινε αφορμή για να ενωθούν και να
δηλώνουν εκατέρωθεν την αλληλεγγύη
τους. “Ο αγώνας συνεχίζεται, ο δρόμος
για τη νίκη περνάει από το να πάρει ο
κόσμος την αντίσταση στα χέρια του και
να μην αφήσει χώρο στην ηττοπάθεια”
δήλωσε στην Ε.Α ο Μιχάλης Μάζαρης,
δημοτικός σύμβουλος Ικαρίας.
Στάση εργασίας σε όλες τις δημόσιες
υπηρεσίες της Ροδόπης εξήγγειλε για
την Τετάρτη 16/12, η ΑΔΕΔΥ, με κάλεσμα στη συγκέντρωση του σωματείου
εργαζομένων του νοσοκομείου Κομοτηνής, στη 1μμ, στο προαύλιο του νοσοκομείου.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι οροθετικοί θύματα των μνημονίων
Συγκέντρωση στην είσοδο του νοσοκομείου Λαϊκό πραγματοποίησαν ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή”
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Υγείας.
Η εγκληματική πολιτική της υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων έφτασε στο σημείο να εξαντληθούν τα αποθέματα των
αντιρετροϊκών φαρμάκων, της αγωγής που πρέπει να λαμβάνουν οι φορείς του HIV.
Το ΑΧΕΠΑ ήταν το πρώτο στο οποίο εξαντλήθηκαν τα πολύτιμα για τους ασθενείς φάρμακα και το Λαϊκό ακολούθησε. Η
επιδημία της έλλειψης εξαπλώνεται στον Ευαγγελισμό, το Συγγρός, τον Ερυθρό Σταυρό και θα ακολουθήσει το Τζάνειο, το
Νικαίας, η Πάτρα και η Κρήτη. “Η HIV λοίμωξη είναι μια από τις
ελάχιστες ασθένειες που, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμη φαρμα-

κευτική αγωγή, αντιμετωπίζεται με τεράστια επιτυχία. Οι οροθετικοί στον ιό HIV, όχι απλά επιβιώνουν, αλλά επανέρχονται
στην κοινωνία σε πλήρη δραστηριότητα και μπορούν να έχουν
το προσδόκιμο επιβίωσης που έχει ο μέσος όρος του πληθυσμού. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη αγωγή, η εξέλιξη είναι μοιραία. Ένας οροθετικός που δεν λαμβάνει αντιρετρο-ϊική αγωγή, με μαθηματική ακρίβεια, τα ερχόμενα χρόνια εμφανίζει τη
νόσο AIDS και καταλήγει στο θάνατο...
Απαιτούμε να υπάρξει χωριστή κι ανεξάρτητη χρηματοδότηση για τους HIV οροθετικούς, για τους πάσχοντες από ηπατίτιδες, για τους αιμορροφιλικούς και τους καρκινοπαθείς! Απαιτούμε άμεση επιχορήγηση στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία
του ΕΣΥ για όλους τους πάσχοντες!” συνεχίζει.
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Το εργατικό κίνημα

Σ

ύσκεψη του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια έγινε την Πέμπτη 10 Δεκέμβρη
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας για να αποφασιστούν οι επόμενες δράσεις και πρωτοβουλίες του. Αποφασίστηκε ότι ο Συντονισμός θα
στηρίξει όλες τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις, θα οργανώσει την καμπάνια ενάντια
στο φράχτη του Έβρου και θα κυκλοφορήσει
ανακοίνωση με την οποία θα προτείνει κλιμάκωση με νέα Γενική Απεργία.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι από
την Ιντρακόμ, τα νοσοκομεία (Άγιος Σάββας,
Αττικό, Αγλαΐα Κυριακού, Παίδων Πεντέλης),
τα υπουργεία (Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ΥΠΠΟ, Παιδείας), τα πεντάμηνα των δήμων, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το Μετρό, την ιδιωτική υγεία, τις ταχυμεταφορές,
την ΕΤΕΡ, τους εκπαιδευτικούς, τους λιθογράφους και την Καρφούρ-Μαρινόπουλος.
Την εισήγηση έκανε ο Τάσος Αναστασιάδης.
Τόνισε ότι οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
με αποκορύφωμα τις δύο Πανεργατικές απεργίες έχουν καταφέρει να στριμώξουν την κυβέρνηση και να καθυστερήσουν τις επιθέσεις. Εξήγησε ότι αυτή η κατάσταση δίνει τη δυνατότητα
καλύτερης οργάνωσης από τα κάτω σε όλους
τους χώρους. Επισήμανε ότι κεντρικό ζήτημα
όλων των τελευταίων μαχών που έχουν ξεσπάσει είναι το ζήτημα των προσλήψεων. Στην εκπαίδευση έχουμε τους αγώνες των αναπληρωτών, στα νοσοκομεία τον αγώνα των επικουρικών και στους δήμους τους πενταμηνίτες. Τόνισε ότι το μόνιμο προσωπικό πρέπει να είναι
στην πρώτη γραμμή αυτών των αγώνων. Ταυτόχρονα, κλιμακώνεται η μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τα νέα «προαπαιτούμενα» που
φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή. Ανέφερε ότι τόσο η ΑΔΕΔΥ όσο και οι εργαζόμενοι σε λιμάνια
και συγκοινωνίες ετοιμάζουν κινητοποιήσεις.
Επίσης, οι εργαζόμενοι του Συντονισμού στις
συγκοινωνίες θα κυκλοφορήσουν ένα νέο εργατικό έντυπο με τον τίτλο «Κόκκινη Γραμμή».
Τέλος, πρότεινε ο Συντονισμός να μπει με
όλες του τις δυνάμεις στην οργάνωση της καμπάνιας ενάντια στο φράχτη του Έβρου, εμπλέ-
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κοντας τα σωματεία και διεκδικώντας ότι οι μάχες ενάντια στα μνημόνια και το ρατσισμό θα
συνδεθούν για να νικήσουμε.

Απολύσεις
Πρώτος πήρε το λόγο ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο Μαρινόπουλο. Μίλησε για τη μάχη
που δίνεται εκεί ενάντια στις απολύσεις και τις
μειώσεις μισθών και τόνισε ότι πρέπει ο Συντονισμός να βοηθήσει για να βγει νέα Γενική Συνέλευση καθώς η ηγεσία του σωματείου ολιγωρεί.
Ο Βασίλης Συλαϊδής από την Ιντρακόμ πήρε
το λόγο στη συνέχεια, λέγοντας πως στις 17
Δεκέμβρη οργανώνεται απεργία στη Wind για
να κερδίσουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
και ενημέρωσε ότι την ίδια ώρα γινόταν σύσκεψη της Επιτροπής Αλληλεγγύης στη Wind σε
άλλη αίθουσα του ΕΚ.

Μετά μίλησε ο Κώστας από τα πεντάμηνα του
Δήμου Αθήνας. Είχε μόλις συμμετάσχει σε παρέμβαση των εργαζόμενων στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Στην τοποθέτησή του
μετέφερε με παραδείγματα πόσο αναγκαίοι είναι
οι συμβασιούχοι για να παραμείνει ζωντανός ο
Δήμος, ενώ εξήγησε ότι οι απολύσεις οδηγούν
στο ξεπούλημα διάφορων υπηρεσιών σε ιδιώτες.
Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας μετέφερε ότι το σωματείο της έχει πάρει απόφαση
για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Γενάρη
στον Έβρο, ενώ θα ζητήσουν και οικονομική ενίσχυση. Ενημέρωσε ότι σε πολλές ΕΛΜΕ γίνονται
εκλογές και τόνισε ότι πρέπει να βγουν ψηφίσματα συμπαράστασης για τους πενταμηνίτες.
Ο Κώστας Καταραχιάς από το νοσοκομείο του
Άγιου Σάββα είπε ότι αντίστοιχος με τον αγώνα
των πεντάμηνων στους δήμους είναι ο αγώνας

των επικουρικών στα νοσοκομεία που πήραν παράταση ενός χρόνου και συνεχίζουν για να μονιμοποιηθούν. Μετέφερε επίσης ότι το σωματείο
στο νοσοκομείο του με κινητοποιήσεις κατάφερε
να πετύχει την επαναπρόσληψη εργαζόμενου σε
εταιρία φύλαξης που δεν είχε δεχτεί να υπογράψει ατομική σύμβαση και απολύθηκε. Για τις κινητοποιήσεις στο φράχτη είπε χαρακτηριστικά
ότι «αν δεν αναβαθμιστεί η μάχη ενάντια στο ρατσισμό, θα χάσουν και οι απεργίες».
Ο Νίκος Σμπαρούνης από το Μετρό τόνισε ότι
η καμπάνια για τον φράχτη είναι πολύ σημαντική
και ότι πρέπει να γίνει συνεννόηση με τις οργανώσεις της αριστεράς στην Τουρκία για κινητοποιήσεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων.
Ο Βαγγέλης από το υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι πρέπει να οργανωθεί κινητοποίηση
την ημέρα που θα ψηφίζονται τα νέα «προαπαιτούμενα», ενώ είπε ότι ο Συντονισμός πρέπει
να είναι σε επαφή με την πρωτοβουλία των σωματείων που επιδιώκουν να συντονιστούν.
Ο Χρήστος Βαρβέρης από τη Speedex τόνισε ότι οι εργαζόμενοι είναι σε αναβρασμό
αφού μέχρι και η ξεπουλημένη ηγεσία της
ΓΣΕΕ αναγκάστηκε να καλέσει σε δύο απεργίες, ενώ επιχειρηματολόγησε για την αξία του
συντονισμού όλων των εργατικών χώρων.
Η Ζαννέτα Λυσικάτου από το νοσοκομείο
Αγλαΐα Κυριακού εξήγησε ότι η κυβέρνηση είναι
ευάλωτη στις εργατικές πιέσεις, ενώ τόνισε ότι η
πολιτική συζήτηση με τους συναδέλφους πάνω
στα ζητήματα του ρατσισμού είναι παραπάνω από
αναγκαία για να απαντάμε στα ρατσιστικά ψέματα.
Ο Πασχάλης Ταπεινόπουλος από το Σύλλογο
Δασκάλων Δυτικής Αττικής ενημέρωσε ότι έχει
εγκριθεί το ψήφισμα για τη διαδήλωση στον
Έβρο και εξήγησε ότι μπορεί να μην υπάρχει αντιπολίτευση (εκτός του ΚΚΕ) στη Βουλή, αλλά το
κίνημα παίζει αυτό το ρόλο με τις κινητοποιήσεις
του. Τελευταίος πήρε το λόγο ο Σπύρος Στάικος
από το Αττικό νοσοκομείο που ενημέρωσε ότι
ετοιμάζουν κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας
στις 17 Δεκέμβρη, στην οποία καλούν και άλλα
σωματεία και σύλλογοι.

Νεκτάριος Δαργάκης

Οι αναπληρωτές διεκδικούν μαζικούς διορισμούς
ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΛΜΕ
Σύσκεψη με τους αναπληρωτές οργάνωσε την Δευτέρα 14
Δεκέμβρη η ΟΛΜΕ στα γραφεία της. Από τη μεριά της ΟΛΜΕ έγινε γνωστό ότι σταθερή θέση της Ομοσπονδίας παραμένει η διεκδίκηση μαζικών διορισμών καθώς πλέον τα λειτουργικά κενά είναι χιλιάδες.
Από τη μεριά των αναπληρωτών που συμμετείχαν στη σύσκεψη μπήκαν στη συζήτηση όλες οι δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν λόγω της ελαστικής σχέσης εργασίας του αναπληρωτή. Από την περιπλάνηση σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας
κάθε χρόνο, από την άνιση αντιμετώπισή τους σε σχέση με τους
μόνιμους εργαζόμενους, μέχρι προβλήματα όπως η μη διευκόλυνση των εγκύων εκπαιδευτικών με τις άδειες κύησης, λοχίας
και ανατροφής. Πολλές ήταν οι τοποθετήσεις από αναπληρωτές
που εξηγούσαν ότι η μόνη πιθανότητα να κερδίσουν τα δικαιώματά τους είναι η κοινή πάλη με τους μόνιμους συναδέλφους τους.
Στη σύσκεψη παρέμβαση έκανε η Μαρία Μαλέσκου από
τους πενταμηνίτες των Δήμων που μετέφερε την εικόνα από
το δικό τους αγώνα για μόνιμη δουλειά, κάλεσε σε συντονισμό και τόνισε ότι οι πενταμηνίτες θα βρεθούν στο πλευρό
των αναπληρωτών όποτε το χρειαστούν.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Πετυχημένη εκδήλωση-συζήτηση έγινε στα Χανιά το Σάββατο 12/12 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αναπληρωτών του
Συλλόγου Δασκάλων. Ο Στέλιος Γιαννούλης, εικαστικός στο 2ο
και στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανιών μας μετέφερε τα παρακάτω: «Στις αρχές Νοέμβρη στα Χανιά ο Σύλλογος Δασκάλων πήρε πρωτοβουλία να οργανώσει Επιτροπή Αναπληρωτών έτσι
ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν εμάς
και τα προβλήματα στην παιδεία γενικότερα.
Υπάρχουν χιλιάδες κενά και πλέον υπάρχουν και χιλιάδες
αναπληρωτές. Κάναμε μια πρώτη συνέλευση όπου συζητήσαμε
σε ποιο πλαίσιο θα κινηθούμε, ενώ πήραμε απόφαση να συμμετέχουμε στην απεργία στις 12 Νοέμβρη. Κατεβήκαμε στην
απεργία με δικό μας πανό και από εκεί και πέρα οργανωθήκαμε
καλύτερα. Στις 3/12 στη νέα Γενική Απεργία συμμετείχαμε ξανά, ενώ ήρθαμε σε επικοινωνία με τους αναπληρωτές στην Αθήνα που κινητοποιήθηκαν στις 11/12. Αποφασίσαμε ότι θα οργανώσουμε και την εκδήλωση του Σαββάτου όπου ομιλητές ήταν
η Βαγγελιώ Δινοπούλου από το Συντονιστικό ΑναπληρωτώνΑδιορίστων, η Κική Γιαννάτου, μέλος των Παρεμβάσεων στο ΔΣ
της ΟΛΜΕ, ο Νίκος Φασφαλής, εκπρόσωπος της ΔΟΕ και ο Τά-

σος Αναστασιάδης από το Συντονισμό ενάντια στα Μνημόνια.
Συμμετείχαν 60-70 εργαζόμενοι και έγιναν πολλές παρεμβάσεις,
καθώς οι αναπληρώτριες που είχαν αναλάβει το προεδρείο συντόνισαν άψογα την εκδήλωση χωρίς να γίνεται κανείς κουραστικός.
Ένα ιδιαίτερο σημείο της εκδήλωσης ήταν η τοποθέτηση εργαζόμενου από τα πεντάμηνα των Δήμων που μετέφερε την εικόνα του
αγώνα τους και μίλησε για την ανάγκη του συντονισμού.
Παρέμβαση επίσης έγινε από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ όπου τονίστηκε η σημασία της σύνδεσης με την καμπάνια ενάντια στο
φράχτη στην κατεύθυνση του συνθήματος που φωνάζουμε και
στις πορείες μας «Λεφτά για την Παιδεία κι όχι για φράχτες και
βόμβες στη Συρία».
Υπάρχει δυναμική σε αυτή την πρωτοβουλία. Αξίζει γιατί είναι κόντρα στις λογικές χωριστών σωματείων, πέρα από τους μόνιμους.
Εμείς λέμε ότι είναι κοινή η μάχη. Χρειάζεται να παλέψουμε όλοι μαζί, μόνιμοι και αναπληρωτές και να βρεθούμε και με άλλα σωματεία
έξω από την εκπαίδευση. Θα γίνει νέα σύσκεψη της Επιτροπής άμεσα, ενώ η πρόταση που υπάρχει για τις επόμενες μέρες είναι να γίνει
μια εξόρμηση αναπληρωτών και πεντάμηνων με κοινή προκήρυξη για
να αναδείξουμε τους αγώνες που δίνουμε».

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
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Το εργατικό κίνημα

Σ

ε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια στις 21 Δεκέμβρη
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημα.
Μαζί τους συντονίζονται οι εργαζόμενοι του
ΟΣΕ με τρίωρη στάση εργασίας (12 μέχρι το
τέλος του ωραρίου). Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει διαδήλωση μέχρι το
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια κλιμακώνουν τις
κινητοποιήσεις τους με την απόφαση για την
απεργία, ενώ την Τετάρτη 9/12 είχαν παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου όπου έδωσαν στοιχεία για το πώς έχει εξελιχθεί η υπόθεση της
ιδιωτικοποίησης.
Στη συνέντευξη μίλησαν ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών και ο Νίκος Γεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Λιμενεργατών του ΟΛΠ.
Αναφέρθηκαν στις συνεχείς αναβολές των
ημερομηνιών για την κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους και εξήγησαν
ότι ο διαγωνισμός αυτός είναι «πολιτικά και νομικά νεκρός». Εκτός όλων των άλλων έχει παραμεριστεί το ΔΣ του ΟΛΠ και τις διαπραγματεύσεις τις κάνει το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, άσχετα αν
το ίδιο ονομάζει τον εαυτό του «τεχνικό σύμβουλο» για να αποποιηθεί των ευθυνών που θα
προκύψουν μετά την ιδιωτικοποίηση.
Τόνισαν ότι πρέπει τώρα να αποσυρθούν οι
διαγωνισμοί και να ξεκινήσει διάλογος πάνω σε

Συντονισμένη απεργιακή απάντηση
στο ξεπούλημα OΛΠ - ΟΣΕ

22/10, η προηγούμενη απεργία ενάντια στο ξεπούλημα των λιμανιών

τέσσερις βασικές αφετηρίες: Να εξασφαλιστεί
ο δημόσιος χαρακτήρας του Λιμανιού, να εξασφαλιστούν οι εργασιακές σχέσεις, να υπάρξει
θεσμοθετημένη σχέση με τους δήμους της γύρω περιοχής και έτσι να αναπτυχθεί το λιμάνι.
Έθεσαν ερωτήματα για το πώς προσδιορίστηκε ότι πρέπει να πωληθεί το 67% των μετοχών του ΟΛΠ τη στιγμή που στο πρώτο Μνημόνιο το ποσοστό αυτό ήταν 22%, γιατί δεν έγιναν

γνωστά τα αποτελέσματα των μελετών για τον
Οργανισμό που είχαν γίνει το 2013-2014, ενώ
ζήτησαν και τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ που κατέληξαν
στις αποφάσεις για τους διαγωνισμούς.
Επίσης, ανέδειξαν για μια ακόμα φορά το
ζήτημα των παράνομων φοροαπαλλαγών στην
Cosco, για τις οποίες έχει καταδικαστεί το ελληνικό δημόσιο πληρώνοντας μεγάλα πρόστι-

μα. Η κινέζικη πολυεθνική θα έπρεπε να πληρώσει αυτά τα χρήματα άμεσα. Ακόμα, είπαν
ότι η αποτίμηση του Οργανισμού γίνεται με
διαδικασίες fast-track σαν να ήταν ο ΟΛΠ ένα
οικοπεδάκι στον Πειραιά.
Τέλος, ανέφεραν ότι όλες οι προηγούμενες
κυβερνήσεις και η σημερινή έχουν επιδιώξει
να επαναφέρουν το «θατσερικό μοντέλο» που
όμως απέτυχε στην ίδια τη Βρετανία, ενώ ενημέρωσαν ότι έχουν ζητήσει ψηφίσματα συμπαράστασης από σωματεία εργαζόμενων στα λιμάνια όλης της Ευρώπης.
Θυμίζουμε ότι ο συντονισμός των εργαζόμενων στα λιμάνια, στις συγκοινωνίες και τις μεταφορές ξεκίνησε στις 24 Νοέμβρη όταν οργάνωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου στο κτίριο
του ΟΣΕ στην Καρόλου για το πώς θα αντιμετωπίσουν την απειλή της ιδιωτικοποίησης.
Είναι ανοιχτό αν θα βγάλουν απεργιακές
αποφάσεις και καλέσματα για τις 21/12 τα
υπόλοιπα συνδικάτα που καλύπτουν τους εργαζόμενους στους παραπάνω χώρους (ΣΕΛΜΑ, Συνδικάτο ΟΑΣΑ κτλ).

Νεκ. Δ.

Εκλογές ΕΡΤ: “Ψηφίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα”

Νέα επίθεση στο ertopen

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ της ΕΡΤ, λαμβάνει χώρα στις
16/12 και το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στα ΜΜΕ, Financial Crimes, καλεί σε υπερψήφιση του Γιώργου Μαρινόπουλου και του
Παναγιώτη Καλφαγιάννη.

Άλλη μια επίθεση δέχτηκε την περασμένη εβδομάδα, το ERTopen 106.7, ο
ραδιοσταθμός – κληρονομιά του μεγάλου δίχρονου
αγώνα των εργαζομένων
της ΕΡΤ. Αστυνομικές δυνάμεις με εισαγγελέα και
εκπρόσωπο της ΕΕΤΤ επιχείρησαν να κατασχέσουν
τα μηχανήματα στο Κέντρο
Εκπομπής της ERTopen,
στην Πάρνηθα.

“Στον πρώτο γύρο πετύχαμε μια νίκη” λένε σε ανακοίνωσή
τους οι Financial Crimes κι εξηγούν: “Η τετράδα που πέρασε
στον δεύτερο γύρο είναι από τους συναδέλφους που δεν στήριξαν τα μορφώματα του Σαμαρά, και αυτό αποτελεί μια πρώτη
παρακαταθήκη για τη συνέχεια.
Στο δεύτερο γύρο, συνεχίζουμε την προσπάθεια να εκλέξουμε
εκπροσώπους που να σηματοδοτούν όχι μόνο τον ανυποχώρητο
αγώνα της διετίας, που παλεύοντας ξανακερδίσαμε τις δουλειές
μας πίσω, αλλά και τη συνέχιση της σύγκρουσης με την μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτήν την κυβέρνηση. Τα δικαιώματά μας που ποτέ δεν επανήλθαν μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Την αντιδημοκρατική λειτουργία του «αποφασίζομεν και διαττάσομεν» της διοίκησης που «στήνει» δικούς
της κονονισμους εργασίας καθώς και την συστηματική της προΤις αντιδράσεις των ίδιων των εργαζομένων της ΕΡΤ έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη παρουσία δυνάμεων της αστυνομίας στο
Ραδιομέγαρο. Σε ανακοίνωση πρωτοβουλίας
εργαζομένων, κάτω από την οποία πραγματοποιείται συλλογή υπογραφών για την απομάκρυνση των μπάτσων, αναφέρεται:
“Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, μετά από ένα
δίχρονο αγώνα, καταφέραμε να ανοίξουμε
τη δημόσια ραδιοφωνία-τηλεόραση και να
καταργήσουμε στην πράξη το «μαύρο».
Στο διάστημα αυτό ήρθαμε πολλές φορές
αντιμέτωποι με την αστυνομία και τις δυνάμεις καταστολής, με κορυφαία τη στιγμή που τα ΜΑΤ μας εκδίωξαν από το Ραδιομέγαρο. Όχι γιατί κάναμε κάτι ενάντια

σπάθεια για το χτύπημα του συνδικαλισμού στην ΕΡΤ...
Δεν είναι τυχαία η επίθεση στην ertopen που έδωσε βήμα σε
όσους δε «χώραγαν» πουθενά στην «πολυφωνία» των ιδιωτικών
και κρατικών σταθμών. Που στάθηκε στο πλευρό του κάθε εργαζόμενου, κάθε αγώνα που συγκρούονταν την τελευταία διετία
ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις. Δεν ξεχνάμε ότι πριν δύο
μήνες είχε γίνει επίθεση στις εκπομπές “Αντιδραστήριο” και
“Zonna Rossa” στην ΕΤ3. Δεν ξεχνάμε ότι η διοίκηση προσπαθεί
να απομακρύνει τους βασικούς συντελεστές της «πρωινής ζώνης» παρόλη την επιτυχία της.
Δεν πρόκειται για τυχαία περιστατικά. Στο σύνολό τους δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι κάθε είδους
«υπηρεσίες» της, αντιμετωπίζουν τις φωνές και οτιδήποτε συνεχίζει να θυμίζει τον δίχρονο αγώνα της ΕΡΤ, απέναντι στο «μαυρο» και τα μνημόνια.
Στις 16 Δεκέμβρη, ψηφίζουμε όπως αγωνιστήκαμε. Με αποφασιστικότητα, χωρίς ταλαντεύσεις και με στόχο να νικήσουμε. Δεν
θέλουμε στη διοίκηση τους εκλεκτούς των κυβερνητικών κύκλων
και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα, αυτούς «που μπαίνουν στο μάτι»
της κυβέρνησης και της διοίκησης”.

Έξω η αστυνομία από το Ραδιομέγαρο
στην κοινωνία, αλλά γιατί ερχόμασταν σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα της τότε
κυβέρνησης και των καναλαρχών.
Στο διάστημα των πέντε μηνών που είχαμε υπό την ευθύνη μας το Ραδιομέγαρo -από τον Ιούνιο έως το Νοέμβριο του
2013- οπότε και εκδιωχθήκαμε από τα
ΜΑΤ, δεν σημειώθηκε καμία ζημιά, φθορά
ή κλοπή στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό της ΕΡΤ, παρά το γεγονός ότι
πλήθος κόσμου επισκεπτόταν τον χώρο.
Aποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους η καθημερινή παρουσία αστυνομικών

οργάνων, ασφαλιτών και δυνάμεων καταστολής στο κτιριακό συγκρότημα, τους τελευταίους μήνες. Δεν μπορεί να παραχθεί ούτε
πολιτισμός, ούτε ψυχαγωγία, ούτε ενημέρωση σε ένα κτίριο που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Είναι δε επικίνδυνο για όλους, το
να κυκλοφορούν ανάμεσά μας οπλισμένοι,
ακόμα κι αν αυτοί είναι αστυνομικοί. Απαιτούμε την άμεση απομάκρυνσή τους.
Εργαζόμαστε ώστε το παραγόμενο
προϊόν να είναι το καλύτερο για την κοινωνία και θέλουμε η ΕΡΤ να είναι ανοιχτή
στην κοινωνία και φωνή της κοινωνίας”.

Αντίστοιχη επιχείρηση
είχε πραγματοποιηθεί λίγους μήνες πριν στα Τουρκοβούνια όπου υπήρξε και
δίωξη του προέδρου της
ΠΟΣΠΕΡΤ Π. Καλφαγιάννη
και του ταμία Δ. Κούνη. Τότε η δικαιολογία απέναντι
στην κατακραυγή που ξεσήκωσε η προσπάθεια φίμωσης του ρ/σ, ήταν ότι η
εκπομπή από εκεί ήταν παράνομη και το 106.7 έχει
άδεια εκπομπής μόνο από
την Πάρνηθα. Τώρα;
Όπως ενημερώνει η
ΠΟΣΠΕΡΤ “η δικαιολογία
που θα προβληθεί, ότι δήθεν εκπέμπαμε παράνομα
(χωρίς άδεια), είναι αίολη
από τη στιγμή που όλοι οι
ραδιοφωνικοί σταθμοί, με
αποφάσεις του 4ου τμήματος και της ολομέλειας

του ΣτΕ, εκπέμπουν χωρίς άδεια. Η όποια κατάσταση «νομίμων» ραδιοφωνικών σταθμών σε λειτουργία από το ΕΣΡ, που
επικαλείται η ΕΕΤΤ, δεν
έχει ισχύ”. Συνεπώς δεν
είναι παρά άλλη μια προσπάθεια για να κλείσει μια
πολύ “ενοχλητική” φωνή
στα FM, που κρατάει την
παράδοση του διετούς
αγώνα παρέχοντας φωνή
και μικρόφωνο στο κίνημα. “Η ERTopen και η
στήριξη της κοινωνίας μέσα από αυτήν δεν θα σταματήσουν με τέτοια μέτρα” δηλώνει η ΠΟΣΠΕΡΤ.
“Είναι κατάντια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
που πάτησε πάνω στον
αγώνα των εργαζόμενων
της ΕΡΤ κόντρα στους Σαμαροβενιζέλους, να επιχειρεί να φιμώσει την ΕΡΤopen, την ανεξάρτητη φωνή
των εργαζόμενων, που
έδωσε με συνέπεια την μάχη για την ανατροπή των
μνημονίων” αναφέρει η
ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή
της, η οποία ευχαριστεί
την ERTopen για την φιλοξενία της εκπομπής της
κάθε Δευτέρα 9μμ - 10μμ.
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To αντιρατσιστικό κίνημα

Σκούπες, στρατόπεδα, απελάσεις με
«ανθρωπιστικό» μανδύα
Ο

ι σοροί τριών ακόμα προσφύγων εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης 15/12
από την τουρκική ακτοφυλακή στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες από το Λιμενικό Σώμα
στη θαλάσσια περιοχή του Καστελλόριζου για
τον εντοπισμό άλλων τριών αγνοούμενων.
Λίγες ώρες νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε η νέα χρονιά “να είναι μια χρονιά αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας”, στο μήνυμά του για τον Τηλεοπτικό Μαραθώνιο Αγάπης
που διοργάνωσαν η ΕΡΤ και η Unicef για τα παιδιά των προσφύγων. “Σήμερα θα αποδειχτεί ξανά ότι οι πολίτες και η κοινωνία αυτής της χώρας αντιμετωπίζουν ακόμα και τις πιο δύσκολες
καταστάσεις με ανθρωπιά και αλληλεγγύη” συμπλήρωσε.
Όμως αν η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη περισσεύουν για τον απλό κόσμο, για την κυβέρνηση
είναι μόνο λόγια του αέρα. Στην πράξη Τσίπρας
και Μουζάλας επιστρέφουν ξανά στις πρακτικές
της κυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, οργανώνοντας
σκούπες, φυλακίσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και απελάσεις.
Μετά την απόφαση της εταιρείας Hewlett Packard να αλλάξει προορισμό προς την Κεντρική Ευρώπη, σε 100 εμπορευματοκιβώτιά της, που
επρόκειτο να μεταφερθούν στον Πειραιά μέσω Ειδομένης, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα ΜΑΤ για
«να καθαρίσει την Ειδομένη», όπως δήλωσε χυδαία ο Μουζάλας. Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε
με την επίβλεψη της FRONTEX που κατέφθασε
στα σύνορα Ελλάδας Μακεδονίας για να επιβάλει
το ερμητικό κλείσιμο με φράχτες και περιπολίες
θανάτου. Φρόντισαν μάλιστα κατά τη διάρκεια της
αστυνομικής επιχείρησης, να διώξουν όλους τους
δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ και μάλιστα
να προσαγάγουν κάποιους, αφού “Η αστυνομία
δεν ήθελε παρουσία μαρτύρων στη «φιλανθρωπική της δράση»”, όπως αναφέρει ανακοίνωση καταγγελία της Ένωσης Φωτορεπόρτερ (ΕΦΕ).
Τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει η ρατσιστική διαλογή με «αναγνώριση- καταγραφή» του
χρώματος του δέρματος τόσο στην Ειδομένη όσο
και με μπλόκα της αστυνομίας στα λεωφορεία
που μεταφέρουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα βόρεια σύνορα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ειδομένη, 9/12

νίπτει τα χείρας της για τον εγκλωβισμό των μεταναστών στην Ειδομένη, ρίχνοντας τα βάρη στην
κυβέρνηση της Μακεδονίας που ύψωσε φράχτη
στα σύνορα εμποδίζοντας το πέρασμα των μεταναστών, τη στιγμή που διατηρεί το φράχτη στον
Έβρο αλλά και τη στιγμή που βρίσκεται σε “διαβουλεύσεις” με την κυβέρνηση της Μακεδονίας.

Διαβουλεύσεις
Όπως αναφέρει άρθρο του Άγγελου Αθανασόπουλου στο in gr, στη Μακεδονία “μετέβη τις τελευταίες ημέρες ο Πολιτικός Διευθυντής του
υπουργείου Εξωτερικών για πολιτικές διαβουλεύσεις με έμφαση, όπως αναφέρουν ορισμένες
πληροφορίες, στη διαχείριση του προσφυγικού”.
Στη συνέχεια οι 1.000 περίπου μετανάστες μεταφέρθηκαν με (ανθρωπιστική) βία στην Αθήνα,
κλείστηκαν στο Τάε Κβον Ντο μέσα σε άθλιες
συνθήκες και μάλιστα μόνο για μία εβδομάδα
μέχρι τις 17/12. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι
να τους οδηγήσει σε κράτηση και στη συνέχεια
σε απέλαση. “Οι πόρτες των κέντρων κράτησης
μεταναστών φαίνεται ότι ανοίγουν και πάλι διάπλατα, με 123 μετανάστες να κρατούνται ήδη
στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου για να απελαθούν, ύστερα από επιχείρηση που έκανε η
αστυνομία στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο το
Σάββατο, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απομά-

κρυνση των μεταναστών και
προσφύγων από την Ειδομένη και την επιστροφή τους
στην Αθήνα” , αναφέρει η
Εφημερίδα των Συντακτών.
Η επίσημη εξήγηση που έδωσε η αστυνομία είναι ότι απομακρύνθηκαν όσοι συμμετείχαν σε
επεισόδια που έγιναν στη διάρκεια διανομής του φαγητού.
Όμως όπως αναφέρει το ρεπορτάζ: “Σύμφωνα μάλιστα με
μαρτυρία κρατουμένου, τα
στοιχεία του οποίου βρίσκονται
στη διάθεση της «Εφ.Συν.», οι
αστυνομικοί ανάγκασαν με
απειλές και χρήση βίας τους συλληφθέντες να υπογράψουν έγγραφα στα ελληνικά και τα αραβικά, βάζοντας και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. «Ήταν
πολύ θυμωμένοι και άσκησαν βία σε μερικούς. Έλεγαν “υπογράψτε ή θα σας χτυπήσουμε”. Και πράγματι χτύπησαν μερικούς ανθρώπους», είπε”.
Χρειάζεται να σταματήσουμε τη ρατσιστική κατρακύλα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, παρά το
γεγονός ότι ντύνεται με ανθρωπιστικό μανδύα.
“Καλούμε τα συνδικάτα, τα κόμματα της αριστεράς, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κινήσεις
αλληλεγγύης να καταδικάσουν τον διωγμό των
μεταναστών από την Ειδομένη και να απαιτήσουν
άμεση νομιμοποίηση όλων χωρίς διακρίσεις.
Να εξασφαλίσουμε στέγη, σίτιση, δουλειά,
πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία για όλους.
Να κλείσουμε το δρόμο στη δημιουργία νέων
στρατοπέδων συγκέντρωσης, να κλείσουμε την
Αμυγδαλέζα”, ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ, καταγγέλλοντας την αστυνομική βία στην Ειδομένη. “Πάνω από όλα δηλώνουμε ότι δεν θα συνηθίσουμε
το πνιγμό των μικρών Αϋλάν στα Φαρμακονήσια
διότι κρατάτε όρθιο τον δολοφονικό φράχτη
στον Έβρο και τα σύνορα κλειστά. Ετοιμαζόμαστε παντού για την μεγάλη κινητοποίηση στις 23
και 24 Γενάρη στην Αλεξανδρούπολη, για να βάλουμε τέλος στους πνιγμούς στο Αιγαίο”.

Όχι στο ρατσισμό των Δημάρχων
Η πλήρης προσαρμογή της κυβέρνησης στην πολιτική της Ευρώπης Φρούριο
με σκούπες, απελάσεις και στρατόπεδα συγκέντρωσης έδωσε το πράσινο φως
στους Δημάρχους των Νοτίων, να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών, ζητώντας να απομακρυνθούν από το Ταε
Κβο Ντο και όλη την περιοχή.
Σε συνάντηση που είχαν με τον Μουζάλα ζήτησαν να μη δημιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπως ανακοίνωσε ο Μουζάλας. Ο
δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, δήλωσε ότι είναι “σε
θέση μάχης γιατί το Ελληνικό προορίζεται για “ανάπτυξη”, ενώ ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου έβαλε θέμα “δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας”. Ενώ ο Καμίνης σε συνέντευξή του στο Μέγκα ζήτησε “να φυλαχθούν τα σύνορά μας, στα νησιά τα hotspots να λειτουργήσουν, να ξεδιαλέγονται οι άνθρωποι
και οι παράτυποι μετανάστες να επαναπροωθούνται αμέσως προς την Τουρκία. Αλλιώς η χώρα και η πόλη μας θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα».
Η Πρωτοβουλία Αγώνα και Αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στα Νότια Προάστια, στην οποία συμμετέχουν σωματεία, σύλλογοι, συλλογικότητες της περιοχής, καλεί συγκέντρωση ενάντια στο ρατσισμό της ΕΕ,
της κυβέρνησης και των Δημάρχων, το Σάββατο 19 Δεκέμβρη στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό.

K.Θ.
Συγκέντρωση την
Παρασκευή 18 Δεκέμβρη στις 6μμ
στην Ομόνοια και
πορεία στη Βουλή
και στα γραφεία της
ΕΕ, στα πλαίσια της
Παγκόσμιας Ημέρας
Μεταναστών-ριών
καλούν μία σειρά αντιρατσιστικές κινήσεις, συλλογικότητες, οργανώσεις της
αριστεράς, ανάμεσά
τους η ΚΕΕΡΦΑ και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ανάλογη συγκέντρωση
θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα στο
Άγαλμα Βενιζέλου
στη Θεσσαλονίκη.

Frontex
υπεράνω όλων
Σχέδιο αναβάθμισης της Frontex και
τη δημιουργία μίας ισχυρής ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, που θα μπορεί να επεμβαίνει στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ ακόμη και
υπερβαίνοντας το βέτο ενός ή περισσοτέρων κρατών, συζητιέται αυτή την
εβδομάδα στην Κομισιόν. Το σχέδιο θα
συζητηθεί και στη Σύνοδο Κορυφής
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή, 17-18
Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες.
Το σχέδιο αναβάθμισης της Frontex
είναι έμπνευσης του επιτρόπου αρμόδιου για θέματα Μετανάστευσης,
Αβραμόπουλου. «Η Κομισιόν» αναφέρεται χαρακτηριστικά «θα έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί μία εφαρμοστική
απόφαση που θα καθορίζει ότι η κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι
των εξωτερικών συνόρων απαιτεί επείγουσα δράση και θα αναθέτει στην
υπηρεσία το έργο της εκτέλεσης των
αναγκαίων επιχειρησιακών μέτρων. Σε
επείγουσες καταστάσεις, η υπηρεσία
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
παρεμβαίνει για να διασφαλίζει ότι θα
αναλαμβάνεται δράση επί του εδάφους ακόμη και όπου δεν υπάρχει αίτημα για βοήθεια από το ενδιαφερόμενο κράτος – μέλος ή όπου αυτό το
κράτος – μέλος θεωρεί ότι δεν υπάρχει
ανάγκη για επιπρόσθετη επέμβαση».
Ο Αλέξης Τσίπρας, την Τετάρτη
16/12, μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής μεταβαίνει στη Χίο και τη Λέρο για να επιθεωρήσει τα hot spots
που έχουν δημιουργηθεί, έτσι ώστε να
δώσει πλήρη αναφορά για το κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει
τις αποφάσεις της ΕΕ, για μπλοκάρισμα των προσφύγων εκτός συνόρων.
Άλλωστε Τσίπρας-Μέρκελ-Ερντογάν
προγραμματίζουν τριμερή συνάντηση
πιθανότατα εντός του Ιανουαρίου και
ίσως στη Χίο, για την καλύτερη συνεργασία με στόχο την αποτροπή των μεταναστών και των προσφύγων.
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Σε όλη τη χώρα

23-24 Γενάρη

Εκδηλώσεις, εξορμήσεις,

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σ

ημαντική εκδήλωση έγινε το Σάββατο
12/12 στην αίθουσα του ΤΕΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης στη συζήτηση που
άνοιξε με την εισήγηση του πανεπιστημιακού
από το ΑΠΘ Γιώργου Τσιάκαλου και την Νίκη
Αργύρη από το συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ.
Εξ' αρχής ο Γ. Τσιάκαλος αναφέρθηκε στην
φονική παρουσία του φράχτη και την αναγκαιότητα να απομακρυνθεί αφού είναι η βασική αιτία για τους εκατοντάδες θανάτους στο
Αιγαίο. Όπως τόνισε η σύγκρουση με τις πολιτικές που απλώνουν φράχτες σε όλη την Ευρώπη ξεκινάει από την Ελλάδα αφού η χώρα
μας είναι η πρώτη που έδωσε το παράδειγμα
για τη δημιουργία του φράχτη και είναι η βασική χώρα εισόδου άρα και το βασικότερο εμπόδιο για την είσοδο των προσφύγων στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια της
ΕΕ να διαχωρίσει τον κόσμο που προσπαθεί να
βρει μια καλύτερη ζωή σε πρόσφυγες και μετανάστες εξηγώντας πως ακόμα και με τις
ίδιες τις συνθήκες που έχουν υπογράψει τα
κράτη, αυτός ο διαχωρισμός είναι παράνομος.
Αμέσως μετά η Ν. Αργύρη αναφέρθηκε στο
τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που είδαμε να ξε-

Πάνω από 100 άτομα βρέθηκαν στον
Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην εκδήλωση
που οργάνωσε η Αχτίδα Αλληλέγγυων
Πολιτών με τίτλο “... τα μωρέλια να σώσουμε μωρέ”, από την φράση που χρησιμοποίησε κάτοικος της Λέσβου πάνω
από ένα ναυάγιο.
διπλώνεται σε όλη την Ευρώπη και την αναγκαιότητα αυτή η αυθόρμητη δράση του κόσμου να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά και να
δημιουργήσει ένα κίνημα που θα συγκρουστεί
με τις πολιτικές της Ευρώπης-φρούριο και θα
ρίξει τους φράχτες σε όλη τη διαδρομή που
ακολουθούν οι πρόσφυγες της φτώχειας και
των πολέμων.
Ενδιαφέρον είχε η παρέμβαση ενός κατοίκου από την περιοχή των Μεσαμπελιών, ο
οποίος τόνισε πως στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής ετοιμάζουν εκδήλωση για
τους πρόσφυγες ζητώντας την συνεργασία και
την σύνδεση με το ευρύτερο κίνημα και εξηγώντας πως είναι αναγκαίο σε αυτή τη συγκυρία όλες αυτές οι απαντήσεις να φτάσουν σε

όσο περισσότερα αυτιά γίνεται.
Σαν ΚΕΕΡΦΑ Ηρακλείου εκτός από τις αφισοκολλήσεις, έχουμε βάλει μπροστά να οργανώσουμε μια μεγάλη μέρα δράσης πριν από τις
γιορτές για να βγούμε στο κέντρο της πόλης
και να κάνουμε γνωστή την καμπάνια για την
μεγάλη εξόρμηση στον Έβρο, ενώ εκτός από
το Φ.Σ. Βιολογικού έχουμε πάρει ψηφίσματα
από το τοπικό παράρτημα της ΑΔΕΔΥ και τον
Διδασκαλικό Σύλλογο ζητώντας ενίσχυση για
το μεγάλο αυτό ταξίδι. Κλείνουμε συμμετοχές
και προετοιμαζόμαστε να ενώσουμε και από δω
από την Κρήτη τη φωνή μας με όλους τους αντιρατσιστές και αντιφασίστες που θα φτάσουν
στην Αλεξανδρούπολη απ' όλη την Ελλάδα.

Νίκη Ζουγανέλη

Πάνω από 500 άτομα βρέθηκαν στο πάρτι που οργάνωσε την Παρασκευή 11/12 ο φοιτητικός σύλλογος
της Σχολής Καλών Τεχνών για την οικονομική ενίσχυση της καμπάνιας ενάντια στο φράχτη στον Έβρο.

ΑΣΚΤ

Δυνατό ήταν το άνοιγμα του πάρτι με σημαντικές hip-hop παρουσίες
όπως οι Mind the Rap, οι Twinsanity, οι Απαραβίαστοι Όρκοι, οι Roman
Fouman, οι Shizo Kappa, οι Νεκρική Ακαμψία ο Σχοινοβάτης, ο Λακωνικός κ.ά, που ακολουθήθηκε από ένα σκληρό drum 'n' bass και noise πάρτι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τους Basik 1, Fro και Emulator.
“Η επιτυχία της μεγάλης αυτής συναυλίας και του πάρτι βγήκαν μέσα
από την πολιτική δουλειά που κάναμε στη σχολή σαν ΚΕΕΡΦΑ και σαν σχήμα των ΕΑΑΚ. Την προηγούμενη περίοδο είχαμε οργανώσει μια εκδήλωση
για τα ανοιχτά σύνορα και μια συζήτηση σχετικά με την ισλαμοφοβία.
Εκεί γνωρίσαμε και τα παιδιά που έπαιξαν στο πάρτι και μετά βάλαμε
μπροστά να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα με εξορμήσεις και μοιράσματα”, τόνισε μιλώντας στην Ε.Α. η Ελίζα Κρικώνη από το σχήμα ΑΡΚΑΣ
ΕΑΑΚ.
“Όλο αυτό κατέληξε στο να πάρουμε απόφαση σαν σύλλογος για να
ανεβούμε στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη και άμεσα να οργανώσουμε ένα
πάρτι για να μαζέψουμε τα έξοδα του συλλόγου για το ανέβασμα. Το πιο
καλό είναι ότι ο κόσμος που ήρθε στο πάρτι πέρναγε από τα τραπεζάκια,
ήθελε να ενημερωθεί για την καμπάνια. Μέχρι τις 23-24 Γενάρη και γνωρίζοντας πως ανάμεσα έχουμε το κενό των διακοπών χρειάζεται να βάλουμε συγκεκριμένα βήματα. Στην Καλών Τεχνών έχουμε βάλει μπροστά
να οργανώσουμε μια μέρα με προβολή ταινίας και συζήτηση πάνω στα
πρακτικά θέματα του ταξιδιού, κλείσιμο συμμετοχών και οργάνωση της
παρουσίας μας όλο το διήμερο”.

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πετυχημένη με πάνω από 20 άτομα ήταν η εκδήλωση που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ με θέμα την καμπάνια ενάντια στο φράχτη του
Έβρου την Πέμπτη 10/12 στο δημαρχείο Αγ. Παρασκευής.
Τη συζήτηση άνοιξε ο Κώστας Παπαδάκης (δικηγόρος Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής) επισημαίνοντας το δολοφονικό
ρόλο του φράχτη στον Έβρο μέσα στο συνολικό πλαίσιο της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ και της κυβέρνησης προς τους μετανάστες.
Ακολούθησε ο Γαβρίλος Κασιμάτης (ΠΟΣΠΕΡΤ) ο οποίος μας θύμισε το εντυπωσιακό κύμα αλληλεγγύης των λαών της ΕΕ προς τους
μετανάστες και εγγυήθηκε πως η ΕΡΤ θα δώσει μαζικά το παρόν
στους αντιφασιστικούς και αντιρατσιστικούς αγώνες που έρχονται.
Τελευταία τοποθετήθηκε η Νίκη Αργύρη (συντονιστικό ΚΕΕΡΦΑ),
τονίζοντας τη σημασία του διημέρου 23-24 Γενάρη στον Έβρο και
την τρομακτική πολιτική πίεση που μπορεί να προκαλέσουν οι διαδηλώσεις σε Έβρο και Αλεξανδρούπολη τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στην ίδια την ΕΕ συνολικότερα.
Πέρα από το πάνελ ακολούθησαν και τοποθετήσεις από τον πρόεδρο της Α'-Γ' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, Διονύση Τσάγκλα, ο
οποίος τόνισε πως οι καθηγητές θα ανέβουν κι αυτοί μαζικά με
πούλμαν στην Αλεξανδρούπολη για να συναντήσουν τους αντιρατσιστές/ στριες και αντιφασίστες/στριες από όλη την Ελλάδα.
Τοποθετήσεις έγιναν και από μέλη του "Φυσάει Κόντρα" προσθέτοντας δύο ζητήματα στην κουβέντα, όπως η έξαρση της καταστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σημαίνει αυτό για την επίθεση
στα δικαιώματά μας, αλλά και το πώς το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να διεκδικήσει την ασφαλή μεταφορά των προσφύγων από τα
νησιά προς τα αστικά κέντρα.

Οδυσσέας Κατσούλης

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τοποθετήσεις
από ψυχολόγους και εθελοντές της Ειδομένης που ανέφεραν πως το κράτος αντί
να τους βοηθήσει τους έβαζε εμπόδια κυνηγώντας τους ως διακινητές. Είχε οργανωθεί από 10 κοινωνικούς φορείς της πόλης όπως καθηγητές και δασκάλους από
τον τοπικό σύλλογο, την Ένωση Γονέων
Αγ. Νικολάου, τους συλλόγους εργαζόμενων από την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, το νοσοκομείο της πόλης και το δήμο, εργαζόμενους από το ξενοδοχείο Elounda Beach αλλά και τους συλλόγους
Ποντίων και Μικρασιατών και το Κοινωνικό ιατρείο της περιοχής.
Στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν
ακόμα και στην προσπάθειά τους να μοιράσουν τρόφιμα για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες αναφέρθηκε και ο
πανεπιστημιακός Γιώργος Τσιάκαλος, ο
οποίος εστίασε κυρίως στην σημασία
του να πέσει ο φράχτης στον Έβρο τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι η Νο1 χώρα
που εμποδίζει του πρόσφυγες σε όλη
την Ευρώπη και δεν τους αφήνει να περάσουν νόμιμα, “από αυτή τη μεριά είμαστε χειρότεροι και από την Ουγγαρία”
είπε χαρακτηριστικά.
Αμέσως μετά ανέβηκε στο βήμα ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου, Θραψανιώτης, ο οποίος μίλησε γενικόλογα
για μια Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο.
Ωστόσο βρήκε μπροστά του τις αντιδράσεις του ακροατηρίου που σηκώθηκε και
άρχισε να ρωτάει συγκεκριμένα για το
φράχτη και για τις προθέσεις της κυβέρνησης – για να πάρει την απάντηση: “Δεν
μπορώ να σας απαντήσω επί τεχνικών
θεμάτων. Δεν είμαι αρμόδιος”.
Σε αρκετές τοποθετήσεις φάνηκε η
αλληλεγγύη του κόσμου που εκτός από
διακηρύξεις ζητούσε δράση, ενώ ήταν
σημαντική η τοποθέτηση ότι δεν είναι
μόνο τα ρούχα και το φαγητό αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε την πολιτική πίεση για να ρίξουμε το φράχτη και να
φτιάξουμε ασφαλή περάσματα για τους
πρόσφυγες.
Όταν προς το τέλος της εκδήλωσης
πήραμε το λόγο και αναφερθήκαμε στην
κινητοποίηση στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη πολλοί αλληλέγγυοι ζήτησαν περισσότερες λεπτομέρειες, άφησαν τηλέφωνα και ζήτησαν σύνδεση με όλη αυτή
την καμπάνια.

Τάσος Καρασαχινίδης

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 9
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διαδηλώνουμε στον Έβρο

αποφάσεις για να πέσει ο Φράχτης
Π

αρά τον βροχερό καιρό και το τσουχτερό κρύο σύντροφοι και συντρόφισσες
της ΚΕΕΡΦΑ σε πολλές γειτονιές της
Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα εξόρμησαν με
το ενημερωτικό εφημεριδάκι, τις αφίσες, τα
κουπόνια και όλο το πλούσιο υλικό της ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 11-12 και 13 Δεκέμβρη, στις ημέρες δράσης
ενάντια στο φράχτη στον Έβρο που οργανώνονται παντού απλώνοντας το μήνυμα της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και ενάντια στην
Ευρώπη-φρούριο.
“Στα Εξάρχεια ανοίξαμε την έκθεση φωτογραφίας της ΚΕΕΡΦΑ στη Θεμιστοκλέους. Ο
κόσμος σταματούσε να κοιτάξει και πιάναμε τη
συζήτηση για το φράχτη, τους πρόσφυγες, το
διήμερο 23-24 Γενάρη. Πολλά ήταν τα ερωτήματα και στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο
οργανωτικό για το πώς θα φτάσουμε στον
Έβρο. Μαζέψαμε οικονομική ενίσχυση και πολλές υπογραφές, ενώ δώσαμε πάνω από 10
εφημεριδάκια σαν ενίσχυση. Κανείς δεν ήταν
αρνητικός”, τόνισε ο Λευτέρης.
“Ο σταθμός του ηλεκτρικού στα Πετράλωνα
γέμισε για ένα δίωρο με τις αφίσες και τα υλικά
της ΚΕΕΡΦΑ. Ήταν μια εποικοδομητική δράση
αφού κάναμε δουλειά άτομο το άτομο. Μεγάλη
ήταν η συζήτηση με αρκετούς περαστικούς γι'
αυτό και πήραμε πολλές υπογραφές, δώσαμε
αρκετά 4σέλιδα και πήραμε 10 ευρώ ενίσχυση”,
εξήγησε ο Γιάννης υπογραμμίζοντας πως την
ίδια ώρα εξόρμηση γινόταν και στα Κάτω Πετράλωνα έξω από το Σκλαβενίτη.
“Στην εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στου Ζωγράφου 10 αντιρατσιστές/στριες ανάμεσά τους και
αγωνιστές που έχουν αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και
στη ΛΑΕ μοίρασαν εκατοντάδες προκηρύξεις
και υλικό έχοντας τρομερή ανταπόκριση από
τον κόσμο της γειτονιάς”, όπως αναφέρει ο
Γιώργος, ενώ και στο Παγκράτι η εξόρμηση
της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ στο συντριβάνι είχε μεγάλη επιτυχία με 42 ευρώ ενίσχυση, πολλές υπογραφές ακόμα και κόσμο που άφησε τηλέφωνα για να ταξιδέψει στην Αλεξανδρούπολη.
Και στα Σεπόλια η εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ
Κολωνού Κεραμεικού έξω από το σταθμό του
Μετρό έδειξε το ενδιαφέρον του κόσμου για
το διήμερο 23-24/1 αφού παρά τον βροχερό
καιρό κόσμος σταματούσε να ρωτήσει και να

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σωματεία
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας
ΕΚΘ
ΕΙΝΑΠ
ΠΟΕΔΗΝ
ΠΟΣΤ
ΟΜΥΛΕ Αχαΐας
Σύλλογος εκπαιδευτικών «Αθηνά»
Σύλλογος δασκάλων “Αριστοτέλης”
Σύλλογος εκπαιδευτικών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φιλής
Σύλλογος Εκπαιδευτικών

NOΠΕ 15/12

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΕΕΡΦΑ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12, Δημαρχείο Ν. Ιωνίας
(Αντλιοστασίου κ Αγ. Γεωργίου 40), 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας-συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Δημήτρης Πολυχρονιάδης, πρόεδρος Συλλόγου
Δασκάλων Αμαρουσίου, Τζαβέντ Ασλάμ επικεφαλής Πακιστανικής Κοινότητας ‘’Ενότητα’’
Προβολή και έκθεση φωτογραφίας
του Άρη Μεσσήνη από τη Λέσβο
μιλήσει, ενώ υπήρξε και ενδιαφέρον για το
ανέβασμα στην Αλεξανδρούπολη.
Στο Ηράκλειο Κρήτης η εξόρμηση στα μαγαζιά που ενημέρωνε και για την απογευματινή
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο ΤΕΕ βρήκε ανταπόκριση. “Ήταν μια πετυχημένη δράση αφού
μοιράστηκε υλικό, μαζεύτηκαν υπογραφές και
είχαμε 35 ευρώ ενίσχυση από κόσμο που καταλάβαινε τη σημασία της κινητοποίησής μας
στον Έβρο. Άλλα 21 ευρώ ενίσχυση μαζέψαμε
το βράδυ στην εκδήλωση”, αναφέρει η Νίκη.
Οχτώ άτομα βρέθηκαν στο κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ στην Ελευσίνα φτιάχνοντας μια πρώ-

ΠΕ Αμαρουσίου
Σύλλογος εκπαιδευτικών Αιγάλεω
Σύλλογος εκπαιδευτικών Ελευσίνας
Σύλλογος Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Χανίων
Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης
Α’ ΕΛΜΕ Αθήνας
Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας
Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας
ΣΤ’ ΕΛΜΕ Αθήνας
Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φιλής
ΕΛΜΕ Ζακύνθου
ΕΛΜΕ Ξάνθης
ΕΛΜΕ ‘Εβρου

τη μαγιά για το άπλωμα της καμπάνιας και
στην Δυτική Αττική, ενώ την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο
πραγματοποιούνταν η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
φοιτητών στη Νομική Σχολή με ομιλητές τον
Νίκο Στραβελάκη, οικονομολόγο-λέκτορα στο
Οικονομικό του ΕΚΠΑ, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Σλαβικών
σπουδών στο ΕΚΠΑ και τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ.

Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12, καφέ 1968 (Θησέως 99), 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Αποστόλης Αλωνιάτης, οικονομολόγος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12, Ιατρική, 2μμ
Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος, καθηγητής
ΑΠΘ, Λουίζα Γκίκα, φοιτήτρια ΚΕΕΡΦΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12,
Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, 7μμ
Ομιλητές: Αρετή Δούμπρη, κίνηση
Κοινωνικής προσφοράς «Τώρα»,
Κώστας Καταραχιάς-ΚΕΕΡΦΑ
Οργανώνεται από: Ένωση συλλόγων γονέων
και μαθητών Ζακύνθου, ΚΕΕΡΦΑ, Κίνηση Κοινωνικής προσφοράς «τώρα»

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12

ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου , 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένιας, 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (κάβα Κελάρη), 12μες
Ν.ΙΩΝΙΑ Σημηριώτη, 12μες
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλ. ΗΣΑΠ, 12 μες
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού, 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία (Everest), 12μες\
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαϊμαντά, 12μες
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη, 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια, 11πμ
ΧΑΝΙΑ Αγορά 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ πλατεία ΗΣΑΠ 1μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΕΛΜΕ Χανίων
Α’ΕΛΜΕ Αχαΐας
Ένωση συλλόγου γονέων &
κηδεμόνων Δήμου Πετρούπολης
Άγιος Σάββας
Αττικό Νοσοκομείο
Αγλαΐα Κυριακού
Παίδων Πεντέλης
ΓΝΑ Γεννηματάς
Λαϊκό Νοσοκομείο
Tζάνειο
Αγία Σοφία
Νοσοκομείο Χανίων
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Θεσσαλονίκης

Σωματείο Εργαζομένων Intracom

Φοιτητικoί Σύλλογοι
Χημικό Αθήνας
Μαθηματικό Αθήνας
Φυσικό Αθήνας
Γεωλογικό Αθήνας
Μεταλλειολόγοι Αθήνας
Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ
ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας
ΑΣΚΤ
Φοιτητικές Εστίες
Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιατρική Ιωαννίνων
Ιατρική Πάτρας
Χημικό Πάτρας

ΣΔΟ ΤΕΙ Πάτρας
ΣΕΥΠ ΤΕΙ Πάτρας
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πάτρας
Ενιαίος Σύλλογος
Φοιτητών Ρεθύμνου
Βιολογικό Ηρακλείου Κρήτης
Αρχιτεκτονική Βόλου
Αγγλική Φιλολογία Θεσσαλονίκης
Νομική Θεσσαλονίκης
Σχολή Κινηματογράφων Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείο Ξάνθης
Φοιτητικές Εστίες Ιωαννίνων

Δημοτικά Συμβούλια
Δήμος Ζωγράφου
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Αντιφασιστική κινητοποίηση για την καταδίκη των νεοναζί
Να φύγει
η δίκη
από τον
Κορυδαλλό

Μάχες μέσα και έξω
από το δικαστήριο

δώ και εφτά μήνες ο Δήμος
Κορυδαλλού, σύσσωμοι οι
φορείς της πόλης, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, η αντιπεριφέρεια Πειραιά, αγωνιστήκαμε για
τη μεταφορά της δίκης εκτός πόλης. Γι' άλλη μία φορά διεκδικούμε την απομάκρυνση της δίκης
από τις γειτονιές της Β' Πειραιά,
τις τόσο φορτισμένες από τις φασιστικές επιθέσεις και τα εγκλήματα.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Παρασκευόπουλος, ο οποίος είχε
και έχει την απόλυτη ευθύνη της
αλλαγής του χώρου, μετά τις κινητοποιήσεις μας δεσμεύτηκε δημόσια από τον Αύγουστο, ότι θα
γίνει οριστική μεταφορά της δίκης στο Εφετείο της Αθήνας. Ματαίως περιμέναμε να γίνει από Σεπτέμβρη και μετά, όπως είχε υποσχεθεί. Οι κλούβες συνεχίζουν να
διακόπτουν την κυκλοφορία. Οι
μαθητές και οι καθηγητές συνεχίζουν να προσέρχονται υπό διαρκή έλεγχο στο σχολείο τους. Αλήθεια πόσες φορές πρέπει να διακόψουμε τα μαθήματα και να βγάλουμε τα παιδιά στο δρόμο μαζί
με τους γονείς και τους κατοίκους για να κατανοήσει το υπουργείο το αυτονόητο; Να τηρήσει τη
δέσμευσή του.
Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής
και εφτά μήνες μετά την έναρξη
της δίκης στον Κορυδαλλό, οι δημοκρατικοί πολίτες, οι γειτονιές
της Β' Πειραιά, οι φίλοι και οι οικογένειες των θυμάτων, απαντάμε δυναμικά στις προκλήσεις των
ναζιστών και στην παντελή αδιαφορία της κυβέρνησης. Και σήμερα αυτή είναι η πρώτη συγκέντρωση. Απαιτούμε να ολοκληρωθεί η δίκη χωρίς καθυστερήσεις
και εμπόδια. Απαιτούμε να ακουστεί η φωνή της οικογένειας του
Παύλου και των άλλων θυμάτων.
Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην κλιμάκωση των
κινητοποιήσεων και ο Δήμος Κορυδαλλού θα συμμετέχει σε όλες
τις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν σήμερα.

Σταύρος Κασιμάτης

Δημήτρης Ζώτος, Δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής

Δήμαρχος Κορυδαλλού.

“Ομολογούν” έμμεσα

Ε

Η

Πολιτική Αγωγή και αισθάνεται και δρα και λειτουργεί ενιαία σε αυτή τη δίκη. Η Δίκη είναι αναμφίβολα
ένας μεγάλος σταθμός και για τη χώρα και για το αντιφασιστικό κίνημα.
Η δίκη είναι τεράστια κατάκτηση για το αντιφασιστικό
κίνημα, που οδήγησε αυτή την εγκληματική οργάνωση
στη φυλακή, τον ηγετικό τους πυρήνα σε 18 μήνες προφυλάκιση και να είναι όλοι υπόδικοι. Η άνανδρη και στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα ξεχείλισε το ποτήρι
της αντιφασιστικής οργής, το Σεπτέμβρη του 2013, και
δεκάδες χιλιάδες σε όλες τις πόλεις σε όλη την Ελλάδα,
απαίτησαν να σταματήσει η ανοχή, το ακαταδίωκτο της
Χρυσής Αυγής και έτσι μόνο έγινε δυνατή αυτή η δίωξη.
Κάθε στροφή αυτής της δίκης είναι μία μάχη για τα
θύματα, το αντιφασιστικό κίνημα και την Πολιτική Αγωγή. Πρώτα απ’ όλα η μάχη της δημοσιότητας. Υπήρξαν
από την αρχή ενστάσεις ότι δε χρειάζεται να δίνουμε
πολλή δημοσιότητα γιατί αυτό θα ηρωοποιήσει τους ναζί. Η δεύτερη ένσταση ήταν ότι με τη δίωξη τους κάνουμε θύματα και έτσι τους βοηθάμε. Υπήρχε και μια τρίτη
ένσταση ότι τώρα έχουν αναλάβει τα δικαστήρια και δεν
χρειάζεται το αντιφασιστικό κίνημα να κάνει τίποτα.
Την απάντηση σε αυτές τις αντιρρήσεις τη δίνουν οι
προκλήσεις των ναζί. Είναι αυτοί που από την αρχή δεν
θέλουνε καμία δημοσιότητα στη δίκη. Γι’ αυτό και δεν
θέλουν να φύγει η δίκη από τον Κορυδαλλό. Από τη
πρώτη μέρα επιχείρησαν να έχουν μία παρουσία για να
τρομοκρατήσουν τα θύματα και τους μάρτυρες. Έγινε
επίθεση στους φίλους του Παύλου Φύσσα. Μπροστά
όμως στην πραγματικά μεγάλη αντιφασιστική κινητοποίηση δεν τόλμησαν να ξαναεμφανιστούν.
Η Πολιτική Αγωγή, τα θύματα, η κοινωνία και ο Δήμος
του Κορυδαλλού θέλουν τη δίκη στο Εφετείο της Αθήνας. Το ότι γίνεται στις φυλακές Κορυδαλλού ακυρώνει
τη δημοσιότητα της δίκης, γιατί εμποδίζει τον κόσμο που
θέλει να παρακολουθήσει.
Ποιος άλλος εκτός από τη Χρυσή Αυγή θέλει τη δίκη
στον Κορυδαλλό; Η διοικητική αρχή της Δικαιοσύνης. Από
την πρώτη μέρα και ο Δήμος Κορυδαλλού και η πολιτική
αγωγή κάναμε παραστάσεις στη διοικητική αρχή της Δικαιοσύνης και ζητούσαμε το αυτονόητο. Κάναμε επίσης
παραστάσεις και στον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος
υποσχέθηκε ότι από τον Σεπτέμβριο θα μεταφερθεί. Αυτό
δεν έγινε γιατί η ρητή εκφρασμένη δημόσια σε μας απάντηση της διοικητικής ιεραρχίας της δικαιοσύνης ήταν ότι
αυτή η δίκη δεν θα μεταφερθεί. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο υποχωρήσανε απέναντι στους μηχανισμούς της διοικητικής ιεραρχίας της δικαιοσύνης.
Θέλουμε τη δημοσιότητα της δίκης γιατί οι καταθέσεις της οικογένειας Φύσσα, του πατέρα και της μητέρας, των αυτοπτών μαρτύρων είναι συγκλονιστικές. Αυτά είναι πράγματα που η Χρυσή Αυγή δεν θέλει να ακούγονται όπως δε θέλει ούτε να προβάλλονται τα βίντεο.
Μέσα στο ακροατήριο δίνουμε τη μάχη ενάντια στην
τρομοκράτηση των μαρτύρων. Αυτό γίνεται με προκλητικές ερωτήσεις και απειλές κατά των μαρτύρων και με
την απαίτηση το δικαστήριο να τους κρατήσει ως ψευδομάρτυρες μέχρι το τέλος της δίκης.
Μαζί με το αντιφασιστικό κίνημα θα συνεχίσουμε μέχρι
το τέλος. Ο Παύλος Φύσσας ζει, οι ναζί στη φυλακή, αυτό είναι το σύνθημα το οποίο καθοδηγεί τη δράση μας.

Ε

Το πάνελ της εκδήλωσης στον Κορυδαλλό 9/12

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8.30πμ

Μ

ε επιτυχία έγινε την Τετάρτη 9 Δεκέμβρη στον Κινηματογράφο Σινέ Παράδεισος στον Κορυδαλλό,
ανοιχτή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση
επτά μηνών από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής,
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Κορυδαλλού, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον
Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ).
Ομιλητές ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ψαρράς, ο
συνήγορος της Πολιτικής Αγωγής Δημήτρης Ζώτος, η δημοσιογράφος Ελευθερία Κουμάντου εκ μέρους του Παρατηρη-

Θ

έλω να ευχαριστήσω το Δήμο Κορυδαλλού και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
για την κοινή δράση που είχαμε αυτούς τους
μήνες ενάντια στη ναζιστική Χρυσή Αυγή. Δώσαμε το στίγμα ότι αυτή η δίκη δεν αφορά
μόνο τα θύματα αλλά ολόκληρη την κοινωνία.
Έχει τεράστια σημασία ότι υπήρξε κινητοποίηση όλο αυτό το διάστημα και ότι κράτησε στραμένη την προσοχή εκατοντάδων χιλιάδων κόσμου, την ώρα που το ίδιο το δικαστήριο προσπαθούσε να την κρατήσει μία
κλειστή ιδιωτική υπόθεση. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη διαμάχη που έχει
ιστορική διάσταση.
Κοιτάξτε τι έγινε στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια χώρα που συνήθως ζωγραφίζεται με
τα καλύτερα χρώματα για τις ελευθερίες,
για την υπεράσπιση του ανθρωπισμού και
αυτή τη στιγμή το φασιστικό ακροδεξιό
κόμμα βγήκε πρώτη δύναμη στις εκλογές
της 6ης Δεκέμβρη. Αυτό είναι μια μεγάλη
προειδοποίηση για όσους παλεύουν ενάντια στο φασισμό.

τηρίου “Golden Dawn Watch” και ο Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ. Την εκδήλωση συντόνισαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Κορυδαλλού και πρόεδρος του ΣΕΜ Γιώργος Μακρυνός και η Δημοτική Σύμβουλος Νίκαιας Κατερίνα
Θωίδου. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η οικογένεια Φύσσα, καθώς και οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής Αντρέας
Τζέλλης, Χρύσα Παπαδοπούλου, Ελευθερία Τομπατζογλου,
Κώστας Παπαδάκης και Θανάσης Καμπαγιάννης, δημοτικοί
σύμβουλοι του Κορυδαλλού και της ευρύτερης περιοχής
του Πειραιά, Περιφερεικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Β
ΕΛΜΕ Πειραιά Νίκος Κατσούλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου

Δασκάλων Δημήτρης Κρατημένος, η πρόεδρος της Ένωσης
Γονέων Κορυδαλλού Ευγενία Μπατμάνογλου.
Μετά από τις ομιλίες και τις τοποθετήσεις αποφασίστηκε
κοινή συγκέντρωση την Πέμπτη 17 Δεκέμβρη στις 8.30πμ,
ημέρα διεξαγωγής της Δίκης, μπροστά στη Δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού καθώς και
στις 12 Γενάρη, πρώτη δικάσιμο της νέας χρονιάς. Επίσης
αποφασίστηκε όλοι οι φορείς να προχωρήσουν σε νέο διάβημα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης επαναφέροντας το αίτημα για τη μεταφορά της δίκης στο Εφετείο
της Αθήνας.

Αγώνας όσο χρειαστεί
Ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε
εδώ και για αυτό τη μάχη ενάντια στο φασισμό και τη Χρυσή Αυγή επιλέξαμε να τη δίνουμε συστηματικά και οργανωμένα την τελευταία 20ετία. Το ότι φτάσαμε στη δίκη
τους είναι μία θετική εξέλιξη. Επιτέλους κάθονται στο εδώλιο εγκληματίες ναζιστές δολοφόνοι. Η ασυλία τους έσπασε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, μέσα από τη
θυελλώδη έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος που έλεγε φτάνει πια, θέλουμε να διαλύσουμε τα τάγματα εφόδου.
Το ξέρουμε ότι η ύπαρξη των ταγμάτων
εφόδου δεν κρίνεται από μία απόφαση δικαστηρίου, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε
ότι θα ξαναποκτήσουν αυτή την ασυλία που
τους επέτρεψε από τον Άγιο Παντελεήμονα
μέχρι τις γειτονιές της Νίκαιας, να μαχαιρώνουν μετανάστες, να χτυπάνε αριστερούς, να

στοχοποιούν οποιονδήποτε ήταν διαφορετικός. Αυτή η δίκη είναι η ευκαιρία για να δει
όλη η κοινωνία τι σημαίνει ναζιστική εγκληματική οργάνωση.
Για μας ο αγώνας είναι μέσα και έξω από
τη δίκη. Είναι μάχη που θέλει υποστήριξη
από τους εργαζόμενους, από τα συνδικάτα,
τη νεολαία, τους μαθητές από όλους. Αυτό
καταρχήν σημαίνει παρουσία στη δίκη. Μέσα
και έξω. Καλούμε να υπάρξει κινητοποίηση
στις 17 Δεκέμβρη για να δώσουμε απάντηση
σε όλες αυτές τις προκλήσεις που γίνονται
τελευταία. Στα νταηλίκια των δικηγόρων και
των υπόδικων της Χρυσής Αυγής που σηκώνουν χέρια και απειλούνε. Θέλουμε κινητοποιήσεις για να υπάρχει δύναμη αποτροπής
παρόμοιων επιθέσεων.
Εμείς δε θεωρήσαμε ποτέ ότι είναι αυτονόητο να φτάσουμε σε καταδίκη των ναζι-

στών. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπήρξαν οι
δίκες των δοσίλογων μετά το τέλος του ναζισμού. Διασωθήκανε οι πυρήνες του φασισμού στην Ελλάδα. Φροντίσανε οι συνεργάτες τους μέσα στη Δικαιοσύνη να τους ρίξουν στα μαλακά. Είχαμε τη δίκη της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη και παραπέμθηκε ως τροχαίο ατύχημα. Στις δίκες
της Χούντας είχαμε τη διάσωση όλου αυτού
του συρφετού. Είναι μεγάλη μάχη και μεγάλη πρόκληση και θέλω να δηλώσω το θαυμασμό μου στους δικηγόρους που αναλάβανε την υπόθεση επάνω τους. Και μας κάνει δέκα φορές υπερήφανους να βλέπουμε
διαρκώς την οικογένεια του Παύλου Φύσσα
να είναι παρόντες. Τους υποσχόμαστε ότι
όσο και να κρατήσει η δίκη θα κάνουμε ότι
είναι ανθρωπίνως δυνατό και για να καταδικαστούνε οι δολοφόνοι, αλλά και για να κυριαρχήσει μέσα στην κοινωνία η ελπίδα και
όχι η απόγνωση.

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

κ μέρους της εφημερίδας των Συντακτών συμμεριζόμαστε απολύτως και συμμετέχουμε
στην καμπάνια για τη μεταφορά της δίκης στο
κέντρο της Αθήνας.
Ποια σημασία έχει σήμερα αυτή η δίκη; Πριν
από λίγες μέρες αποκαλύψαμε μία πρόσφατη δήλωση της Χρυσής Αυγής στην Καλαμάτα. Εμφανίζεται εκεί ο βουλευτής και ηγετικό στέλεχος Κουκούτσης, να περιγράφει τη νέα γραμμή της οργάνωσης και λέει ότι: Πρώτον “αποκηρύσσουμε το
κάθε τι συνάδει με τον εθνικοσοσιαλισμό. Αυτά
τελείωσαν. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές, το τι πιστεύει ο καθένας μέσα του μπορεί να το κρατήσει”. Το δεύτερο σημείο είναι: “Η δύναμή μας δεν
είναι στα μπράτσα. Η εποχή αυτή ξεπεράστηκε,
από δω και πέρα θα μιλήσουν και τα μπράτσα αλλά κυρίως η γλώσσα”. Τρίτο σημείο: “νιώθετε ότι
έχουμε χαλαρώσει λιγάκι ως κοινοβουλευτική
ομάδα και ως κόμμα. Δεν έχουμε την ορμή που είχαμε το '12 και το '13. Εχουμε τρεις βραχνάδες.
Ο ένας είναι οικονομικός. Ο δεύτερος πολύ σημαντικός και κυριότερος είναι τα δικαστήρια. Δεν
μπορούμε να κάνουμε καμία δράση”.
Η ομιλία αυτή κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί ισοδυναμεί με μία ομολογία.
Πρώτον παραδέχεται ότι μέχρι σήμερα ήταν ναζι-

στές. Δεύτερο λέει ότι τα μπράτσα δεν πρέπει να
είναι η μόνη έκφραση της δράσης τους. Αυτό είναι η ομολογία για τη σημασία που έχει η βία για
τη Χρυσή Αυγή. Τρίτο παραδέχεται ότι η δίκη έχει
γίνει βραχνάς.
Διαθέτουμε σήμερα όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης αποτελεί στοιχείο
της αντιμετώπισης της εγκληματικής δράσης του
ναζισμού. Από τη στιγμή που ασκήθηκαν οι πρώτες διώξεις του 2013, τα τάγματα εφόδου λούφαξαν, με διαταγή του αρχηγού. Μειώθηκαν θεαματικά και τα βραδινά κρούσματα των ρατσιστικών
επιθέσεων με «άγνωστους δράστες». Αυτή είναι
βέβαια και μια έμμεση απόδειξη ότι αυτοί οι άγνωστοι δράστες ήταν στην πραγματικότητα εκείνοι
που όλοι υποψιαζόμασταν.
Η Χρυσή Αυγή δεν αλλάζει. Λουφάζει, κρύβεται
αλλά παραμένει μία οργάνωση με φανατική ναζιστική ηγεσία, που δεν αντέχει ούτε καν την Μαρίν
Λεπέν και είναι έτοιμη να ξαναστείλει τα τάγματα
εφόδου στους δρόμους. Το να μην οδηγηθεί σε
φιάσκο η δίκη της είναι υπόθεση ζωτική για τη δημοκρατία στον τόπο μας.

Δημήτρης Ψαράς, δημοσιογράφος

Οι εκφοβισμοί απαιτούν απάντηση

Τ

ο Golden Dawn Watch είναι
μία πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της δίκης της
Χρυσής Αυγής, που συγκροτήθηκε από την Ελληνική Ενωση
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Παρατηρητήριο για το
φασιστικό και ρατσιστικό λόγο
στα ΜΜΕ που λειτουργεί υπό το
Μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ,
τον Αντιφασιστικό Συντονισμό
Αθήνας Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του
Δήμου Αθηναίων.
Μέσω διαπιστευμένων συνεργατών μας νομικών παρακολουθούμε κάθε μέρα τη δικαστική
διαδικασία μέσα από την αίθουσα. Κατά τη διάρκεια κάθε δικάσιμου μεταδίδουμε ζωντανά μέσω των κοινωνικών δικτύων twitter και facebooκ ό,τι γίνεται μέσα στην αίθουσα σε πραγματικό
χρόνο, για να καλύψουμε τα ζητήματα δημοσιότητας της δίκης.
Διανύουμε τον 8ο μήνα διεξαγωγής μίας από τις σημαντικότερες δίκες της Μεταπολίτευσης. Έχουν γίνει μόλις 37 δικάσιμοι, από τις οποίες δύο επί
της ουσίας δεν έγιναν. Το παρών δίνουν όλο και λιγότεροι
κατηγορούμενοι. Την πρώτη μέ-

ρα ήταν παρόντες 44, κάθε μέρα είναι όλο και λιγότεροι σήμερα για παράδειγμα ήταν μόλις
7.
Από την πρώτη μέρα έχουμε
επισημάνει την κακή επιλογή
διεξαγωγής της δίκης εντός
των φυλακών Κορυδαλλού. Και
για τα ζητήματα του χώρου και
εξυπηρέτησης της ίδιας της
διαδικασίας και για τα ζητήματα
δημοκρατίας.
Καθημερινά πλέον είναι ρουτίνα για εμάς, να διαμαρτυρόμαστε ως δημοσιογράφοι γιατί δεν
ακούμε το τι λέγεται μέσα στην
αίθουσα. Ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται τα μικρόφωνα πάλι
υπάρχει ζήτημα. Βέβαια από
επιλογή οι δικηγόροι της υπεράσπισης δεν μιλούν σχεδόν ποτέ
στα μικρόφωνα και κάποιοι μάλιστα από αυτούς έχουν πει ανοιχτά ότι δεν τους ενδιαφέρει κιόλας αν ακούγονται.
Οι έως τώρα καταθέσεις
έχουν γίνει με αρκετές δυσκολίες, καθώς δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τεχνικά μέσα
για την παρουσιάση των αποδειχτικών στοιχείων με απόφαση της έδρας, η οποία απέρριψε το αίτημα για τη χρήση τεχνικών μέσων. Η πρόσβαση για

το κοινό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το αίτημα λοιπόν για τη
μεταφορά της δικης συνεχίζει
να υφίσταται.
Τώρα που έχουν πυκνώσει οι
δικασιμοι, αυτό που εμείς βλεπουμε, παρατηρούμε, καταγράφουμε και δημοσιοποιούμε είναι
εντάσεις που συνεχώς αυξάνονται. Απειλές που εξαπολύονται
προς τους μάρτυρες ακόμη και
από τους ίδιους τους κατηγορούμενους. Βλέπουμε την προσπάθεια τρομοκρατίας των
μαρτυρων από πλευράς των συνηγόρων της Χρυσής Αυγής.
Βλέπουμε όμως να αυξάνονται
και οι επιθέσεις και οι προκλητικοί χαρακτηρισμοί και προς
τους δικηγόρους της Πολιτικής
Αγωγής.
Πιστεύουμε πως μόνο μια καλά ενημερωμένη κοινή γνώμη
μπορεί να αναπτύξει ισχυρές
αντιστάσεις απέναντι στην εξάπλωση του ρατσισμού, του φασισμού και του νεοναζισμού και
εν τέλει του φόβου, αυτού δηλαδή που προσπαθούν να μας
προκαλέσουν και στην κοινωνία
αλλά και μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ελευθερία Κουμάντου
Golden Dawn Watch
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H δίκη της Χ.Α.

Δεν περνάνε οι απόπειρες εκφοβισμού και τρομοκράτησης

Ε

πί τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις
κατέθετε στη δίκη της Χρυσής Αυγής
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
η Παρασκευή Καραγιαννίδου, φοιτήτρια Γεωπονικής και μία εκ των αυτόπτων μαρτύρων
στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Η μαρτυρία της, που ήρθε ως συνέχεια της κατάθεσης
της φίλης της Δήμητρας Ζώρζου με την οποία
ήταν μαζί το μοιραίο βράδυ, επιβεβαίωσε τον
οργανωμένο χαρακτήρα της επίθεσης από το
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής και ενίσχυσε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ενοχλώντας ιδιαίτερα τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους τους.
Έχοντας περιγράψει στις δύο πρώτες συνεδριάσεις (4 και 8/12) τα γεγονότα όπως ακριβώς εκτιλύχτηκαν μπροστά στα μάτια της
απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας και
των συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα και
των Αιγύπτιων αλιεργατών (βλέπε προηγούμενο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης Νο
1202), η κατάθεση της Παρασκευής Καραγιαννίδου συνεχίστηκε στις 9 και 10/12, 37η
και 38η ημέρα της δίκης αντίστοιχα, με τις
ερωτήσεις των συνηγόρων του ΠΑΜΕ και στη
συνέχεια της υπεράσπισης. Η διαδικασία
πραγματοποιήθηκε κανονικά και τις δύο ημέρες καθώς οι συνήγοροι εξασφάλισαν από
τους δικηγορικούς συλλόγους Αθήνας και Περαιά άδεια εξαίρεσης από την επταήμερη
αποχή των δικηγόρων για τη συγκεκριμένη δίκη.
Η μάρτυρας επέμεινε στον οργανωμένο
τρόπο δράσης των χρυσαυγιτών, τις δύο επιθέσεις που δέχτηκε ο Φύσσας και οι δύο φίλοι
του που έμειναν πίσω μαζί του, τον κλοιό που
έκαναν στον Φύσσα οι χρυσαυγίτες που τον
χτυπούσαν εμποδίζοντάς τον να φύγει και
ανοίγοντας χώρο στο Ρουπακιά.

Προσβολές
Όσες προσπάθειες κι αν έκανε η υπεράσπιση να αναδείξει αντιφάσεις και μεροληπτική
στάση στα λεγόμενά της -ακόμα και με προσβλητικά σχόλια για την όρασή της και πόσο
καλή είναι αφού φοράει γυαλιά ή με ερωτήσεις για τα πολιτικά της φρονήματα- δεν κατάφερε να τη λυγίσει ούτε στιγμή. Ούτε όταν
ο συνήγορος του Κουκούτση, Γ. Μιχαλόλιας,
της επέδειξε φωτογραφίες από αθλητική επίδειξη της ΚΝΕ σε μια προσπάθεια να εξισώσει
τη δράση αυτή με την εκπαίδευση των χρυσαυγιτών με μαχαίρια και όπλα στα γραφεία
της Νίκαιας (σχετικές φωτογραφίες από τη δικογραφία είχε επιδείξει στη μάρτυρα ο συνήγορος των Αιγύπτιων αλιεργατών Θανάσης
Καμπαγιάννης σε προηγούμενη συνεδρίαση).
“Δε νομίζω ότι μια επίδειξη σε γήπεδο, δημόσια δηλαδή, με πολύ κόσμο είναι το ίδιο με
αυτές που είδα στο κλειστό γραφείο” απάντησε εύστοχα και με τόλμη η Π. Καραγιαννίδου.
Ο ίδιος συνήγορος γελοιοποιήθηκε ακόμα
περισσότερο όταν έβαλε τη μάρτυρα να αναγνωρίσει τον “εκπαιδευτή” της Χρυσής Αυγής
σε εμφάνιση στο τηλεοπτικό σόου “Ελλάδα
έχεις ταλέντο”. Αλλά και όταν παρουσίασε
φωτογραφίες από το προσωπικό προφίλ της
στο facebook για να αποδείξει τη φιλία της με
άτομο της παρέας Φύσσα, κάτι που η ίδια είχε
υποτίθεται αρνηθεί σε ερώτηση του αναπλη-

Θαρραλέες καταθέσεις

Κυριακή 13/12, η αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία που ματαίωσε τη σύναξη
της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Περισσότερα στη σελ. 19

ρωτή εισαγγελέα σε προηγούμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου. “Με ρώτησαν αν γνωρίζω
ή αν έχω προσωπική επαφή με κάποιον από
την παρέα Φύσσα, όχι διαδικτυακή ή τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ”, είπε η μάρτυρας,
“Δεν είπα ψέματα, ένας φίλος στο facebook
δεν σημαίνει προσωπική επαφή”.
Νωρίτερα ήταν ο συνήγορος του Καζατζόγλου, Β. Οπλατζάκης, που με τη βοήθεια
μιας... μεζούρας αλλά και του συνηγόρου του
Ρουπακιά, Γ. Ρουμπέκα, άρχισε να μετρά μέσα στο δικαστήριο τα 10 με 15 μέτρα που,
σύμφωνα με τη μάρτυρα, χώριζε το παγκάκι
που καθόταν με τη φίλη της από το σημείο
της δολοφονίας Φύσσα. Η επίδειξη Οπλατζάκη, που δικαιολογημένα ξεσήκωσε τις αντιδράσεις του ακροατηρίου με τον θείο του
Φύσσα να φωνάζει “Εδώ έχουμε το αίμα του
παιδιού μας πάνω μας και προκαλούνε. Αυτό
είναι κωμωδία, μην το επιτρέπετε…”, κατέληξε
σε αίτημα για διενέργεια αυτοψίας στο χώρο
της δολοφονίας.
Η ένταση που πυροδοτούσαν οι συνήγοροι
υπεράσπισης με τις ερωτήσεις τους και ιδιαίτερα με αυτές για τη δράση του ΠΑΜΕ και
της Αριστεράς επιστρατεύοντας τη θεωρία
των “δύο άκρων” (ως και απόσπασμα από βιβλίο του Μπελογιάννη θέλησε να διαβάσει ο
συνήγορος του Μίχου, Γ. Ζωγράφος), οδηγούσε σε συχνές διακοπές της δίκης. Ακόμα
και η πρόεδρος Μαρία Λεπενιώτη ένιωσε την
ανάγκη να κάνει επίσημη δήλωση ότι η δίκη
θα διεξαχθεί με βάση το κατηγορητήριο. Συγκεκριμένα είπε: “Εδώ είναι αίθουσα δικαστηρίου όπου δικάζονται συγκεκριμένες πράξεις

και συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι. Δεν επιτρέπεται ο χώρος να μετατρέπεται σε χώρο
πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτή η πόλωση για
πολιτικούς λόγους είναι ανεπίτρεπτη και δεν
οδηγεί πουθενά. Δεν έχει θέση σε δικαστική
αίθουσα”.
Μη μπορώντας να αντικρούσουν τα πραγματικά περιστατικά, το μόνο που έμεινε στους
συνηγόρους υπεράσπισης ήταν ο ισχυρισμός
ότι η μάρτυρας, όπως και η φίλη της, δεν
ήταν καν παρούσες στη δολοφονία. Το γεγονός ότι ο συνήγορος του Λαγού, Γ. Ρουσόπουλος, ζήτησε, με τη συνδρομή της συνηγόρου του Καζατζόγλου και άλλων χρυσαυγιτών
Δ. Βελέντζα, την κράτηση της μάρτυρα και
άσκησης σε βάρος της δίωξης για ψευδορκία,
έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρη την αδυναμία τους
καθώς είναι η δεύτερη φορά που καταφεύγουν στο ίδιο αίτημα.
Προβληματική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως, Αδαμαντίας Οικονόμου, που έγινε δεκτή
από την έδρα, για απόρριψη μεν του συγκεκριμένου αιτήματος αλλά για τεχνικούς λόγους
(μεγάλη χρονικά δίκη, μη ύπαρξη χώρου κλπ).
“Πρόκειται για αμφίσημα ερμηνευόμενη θέση
και πρέπει να αποσαφηνιστεί γιατί αφήνεται να
εννοηθεί ότι η θέση της εισαγγελέως είναι ότι
η μάρτυρας είπε ψέματα, αλλά δεν έχουμε χώρο να την κρατήσουμε”, παρενέβη από την πολιτική αγωγή ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος των Αιγύπτιων αλιεργατών, ενώ σχολίασε
ότι “πρόκειται για ίδια πρακτική της υπεράσπισης προς κάθε μάρτυρα κατηγορίας και εντάσσεται σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων”.
Για μαρτυρία με “τη μέγιστη δυνατή αξιοπι-

στία, χωρίς καμία αντίφαση με όσα προκύπτουν μέσα από τη δικογραφία αλλά και όλες
τις μέχρι τώρα καταθέσεις” μίλησε κατά το
σχολιασμό της κατάθεσης ο Ανδρέας Τζέλλης, συνήγορος της οικογένειας Φύσσα τονίζοντας επιπλέον ότι “η αξιοπιστία της επιβεβαιώνται και από τον πανικό που προκάλεσε
στην υπεράσπιση”. “Η μάρτυρας περιέγραψε
πραγματικά περιστατικά, μέσα από το οπτικό
της πεδίο, μία πολυπρόσωπη επίθεση, οργανωμένη” συνέχισε η Β. Κουγιάτσου συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, τονίζοντας ότι
δεν είναι κριτήριο στη δίκη τα πιστεύω κανενός μάρτυρα.
Τα σημαντικά στοιχεία ότι “η μάρτυρας δεν
έχει σχέση ούτε με το τάγμα εφόδου, ούτε με
την παρέα Φύσσα, ούτε με τους αστυνομικούς”, ανέδειξε σχετικά με την αξιοπιστία της
ο Τάκης Ζώτος, συνήγορος των Αιγύπτιων
αλιεργατών, μιλώντας για την “πιο συνολική
ματιά και ακριβέστερη μαρτυρία” καθώς περιέγραψε την αιφνιδιαστική και ταυτόχρονη
επίθεση, το χωρισμό του τάγματος σε δύο
τμήματα, το σχεδιασμό (“ενέδρα” το είχε χαρακτηρίσει η μάρτυρας), το τελικό στάδιο της
δολοφονίας (αυτοί που χτυπούσαν το Φύσσα
άνοιξαν για να έρθει ο Ρουπακιάς), τη συντεταγμένη αποχώρηση.

Καθήκον
“Πολλαπλά ελπιδοφόρο” χαρακτήρισε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος των Αιγύπτιων αλιεργατών, το γεγονός ότι δύο φοιτήτριες ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους
ως πολίτες και καταθέτουν με θάρρος στο δικαστήριο. “Η Π. Καραγιαννίδου ήρθε εδώ χωρίς να είναι προστατευόμενη μάρτυρας, χωρίς
να καλύπτει το πρόσωπό της” εξήγησε, αναδεικνύοντας πόσο αξιόπιστη είναι “ακόμα και
στις λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα ότι
βλέπει στο σημείο ένα ζευγάρι που έχει βγάλει τα σκυλιά του βόλτα, όπως αναφέρεται και
στη δικογραφία”.
“Αντιφάσεις όντως υπάρχουν, όχι όμως στη
μάρτυρα, αλλά στους αστυνομικούς που πρέπει πραγματικά να αποφασίσουν τι λένε για
εκείνο το βράδυ” συνέχισε ο ίδιος, ενώ τόνισε
ότι η ύπαρξη επαγγελματιών εκπαιδευτών στη
Χρυσή Αυγή δεν αντικρούουν αλλά επιβεβαιώνουν την εγκληματική οργάνωση. “Η αξιοπιστία της μάρτυρος γέννησε την εκδικητικότητα της οργάνωσης” σχολίασε για το αίτημα
κράτησης και άσκησης δίωξης της φοιτήτριας.
“Γιατί μετά από μια τρίωρη έξοδο με το φίλο τους, οι δύο κοπέλες συνεχίζουν μόνες τη
βόλτα τους; Δεν τους φτάνουν τόσες ώρες
έξω;”. Με αυτό και άλλα, παρόμοιου επιπέδου, επιχειρήματα επιχείρησαν συνήγοροι
των χρυσαυγιτών να αμφισβητήσουν την αξιοπιστία και την παρουσία της μάρτυρος στο
σημείο της δολοφονίας (!). Η δίκη συνεχίζεται
στις 16 και 17 Δεκέμβρη με την κατάθεση της
αστυνομικού της ΔΙΑΣ Αγγελικής Λεγάτου.

Λένα Βερδέ
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Εκδηλώσεις

Παλεύουμε μαζί, αναζητούμε τις εναλλακτικές
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ε

κδήλωση με θέμα “ενάντια σε μνημόνια-πολέμους- φράχτες, για ποια κοινωνία παλεύουμε;” πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα
στις 9/12, με ομιλητή τον Γιάννη Σηφακάκη και
τη συμμετοχή φοιτητών, εργαζομένων, μεταναστών και συνταξιούχων.
Στις τοποθετήσεις άνοιξε πλούσια συζήτηση.
Ο Σο, μετανάστης απ’τη Σενεγάλη, έθεσε το
ερώτημα σε σχέση με το τι έφταιξε για τα ποσοστά της Λεπέν στη Γαλλία, αν ευθύνεται μόνο ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία των κυβερνήσεων ή αν έχει ευθύνη η αριστερά στη Γαλλία και τι μπορούμε να κάνουμε από τη δικιά
μας πλευρά. Η Γιούλη ανάλυσε τη σημασία της
κινητοποίησης στις 23-24 Γενάρη στον Έβρο
για ανοιχτά σύνορα, αλλά και πως αυτό θα
βοηθήσει την ίδια την αριστερά στη Γαλλία να
μη κάνει τα λάθη του παρελθόντος.
Ταυτόχρονα, συζητήσαμε και για το πώς αυτή τη στιγμή χρειάζεται να κινηθεί η επαναστατική αριστερά όσον αφορά το συντονισμό και
την κλιμάκωση των εργατικών αγώνων στη βάση. Ο Άρης και ο Σταύρος έβαλαν τις εικόνες
απ’τις κινητοποιήσεις των 5μηνιτών που το ίδιο
πρωί διαδήλωσαν και στα Γιάννενα, αλλά και
απ’τα νοσοκομεία, και τι δυνατότητα υπάρχει
να στήσουμε τοπικό συντονισμό όπως λειτουργεί ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια. Τέλος, μπήκε το ζήτημα της εναλλακτικής και
πως με ξεκάθαρη επαναστατική στρατηγική
χρειάζεται να δουλέψουμε ενιαιομετωπικά με
όλο τον κόσμο που παλεύει ενάντια στα μνημόνια, το πόλεμο και τους φράχτες και μέσα από
τους κοινούς αγώνες να φτάσουμε στη στράτευση αυτού του κόσμου στην επαναστατική
οργάνωση και προοπτική.

Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

Φ

οιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενες από
το νοσοκομείο του Ρίο, εργαζόμενοι από
τον ιδιωτικό τομέα και άνεργοι παρακολούθησαν την εκδήλωση του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω “Για ποια κοινωνία παλεύουμε;” στην Πάτρα την Παρασκευή 11/12. Ανάμεσά τους κόσμος που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αγωνιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Μετά την εισήγηση από το Γιάννη Αγγελόπουλο από το ΣΕΚ, άνοιξε συζήτηση για τις μάχες που δίνουμε σήμερα σε όλα τα μέτωπα,
ενάντια στα μνημόνια σε εργατικούς χώρους
και σχολές, ενάντια στο ρατσισμό και τους
φράχτες. Εκπαιδευτικός από την τοπική ΕΛΜΕ
έδωσε την εικόνα των πρόσφατων εκλογών
που είχαν στο Σύλλογο τους και την άνοδο των
Παρεμβάσεων. H συζήτηση απλώθηκε στις
προοπτικές της Αριστεράς μέσα από ερώτηση
συντρόφισσας μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ δυσφημίζει συνολικά την Αριστερά με την πολιτική που εφαρμόζει γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την
απογοήτευση του κόσμου. Το αντίδοτο στην
απογοήτευση είναι οι κοινοί μας αγώνες αλλά
και η επαναστατική στρατηγική σε αντιπαράθεση με τον αποτυχημένο δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ.

Φωτεινή Λυσικάτου

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 12 Δεκέμβρη το μονοήμερο
του περιοδικού Σοσιαλισμός από
τα κάτω “Για ποια κοινωνία παλεύουμε”
στη Θεσσαλονίκη με τέσσερις θεματικές
συζητήσεις.
Στην πρώτη συζήτηση σχετικά με την οικονομική κρίση, πολλοί πήραν το λόγο θέτοντας ερωτήματα στους ομιλητές Πάνο
Γκαργκάνα και Χρήστο Λάσκο. Ο Γιώργος
από την Νάουσα έθεσε το ζήτημα του ενιαίου μετώπου και η Εύη ρώτησε κατά πόσο υπάρχει ο κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου πολέμου με τα Βαλκάνια και την
Μ.Ανατολή να μοιάζουν με καζάνι έτοιμο
να εκραγεί. Η συζήτηση επικεντρώθηκε
στην αντικαπιταλιστική προοπτική με κέντρο της την εργατική τάξη και τους αγώνες. Στο κλείσιμο ο Χ. Λάσκος τόνισε την
δυναμική ενός συνειδητού και μαζικού κοινωνικού μπλόκ που ψήφισε το ΟΧΙ και είπε
πως τα μέτωπα που ξεδιπλώνονται μέσα
από τους αγώνες θα παίξουν καθοριστικό
ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, σε μια περίοδο όπου ο ρεφορμιστικός δρόμος έχει
αποτύχει.
Στην συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη, η κουβέντα επικεντρώθηκε στην φύση των κομμάτων του
ρεφορμισμού μέσα από ιστορικά παραδείγματα, αλλά και την κίνηση του κόσμου
στην βάση των κομμάτων αυτών που έχει
την διάθεση να παλέψει ανοίγοντας την
προοπτική της σύγκρουσης. Πολλοί εργαζόμενοι μίλησαν με παραδείγματα από
τους χώρους δουλειάς και την κοινή πάλη
με αυτόν τον κόσμο κόντρα σε κλεισίματα
και μνημόνια, στο χώρο των νοσοκομείων,
στους δήμους και τις περιφέρειες τα τελευταία χρόνια αλλά και ιδιαίτερα τους τελευταίους 2 μήνες.
Η συζήτηση για τα Σύνορα Ανοιχτά, Οχι
στην Ε.Ε φρούριο με ομιλητή τον Πέτρο
Κωνσταντίνου επικεντρώθηκε στις εικόνες
και τα παραδείγματα από τις δράσεις
στους εργατικούς χώρους και στα πανεπιστήμια ενόψει της πανελλαδικής κινητοποίησης στον Έβρο 23-24 Γενάρη. Η Ιωάννα
από την Αγγλική Φιλολογία μίλησε για τις

Τ

Χρήστος Λάσκος, πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιωάννα Κατλαμούση, φοιτήτρια
(προεδρείο), Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη, στο πάνελ της πρώτης συζήτησης στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν για
τους πρόσφυγες στα πλαίσια της κατάληψης και τις παρεμβάσεις στις σχολές με
κέντρο την μαζικότητα των φοιτητών στον
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό αγώνα. Η
Φύλλια μίλησε για την απήχηση της καμπάνιας Σύνορα Ανοιχτά, “από το 2000 που οργανώθηκα, είναι η πρώτη φορά που βλέπω
την μαζική απήχηση που έχει στην πλειοψηφία του κόσμου η καμπάνια για τους
πρόσφυγες, τον φράχτη και τα σύνορα”.

Διεθνής Κίνημα
Η Κατερίνα από το Ψ.Ν.Θ μίλησε για την
αντιρατσιστική εκδήλωση που οργανώνουν
το σωματείο εργαζομένων για τις 16/12
ενώ τόνισε πως θα συμμετέχουν η τοπική
ΕΛΜΕ, εργαζόμενοι του Δήμου, αλλά και η
Σχολή Κινηματογράφου που βρίσκεται
στην Σταυρούπολη. Ο Γ. Γιαννόπουλος
έβαλε την εικόνα του διεθνούς κινήματος
που κινητοποιείται σε σχέση με το προσφυ-

ην Κυριακή 13/12 πραγματοποιήθηκε το μονοήμερο συζητήσεων
“Για ποια κοινωνία παλεύουμε;” του περιοδικού Σοσιαλισμός από
τα κάτω στο Εργατικό Κέντρο της Ξάνθης. Στις συζητήσεις συμμετείχε κόσμος από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη Λαϊκή Ενότητα και το ΣΥΡΙΖΑ.
Στην πρώτη κουβέντα για τη Διεθνή Κρίση του Καπιταλισμού και
το Τρίτο Μνημόνιο με εισηγητή τον Πάνο Γκαργκάνα, τέθηκε από το
ακροατήριο ο προβληματισμός αν η αντικαπιταλιστική ρήξη με την
ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα προκαλούσε τη διεθνή απομόνωση. Το μεγάλο
κύμα της διεθνούς συμπαράστασης στο ΟΧΙ του δημοψηφίσματος
είναι ένα μικρό μόνο δείγμα του πόσο πλατιά θα άνοιγε μια άλλη
προοπτική.
Πολύ πλούσια ήταν η συζήτηση για τη ρατσιστική Ευρώπη φρούριο και τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων της ΕΕ με ομιλητή τον
Πέτρο Κωνσταντίνου. Σε μία τοποθέτηση, το τεράστιο αντιπολεμικό
κίνημα του 2001-2003 που έδωσε μεγάλη ώθηση στην Αριστερά σε
όλη την Ευρώπη μπήκε αντιπαραθετικά με το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κίνημα για ανοιχτά σύνορα. Στην πραγματικότητα όμως είναι
αλληλένδετα γιατί αυτοί που ισοπεδώνουν ολόκληρες χώρες είναι οι

γικό ανοίγοντας παράλληλα την αμφισβήτηση στην Ε.Ε και την υποκρισία της.
Το μονοήμερο έκλεισε με την συζήτηση
για την Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και
την προοπτική των αγώνων σε μια επαναστατική στρατηγική με ομιλήτρια τη Μαρία
Στύλλου. Το φαινόμενο της διάλυσης των
αστικών κομμάτων και των κυρίαρχων ιδεών που αυτά εκπροσωπούν είναι αποτέλεσμα της κίνησης του κόσμου και των αγώνων του και αυτή την κατάρρευση των ιδεών και κομμάτων της αστικής τάξης η επαναστατική αριστερά πρέπει να τα εκμεταλλευτεί σήμερα περισσότερο από ποτέ. Η
Θεομπούλα θύμισε τους αγώνες ενάντια
στα κόμματα της δεξιάς απ’ όπου προέρχεται η ΝΔ, ενώ ο Κώστας τόνισε πως ο
αντικαπιταλισμός θα πρέπει να έχει στο
κέντρο του τον ίδιο τον κόσμο που θα κάνει πράξη αυτήν την εναλλακτική, την εργατική τάξη με τα εργαλεία και τα όργανά
της που θα φέρει μια κοινωνία όπου θα
μπορεί να επιλέγει τι θα παράγει και πώς
θα ζήσει.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΞΑΝΘΗ
ίδιοι που πνίγουν μωρά στο Αιγαίο και χρησιμοποιούν την ισλαμοφοβία που στρώνει το έδαφος στους φασίστες.
Από την τελευταία συζήτηση “Η Αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ” με
ομιλήτρια τη Μαρία Στύλλου βγήκε η εικόνα για το πόσο πολύ κόσμο
αγκαλιάζει αυτή η συζήτηση και προέκυψε η αναγκαιότητα της κοινής δράσης για φρένο στο ασφαλιστικό και τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και σε όλα τα άμεσα ζητήματα όπως το γκρέμισμα του φράχτη
και τα ανοιχτά σύνορα. Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις για το πόσο «τραβάει» όλος αυτός ο κόσμος, κοινή ήταν η εκτίμηση ότι μπορούμε να παλέψουμε μαζί και να βγάλουμε και τα αναγκαία συμπεράσματα μαζί. Αξιοσημείωτη ήταν εδώ η τοποθέτηση συντρόφισσας
από το ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι το 70% των ανθρώπων που έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι “παγωμένοι” από την πολιτική που ακολουθεί
και πως θα συμφωνούσαν 100% με τις αναλύσεις μας.

Παντελής Αποστολίδης

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
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ΕΚΠΑ Οι

Νέα από τους χώρους

περικοπές απειλούν ζωές

Eργατικό ατύχημα που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή ενός εργαζόμενου έγινε την Τετάρτη 9/12 στο Εργαστήριο Ανατομίας της
Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλογος Διοικητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθήνας σε
ανακοίνωσή του καταγγέλλει και αποκαλύπτει τις άθλιες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στο συγκεκριμένο χώρο.
Το ατύχημα έγινε κατά τη διαδικασία ταρίχευσης πτωμάτων που χρησιμοποιούνται για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τοξικά υλικά (φαινόλη και φορμόλη) προκάλεσαν εγκαύματα
στο πρόσωπο και το θώρακα του εργαζόμενου. Ο ίδιος ο εργαζόμενος που δουλεύει
επί 12 συναπτά έτη είχε καταγγείλει πριν το
ατύχημα την αντικατάσταση των βασικών εργαλείων της ταρίχευσης με έναν ψεκαστήρα

αμφιβόλου ποιότητας. Τελικά, αυτή η επιλογή για λόγους περικοπών παραλίγο να του
κοστίσει την ίδια του τη ζωή.
Η ανακοίνωση του συλλόγου των εργαζόμενων αναφέρει: «Οι τραγικές έως ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο
ταριχευτήριο του ΕΚΠΑ είναι γνωστές στους
υπεύθυνους. Καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει
στην κατεύθυνση της βελτίωσής τους…
Την περίοδο 2012-2014 το Εργαστήριο
Ανατομίας δέχθηκε 90 δωρητές σώματος,
όπως δήλωναν πρόσφατα στα ΜΜΕ με περηφάνια οι υπεύθυνοι καθηγητές. Με την
ίδια περηφάνια θα περιέγραφαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύει ο μόνος
εργαζόμενος στο εργαστήριό τους; Με την
ίδια άνεση θα ανακοίνωναν το μισθό των
740 που του δίνουν;

Κάθε σορός για να ταριχευτεί απαιτεί την
άμεση επέμβαση του ενός και μόνο εξειδικευμένου εργαζόμενου που σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο. Το 80% της διαδικασίας
πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 4-6 ώρες
από την παραλαβή της σορού.
Ανεξαρτήτως ωραρίου. Η συντήρηση των
σορών γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα… Όσο για την έκθεση του συναδέλφου
μας απευθείας στα τοξικά υλικά που χρησιμοποιεί στη δουλειά του; Αυτή καθορίζεται
από τον όγκο δουλειάς κι όχι από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας».
Καταγγελία για το γεγονός κυκλοφόρησε
και η Πανεπιστημιακή Συνάντηση Δασκάλων
που τονίζει ότι: «Δεν θα αφήσουμε τα πανεπιστήμια και τους ανθρώπους τους να γίνουν
θυσία στο βωμό των μνημονιακών πολιτικών!».

Διώκουν τον πρώην πρόεδρο της ΕTEΡ

ΣΙΕΛ

Δίωξη για “δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας κατ'εξακολούθηση”, υφίσταται ο
αγωνιστής πρώην πρόεδρος της ΕΤΕΡ (το σωματείο των τεχνικών ραδιοφωνίας),
Δημήτρης Καμαρινόπουλος.
Η δίωξη γίνεται μετά από έγκληση του Π. Κυριακίδη, πρώην ιδιοκτήτη του ρ/σ
Flash 96, με αφορμή τους απεργιακούς αγώνες που έχει δώσει η ΕΤΕΡ ενάντια
στις επιλογές της ιδιοκτησίας του ραδιοσταθμού. Όπως ενημερώνει η ΕΤΕΡ, για
το ποιόν του Κυριακίδη “αφού αποσάθρωσε τον ιστορικό ραδιοσταθμό με σωρεία απολύσεων του τεχνικού, δημοσιογραφικού και διοικητικού του προσωπικού, παραμένει ακόμα και σήμερα φυγόδικος, κατηγορούμενος για βαρύτατα
ποινικά αδικήματα, ενώ πληθώρα δημοσιευμάτων του Τύπου παρουσιάζουν με
γλαφυρότητα διάφορα σενάρια φυγής του από την Ελλάδα... Βέβαια «δραπετεύοντας και φυγοδικώντας» άφησε πίσω δεκάδες εργαζόμενους κυριολεκτικά
στο δρόμο και τον παλαιότερο και ιστορικό ραδιοσταθμό Flash 96 πλήρως κατεστραμμένο, χωρίς κανένα πλέον εργοδοτικό υπεύθυνο να λογοδοτήσει απέναντι
σε εργαζόμενους και Πολιτεία”.
Το σωματείο των τεχνικών καλεί κάθε συλλογικότητα, συνδικαλιστικό φορέα κι
απλό εργαζόμενο να συμπαρασταθούν στον Δ.Καμαρινόπουλο και δώσει το παρών σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Παρασκευή 8/1 στις 9πμ έξω από την αίθουσα του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, στα δικαστήρια της
Ευελπίδων.

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για αντιπροσώπους
στο 36ο συνέδριο της ΟΙΕΛΕ στο Σύλλογο Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αθήνας. Εντυπωσιακή
ήταν η αύξηση της συμμετοχής των εργαζόμενων που
ψήφισαν παρά τις αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες.

Σ

ε κατάληψη του Παλαί στο Γαλάτσι,
απέναντι από το Άλσος Βεϊκου, προχώρησαν την Κυριακή 13 Δεκέμβρη οι
δήμοι Γαλατσίου και Νέας Ιωνίας με τη συμμετοχή πολλών εκατοντάδων πολιτών και καλέσματα συλλόγων και φορέων της περιοχής.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα στο ΔΣ Γαλατσίου την Τρίτη 8 Δεκέμβρη «με σκοπό την
άμεση στέγαση των δραστηριοτήτων των
αθλητικών σωματείων, των μαζικών φορέων
της πόλης μας, ακόμα και δομών του Δήμου
μας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο» απαιτώντας
«οικονομική ενίσχυση, με σκοπό τη λειτουργία του χώρου». Ηδη, ένα από τα δύο προπονητήρια του Παλαί έχει αρχίσει να διαμορφώνεται προκειμένου να αρχίσει να χρησιμοποιείται ενώ στο χώρο παραμένουν δημοτική
αρχή, εργαζόμενοι του δήμου και κάτοικοι.
Η κατάληψη του Παλαί από τους δήμους
ήρθε σαν αποτέλεσμα της δίμηνης, μέχρι τα
τέλη Νοέμβρη, διαμονής πάνω από 20.000
προσφύγων στο χώρο που έγινε κέντρο αλληλεγγύης για χιλιάδες κατοίκους της περιοχής που έσπευσαν να βοηθήσουν. Ένας
κλειστός για χρόνια χώρος (που οι κυβερνή-

Στις αμέσως προηγούμενες εκλογές, για την ανάδειξη του ΔΣ του ΣΙΕΛ την περσινή χρονιά, ψήφισαν
714 εκπαιδευτικοί, ενώ αυτή τη φορά ψήφισαν 978.
Αύξηση 37%! Χαρακτηριστική είναι και η πτώση της
παράταξης που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανέβηκαν οι Παρεμβάσεις. Σταθερό έμεινε το ΠΑΜΕ.
Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (σε
παρένθεση τα αποτελέσματα του 2012 για αντιπροσώπους στο προηγούμενο συνέδριο της ΟΙΕΛΕ). Ψήφισαν: 978 (711). Η Ενότητα (πρώην ΠΑΣΚ) πήρε 842
ψήφους και εξέλεξε 44 συνέδρους (714 και 27), το
Ενωτικό Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο (Συσπειρώσεις-Παρεμβάσεις) 54 ψήφους και 3 συνέδρους, η ΑΣΠΙΔΕ
(ΠΑΜΕ) 32 ψήφους και 1 έδρα (30 και 1) και η ΡΑΚΕ
(ΣΥΡΙΖΑ) 30 ψήφους.

Κατάληψη
στο Παλαί
σεις υποστηρίζανε ότι χρειάζεται να «μπει
ιδιώτης» για να λειτουργήσει) απέκτησε ζωή
και αποκαλύφθηκε χάρη στους πρόσφυγες
και τον κόσμο που τους στήριξε.
Το Παλαί είναι το κλειστό γήπεδο που χτίστηκε για τους Ολυμπιακούς με έκταση 91
στρέμματα που περιλαμβάνει ένα τεράστιο
κτιριακό συγκρότημα 36.000 τετραγωνικών
μέτρων που στεγάζει 2 προπονητήρια, 1 γήπεδο χωρητικότητας μέχρι και 6.000 θέσεων,
περίπου 40 μεγάλους και μικρότερους χώρους - και κόστισε 43 εκατομμύρια ευρώ. Οι
κυβερνήσεις και ο δήμος είχαν κάμψει τις
αντιστάσεις των πολιτών ενάντια στο χτίσιμο
του μεγαθήριου πάνω σε ένα αναδασωτέο
χώρο με την υπόσχεση ότι το Παλαί μετά
τους Ολυμπιακούς θα δοθεί στην πόλη – κάτι που δεν έγινε ποτέ.
Το Παλαί πέρασε στα Ολυμπιακά Ακίνητα,
τα οποία αφού το παραχώρησαν για λίγο με

προνομιακούς όρους στην ΑΕΚ, στη συνέχεια το έβγαλαν στο σφυρί για το πάρει ο
Ομιλος Χαραγκιώνη με στόχο να το κάνει
Μall. Αυτό απετράπη μετά από κινητοποιήσεις που κατάφεραν να παγώσουν και νομικά την «επένδυση» με τον Χαραγκιώνη να
αποσύρεται τελικά όταν άρχισε η κρίση.
Στη συνέχεια το Παλαί πέρασε στο ΕΤΑΔ
και το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε για ακόμα μια φορά
να το βγάλει στο σφυρί. Μέσα στον Οκτώβρη και ενώ οι πρόσφυγες φιλοξενούνταν
ακόμα μέσα στο Παλαί ο υφυπουργός Αθλητισμού Κοντονής είχε δηλώσει στο Σκάι ότι
«έχουμε έρθει σε συνεννόηση με την ΑΕΚ να
κάνει μια επένδυση 2 εκατ. Ευρώ…»
Το Κίνημα Φορέων και Πολιτών για το Παλαί που δρα εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή λέει όχι στην ιδιωτικοποίηση, απαιτεί
το Παλαί να περάσει εξ ολοκλήρου στους
όμορους δήμους, να χρηματοδοτηθεί και ο
τεράστιος αυτός χώρος να έχει παράλληλες
χρήσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, δομές αλληλεγγύης και φιλοξενίας στους πρόσφυγες
και άλλες δομές των δήμων.

Σε 24ωρη απεργία στις 17
Δεκέμβρη προχωρούν οι εργαζόμενοι της Wind, ενώ οργανώνουν δύο απεργιακές συγκεντρώσεις σε κτίρια της εταιρίας: στην Λεωφόρο Κηφισίας 66
στο Μαρούσι και στη Λεωφόρο Αθηνών 106
στην Αθήνα.

WIND

Οι εργαζόμενοι με την 24ωρη απεργία τους
παλεύουν για να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας, για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς,
για σταθερή και μόνιμη δουλειά, για συνδικαλιστικές ελευθερίες.
Όπως αναφέρουν και στα απεργιακά υλικά
τους «εναντιωνόμαστε στις απολύσεις, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στην εντατικοποίηση».
Για την καλύτερη οργάνωση της απεργίας έχει
συγκροτηθεί Επιτροπή Αλληλεγγύης όπου συμμετέχουν εργαζόμενοι από τους χώρους των τηλεπικοινωνιών και άλλοι εργαζόμενοι. Η Επιτροπή συνεδρίασε την Πέμπτη 10/12 στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας.

Eκλογές στις ΕΛΜΕ
Συνεχίζονται οι εκλογές σε μια σειρά από ΕΛΜΕ και Συλλόγους Δασκάλων για την ανάδειξη
νέων Διοικητικών Συμβουλίων.
Στην Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής η Συνδικαλιστική Αυτονομία (Παρεμβάσεις) πήρε 146 ψήφους και 5 έδρες, οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις 81 ψήφους και 3 έδρες, η Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 27 ψήφους και 1
έδρα, οι Αγωνιστικές Κινήσεις 20 ψήφους, η Αντεπίθεση Εκπαιδευτικών 19 και ένας ανεξάρτητος υποψήφιος 10 ψήφους.
Στην ΕΛΜΕ Ηρακλείου η Αριστερή Παρέμβαση-Συσπείρωση πήρε 114 ψήφους και 1 έδρα.
Οι υπόλοιπες παρατάξεις: Εκπαιδευτική Προοπτική (ΣΥΡΙΖΑ) 333 ψήφους και 3 έδρες, ΠΑΣΚ
188 ψήφους και 2 έδρες, ΠΑΜΕ 170 ψήφους και
1 έδρα, η Αγωνιστική Παρέμβαση (ΜΛ-ΚΚΕ) 158
ψήφους και 1 έδρα και οι Αγωνιστικές Κινήσεις
(ΚΚΕ-μλ) 102 ψήφους.
Στο Σύλλογο Δασκάλων «Μακρυγιάννη» (καλύπτει περιοχές του Νέου Κόσμου, του Παγκρατίου, του Υμηττού και της Δάφνης) η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση πήρε 66 ψήφους και 1 έδρα. Η ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ πήρε 190 ψήφους και 3 έδρες, το ΠΑΜΕ 80 ψήφους και 2
έδρες και η ΔΑΚΕ 56 ψήφους και 1 έδρα.
Ακολουθούν εκλογές στις Α’ και Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας και στην ΕΛΜΕ Περιστερίου. Οι εκλογές είναι
στις 20, στις 21 και στις 17 Δεκέμβρη αντίστοιχα.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
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H Aριστερά

3η Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ξεκινάει ο διάλογος

Ξ

εκίνησε ο προσυνδιασκεψιακός διάλογος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ενόψει της 3ης Πανελλαδικής
Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
πρόκειται να γίνει στις 16-17 Γενάρη, ενώ στις 20 Δεκέμβρη συνεδριάζει το Πανελλαδικό Συντονιστικό
Όργανο στην Αθήνα.
Ήδη κυκλοφόρησε από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το προσχέδιο θέσεων για
την 3η Συνδιάσκεψη στο οποίο περιλαμβάνονται τα πρώτα τρία κεφάλαια και αναμένεται και το τέταρτο
που αφορά το οργανωτικό ζήτημα.
Οι τελικές θέσεις θα συμπληρωθούν
και θα οριστικοποιηθούν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Δεκέμβρη.
Ηδη μια σειρά από τοπικές επιτροπές έχουν αποφασίσει γενικές συνελεύσεις που ξεκινάνε τον εσωτερι-

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

βαση (Νεαπόλεως 25)

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΤΑΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΙΟΥΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 Στέκι Δασκάλων 6μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) 6.30μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή) 7μμ

Τ.Ε. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 7μμ Κολοκοτρώνη 32Α

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 6.30μμ στέκι Αριστερής Κίνησης

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την Κυριακή 20/12 συνεδρίαζει το ΠΣΟ
κό προσυνδιασκεψιακό διάλογο πάνω στα κείμενα αυτά στα οποία περιλαμβάνονται επίσης εναλλακτικές
διατυπώσεις και διαφωνίες. Προτάσεις, προσθήκες και παρατηρήσεις
των επιτροπών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (τοπι-

κών και κλαδικών) για τις θέσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ΚΣΕ
στο e-mail kse@antarsya.gr, ενώ
στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι
ήδη ενεργός ο δημόσιος διάλογος
εν όψει της 3ης Συνδιάσκεψης.

ΕΣΗΕΑ: Πραξικοπήματα

και συναλλαγές σε μνημονιακό φόντο
Μετά από ένα εξάμηνο από τις τελευταίες εκλογές, η
ΕΣΗΕΑ συγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας προεδρείο.
Στη θέση του προέδρου εκλέχτηκε εκπρόσωπος της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε έρθει δεύτερη στις εκλογές, με πρώτη την παράταξη που στήριξαν οι πολιτικοί
φίλοι των μνημονίων 1 και 2.
Για να φανεί η συναλλαγή σαν «ώριμο φρούτο» άφησαν να περάσει ο καιρός και υπό το πρόσχημα ότι θα χάνονταν λεφτά για εξόφληση συναδέλφων που συμμετείχαν σε σεμινάρια ανεργίας, έγινε η συγκρότηση.
Μόνο που ήταν οι ίδιοι τόσους μήνες που δεν τα βρήκαν ακόμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε υπογράψει το 3ο
μνημόνιο και το έργο της καθυστέρησης που δημιουργεί
«πιεστικές ανάγκες» το βλέπουμε χρόνια τώρα με το ίδιο
παρασκηνιακό τέλος. Δεν είναι καν πρωτότυπο.
Η τρίτη δύναμη στις εκλογές της ΕΣΗΕΑ η Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή, είχε τοποθετηθεί στο θέμα της συγκρότησης σε σώμα δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις των μνημονίων
1,2,3 επαρκούν για να βγάλουν προεδρείο, άρα ας μην επιχειρήσουν να μας εμπλέξουν χρησιμοποιώντας μας σαν
άλλοθι. Εναλλακτικά αφήναμε περιθώρια θετικής ψήφου
σε όποιους έκαναν δήλωση αποκήρυξης των μνημονιακών
πολιτικών και δεσμεύονταν σε πρόγραμμα αγώνα.
Με αυτό το σκεπτικό είχαμε από νωρίς αρνηθεί την
πρόταση της συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ
για «αντιμνημονιακό προεδρείο» στην ΕΣΗΕΑ, εκτιμώντας σωστά ότι οι εξελίξεις οδηγούσαν ολοταχώς σε μνημόνιο Nο 3.
Επίσης, τονίσαμε ότι έπρεπε να παρθούν έμπρακτες
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του εκλογικού πραξικοπήματος στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ, όπου ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ
σε αγαστή συνεργασία, πριν από τις εκλογές στην ΕΣΗΕΑ, απέκλεισαν για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΟΕΑΠ τους πλειοψηφούντες από το προεδρείο, επειδή
ήταν σύντροφοί μας.
Δυστυχώς ο εκλεγείς από το συνδυασμό μας Γιώργος
Φιλιππάκης, που προσχώρησε στο σχήμα, φεύγοντας
από το ΠΑΜΕ την άνοιξη, αν και είχε δηλώσει τη συμφωνία του στο πρόγραμμά μας, έδωσε θετική ψήφο στο
προεδρείο, έχοντας προηγηθεί έντονο παρασκήνιο και
διεργασίες, που όλα όμως τα αγνοούσε η παράταξη,

αφού δεν την ενημέρωσε.
Το αποτέλεσμα ήταν να τεθεί εκτός παράταξης και με
ανακοίνωση να του ζητηθεί να παραιτηθεί και να αντικατασταθεί από μέλος της παράταξης που συνεχίζει να κινείται στο πολιτικό πλαίσιο που έχουμε χαράξει και συναποφασίσει, χωρίς «προσωπικές πολιτικές».
Όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο και επιπλέον θα διασκεδάσει και τις διαδικτυακές αναφορές διαφόρων (που δεν έχουν σχέση με εμάς) και δεν τις έχει διαψεύσει μέχρι τώρα, για ραντεβού συναλλαγής σε συγκεκριμένη καφετέρια με συγκεκριμένα πολιτικοσυνδικαλιστικά και άλλα ανταλλάγματα.
Παρά το χωρισμό των δρόμων μας θα μας χαροποιούσε να μην παρέμεναν τέτοιου τύπου σκιές στη διαδρομή
του και στο διάστημα που συμβαδίσαμε μαζί.
Επιπλέον αν και το σχήμα δεν ταυτίζεται με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η συμμετοχή αρκετών από εμάς και στο πολιτικό μέτωπο, επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί σαν τροφή
για σπέκουλα και προβοκάτσια ότι δήθεν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τα βρίσκει με το ΣΥΡΙΖΑ (συμπληρώνουμε ότι και το ΠΑΜΕ έδωσε θετική ψήφο στο νέο προεδρείο). Συναισθανόμενος λοιπόν ότι συμβάλλει στη σπίλωση ενός πολιτικού χώρου, πρέπει να επιταχύνει την παραίτησή του,
εκτός αν το σχέδιο είναι μεγαλύτερο από τη συγκρότηση
προεδρείου στο συντεχνιακό κλαμπ της ΕΣΗΕΑ, οπότε
το βέβαιο είναι ότι θα αντιμετωπιστεί και σαν τέτοιο.
Για την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή: «Ο χαρακτήρας του νέου προεδρείου της ΕΣΗΕΑ κινείται στην παλιά
και ηττημένη λογική, που χαϊδεύει ή παρακαλεί τους κυβερνώντες για ανταλλάγματα που δεν διασφαλίζουν ούτε τα υπολείμματα των δικαιωμάτων του δημοσιογραφικού κλάδου.
Δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε μέχρις εσχάτων και
κυρίως μέσα στα «μαγαζιά», στις «γαλέρες» των νέων
μέσων και στον κόσμο της ανεργίας, ενάντια στην κατάντια των αλλεπάλληλων και προκάτ πραξικοπημάτων στον
κλάδο, που μετά τον ΕΔΟΕΑΠ, βρίσκουν συνέχεια και
στην ΕΣΗΕΑ, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές».

Νάσος Μπράτσος,
μέλος της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή
και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής
7.30μμ
Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 7μμ ΑΡ.Π.Η.
(Στοά Σάρκα, Α' κτήριο 2ος όροφος)
Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 8:30μμ Αριστερή Παρέμ-

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙ

Τ.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 6μμ

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12 Στέκι
(Αβέρωφ 7 – Χαλάνδρι) 7.30μμ
Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 22/12 Διδασκαλικός Σύλλογος
Μαρουσίου 7.30μμ
Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 7/1/2016

Εκδήλωση
Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΩΝ – ΓΟΥΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Πνευματικό Κέντρο Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60) 7μμ
Να μην περάσει η επίθεση στο ασφαλιστικό

To σύμφωνο συμβίωσης
κι ο ρόλος της Αριστεράς
Η ομάδα φύλου και σεξουαλικότητας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 11 Δεκέμβρη, ανοιχτή συζήτηση με θέμα “Το σύμφωνο συμβίωσης και ο ρόλος της αριστεράς” η οποία συγκέντρωσε γύρω στα 30 άτομα. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν η
προσεχής ψήφιση του πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου που επεκτείνει
το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια, Οι εισηγήσεις
των ομιλητών (Θανάσης Καμπαγιάννης, Δήμητρα Κυρίλλου) έβαζαν τόσο το νομικό κομμάτι όσο και το πολιτικό.
Το σύμφωνο συμβίωσης αν και κατοχυρώνει νομικά τη συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης κληρονομικών ζητημάτων,
έχει ωστόσο πολλά κενά ως προς τη γονεϊκότητα και την παιδοθεσία. Αφήνει απ' έξω συνολικά τα δικαιώματα των διεμφυλικών (τρανς) ανθρώπων.
Δεν προβλέπει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που έχει ένα παντρεμένο ζευγάρι, αντιθέτως πετάει το μπαλάκι στον εκάστοτε υπουργό Eργασίας, ο οποίος εν προκειμένω θα κληθεί να αποφασίσει σε 6 μήνες πάνω σε αυτό το θέμα, αφήνοντας στον αέρα ζητήματα όπως η σύνταξη, τα επιδόματα κλπ.
Ως προς το πολιτικό, έγινε ξεκάθαρο από την εισγήγηση ότι δε θεωρούμε το νομοσχέδιο “χάρισμα”, αλλά αποτέλεσμα αγώνων. Αυτοί οι
αγώνες ενάντια στο σεξισμό και την ομοφοβία έχουν συμβάλει στο ότι
η κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από αυτά που περιγράφει και παραχωρεί το σύμφωνο συμβίωσης. Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια (σε έντονη αντίθεση πχ με την εποχή που το Pride της Αθήνας γινόταν με το φόβο επιθέσεων), έγιναν προχωρήματα τόσο στην ορατότητα όσο και
στην αποδοχή του γάμου και της παιδοθεσίας.
Στη συζήτηση που ακολούθησε μπήκαν άμεσοι σταθμοί για τη διεκδίκηση της διεύρυνσης του συμφώνου (κινητοποίηση έξω από τη Βουλή
τη μέρα της ψήφισης) όσο και για το επόμενο 6μηνο μέχρι να δοθεί
απάντηση από τον υπουργό Εργασίας σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα. Συγκεκριμένα θα ζητήσουμε τη στήριξη των εργατικών σωματείων αλλά και όλης της αριστεράς.
Επίσης μπήκαν μια σειρά από προβληματισμοί, όπως το πώς μπορούμε να συγκρουστούμε με την αμηχανία απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ αιτήματα ή και την ομοφοβία μέσα στην ίδια την αριστερά, η επιτακτικότητα του να συνδέσουμε τα ΛΟΑΤΚΙ αιτήματα με όλο τον αγώνα ενάντια
στα μνημόνια, που διαλύουν τη Δημόσια Υγεία και αφήνουν οροθετικούς συνανθρώπους μας εκτεθειμένους χωρίς τα αντιρετροϊκά φάρμακα, το πώς θα παλέψουμε για πλήρη ισότητα ενάντια στην κοινωνία
που δημιουργεί το σεξισμό και τις ανισότητες.
Συμπερασματικά, το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια νίκη για την οποία
χαιρόμαστε, αλλά και μια αρχή για να διεκδικήσουμε πλήρη ισότητα μέσα από όλα τα μέτωπα που ανοίγονται.

Αφροδίτη Φράγκου, Ανδρέας Χίλιος

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
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ΣΜΤ: Πρώτη
η Αριστερή
Πρωτοβουλία
Πρώτη δύναμη, με απόλυτη
πλειοψηφία αναδείχτηκε η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών (το
ψηφοδέλτιο που στήριζε και η
Εργατική Αλληλεγγύη) στις εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών.
Tα αποτελέσματα πανελλαδικά
έχουν ως εξής (σε παρένθεση τα
προηγούμενα αποτελέσματα): Ψήφισαν 1377 (1168), τα άκυρα και
τα λευκά ήταν 6 (5). Η Αριστερή
Πρωτοβουλία πήρε 671 ψήφους
και 4 έδρες (577 και 4), η ΕΣΑΚ
(ΠΑΜΕ) πήρε 452 ψήφους και 2
έδρες (393 και 2), ο Ριζοσπαστικός
Χώρος-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών πήρε 221 ψήφους και 1
έδρα (ο Ριζοσπαστικός Χώρος είχε
180 και 1) και η ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία 27 ψήφους (την προηγούμενη
φορά 13 ψήφους είχε το ψηφοδέλτιο Αγωνιστική Συνεργασία).
Για αντιπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Ψήφισαν 1099
(957) με 4 άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια (4). Αριστερή Πρωτοβουλία 531 (475) ψήφους και 7 αντιπροσώπους, ΕΑΣΚ (ΠΑΜΕ) 343
ψήφους (311) και 5 αντιπροσώπους, Ριζοσπαστικός Χώρος-Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών
200 ψήφους (152) και 3 αντιπροσώπους, ΕΡΓΑΣ-Ταξική Πορεία 21
(15).

Δραστηριότητες
Μαρξιστικά Φόρουμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 βιβλιοθήκη
Πνευματικού Κέντρου 7μμ
Οι πόλεμοι δικοί τους, οι νεκροί
δικοί μας – όχι στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει μπροστά
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 γραφεία ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7.30μμ
Η αριστερά πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ
Βιολέτα 7.30μμ
Η αριστερά πέρα από
το ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη
ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Δημαρχείο
(Νίκαια) 7.30μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλήτρια: Αναστασία Παπαδάκη
ΤΡΙΤΗ 22/12 Δημαρχείο
(Νίκαια) 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12
κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μέση Ανατολή – Η πάλη ενάντια
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ
Παπαγάλος 7μμ
Η αριστερά και το κράτος
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Άνω
Πουρναρούσα 7μμ
Το 3ο μνημόνιο και η διεθνής
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής:
Γιώργος Τσαμούρης
ΤΡΙΤΗ 22/12 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Βασιλική Θωμοπούλου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 στέκι Αριστερής
Κίνησης 7μμ
Η αριστερά και το κράτος
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 στοά Σάρκα, Α’
κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει μπροστά
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Τσίου
6.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Λυδία Παυλίδη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Τσίου
6.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ

Εκδήλωση
«Για ποια
κοινωνία
παλεύουμε;»
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12
πατάρι Αρχιτεκτονικής
σχολής 7μμ
Ομιλήτρια:
Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

Ισπανία ‘36
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Κικιρίκο (Γαλήνης και Σταυραετού) 7μμ
Ο αντιδραστικός άξονας ΕλλάδαΚύπρος-Ισραήλ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΤΡΙΤΗ 22/12 καφέ Κικιρίκο (Γαλήνης και Σταυραετού) 7μμ
Ο κρατικός καπιταλισμός στη
Ρωσία
Ομιλητής: Γιάννης Τσαμούρης
ΙΛΙΣΙΑ

Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 κυλικείο Δημαρχείου 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΒΡΙΛΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 στέκι Δράση για
μια άλλη Πόλη 6μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Munchies 7μμ
Το τρίτο μνημόνιο και η διεθνής
κρίση του καπιταλισμού
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΡΙΤΗ 22/12 καφέ Munchies 7μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό
κόμμα;
Ομιλήτρια:
Φωτεινή Τσαμούρη

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ
7.30μμ
2015, μια χρονιά αγώνων και ανατροπών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12
στέκι πολιτιστικών ομάδων
Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Quiz 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει μπροστά
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
ΤΡΙΤΗ 22/12 καφέ Quiz 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Σύλλογος
Ιμβρίων 7μμ
Καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλητής: Αντρέας Χίλιος
ΤΡΙΤΗ 22/12 Σύλλογος
Ιμβρίων 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει μπροστά
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ βγαίνει μπροστά
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 White Rabbit
(υπόγειο) 7μμ
Η αριστερά και το κράτος
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Κύπρος και ιμπεριαλισμός

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κίνα, στην αιχμή της κρίσης
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Κύτταρο
7.30μμ
Η αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 17/12 καφέ Βυζάντιο
7μμ
Πολιτικές εξελίξεις και απεργιακός Δεκέμβρης
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 στέκι Ρήξης και
Ανατροπής 8μμ
2015, μια χρονιά αγώνων και ανατροπών

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 17/12
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πλατεία Σεπολίων 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ μετρό Αμπελοκήπων 5μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκίωνος Νέγρη 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σημηριώτη 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ τζαμί Καλουτσιάνη 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

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
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Ιστορία

Τ

ον Σεπτέμβρη του 1965 υπήρχε ένα Κομμουνιστικό Κόμμα
που έμοιαζε να βρίσκεται στα
πρόθυρα της εξουσίας. Το ΡΚΙ, το
ΚΚ Ινδονησίας, με 3.5 εκατομμύρια
μέλη και 20 εκατομμύρια σε μαζικές
οργανώσεις του (συνδικάτα, νεολαία, γυναίκες, αγρότες, διανοούμενοι) ήταν το μεγαλύτερο έξω από
την Ρωσία και την Κίνα.
Στα τέλη του Οκτώβρη αυτό το
κόμμα είχε πάψει να υφίσταται. Είχε
πνιγεί σε έναν ωκεανό αίματος. Μια
άκρως απόρρητη έκθεση της CIA αργότερα περιέγραφε την συντριβή του
ΡΚΙ ως «μια από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες στον 20ο αιώνα». Η
CIA ήξερε από πρώτο χέρι –η αμερικάνικη πρεσβεία είχε προμηθεύσει
μια λίστα πέντε χιλιάδων στελεχών
του κόμματος στους δημίους του.
Η επέμβαση του στρατού και η
σφαγή των κομμουνιστών ξεκίνησε
ως απάντηση σε ένα υποτίθεται
“αριστερό πραξικόπημα”. Τη νύχτα
της 30 Σεπτέμβρη προς 1 Οκτώβρη,
μια ομάδα μεσαίων αξιωματικών οργάνωσε απόπειρα πραξικοπήματος
στη πρωτεύουσα Τζακάρτα και σε
κάποια άλλα επαρχιακά κέντρα. Από
το ραδιοφωνικό σταθμό που κατέλαβαν οι μονάδες τους διακήρυξαν ότι
ο στόχος τους είναι να «υπερασπίσουν τον πρόεδρο Σουκάρνο» και να
αποτρέψουν το πραξικόπημα που
ετοίμαζαν οι στρατηγοί για τις 5
Οκτώβρη με την στήριξη της CIA.
Το «κίνημα της 30 Σεπτέμβρη»
ήταν αναίμακτο, με εξαίρεση τη δολοφονία έξι στρατηγών από τις ομάδες που στάλθηκαν να τους συλλάβουν. Ο κύριος στόχος, ο υπουργός
Άμυνας, στρατηγός Νασουτιόν διέφυγε. Και ο ισχυρός άνδρας της νέας χούντας, ο στρατηγός Σουχάρτο,
δεν υπήρξε ποτέ στόχος.
Αυτός θα έπαιρνε τα ηνία του
στρατού στα χέρια του. Για τους
στρατηγούς ήταν η ευκαιρία να ξεμπερδέψουν με τον παλιό εχθρό τους,
το ΡΚΙ. Παρουσίασαν την απόπειρα
πραξικοπήματος σαν μια καλοσχεδιασμένη κομμουνιστική συνωμοσία.
Στην πραγματικότητα, η ανάμειξη
του κόμματος στο “αριστερό πραξικόπημα” ήταν εντελώς περιφερειακή.
Φαίνεται ότι ο πρόεδρός του, ο Αϊντίντ, ήταν ενημερωμένος για τις κινήσεις των αξιωματικών και όταν εκδηλώθηκε το «κίνημα» βρέθηκε στο κέντρο
των επιχειρήσεών τους, στη αεροπορική βάση Χαλίλ, έξω από την Τζακάρτα.
Ο Σουχάρτο κι οι στρατηγοί κατέστειλαν το “κίνημα” των αξιωματικών, εξασφάλισαν την Τζακάρτα και
τη βάση Χαλίλ, και προχώρησαν στη
μεθοδική «εκκαθάριση» των κομμουνιστών. Αυτό σήμαινε εκστρατείες
από σώματα των ειδικών δυνάμεων
στην κεντρική και ανατολική Ιάβα και
στο Μπαλί, δηλαδή στα κέντρα της
επιρροής του ΡΚΙ.
Πόλη την πόλη, χωριό το χωριό, οι
κομμουνιστές, οι οικογένειές τους
και όποιοι ήταν ύποπτοι, συγκεντρώ-

φέστερος: «Το βασικό πρόβλημα σήμερα στην Ινδονησία δεν είναι η συντριβή της κρατικής εξουσίας όπως
μπορεί να ισχύει σε άλλες χώρες,
αλλά το δυνάμωμα και εδραίωση της
λαϊκής πλευράς και η εξάλειψη της
αντιλαϊκής».
Αν αυτά μοιάζουν με την στρατηγική που είχε αρχίσει να διατυπώνει
το ΚΚ Ιταλίας και αργότερα πήρε
την ονομασία «ευρωκομμουνισμός»,
η ομοιότητα δεν είναι τυχαία. Το ΡΚΙ
δήλωνε «αντιρεβιζιονιστικό» και
«μαρξιστικό-λενινιστικό», αλλά διατηρούσε τις στενότερες δυνατές
σχέσεις με το ΚΚ Ιταλίας.

Ταξική Πάλη

50 χρόνια από την
τραγωδία της Ινδονησίας
νονταν, και αφού εξευτελίζονταν
οδηγούνταν στα σημεία της εκτέλεσης. Πολλές φορές τους έβαζαν να
σκάψουν τους λάκκους τους. Αλλού
τους έθαβαν ζωντανούς, τους αποκεφάλιζαν ή τους διαμέλιζαν δημόσια.
Όταν καταλάγιασε κάπως η σφαγή, 500 χιλιάδες με 1 εκατομμύριο
άνθρωποι ήταν νεκροί. Δεκάδες χιλιάδες θα σάπιζαν για χρόνια στις
φυλακές. Οι στημένες δίκες στελεχών και οι εκτελέσεις θα συνεχίζονταν στα επόμενα χρόνια, καθώς ο
Σουχάρτο στερέωνε το καθεστώς
της «Νέας Τάξης». Η Ινδονησία έγινε
μια από τις πιο διεφθαρμένες δικτατορίες στα χρονικά, που ανατράπηκε
τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1998.

Η «μακρά πορεία» …στους
θεσμούς
Το 1954 ήταν η χρονιά του 5ου συνεδρίου του ΡΚΙ που επικύρωσε το
επίσημο πρόγραμμά του. Στην ουσία
του δεν διέφερε από την στρατηγική
που είχε επικρατήσει στα κομμουνιστικά κόμματα από τη δεκαετία του
’30. Ήταν η «στρατηγική των σταδίων». Η Ινδονησία έπρεπε πρώτα να
ολοκληρώσει την ρήξη με τον ιμπεριαλισμό και τα «υπολείμματα της
φεουδαρχίας» και μετά –πολύ μετά–
θα ερχόταν η ώρα του σοσιαλισμού.
Για να γίνει αυτό χρειαζόταν μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία της «εργατικής τάξης με την αγροτιά αλλά και
την εθνική αστική τάξη».
Πολιτικά αυτή η γραμμή σήμαινε
στήριξη στο καθεστώς του προέδρου Σουκάρνο, του «πατέρα του
έθνους». Ο Σουκάρνο ήταν ο ηγέτης
του κινήματος ενάντια στην ολλανδική αποικιοκρατία. Υποτίθεται ότι έκφραζε τις δυνάμεις της «εθνικής
αστικής τάξης». Το ΡΚΙ αντί να γίνει
η ηγετική δύναμη έγινε η ουρά.

Όχι μόνο η ανάλυσή του για την
ινδονησιακή κοινωνία έπασχε αλλά
ξανάγραφε την πρόσφατη ιστορία
του. Το 1948 ο Σουκάρνο ως πρόεδρος είχε στείλει το στρατό να καταστείλει την κομμουνιστική εξέγερση στο Μαντιούν της Ανατολικής Ιάβας –το ΡΚΙ είχε απορρίψει την υπογραφή μιας συμφωνίας με τους Ολλανδούς αποικιοκράτες.
Ο απολογισμός της καταστολής
ήταν οχτώ χιλιάδες εκτελεσμένοι και
σαράντα χιλιάδες φυλακισμένοι. Ο
Μούσο, ο πρόεδρος του κόμματος
συνελήφθη, εκτελέστηκε και μετά οι
δολοφόνοι του έβαλαν δημόσια φωτιά στο πτώμα του. Για το ΡΚΙ αυτά
έγιναν περασμένα-ξεχασμένα. Ο
Σουκάρνο «δεν ήξερε», «παραπλανήθηκε» ήταν η επίσημη εξήγηση.
Το 1957, ο Σουκάρνο με την συνεργασία του στρατού επανέφερε το
Σύνταγμα του 1945 με τις υπερεξουσίες του προέδρου και κήρυξε στρατιωτικό νόμο (κράτησε μέχρι το 1960).
Ήταν η αρχή της περιόδου της «Καθοδηγούμενης Δημοκρατίας». Εκλογές δεν γίνονταν, τα κόμματα που
ήταν νόμιμα ήταν αυτά που ενέκρινε
ο πρόεδρος και ανεχόταν ο στρατός.
Ταυτόχρονα, όμως, το καθεστώς
έκανε ριζοσπαστικά βήματα. Οι ξένες
επιχειρήσεις, κυρίως ολλανδικές, εθνικοποιήθηκαν –αλλά η διοίκησή τους
ανατέθηκε σε στρατηγούς και κρατικούς αξιωματούχους. Ο Σουκάρνο
διακήρυσσε με κάθε ευκαιρία ότι ο αντιμπεριαλιστικός αγώνας συνεχίζεται
και άρχισε να στρέφεται προς την Κίνα στην εξωτερική πολιτική.
Το ΡΚΙ έγινε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου. Τον Σεπτέμβρη του 1959 ο στρατός προσπάθησε να απαγορέψει την σύγκληση του 6ου συνεδρίου του κόμματος. Ο «μπουνγκ κάρνο» (σύντροφος/αδελφός) πρόεδρος παρενέβη

υπέρ του ΡΚΙ. Ήταν καλεσμένος
στις εργασίες του συνεδρίου. Εκεί
εξήγησε τους λόγους της εύνοιάς
του: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με
το ΡΚΙ γιατί δηλώνει σαφώς ότι η
εθνική ενότητα είναι απαραβίαστη».
Το 1960 ο Σουκάρνο ανακήρυξε
το «Νασακόμ» ως επίσημη ιδεολογία
του καθεστώτος –από τις πρώτες
συλλαβές των ινδονησιακών λέξεων
για «εθνικισμός, θρησκεία, κομμουνισμός». Και το σύνθημα του ΡΚΙ, μέχρι την συντριβή του παρέμεινε:
«μια κυβέρνηση συνεργασίας (γκοτονγκ-ρογιονγκ) με το νασακομ στην
καρδιά της». Τον Μάρτη του 1962,
το κόμμα έφτασε να έχει δυο θέσεις
υπουργών ανευ χαρτοφυλακίου.
Για την ηγεσία του ΡΚΙ ο «ηγεμονικός ρόλος της εργατικής τάξης» στην
«εθνική δημοκρατική επανάσταση» σήμαινε απλά ότι το κόμμα θα αποκτούσε όλο και μεγαλύτερα ερείσματα
στον κρατικό μηχανισμό και θα τον
έκανε φιλολαϊκό. Κι επειδή από το
1963 το κόμμα τάχθηκε ανοιχτά υπέρ
του Πεκίνου και κατά της Μόσχας
στην σύγκρουση ανάμεσα στις δυο
«σοσιαλιστικές» χώρες, αυτή η ρεφορμιστική στρατηγική διατυπώθηκε με τη
φρασεολογία του Μάο Τσε Τουνγκ.
Τον Σεπτέμβρη του 1963 ο Αϊντίτ
έδωσε μια σειρά διαλέξεων στην
κεντρική σχολή της Κ.Ε του ΚΚ Κίνας στο Πεκίνο. Εξήγησε ότι στο ινδονησιακό κράτος «είναι μια αντίθεση με δυο πλευρές. Η πρώτη αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα του λαού. Η δεύτερη τα συμφέροντα των
εχθρών του λαού. Σήμερα, η λαϊκή
πλευρά έχει γίνει η κύρια και παίζει
ηγετικό ρόλο… καθορίζει την πολιτική πορεία της κρατικής εξουσίας.
Από την άλλη, η αντιλαϊκή πλευρά
είναι ακόμα η κυρίαρχη πλευρά…»
Πίσω στην Ινδονησία σε μια ομιλία
του τον Νοέμβρη του 1964 έγινε σα-

Το 1963-64 η οικονομική κρίση και
η κοινωνική δυσαρέσκεια φούντωναν.
Ο πληθωρισμός εκτοξευόταν στα ύψη
εκμηδενίζοντας μεροκάματα και εισοδήματα. Η μείωση της σοδειάς στην
Ιάβα προκάλεσε τεράστια δυστυχία
με εκατομμύρια να λιμοκτονούν. Η
καθημερινή εφημερίδα του ΡΚΙ έγραφε το Φλεβάρη του ’64 ότι «οι αγρότες πουλάνε τα πάντα για να επιβιώσουν, ακόμα και τα παιδιά τους».
Ετσι η ηγεσία ύψωσε τους τόνους
των καταγγελιών ενάντια στους «γραφειοκράτες καπιταλιστές», τους «καταχραστές» και «παλιανθρώπους».
Ήταν ακριβείς περιγραφές για το τι
συνέβαινε. Αλλά περιορίστηκε στα
λόγια και στις παραστάσεις διαμαρτυρίας. Ποτέ δεν έκανε απεργίες –αυτό θα σήμαινε ρήξη της συνεργασίας
με τον πρόεδρο Σουκάρνο.
Στην ύπαιθρο προχώρησε ένα βήμα
παραπέρα. Το ΒΤΙ, η μαζική αγροτική
οργάνωση του κόμματος, εξαπέλυσε
μια εκστρατεία «μονομερούς δράσης»
για την εφαρμογή των νόμων για τη μείωση των ενοικίων που έβαζαν οι πλούσιοι αγρότες στους φτωχούς και την
αναδιανομή της γης. Τον Απρίλη του
1964 ο Ντζότο, το νο2 του κόμματος,
μίλησε σε μια μαζική συγκέντρωση
αγροτών που υιοθέτησε τα συνθήματα:
«Η γη σε αυτούς που τη δουλεύουν!»
και «Τσακίστε τους 7 διαβόλους του
χωριού» (γαιοκτήμονες, γραφειοκράτες, τοκογλύφους, μαυραγορίτες, εμπόρους που έγδυναν τους χωρικούς,
λήσταρχους, και εκείνους που επέβαλαν το ζακάτ, το θρησκευτικό φόρο).
Όταν οι συγκρούσεις απλώθηκαν
σε πολλές περιοχές, το ΡΚΙ ανακάλυψε ότι απέναντί του είχε το κράτος
ολόκληρο όχι κάποια «αντιλαϊκή
πλευρά» του. Ο Σουκάρνο διέταξε τη
παύση των «πολεμικών» για το αγροτικό ζήτημα και το ΡΚΙ υποχώρησε
ακόμα μια φορά, η «μονομερής δράση» αποκλιμακώθηκε και σταμάτησε.
Η στρατηγική του ΡΚΙ ήταν να
χρησιμοποιήσει το μαζικό κίνημα
των εργατών και των αγροτών ως
μέσο πίεσης για να κατακτήσει το
κράτος κομμάτι-κομμάτι. Η απάντηση των στρατηγών ήταν να οργανώσουν την πιο αδίστακτη σφαγή.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Βιβλιοπαρουσίαση

“Η αδύνατη ταξική ανακωχή”
Μ

ε μεγάλη συμμετοχή και πλούσια συζήτηση έγινε την Τρίτη 8 Δεκέμβρη,
στο πατάρι του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου η παρουσίαση του βιβλίου «Η αδύνατη ταξική ανακωχή, η πολιτική του ΕΑΜ στα
υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και στα
συνδικάτα μέχρι τα Δεκεμβριανά». Ενδεικτική
του μεγάλου ενδιαφέροντος για τα γεγονότα
εκείνης της περιόδου ήταν η παρουσία πολλών νέων αγωνιστών-τριων, αλλά και παλαιότερων, που πήραν το λόγο για παρεμβάσεις.
Για το βιβλίο του μίλησε ο ίδιος ο συγγραφέας, ιστορικός και συνδικαλιστής δάσκαλος,
Δημήτρης Μαριόλης ενώ την παρουσίαση άνοιξε ο Λέανδρος
Μπόλαρης, συγγραφέας των
σχετικών με την περίοδο βιβλίων
«Αντίσταση, η επανάσταση που
χάθηκε», «Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα, ο εμφύλιος πόλεμος 1946-49». Το λόγο πήρε ανάμεσα σε άλλους και
ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός,
συγγραφέας του βιβλίου «Το τιμωρό χέρι του λαού: Η δράση
του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύουσα 19421944».
«Είναι από τα λίγα βιβλία που με τόσο αιχμηρό τρόπο μας μεταφέρει στην αρένα της ταξικής πάλης στη μεγάλη πόλη, εκεί που κρίθηκαν τα ζητήματα και αναπτύχθηκε η πιο ριζοσπαστική δυναμική» είπε ο Λέανδρος Μπόλαρης. «Το βιβλίο του Δημήτρη -σύντομο και αυτό είναι προτέρημα – αναδεικνύει ότι υπάρχει
(πέρα από την πολιτική Βρετανών-άρχουσας
τάξης και την πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ)
και ένας τρίτος παράγοντας. Υπάρχει το μαζικό κίνημα, μια τάξη που είναι ενταγμένη στο
ΕΑΜ και στα συνδικάτα που ηγεμονεύει πολιτικά το ΚΚΕ και η αριστερά - αλλά δεν την έχει
στο τσεπάκι. Η ηγεσία του ΚΚΕ, την περίοδο
από την απελευθέρωση μέχρι το Δεκέμβρη,
δεχόταν πιέσεις. Και από την πλευρά των
αστών και των Εγγλέζων που την ήθελαν στην
κυβέρνηση με τους δικούς τους όρους. Και
από την άλλη είχε να αντιμετωπίσει τις ελπίδες
ενός κόσμου, που μπορεί να βγήκε με τα πανό
“welcome σύμμαχοί μας”, αλλά η καθημερινή
του εμπειρία στις 70 μέρες του ‘λεγε ότι δεν
προχωράει αυτή η ιστορία. Του ’λεγε θέλουμε
“να ανοίξουν τα κλειστά εργοστάσια και να τιμωρηθούν οι προδότες” όπως έγραφε ένα
πλακάτ σε μια απεργία».
«Εκ των προτέρων λέω ότι οι αναλογίες με
τη σημερινή συγκυρία είναι προκλητικές, αλλά
πρέπει να τις διαχειριστούμε με σοβαρό τρόπο
για να μας οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα» ξεκίνησε την παρουσίαση του βιβλίου ο
Δημήτρης Μαριόλης. (Μπορείτε να το βρείτε
ολόκληρη στο https://www.facebook.com/Marxistiko/?fref=ts).
«Πώς φτάσαμε στο Δεκέμβρη; Νομίζω ότι το
να δούμε πόσο έντονη ήταν η ταξική πόλωση
στα χρόνια της κατοχής και πώς αυτή η ταξική
πόλωση απογειώθηκε κατά την απελευθέρωση,
μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε
και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και τα γεγονότα που ακολούθησαν το Δεκέμβρη…»
«Σε συνθήκες πληθωρισμού που οι μαυρα-

γορίτες συνεχίζαν να κάνουν πάρτυ με τα νομίσματα και να αισχροκερδούν
οι βιομήχανοι κρατούσαν
κλειστά τα εργοστάσια. Είχαμε έκρηξη της ανεργίας
στους μήνες από τον Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι τον
Οκτώβρη όχι σε σύγκριση
με την προπολεμική περίοδο, αλλά σε σχέση
με την κατοχική περίοδο. Είχαμε μια αστική
τάξη που κλείνει τα εργοστάσια και υπονομεύει ανοιχτά την παραγωγική δραστηριότητα… Δεν είχαν λόγους να τα ανοίξουν σε ένα
περιβάλλον αστάθειας έχοντας απέναντί τους
το εργατικό κίνημα οργανωμένο που διεκδικεί
και όταν είναι ακόμα ανοιχτό το στρατιωτικό
ζήτημα…»

Υπουργεία
«Στο δίμηνο της απελευθέρωσης το ΕΑΜ είχε έξι υπουργεία στην κυβέρνηση και την ίδια
περίοδο είχε την καθοδήγηση του εργατικού
κινήματος με το εργατικό ΕΑΜ να έχει μετονομαστεί σε ΓΣΕΕ και η επιρροή του στην εργατική τάξη να είναι καταλυτική...»
«Στις τριμερείς συσκέψεις κυβέρνησης-ΣΕΒΓΣΕΕ που γίνονταν για να ανοίξουν τα εργοστάσια, ο υπουργός Εργασίας Πορφυρογένης
υποστήριζε ότι “είμαστε σε καλή συνεννόηση
με τους βιομήχανους οι οποίοι έπαιξαν θετικό
ρόλο κατά την κατοχή”. Bέβαια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα…»
«Έχουμε μια αστική τάξη με ξεκάθαρους
στόχους για το πού θέλει να πάει το πράγμα,
μεσο-στρώματα που έχουν πλουτίσει κατά την
διάρκεια της κατοχής και δεν θέλουν να χάσουν τα προνόμιά τους και έχουμε και ένα
κορμό σε όλη την Ελλάδα που έχει συνεργαστεί με τον κατακτητή, τάγματα ασφαλείας,
δοσίλογοι, μαυραγορίτες. Όλο αυτό το αντιεαμικό μπλοκ έχει αιχμηρότατα ταξικά συμφέροντα να οδηγηθούν τα πράγματα σε σύγκρουση και έχει σαφή στόχο την εξουδετέρωση του ΕΑΜ, όταν όλη αυτήν την περίοδο το
ΕΑΜ και η ηγεσία του ΚΚΕ στροβιλίζεται γύρω
από το στόχο “ομαλές πολιτικές εξελίξεις”…»
«Οι μισθοί και τα μεροκάματα ήταν χαμηλότερα και από τα κατοχικά. Φανταστείτε ένα εργατικό κίνημα που έχει δώσει μάχες στην κατοχή, έρχεται η κυβέρνηση εθνικής ενότητας

και να βλέπει ότι έχει μισθό πείνας.
«Αυτή η καμπή δημιουργεί ένα τεράστιο
αναβρασμό στην εργατική βάση. Από την πρώτη μέρα της απελευθέρωσης είχαμε τεράστιες
διαδηλώσεις. Μετά είχαμε διαδηλώσεις που
ξεκινάνε από τις συνοικίες και ζητάνε δελτία
απόρων, να τα πάρουν από τα χέρια εκείνων
που δεν τα δικαιούνται, έχουμε διαδηλώσεις
αναπήρων. Στις 2 Νοέμβρη γράφει ο Ριζοσπάστης ότι χιλιάδες άνεργοι βρίσκονται σε εξέγερση, αλλού ότι οι φορτοεκφορτωτές του
Πειραιά έκαναν απεργία με αίτημα τα μεροκάματα που έληξε με παρέμβαση της ΓΣΕΕ...»
«Το διάστημα του Νοεμβρίου έχουμε κινητοποιήσεις που να εκφράζουν την εργατική βάση
του ΕΑΜ που οργανώνονται όμως δίχως να
δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα… πχ στάση
εργασίας ανά υπουργείο στο δημόσιο τομέα,
κινητοποιήσεις χαμηλής έντασης ενώ η αστική
τάξη έχει ξεκάθαρους στόχους.
«Τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη τα συνδικάτα αρχίζουν να έχουν πιο ριζοσπαστικά αιτήματα και απαιτητική φρασεολογία του τύπου
“η υπομονή μας έχει εξαντληθεί” από το σωματείο τραπεζοϋπαλλήλων. Την 1η Δεκέμβρη
οργανώνονται μεγάλες κινητοποιήσεις με κορυφαίο το στρατιωτικό ζήτημα και την ίδια μέρα, 2.000 εργάτες ανοίγουν την εργατική εριουργία με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ωστόσο, πλέον ο ταξικός ανταγωνισμός θα κριθεί με όρους ξιφολόγχης…»
«Γι’ αυτούς που λένε “ευτυχώς που δεν νικήσατε”, η ιστορία δεν γράφεται με τα εάν, κα-

νείς δεν μπορεί με βεβαιότητα τι θα συνέβαινε
αν νικούσε το ΕΑΜ. Μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα τι πέτυχε η πλευρά που νίκησε…»
«Παίρνεις από την οπτική μας από τα ιδεολογικά διακυβεύματα και τους δίνεις περιεχόμενο, ψάχνοντας τις υλικές συνθήκες αυτού
που λέμε εμφύλια ταξική αντιπαράθεση στην
Ελλάδα» τόνισε μιλώντας για το βιβλίο και την
παρουσίαση ο Ιάσονας Χανδρινός. «Το δίμηνο
των Δεκεμβριανών είναι η πρώτη πράξη της
διαδικασίας που εκβάλλει σε αυτό που λέμε
εμφύλιο πόλεμο. Ο Πόρτερ ανοίγει την πόρτα
στον Μάρσαλ και το δόγμα Τρούμαν λέγοντας
στην έκθεσή του προς τους εντολοδόχους
του, που δημοσιεύεται στον αστικό τύπο της
εποχής, ότι για να ελέγξουμε την Ελλάδα πρέπει να εξαλείψουμε τις συνθήκες που γεννάνε
την κομμουνιστική ανταρσία. Που σημαίνει ότι
η κομμουνιστική ανταρσία που λέει το αστικό
μπλοκ είναι κάτι υπαρκτό. Βασίζεται σε άλυτα
οικονομικά και ταξικά ζητήματα».
Ανάμεσα στα σημεία που αναδείχτηκαν στη
συζήτηση ήταν ο ρόλος που έπαιξε η γραμμή
των λαϊκών μετώπων και της συνεργασίας με
τα «προοδευτικά» τμήματα της αστικής τάξης
που ακολουθούσαν τα ΚΚ τη δεκαετία του ’30.
Παρ’όλα αυτά, στην Ελλάδα, η αποφασιστικότητα του βρετανικού ιμπεριαλισμού και της ελληνικής άρχουσας τάξης να αρπάξει την εξουσία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα από τα δυνατότερα κινήματα της Ευρώπης, γεμάτο ριζοσπαστικοποίηση, εμπειρία οργάνωσης της
ζωής στα χωριά, στις πόλεις και τα βουνά και
την ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία μετά
από τρεις δεκαετίες πολέμων, κρίσης, φασιστικών δικτατοριών και ναζιστικής κατοχής.
Αυτή η αντίθεση έκανε την ταξική ανακωχή
αδύνατη στα Δεκεμβριανά. Ήταν η δυναμική
αυτού του μαζικού κινήματος, που αν νικούσε
ο Δεκέμβρης, θα μπορούσε να αποτρέψει η
Ελλάδα να καταλήξει σε ένα καθεστώς όπως
της Ρουμανίας (ένα κλασσικό επιχείρημα από
την πλευρά των αστών ιστορικών της περιόδου) ή άλλων κρατικών καπιταλισμών που εγκαθιδρύθηκαν στην Ευρώπη με την είσοδο των
σοβιετικών τανκς.
Η παρουσίαση-συζήτηση του βιβλίου το Δημήτρη Μαριόλη ήταν η δεύτερη που διοργάνωσε το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο σχετικά με
την ιστορική αυτή περίοδο. Είχε προηγηθεί η
συζήτηση πάνω στο βιβλίο «Μετά τον εμφύλιο,
πολιτικές διαδικασίες και κοινωνική πόλωση
στις απαρχές της προδικτατορικής περιόδου»
του Μιχάλη Λυμπεράτου (Εκδόσεις Νότιος
Άνεμος) από τον ίδιο το συγγραφέα.

Γ.Π.

Η «Μέση Ανατολή» στον Κορυδαλλό
Παρουσίαση του βιβλίου “Μέση Ανατολή” της Δήμητρας Κύριλλου έγινε στον Κορυδαλλό,
στο καφέ-βιβλιοπωλείο “Ιδιώνυμο” την Τετάρτη 2 Δεκέμβρη με τη συγγραφέα Δήμητρα Κυρίλλου να αναλύει σε βάθος την κατάσταση στην πιο χτυπημένη και ασταθή περιοχή του πλανήτη.
Ο κόσμος που παραβρέθηκε ήρθε σε επαφή με μια ευρεία πολιτική ανάλυση για την παλιά
και σύγχρονη Μέση Ανατολή. Τα θέματα ήταν η σύνδεση των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων
και επεμβάσεων με τις τοπικές δικτατορίες, τα αίτια των συγκρούσεων εκεί και ο ρόλος της
“Αραβικής Άνοιξης”, που έδωσε ξανά έμπνευση στα κινήματα σε όλο τον κόσμο. Μετά από
παρέμβαση μετανάστη από το Λίβανο που ζει χρόνια στην Ελλάδα, η συζήτηση επεκτάθηκε
στο θέμα των θρησκευτικών συγκρούσεων. Όλοι φύγαμε πιο ξεκάθαροι για το ρόλο του ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατολή και πιο αποφασισμένοι να παλέψουμε ενάντια στις συνεργασίες που κάνει η δικιά μας κυβέρνησης μαζί τους αλλά και για να είναι οι πρόσφυγες των πολέμων καλοδεχούμενοι. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο πούλησε βιβλία αξίας 30 ευρώ.

Αναστασία Παπαδάκη

Διεθνή
BENEZOYEΛΑ, AΡΓΕΝΤΙΝΗ
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Μετά τις εκλογές

Η εργατική αντίσταση έχει το λόγο

Η

Φιάσκο της
Χρυσής Αυγής
στον Πειραιά

Α

πομονωμένοι μέσα στα γραφεία τους έμειναν την Κυριακή 13 Δεκέμβρη οι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Η
δημόσια φιέστα-βράβευση των
ταγμάτων εφόδου που καλούσαν
στο δημοτικό κινηματογράφο “ΣΙΝΕΑΚ” την ίδια μέρα ματαιώθηκε
ύστερα από την άμεση αντίδραση
συνδικάτων, αντιρατσιστικών και
αντιφασιστικών οργανώσεων, συλλογικοτήτων της αριστεράς του λιμανιού. Ήταν μία νίκη για το αντιφασιστικό κίνημα στον Πειραιά, η
δεύτερη μέσα σε διάστημα τριών
μηνών όταν τον Σεπτέμβρη η ναζιστική οργάνωση είχε -ξανά αποτυχημένα- προσπαθήσει να στήσει
προεκλογική συγκέντρωση στην
πλατεία Κοραή.
Καταγγελία για τη νέα πρόκληση
της Χρυσής Αυγής αλλά και για την
παραχώρηση σε αυτήν του δημοτικού χώρου από το δήμαρχο Μώραλη έβγαλαν την περασμένη εβδομάδα το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Παπαστράτου, η Ένωση Μόνιμων και Δόκιμων
Λιμενεργατών Ο.Λ.Π., ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Ν.Α.Τ., ο Πανελλήνιος
Σύνδέσμος Συνταξιούχων Ν.Α.Τ.
και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών
Εμπορικού Ναυτικού, αναγκάζοντας τις επόμενες ημέρες το Μώραλη να πάρει πίσω την άδεια παραχώρησης του ΣΙΝΕΑΚ στη ναζιστική
οργάνωση. Είχε προηγηθεί παρέμβαση από αντιφασιστικές οργανώσεις στο δημοτικό συμβούλιο.
Το πρωί της Κυριακής εκατοντάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοραή με μικροφωνική και
ανακοινώσεις, διώχνοντας προηγουμένως τους λιγοστούς χρυσαυγίτες που στήθηκαν έξω από το
“ΣΙΝΕΑΚ” για να τρομοκρατήσουν
τον κόσμο. Ακολούθησε πορεία
στους δρόμους του Πειραιά με κεντρικό σύνθημα “οι αντιφασίστες
έχουνε τους δρόμους, πίσω οι ναζι
στους υπονόμους”. Με πανό συμμετείχαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά και η ΟΡΜΑ.

δεξιά σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική πανηγυρίζει για
τη νίκη που πέτυχε η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα, στις εκλογές της 6ης του Δεκέμβρη. Οι ίδιες
δυνάμεις που το 2002 απήγαγαν
τον Ούγκο Τσάβες και αναγκάστηκαν να τον απελευθερώσουν κάτω
από το φόβο γενικής εξέγερσης, 13
χρόνια μετά επανέρχονται ως
θριαμβευτές της δημοκρατίας, κερδίζοντας το 56% των ψήφων. Οι λίστες του PSUV, του κόμματος του
νυν προέδρου Μαδούρο συγκέντρωσαν 41%. Ο Μαδούρο έχει εκλεγεί για θητεία ως το 2019, όμως τώρα θα πρέπει να κυβερνήσει με δεξιά κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Η νίκη δεν ήταν έκπληξη, όμως
το ότι η Δεξιά έφτασε να πάρει
σχεδόν τα δύο τρίτα της εθνοσυνέλευσης της έχει ανοίξει την όρεξη για εκδίκηση. Εκδίκηση σημαίνει να παρθούν πίσω οι κατακτήσεις που πέτυχαν η εργατική τάξη
και οι φτωχοί στη Βενεζουέλα τα
τελευταία 15 χρόνια, σε κοινωνικό
και οικονομικό επίπεδο, και πάνω
απ’όλα να τσακιστεί η αυτοπεποίθηση και η οργάνωση τους εργατικούς χώρους.
Η ηγεσία του PSUV το μόνο που
έχει να πει για τα αποτελέσματα είναι ότι δυστυχώς ο κόσμος πιάστηκε κορόιδο και πίστεψε τα ψέματα
της Δεξιάς και του ιμπεριαλισμού.
Ανάμεσα στα “ψέματα” συγκαταλέγει και την οικονομική κρίση. Όμως
ο κόσμος τα τελευταία χρόνια ζει
στο πετσί του την κρίση και δεν περίμενε τους απατεώνες της Δεξιάς.
Οι τιμές στα ράφια διπλασιάζονται
σχεδόν κάθε μήνα. Βασικά είδη,
όπως το γάλα και το ρύζι για τα
οποία η κυβέρνηση εγγυάται τη χαμηλή τιμή τους, εμφανίζονται στα
ράφια και εξαφανίζονται αμέσως,
αφού προηγούμενως πολλοί έχουν
φάει τα πόδια τους στις ουρές. Τα
τρόφιμα καταλήγουν σε μαυραγορίτες στους οποίους ο κόσμος τελικά
καταφεύγει για να προμηθευτει,
χρυσοπληρώνοντας. Στα φάρμακα η
κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.
Η πτώση της τιμής του πετρελαίου είναι μόνο ένα κομμάτι της
εξήγησης. Το 2008 το πετρέλαιο
πλησίαζε τα 150 δολάρια το βαρέλι, και σήμερα είναι κοντά στα 50.
Η Βενεζουέλα, με τα τεράστια κοιτάσματά της, εξαρτάται από το πετρέλαιο. Όμως, οι καπιταλιστές
και η νέα άρχουσα τάξη που έχει
απλώσει τα δίχτυα της γύρω από
το κράτος δεν πέρασαν πείνα τα
τελευταία χρόνια. Έχουν στα χέρια τους τα δολάρια για να κάνουν
εισαγωγές αλλά και λαθρεμπόριο,

Εργατική διαδήλωση στη Αργεντινή, φέτος

προκαλώντας πραγματικές ή τεχνητές ελλείψεις. Ο κόσμος όλο
και περισσότερο τα τελευταία χρόνια έβλεπε γνώριμους και φίλους
της κυβέρνησης να βρίσκονται
μπλεγμένοι σε σκάνδαλα λαθρεμπορίου ή να φεύγουν στο εξωτερικό αφού είχαν προηγουμένως τσεπώσει κρατικές ενισχύσεις.
Η Δεξιά βρήκε πάτημα να ξαναεμφανιστεί ως νόμιμη αντιπολίτευση, πετώντας τη ρετσινιά των διεφθαρμένων πραξικοπηματιών. Στις
εκλογές του 2013 ο Μαδούρο κέρδισε με μόλις 200 χιλιάδες ψήφους διαφορά. Ακολούθησε ο γύρος των κινητοποιήσεων κατά του
Μαδούρο, όπου προσπάθησαν να
εκμεταλλευτούν την οργή του κόσμου για τη γραφειοκρατία και την
ακρίβεια. Δεν το κατάφεραν στο
δρόμο. Οι βρόμικοι στόχοι τους
έβγαζαν μάτια: επιτίθονταν στα
Πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν επί
Τσαβες όπου για πρώτη φορά είχαν πρόσβαση οι φτωχοί, στο νέο
δίκτυο λεωφορείων με φτηνό εισιτήριο αλλά και σε Κουβανούς γιατρούς που στελεχώνουν το σύστημα υγείας.

Περιθώρια
Ο Μαδούρο μπροστά σε αυτές
τις πιέσεις, συνέχισε προσπαθώντας να τους έχει όλους ικανοποιημένους. Έδωσε περισσότερα περιθώρια στους καπιταλιστές, ενώ
προσπάθησε να μην περικόψει πολύ τις κοινωνικές “αποστολές” -τα
μαζικά προγράμματα που απευθύνονται στους φτωχούς. Σε συνδυασμό με την πτώση του πετρελαίου, το αποτέλεσμα είναι περισσότερος πληθωρισμός, περισσότερα δάνεια, εισαγωγές προϊόντων
και εγκατάλειψη των επενδύσεων
στην εγχώρια βιομηχανία. Ένα
κομμάτι του πληθυσμού έχοντας
φτάσει στα όρια της ανοχής του
απέναντι στη διαφθορά και την
ακρίβεια, έφτασε να ψηφίσει τη
δεξιά -μιας και στην πράξη δύο
ήταν τα ψηφοδέλτια που συμμετείχαν στις εκλογές.

Η νίκη του Τσάβες το 1998 και
ακόμη πιο έντονα η επιστροφή του
μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα
το 2002 σήμαναν ένα παράθυρο ελπίδας και δυνατοτήτων για τους
απλούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα και σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Η προοπτική που άνοιγε δεν ήταν
απλώς για μια αριστερή κυβέρνηση
που θα έλυνε τα προβλήματα, αλλά
για μια διαδικασία όπου οι από τα
κάτω θα έπαιρναν τον έλεγχο της
αλλαγής στα χέρια τους. Και πράγματι έγιναν τέτοια βήματα. Από την
αρχή υπήρξε ένταση στο εσωτερικό των “αποστολών” - τι θα ήταν;
Προγράμματα δημόσιων επενδύσεων από όπου θα κονομούσαν μεσάζοντες και γραφειοκράτες; Ή δημοκρατικές διαδικασίες όπου οι τοπικές κοινότητες θα αποφάσιζαν τι
και πώς θα παράγουν και πώς θα
οργανώσουν τη ζωή τους;
Σε αυτό το δίλημμα δε νίκησε η
αντικαπιταλιστική ρήξη αλλά ο συμβιβασμός με τη γραφειοκρατία. Και
τώρα η Δεξιά έρχεται να δρέψει
τους καρπούς. Τουλάχιστον σε
εκλογικό επίπεδο, γιατί στην πράξη
θα κριθεί αν η εκδίκηση που θέλει
να πάρει θα οδηγήσει σε ξέσπασμα
σαν του 2002 ή ακόμη περισσότερο
σαν την εξέγερση του 1989.
Οι εκλογές στη Βενεζουέλα είναι λογικό να αναλύονται κάτω
από το συγκεκριμένο φακό της
εμπειρίας του Τσαβισμού. Όμως,
δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας ότι η πολιτική αναταραχή
βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη
τη Λατινική Αμερική και αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο εισπράτει η περιοχή τη φάση της οικονομικής κρίσης την οποία βρισκόμαστε. Το οικονομικό φρενάρισμα της Κίνας έχει επίπτωση σε
όλους. Πρώτα απ’όλους έχει επίπτωση στη Βραζιλία, και μέσω αυτής και στους υπόλοιπους.
Η νίκη της Δεξιάς στην Αργεντινή
στις εκλογές της 22ης Νοέμβρη είναι κομμάτι του ίδιου παζλ. Δεν πρόκειται για μια “αναγέννηση της Δεξιάς στην Λατινική Αμερική” όπως

το περιγράφουν ορισμένα ΜΜΕ, αλλά για μια κρίση που χαντακώνει
όποιον κι αν κυβερνάει: είτε λέγεται
Ντίλμα στη Βραζιλία, είτε Κριστίνα
Κίρτσνερ στην Αργεντινή. Ο Δεξιός
Μαουρίσιο Μάκρι, κέρδισε με 51,3%
το δεύτερο γύρο των εκλογών έναντι του εκλεκτού ως διαδόχου της
Κίρτσνερ, Ντανιέλ Σιόλι.
Το “παράδοξο” ήταν ότι και οι
δυο αντίπαλοι πήγαν στις κάλπες
με πολύ διαφορετική ανάλυση για
το τι έχει συμβεί στην Αργεντινή
τα τελευταία 15 χρόνια μετά την
κρίση του 2001, αλλά με σχεδόν
κοινές προτάσεις για το τι πρέπει
να γίνει τώρα. Η κοινή λέξη είναι
“προσαρμογή”, δηλαδή λιτότητα.
Η πλευρά Σιόλι περηφανευόταν
για την απεξάρτηση από το εξωτερικό χρέος (κάποια στοιχεία δίνουν ότι η Αργεντινή έχει πληρώσει 173 δις δολάρια την τελευταία
δεκαετία). Στην πράξη, παρά τα
βουνά από δολάρια που μπήκαν
στη χώρα τα τελευταία χρόνια με
την έκρηξη των τιμών των εμπορευμάτων, η Αργεντινή στεγνώνει
από συνάλλαγμα και δυσκολεύεται
να αντιμετωπίσει την υποτίμηση
του νομίσματος των δυο βασικών
της πελατών της στις εξαγωγές
(Βραζιλία και Κίνα). Ο Μάκρι λέει
πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα
της κακοδιαχείρισης της “αριστεράς”. Αλλά είναι αυτός που τώρα
θα αναλάβει να επιβάλει στην αργεντίνικη εργατική τάξη να “σφίξει
το ζωνάρι”.
Η άρχουσα τάξη της Αργεντινής
μπορεί να βγαίνει από τη νιρβάνα
και την αυταπάτη ότι θα ξεπερνούσε την παγκόσμια οικονομική
κρίση χωρίς γρατζουνιά. Η εργατική τάξη δεν πέρασε παρόμοιο λήθαργο τα τελευταία χρόνια, αντίθετα συγκέντρωσε εμπειρίες. Το
4% που πήραν τα ψηφοδέλτια της
επαναστατικής αριστεράς είναι
μόνο ένα μικρό δείγμα. Η σύγκρουση με τη Δεξιά και τη λιτότητα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Νίκος Λούντος
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ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Το Σάββατο 12/12 στο Λονδίνο
5.000 άνθρωποι βάδισαν στο κέντρο του Λονδίνου ενάντια στους
βρετανικούς βομβαρδισμούς στη
Συρία. Εκατοντάδες από αυτούς
είχαν ταξιδέψει από άλλα μέρη
της χώρας για να εναντιωθούν
στην ιμπεριαλιστική πολιτική του
Ντέιβιντ Κάμερον ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συμμαχίας
Σταματήστε τον Πόλεμο. Η πορεία
ξεκίνησε έξω από τα γραφεία του
BBC και κατέληξε στην πρωθυπουργική κατοικία.

Λονδίνο, Σάββατο 12/12

Για την πραγματοποίηση της κινητοποίησης δούλεψαν τοπικές
και συνδικαλιστικές επιτροπές της
Συμμαχίας ενώ υπήρχαν και εργατικά σωματεία που συμμετείχαν με
δικά τους πανό, ανάμεσα τους το
Unison (δημόσιοι υπάλληλοι) και
το UCU (των πανεπιστημιακών δασκάλων).
Έκδηλη ήταν η οργή ενάντια
στους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ του πολέμου, ιδιαίτερα εναντίον εκείνων που ήταν βουλευτές των Εργατικών. Στην πορεία συμμετείχαν βετεράνοι αλλά και συγγενείς στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί σε προηγούμενες βρετανικές επεμβάσεις. Τις μέρες πριν τη
διαδήλωση η βρετανική Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο είχε βρεθεί στο στόχαστρο διάφορων πολιτικών αλλά και της προπαγάνδας
μερίδας του Τύπου.

Ό

σοι προέβλεπαν νίκη του Εθνικού Μετώπου της Λεπέν στον δεύτερο γύρο
των γαλλικών περιφερειακών εκλογών διαψεύστηκαν. Το Εθνικό Μέτωπο δεν κατάφερε να κερδίσει καμία περιφέρεια, ούτε
καν τις τρείς που είχε ανοιχτά διακηρύξει ότι
αποτελούν επίσημο στόχο. Αντίθετα κατάφερε
να βρεθεί μέσα σε μία εβδομάδα από την
πρώτη στην τρίτη θέση. Η αποχή που ήταν αυξημένη στον πρώτο γύρο μειώθηκε αισθητά.

Η Άτζελα Μακ Κόρμικ, εκ μέρους της Συμμαχίας, δήλωσε χαιρετίζοντας τη συγκέντρωση: «Δεν θα αφήσουμε τους τραγικούς σκοτωμούς στο Παρίσι να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία για να γίνουν
νέοι σκοτωμοί». Ακόμα πήραν το λόγο ομιλητές από το αντιρατσιστικό κίνημα που τόνισαν την ανάγκη της σύνδεσης του κινήματος αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες με το αντιπολεμικό και εκπρόσωπος
του Κόμματος των Πρασίνων, ενώ επιστολή έστειλε ο Τζέρεμι Κόρμπιν του Εργατικού Κόμματος.

Τσίπρας-Σίσι Χειραψίες λερωμένες με αίμα

Τ

ον δικτάτορα της Αιγύπτου Αμπντέλ
Φατάχ αλ Σίσι και σφαγέα της αιγυπτιακής επανάστασης καλωσόρισε την
περασμένη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας. Οι
δύο τους μαζί με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο
Αναστασιάδη μίλησαν σύμφωνα με τα περισσότερα ΜΜΕ κυρίως για «δουλειές», δηλαδή για το πώς θα μοιράσουν τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου και υπέγραψαν συνεργασίες σχετικές
με αερομεταφορές και λιμάνια.
Όμως, παράλληλα με την τριμερή που
σύμφωνα με την «Καθημερινή» ήταν «πολύ
πιο αποδοτική από το αναμενόμενο» πραγματοποιήθηκε και μια κοινή Αεροναυτική
Άσκηση Ελλάδας - Αιγύπτου υπό την ονομασία «Μέδουσα 2015» στη θαλάσσια περιοχή
του Νότιου/Νοτιοανατολικού Αιγαίου, Κρητικού και Λιβυκού Πελάγους για να βαθύνει
περισσότερο η στρατιωτική συνεργασία με
την Αραβική «Δημοκρατία» της Αιγύπτου.
Όσες μέρες βρισκόταν ο Σίσι στην Ελλάδα ούτε μία αράδα δεν γράφτηκε στις εφημερίδες για το γεγονός ότι πρόκειται για
έναν δικτάτορα του οποίου τα χέρια είναι
βαμμένα στο αίμα. Τη Δευτέρα 14/12 έφτασε επιτέλους η «ΕφΣυν» να φιλοξενήσει άρθρο του Κώστα Δουζίνα με τίτλο «Αριστερά,
ηθική και ανθρώπινα δικαιώματα» στο οποίο
ο καθηγητής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Η ελληνική Αριστερά χρωστάει πολλά
στον λαό της Αιγύπτου. Η κατάληψη της
πλατείας Ταχρίρ στο Κάιρο και η αντίσταση

Ήττα της Λεπέν
στο 2ο γύρο

Πιο εντυπωσιακή από την εκλογική ανατροπή
είναι η «ανατροπή» της αφήγησης των σχολιαστών στα αστικά (και όχι μόνο) ΜΜΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα το «πρόβλημα» ήταν ότι η
κυβέρνηση Ολάντ και η ΕΕ δεν ήταν αρκετά
«αποτελεσματικοί» στην αντιμετώπιση του προσφυγικού, της τρομοκρατίας, του ISIS κλπ Τώρα ξαφνικά μαζικά οι σχολιαστές ανακαλύπτουν
ότι αυξήθηκε ραγδαία η συμμετοχή, αν και την
προηγούμενη εβδομάδα τους είχε «διαφύγει» η
χαμηλή συμμετοχή. Προσπαθούν και σε έναν
βαθμό καταφέρνουν να εξηγήσουν ότι ο κόσμος
πήγε μαζικά στις κάλπες κυρίως για να μαυρίσει
τη Λεπέν και όχι για να υπερψηφίσει τα κυρίαρχα κόμματα. Aυτή είναι η μισή αλήθεια.
Αυτό που δεν εξηγούν είναι γιατί τα κόμματα αυτά απέτυχαν στον πρώτο γύρο να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το κυβερνόν Σοσιαλιστικό Κόμμα
και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η Δεξιά του
Σαρκοζί έχουν υιοθετήσει την ατζέντα της Λεπέν. Ψήφισαν το καθεστώς έκτακτης ανάγκης
και όλες τις σχετικές απαγορεύσεις, πλειοδοτούν σε ρατσισμό και ισλαμοφοβία, πιέζουν
για ενίσχυση της Ευρώπης φρούριο, και εξαπολύουν ιμπεριαλιστικές επιθέσεις σε Λιβύη,
Μαλί και τώρα στη Συρία.

Υποκρισία
Είναι χείριστη υποκρισία πολιτικές δυνάμεις που εφαρμόζουν και πιέζουν για την
εφαρμογή αυτής της ατζέντας να παριστάνουν ότι θα φράξουν τον δρόμο στους φασίστες. Το ότι ο Σαρκοζί θα γίνει ο θεματοφύλακας της δημοκρατίας απέναντι στη Λεπέν
είναι σαν να λέμε (τηρουμένων των αναλογιών) ότι ο Βορίδης και ο Γεωργιάδης θα σταματήσουν τη Χρυσή Αυγή.
Συγκέντρωση «υποδοχής» του δικτάτορα Σίσι στη Βουλή, 8/12

των Αιγυπτίων οδήγησαν στην ανατροπή
του δικτάτορα Μουμπάρακ (…)Το 2013 ο
Μόρσι ανατράπηκε από πραξικόπημα υπό
τον αρχηγό του στρατού Αλ Σίσι, που το
2014 εκλέχτηκε πρόεδρος με 96%, το ποσοστό των δικτατόρων».
Αντίθετα με το πνεύμα αυτού του κειμένου όλες τις προηγούμενες μέρες στα ΜΜΕ
γράφονταν μόνο φτηνοί λίβελοι για τις «επιτυχίες της ελληνικής διπλωματίας», για «δύο
αρχαίους πολιτισμούς που κοιτάζουν μαζί το
μέλλον», για «κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα». Η αλήθεια είναι ότι για τα κοινά συμφέροντα που έχουν οι Έλληνες πετρελαιάδες με τη Χούντα της Αιγύπτου ξέραμε, αλλά ότι ο Τσίπρας μοιράζεται και κοινές αξίες
με το Σίσι το διαβάσαμε πρώτη φορά.
Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ορ-

γάνωσαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο, Αιγύπτιοι πολιτικοί πρόσφυγες και μετανάστες, την Τρίτη 8/12 έξω από
τη Βουλή, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουλμάνων, Ναΐμ Ελγαντούρ τόνισε
ότι «πριν σχεδόν πέντε χρόνια ο ηρωικός λαός της Αιγύπτου πήγε στην πλατεία Ταχρίρ
και έκανε την επανάσταση της 25ης Ιανουαρίου και ανέτρεψε τη χούντα του Μουμπάρακ. Τότε οι Έλληνες εμπνεύστηκαν από αυτό και βγήκαν σε αυτήν εδώ την πλατεία
στον ίδιο αγώνα. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί
μας, τώρα σφίγγει το χέρι αυτού που ήταν ο
αρχηγός του στρατού του Μουμπάρακ και
ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση. Σήμερα είναι μια μέρα που μας ντροπιάζει όλους
… Κάτω η Χούντα της Αιγύπτου!».

Μανώλης Σπαθής

Η ήττα της Λεπέν στη μάχη των εκλογών
δεν είναι ικανή να κερδίσει τον πόλεμο ενάντια
στον φασισμό είναι όμως ικανή να δώσει την
ευκαιρία στην Αριστερά να αντεπιτεθεί. Το μαζικό αντιφασιστικό αντανακλαστικό του κόσμου είναι εφόδιο που πρέπει να αξιοποιηθεί
και να χτιστεί στο γόνιμο αυτό έδαφος ένα μαζικό κίνημα ενάντια στην ισλαμοφοβία και τον
ρατσισμό. Όπως αναφέρει το NPA (Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα) σε ανακοίνωση του:
«Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε
το Εθνικό Μέτωπο είναι η κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς εναντίον του», μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει η πολιτική ατζέντα και να μετατοπιστεί
σε άλλα πεδία αντιπαράθεσης που δεν είναι
βολικά για την ακροδεξιά και τα αφεντικά.
• Την ανακοίνωση του NPA μπορείτε να διαβάσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: goo.gl/cEYaZj

