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Μπορεί μια δικαστική από-
φαση να ρίξει την κυβέρνη-
ση; Η αναμενόμενη απόφα-

ση του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (ΣτΕ) για τις τηλεοπτικές άδειες
έχει προκαλέσει θύελλα στο πολιτι-
κό σύστημα. Ο υπουργός Επικρα-
τείας Νίκος Παππάς δήλωσε χαρα-
κτηριστικά σε συνέντευξή του στο
ΣΚΑΪ (19/10/2016): “Αν ακυρωθεί ο
διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές
άδειες από το ΣτΕ, ο Θεός ξέρει τι
θα γίνει...”. Ο ίδιος ο Τσίπρας στην
ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή
του ΣΥΡΙΖΑ (23/10/2016) ξεκαθάρι-
σε ότι “αυτή δεν είναι μια μάχη
ενός υπουργού, αλλά μάχη όλης
της κυβέρνησης, όλης της παράτα-
ξης”. Ποιός ο λόγος για όλη αυτή
την ένταση;

Για να καταλάβουμε το διακύβευ-
μα της μάχης για τις τηλεοπτικές
άδειες, πρέπει να γυρίσουμε πίσω
στη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ το
καλοκαίρι του 2015. Η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να παρουσιάσει την
υπογραφή του νέου Μνημονίου ως
έναν “αναγκαστικό συμβιβασμό”
και ο Τσίπρας υποσχέθηκε ένα “πα-
ράλληλο πρόγραμμα” που θα λειαί-
νει τις συνέπειες του Μνημονίου
και θα αναγκάζει τους ισχυρούς
του πλούτου να “πληρώσουν το με-
ρίδιο που τους αναλογεί”.

Μια από τις πιο εμβληματικές
όψεις αυτού του “παράλληλου προ-
γράμματος” είναι και η έκδοση νέ-
ων τηλεοπτικών αδειών. Η “μάχη
ενάντια στα συμφέροντα” είναι σή-
μερα η βασική νομιμοποιητική αφή-
γηση για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, που τη διαφοροποιεί από τη
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, έστω κι αν μαζί
ψηφίζουν στη Βουλή τις ιδιωτικο-
ποιήσεις και τα μνημονιακά νομο-
σχέδια. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς
ότι για πρώτη φορά οι καναλάρχες
(σημερινοί ή επίδοξοι) αναγκάζον-
ται να πληρώσουν 255 εκατομμύρια
ευρώ για τις τέσσερις δημοπρατη-
θείσες άδειες – πρώτη φορά στα

27 χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρα-
σης – καταλαβαίνει την πολιτική
υπεραξία στην οποία στοχεύει η
κυβέρνηση. 

Όπως αναμενόταν, οι καναλάρχες
και το πολιτικό τους προσωπικό βγή-
καν στα κάγκελα ενάντια στο διαγω-
νισμό, εξού και η προσφυγή στο
ΣτΕ.

Υποτίθεται ότι το ΣτΕ θα κληθεί
να αποφασίσει επί της συνταγματι-
κότητας του νόμου Παππά (το δικα-
στήριο αποφάσισε με ψήφους 16
υπέρ και 9 κατά να υπεισέλθει στην
ουσία της υπόθεσης). Το Σύνταγμα
ορίζει ρητά ότι τον διαγωνισμό για
τις άδειες τον προκηρύσσει το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
σης και όχι το Υπουργείο Επικρα-
τείας, όπως έγινε: αυτό είναι το ση-
μαντικότερο επιχείρημα για την αν-
τισυνταγματικότητα του νόμου. Η
κυβέρνηση απαντά ότι, λόγω μποϋ-
κοτάζ της Νέας Δημοκρατίας (ο νό-
μιμος ορισμός των μελών του ΕΣΡ
απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία 4/5
στη διάσκεψη προέδρων της Βου-
λής), το ΕΣΡ δεν υφίσταται και άρα
έπρεπε για λόγους “έκτακτης ανάγ-
κης”, “συνέχειας της Διοίκησης”
και “αποκατάστασης της νομιμότη-
τας” να προχωρήσει ο διαγωνισμός
με ευθύνη του Υπουργείου. 

Πολιτική
Ωστόσο, η απόφαση του ΣτΕ θα

είναι ξεκάθαρα πολιτική. Πολλές
φορές στο παρελθόν το ΣτΕ έχει
κάνει τα στραβά μάτια σε καταφα-
νώς αντισυνταγματικά νομοθετήμα-
τα με αιτιολογία “λόγους δημοσίου
συμφέροντος” ή καταστάσεις
“έκτακτης ανάγκης” - το κλείσιμο
της ΕΡΤ είναι μόνο μια τέτοια περί-
πτωση. Το ερώτημα στο οποίο κα-
λούνται να απαντήσουν οι ανώτατοι
δικαστές είναι απλό: θα επιτρέψουν
στον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει με τον
ίδιο τρόπο που το έκαναν για τα
προηγούμενα κόμματα; Ή θα θέ-
σουν την κυβέρνηση υπό δικαστική

επιτροπεία, τσαλακώνοντας ένα
κομβικό για την ίδια νομοθέτημα; 

Γύρω από την απόφαση του ΣτΕ
έχει στηθεί ένα ολόκληρο γαϊτανάκι
υπόγειων πιέσεων και εκβιασμών. Ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει επιχειρήσει να αξιοποι-
ήσει τις διαμάχες μέσα στην ανώτα-
τη δικαστική ιεραρχία με τη βοήθεια
“καραμανλικών” στελεχών όπως ο
υφυπουργός Δικαιοσύνης Δημή-
τρης Παπαγγελόπουλος. Πρόκειται
για επικίνδυνη επιλογή γιατί βάζει
μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι
διαθέτει το “ηθικό πλεονέκτημα της
Αριστεράς” στον βούρκο των εκβια-
σμών – χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η πειθαρχική έρευνα κατά δι-
καστή του ΣτΕ που φημολογείται
ότι θα ψηφίσει υπέρ της αντισυν-
ταγματικότητας, κατόπιν δημοσιευ-
μάτων της “Ζούγκλας”, του γνω-
στού δηλαδή Τριανταφυλλόπουλου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας αποκλείσει κάθε
ενδεχόμενο μιας ριζοσπαστικής πο-
λιτικής έχει αντικαταστήσει την τα-
ξική πάλη (παλιομοδίτικα τσιτάτα
που χρησιμοποιούνται μόνο στο
“αριστεροχώρι” και όχι στα “εθνικά
ακροατήρια”), με τη “σύγκρουση
μέσα στους θεσμούς”: το σχήμα
ήταν αρχικά Πουλαντζιανό, αλλά η
εκτέλεσή του μοιάζει με κατάδυση
σε υπόνομο.

Το αν το ΣτΕ θα αποφασίσει τελι-
κά να ρίξει ένα πολιτικό χαστούκι
στην κυβέρνηση Τσίπρα δεν είναι
ακόμα γνωστό. Δεν θα είναι η πρώ-
τη φορά που μια ανεξέλεγκτη και
δημοκρατικά μη νομιμοποιημένη ιε-
ραρχία θα προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα των οικονομικά ισχυρών: αυ-
τός εξάλλου είναι ο πραγματικός
ρόλος της “Δικαιοσύνης”, όπως συ-
νήθως αποκαλείται η δικαστική
εξουσία. Το σίγουρο είναι ότι η αν-
τικατάσταση του σκισίματος των
Μνημονίων με την “αντιδιαπλοκή”
και της ταξικής πάλης με τη “σύγ-
κρουση μέσα στους θεσμούς” απο-
δεικνύεται αδιέξοδη. Ας τα σκε-
φτούν αυτά όσοι την επόμενη φορά

θα μας προτείνουν πα-
ρόμοια “μεγαλοφυή”
σύνθετα σχήματα
στρατηγικής “απ' τα
πάνω κι απ' τα κάτω”,
και λοιπά τοιαύτα. Οι
αγώνες των εργαζόμε-
νων και η ανάδειξη της
αντ ικαπ ιταλ ιστ ικής
στρατηγικής απέναντι
στη συνθηκολόγηση
του ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμε-
ρα η μόνη ρεαλιστική
προοπτική για τους
από κάτω.

Θανάσης 
Καμπαγιάννης

Στην ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει εναποθέσει τώρα τις ελπίδες
της η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. "Ελπίζω ότι μπορεί να έχουμε θετικές

εξελίξεις", δήλωσε ο Τσίπρας, επιστρέφοντας από τη Σύνοδο Κορυφής της
περασμένης εβδομάδας στις Βρυξέλλες, "και στις αρχές του 2017 η Ελλά-
δα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης". Η ένταξη αυτή,
σύμφωνα με τον Τσίπρα, θα στείλει το μήνυμα στους επενδυτές ότι η χώ-
ρας μας "έχει αφήσει πίσω τις μέρες της κρίσης και με σταθερά βήματα
βαδίζει στην ανάκαμψη της οικονομίας".

Υπάρχουν τρία προβλήματα σε αυτή την "ελπίδα". Πρώτον, το ίδιο το πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης βρίσκεται στο τελικό του στάδιο. Τυπικά το
πρόγραμμα ολοκληρώνεται τον Μάρτη του 2017. Κάποιοι "οικονομικοί ανα-
λυτές" και "παράγοντες της αγοράς" εκτιμούν, είναι αλήθεια, ότι η Ευρωπαϊ-
κή Κεντρική Τράπεζα θα το παρατείνει για μερικούς μήνες ακόμα. Την πε-
ρασμένη εβδομάδα, όμως, το συμβούλιο της ΕΚΤ τους απογοήτευσε, ανα-
βάλλοντας τη συζήτηση  για την παράταση ή μη μέχρι τον Δεκέμβρη.

Η ΕΚΤ έχει αγοράσει μέχρι σήμερα, στα πλαίσια του προγράμματος πο-
σοτικής χαλάρωσης, ομόλογα και τίτλους συνολικής αξίας πάνω από ένα
τρις Ευρώ. Η ΕΚΤ συνεχίζει να αγοράζει τίτλους αξίας περίπου 80 δις Ευ-
ρώ κάθε μήνα. Παρά την τεράστια αυτή "ένεση ρευστότητας", όμως, η οι-
κονομία της Ευρωζώνης συνεχίζει να αρνείται να "πάρει μπροστά" και η
ανεργία παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτή η αποτυχία έχει οξύ-
νει τις αντιπαραθέσεις μέσα στο συμβούλιο της ΕΚΤ:

"Από την αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης", γράφει η εφημερίδα Fi-
nancial Times, "η συχνά μη-λειτουργική σχέση της ΕΚΤ με το πολιτικό και
οικονομικό κατεστημένο της Γερμανίας δυσκολεύει τις προσπάθειές επι-
διόρθωσης της οικονομίας της Ευρωζώνης. Η ποσοτική χαλάρωση, ιδιαίτε-
ρα, έχει πυροδοτήσει καταγγελίες ότι... η τράπεζα παραβιάζει τους Ευρω-
παϊκούς κανονισμούς. Ο Γενς Βάιντεμαν, ο πρόεδρος της γερμανικής Bun-
desbank... ψήφισε από την αρχή ενάντια στην ποσοτική χαλάρωση... Το πιο
πιθανό είναι ότι θα εκφράσει αντιρρήσεις απέναντι στα σχέδια παράτασης
του προγράμματος αγοράς τίτλων και αλλαγής του σχεδιασμού του. Ο κύ-
ριος Βάιντεμαν και η Ζαμπίνε Λάουτενσλεγκερ, η εκπρόσωπος της Γερμα-
νίας στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ, δεν είναι οι μόνοι που διαφω-
νούν. Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας και οι κεντρικοί
τραπεζίτες ορισμένων Βαλτικών χωρών έχουν αμφισβητήσει δημόσια τη
σκοπιμότητα μιας παράτασης..."

Σενάριο
Το πιο πιθανό σενάριο είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις δυο πλευ-

ρές με μια "φθίνουσα" παράταση του προγράμματος -που δεν θα κοπεί μεν
απότομα τον Μάρτη αλλά θα συνεχιστεί για κάποιους μήνες, με τα ποσά
όμως να πέφτουν σταδιακά όλο και πιο κάτω, μέχρι να μηδενιστούν. 

Το δεύτερο πρόβλημα της "ελπίδας" είναι το μέγεθος της, υποτιθέμενης,
ελληνικής συμμετοχής: τα 80 δις κάθε μήνα η ΕΚΤ τα μοιράζει σε αγορές
τίτλων από τις χώρες της Ευρωζώνης σε αναλογία με το ΑΕΠ τους. Από το
1 τρις που έχει δανείσει μέχρι τώρα τα 240 δις έχουν πάει στη Γερμανία, τα
190 δις στη Γαλλία και τα 165 δις στην Ιταλία. Η Ελλάδα αποτελεί, σε επίπε-
δο ΑΕΠ, το  2% της Ευρωζώνης: στην καλύτερη περίπτωση, η ΕΚΤ θα αγό-
ραζε ελληνικούς τίτλους αξίας 1.6 δις κάθε μήνα, ένα ποσό που αντιστοιχεί
στο 0.5% του δημόσιου χρέους.  

Το τρίτο -και μεγαλύτερο πρόβλημα- είναι ο ίδιος ο στόχος. Αυτό που λέει
ο Τσίπρας είναι ότι η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα της ΕΚΤ θα "στεί-
λει μήνυμα στους επενδυτές". Και οι επενδυτές θα σπεύσουν, με τις βαλί-
τσες τους να ξεχειλίζουν από λεφτά να έρθουν στην Ελλάδα για να επενδύ-
σουν. Πρόκειται για σενάριο καθαρής (αντι)επιστημονικής φαντασίας: 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης ολό-
κληρης ήταν 0.5%. Στα δυο επόμενα τρίμηνα έπεσε στο 0.3%. Η εικόνα εί-
ναι αντίστοιχη στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες. Ο λόγος είναι
απλός: οι επενδυτές δεν τρέχουν πουθενά. Κρίση σημαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν κερδοφόρες ευκαιρίες και οι καπιταλιστές, αντί να χτίζουν εργοστά-
σια, να αγοράζουν πλοία, ή να χρηματοδοτούν δρόμους και λιμάνια "επεν-
δύουν" τα λεφτά τους στην κερδοσκοπία - στα χρηματιστήρια, στις αγορές
συναλλάγματος, στα "παράγωγα" κλπ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν κάποτε να συγκρουστεί με τους "κερδοσκόπους".
Τώρα υπόσχεται ότι θα καταφέρει να τους δελεάσει. Και αν έρθουν, ποιος
ξέρει, ίσως τους περισσέψει και κανένα αποφάγι να μας πετάξουν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ο μύθος της 
“ποσοτικής χαλάρωσης”

Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Καναλάρχες και το ΣτΕ

Κατάδυση σε υπόνομο
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Το σύγχρονο ΟΧΙ στο φασισμό
Εξήντα χρόνια μετά τις μάχες με τους Άγγλους ιμπεριαλιστές, οι εργάτες του Πορτ Σάιντ βγήκαν στους δρόμους ενάντια στο καθεστώς Σίσι. Περισσότερα στη σελίδα 19

Κ
άθε χρόνο τέτοιες μέρες, με τις παρε-
λάσεις της 28ης Οκτωβρίου οι επίση-
μες αρχές προσπαθούν να μας πεί-

σουν ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος στη-
ρίζεται σε μια αντιφασιστική παράδοση.
Γιορτάζοντας την έναρξη του πολέμου με τη
φασιστική Ιταλία, νομίζουν ότι συγκαλύπτουν
τους δεσμούς του με τον ντόπιο φασισμό.
Αλλά η αλήθεια δεν κρύβεται.

Ένα πρώτο αναμφισβήτητο δεδομένο είναι
ο φασιστικός χαρακτήρας της δικτατορίας
του Μεταξά. Στις δικές της φυλακές και εξο-
ρίες βρίσκονταν κρατούμενοι οι αγωνιστές
της εργατικής τάξης και της Αριστεράς ήδη
από το 1936. Από τους κόλπους της βγήκαν
οι Τσολάκογλου που συνθηκολόγησαν με
τους Ναζί και αυτοί ήταν που παρέδωσαν
τους πολιτικούς κρατούμενους από τα χέρια
του ελληνικού φασισμού κατευθείαν στα χέ-
ρια της ναζιστικής κατοχής.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που επι-
σήμαναν ιστορικοί όπως ο Γιώργος Μαργα-
ρίτης και ο Προκόπης Παπαστράτης στην
πρόσφατη εκπομπή της ΕΡΤ για την Απελευ-
θέρωση της Αθήνας το 1944. Οι επίσημες
αρχές προτιμούν να γιορτάζουν την έναρξη
του πολέμου αντί για την Απελευθέρωση,
γιατί η Απελευθέρωση ήταν έργο της Αντί-
στασης την οποία ματοκύλισε το μεταπολεμι-
κό κράτος αγκαλιά με τους συνεργάτες του
φασισμού.

Με άλλα λόγια, η «συνέχεια του κράτους»
(για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που
επικαλέστηκε ο Αλέξης Τσίπρας) σήμαινε
την ενσωμάτωση φασιστικών θυλάκων που
κόστισαν πολύ ακριβά σε όλη τη μεταπολε-
μική περίοδο: ΙΔΕΑ των στρατηγών, δολοφο-
νικό «παρακράτος», χούντα των συνταγμα-
ταρχών.

Αυτή η παράδοση δεν έσπασε ούτε με τη

Μεταπολίτευση του 1974. Οι χουντοδεξιοί
της «Εθνικής Παρατάξεως» πήραν 6,8% στις
εκλογές του 1977 πριν ενσωματωθούν στη
Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή στη συνέ-
χεια.  Καθόλου παράξενο που οι σύγχρονοι
νοσταλγοί του φασισμού, οι Χρυσαυγίτες εί-
χαν και έχουν γερές πλάτες από θύλακες μέ-
σα στους κρατικούς μηχανισμούς. Χρειάστη-
κε μια μαζική αντιφασιστική έκρηξη μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα για να ανοί-
ξουν ρωγμές στην προκλητική ασυλία των
νεοναζί δολοφόνων.

Σήμερα

Στην τωρινή συγκυρία, η αντιφασιστική κι-
νητοποίηση έχει ξεχωριστή σημασία. Με την
κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου να υλοποιεί τα
μνημόνια, η επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται
σε συνεχή πτώση και η Νέα Δημοκρατία του
Μητσοτάκη τζούνιορ προσπαθεί να τραβήξει
τη λαϊκή αγανάκτηση προς τα δεξιά έχοντας
στους κόλπους της όλες τις ακροδεξιές γέ-
φυρες τύπου Βορίδη και Γεωργιάδη. Μια δε-
ξιά αντιπολίτευση κυριολεκτικά θερμοκήπιο
για τους φασίστες.

Οι εργατικές αντιστάσεις βάζουν φρένο σε
αυτές τις προσπάθειες. Ο κόσμος που αγα-
νακτεί με τις πολιτικές του Τσίπρα ψάχνει
προς τα αριστερά. Η τελευταία δημοσκόπη-
ση στην Εφημερίδα των Συντακτών (μια εφη-
μερίδα που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν
εχθρική για τον ΣΥΡΙΖΑ) δείχνει το ΚΚΕ, τη

ΛΑΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την Πλεύση Ελευθε-
ρίας να αθροίζουν συνολικά ένα ποσοστό με-
γαλύτερο από τη Νέα Δημοκρατία!

Οι δυνατότητες για να τσακίσουμε τους
νεοναζί και να αναδείξουμε την αριστερή
εναλλακτική σαν ρεαλιστική προοπτική είναι
υπαρκτές. Αλλά χρειάζεται αταλάντευτη και
ενωτική πάλη για την απομόνωση και καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής. Και ταυτόχρονα χρει-
άζεται να δυναμώσουμε την αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά που υψώνει το λάβαρο της ανα-
τροπής αυτού του συστήματος και αυτού
του κράτους που τρέφει και προστατεύει
τους νοσταλγούς του Μεταξά και του Χίτλερ.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

ΑΘΗΝΑ 
Κυριακή 30 Οκτώβρη, ΑΣΟΕΕ, 10πμ-8μμ

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
“Υπαρκτός σοσιαλισμός” 
ή Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σάββατο 5 Νοέμβρη, ΕΔΟΘ, 12μες-8μμ

Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΧΑΝΙΑ
Σάββατο 12 Νοέμβρη, 2μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο Χανίων

ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Κυριακή 13 Νοέμβρη, 2μμ-8μμ
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

ΣΟΥΕΖ-η ήττα της αποικιοκρατίας 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
Η εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 
Η Αριστερά, 60 χρόνια αγώνες
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΞΑΝΘΗ
Κυριακή 6 Νοέμβρη, 4.00μμ
Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

ΣΟΥΕΖ, η ήττα των ιμπεριαλιστών 
στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΟΥΓΓΑΡΙΑ, εργάτες ενάντια
στον κρατικό καπιταλισμό 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 3 Νοέμβρη, 7.00μμ 
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Τετάρτη 9 Νοέμβρη, 7.00μμ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ιωαννίνων
Στοά Σαρκά, A’ κτίριο, Β’ όροφος 
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 10 Νοέμβρη, 7.00μμ
ΘΟΛΟΣ, Πανεπιστήμιο Βόλου
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
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Πρόγραμμα συζητήσεων

1956-2016
Ένας κόσμος 
σε αναβρασμό

Παρεμβάσεις της ΚΕΕΡΦΑ στις σχολικές
παρελάσεις στις 28/10. 

Βλέπε στη σελίδα 8.
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Συνέλευση πραγματοποίησε το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων την Παρασκευή 21
Οκτώβρη στο Αμφιθέατρο του Αγίου Σάββα. 

Συμμετείχαν εργαζόμενοι από το νοσοκο-
μείο που φιλοξένησε τη συνέλευση, από το
Αττικό, από το Αγλαΐα Κυριακού, από το
Γεννηματά, από τον Ερυθρό, καθώς και από
τον ΕΟΠΥΥ. Αποφασίστηκε ότι το Συντονι-
στικό θα στηρίξει τις κινητοποιήσεις των
επικουρικών γιατρών και των εργαζόμενων
σε εργολάβους, το νέο «Καραβάνι της Υγεί-
ας» στην Πάτρα και τις κινητοποιήσεις των
νοσηλευτών για να μην χάσουν το ανθυγιει-
νό επίδομα, ενώ θα δώσει όλες του τις δυ-
νάμεις για την οργάνωση της πανδημοσιοϋ-
παλληλικής απεργίας στις 24/11. 

Την εισήγηση στη συνέλευση έκανε ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα που ανα-
φέρθηκε σε όλα τα παραπάνω ζητήματα.
Τόνισε ότι η επιτυχία του «Καραβανιού της
Υγείας» στις 6/10 στην Αθήνα καθόρισε την
πορεία των εξελίξεων. Έδωσε αυτοπεποί-
θηση στη βάση των εργαζόμενων και έβαλε
πίεση στις ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ
να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με αποκο-
ρύφωμα το κάλεσμα για την πανδημοσιοϋ-
παλληλική απεργία. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στη διάθεση των νοσηλευτών και των νοση-
λευτριών να «κλείσουν το νοσοκομείο» αν
κοπεί το ανθυγιεινό επίδομα εργασίας. 

Ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός από το Γεν-
νηματά και μέλος του ΔΣ του Σωματείου
στην παρέμβασή του συμφώνησε ότι η 6
Οκτώβρη ήταν «σεισμός» που δίνει νέες δυ-
νατότητες στο νοσοκομειακό κίνημα. Εξή-
γησε ότι μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
του επόμενου διαστήματος θα είναι η προ-
σπάθεια να έρθουν νέοι Οργανισμοί, θα επι-
χειρήσουν δηλαδή να εμφανίσουν ότι κάθε
νοσοκομείο χρειάζεται λιγότερο προσωπι-
κό.

Ο Σπύρος Στάικος από το ΔΣ του Σωμα-
τείου Εργαζόμενων στο Αττικό αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στη μάχη που δίνουν οι εργαζόμε-
νοι σε εργολάβους, ενώ τόνισε ότι η τροπο-
λογία που ψήφισε η κυβέρνηση κάτω από
την πίεση των κινητοποιήσεων είναι σε θετι-
κή κατεύθυνση, αλλά έχει πολλά «παραθυ-
ράκια» που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι
διοικήσεις των νοσοκομείων. 

Για τη μάχη που δίνουν να μην κλείσει το
Ακτινολογικό τμήμα του νοσοκομείου
Αγλαΐα Κυριακού μίλησε η Μαρία Αλιφιέρη,
μέλος του ΔΣ του σωματείου. Ενημέρωσε
ότι άμεσα θα ορίσουν κινητοποίηση για τις
αρχές Νοέμβρη και ζήτησε τη στήριξη των
άλλων σωματείων. 

Για την ανησυχία που επικρατεί στο νοσο-
κομείο μίλησε η Κατερίνα Πατρικίου, διοικη-
τικός από τον Άγιο Σάββα. Όλοι καταλαβαί-
νουν ότι αν φύγουν οι επικουρικοί, το νοσο-
κομείο θα αντιμετωπίσει τεράστια ζητήματα. 

Το Συντονιστικό έχει ήδη κυκλοφορήσει
αφίσα και προκήρυξη για το «Καραβάνι της
Υγείας» στις 3 Νοέμβρη στην Πάτρα, ενώ
θα εκδώσει ξεχωριστές ανακοινώσεις για τα
παραπάνω ζητήματα έτσι ώστε να ενημερω-
θούν όλοι οι εργαζόμενοι στην Υγεία. 

Συνέλευση
Συντονιστικού

OKANA 
Στάση Εργασίας

Πανελλαδική στάση εργασίας από τη 1μμ
έως τις 4μμ και παράσταση διαμαρτυρίας
την Τετάρτη 26 Οκτώβρη οργανώνουν οι ερ-
γαζόμενοι του Οργανισμού Κατά των Ναρκω-
τικών (ΟΚΑΝΑ) στο χώρο του Οργανισμού.
Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο διαφαινόμενο
"λουκέτο" στην μονάδα χορήγησης μεθαδό-
νης του ΟΚΑΝΑ, η οποία λειτουργεί σε χώρο
του Γενικού Κρατικού Νικαίας. 

Με κλείσιμο απειλούνται οι Κοινωνικές
Δομές στο τέλος του Οκτώβρη και με την
απόλυση οι 700 εργαζόμενοι σε αυτές. 

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι από την
1η Νοεμβρίου “μπαίνει λουκέτο σε 168 δο-
μές και 118.000 άτομα που εξυπηρετούνται
καθημερινά παύουν να λαμβάνουν υπηρε-
σίες” καθώς εδώ κι έναν χρόνο έχει σταμα-
τήσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ακό-
μα δεν έχει ανανεωθεί η χρηματοδότηση
από το κράτος, που κάλυπτε το χρηματοδο-

τικό κενό από τον περασμένο Οκτώβρη.
Οι εργαζόμενοι σε κοινωνικά παντοπω-

λεία, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, τρά-
πεζες χρόνου, γραφεία διαμεσολάβησης,
κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων και
υπνωτήρια αστέγων, διαδήλωσαν την περα-
σμένη βδομάδα έξω από το υπουργείο Ερ-
γασίας ζητώντας νέα παράταση στη χρημα-
τοδότηση, αλλά και αποπληρωμή των δε-
δουλευμένων τους καθώς παραμένουν
απλήρωτοι εδώ και 4 μήνες. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Κινητοποίηση στο υπουργείο
Υγείας έκαναν οι επικουρικοί για-
τροί την Δευτέρα 24 Οκτώβρη,
ενώ την Τρίτη 25/10 το απόγευμα,
την ώρα που η ΕΑ έφευγε για το
τυπογραφείο, είχαν προγραμματί-
σει συνέλευση στο νοσοκομείο
Σωτηρία. Αντίστοιχη κινητοποίηση
οργανώθηκε και στη Θεσσαλονίκη. 

«Σήμερα υπάρχει στάση εργα-
σίας από την ΕΙΝΑΠ για τους επι-
κουρικούς γιατρούς. Οι επικουρι-
κοί είναι πλέον μια ολόκληρη βαθ-
μίδα στο ΕΣΥ αφού είναι πιο πολ-
λοί και από τους επιμελητές, δη-
λαδή τους μόνιμους νεοπροσλη-
φθέντες γιατρούς. 

Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες και είναι μάλιστα λιγότε-
ροι στα νοσοκομεία από τις πραγ-
ματικές ανάγκες που υπάρχουν.
Ζητάμε να μην είναι επικουρικοί
γιατροί του ενός χρόνου, να μην εί-

ναι αναλώσιμοι, να μην ανακυκλώ-
νουν την ανεργία. Αυτό που ζητάμε
είναι να μονιμοποιηθούν. Το ίδιο
πράγμα ζητάμε και για τους εργα-
ζόμενους στα συνεργεία. Να φύ-
γουν οι ιδιώτες, να υπάρξουν Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας. Όλοι
καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Η εμ-
πειρία αυτών που δουλεύουν είναι
πολύτιμη» δήλωσε η Ζαννέτα Λυσι-
κάτου, ειδικευόμενη γιατρός και
μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ. 

Πρόσθεσε ακόμα: «Σήμερα
στον Άγιο Σάββα είχαμε βγάλει
στάση εργασίας και από την
πλευρά του σωματείου για να δώ-
σουμε τη δυνατότητα σε όποιον
εργαζόμενο ήθελε να συμμετέχει
στην κινητοποίηση. Είχαμε και συ-
νέλευση των νοσηλευτών με θέμα
το κόψιμο του ανθυγιεινού επιδό-

ματος. Η ΠΟΕΔΗΝ κινείται ήδη
κεντρικά σε δικαστικό επίπεδο αλ-
λά αυτό δεν είναι αρκετό. Αυτό
που αποφασίσαμε με εκπροσώ-
πους από όλα τα τμήματα είναι
ότι θα κάνουμε άμεσα συνέλευση
όλου του προσωπικού του νοσο-
κομείου και σε αυτή τη συνέλευ-
ση θα βάλουμε κάτω να οργανώ-
σουμε τη συμμετοχή στο Καραβά-
νι της Υγείας στην Πάτρα και την
απεργία στις 24 Νοέμβρη που
μας αφορά όλους, ενάντια στα
νέα μέτρα και τις περικοπές». 

Στη Θεσσαλονίκη «παράσταση
διαμαρτυρίας έγινε στα γραφεία
της 3ης-4ης ΥΠΕ. Έλειπαν οι Πε-
ριφερειάρχες και έτσι κλείσαμε
ραντεβού για τις 3 του Νοέμβρη.
Θα οργανώσουμε συγκέντρωση,
όπως θα γίνει και στην Πάτρα στα

πλαίσια του Καραβανιού της Υγεί-
ας», μας είπε ο Γιάννης Κούτρας,
επικουρικός γιατρός και μέλος
του ΔΣ της ΕΝΙΘ. 

Η κινητοποίηση είχε αποφασι-
στεί έπειτα από συνέλευση επι-
κουρικών που έγινε την Πέμπτη
20 Οκτώβρη με συμμετοχή για-
τρών από τα ΠΕΔΥ Τούμπας,
Μαρτίου, Πύλης Αξιού, τα Κέντρα
Υγείας Ευόσμου και Κουφαλίων
και το Ιπποκράτειο.
• Έκτακτη κινητοποίηση έξω

από την Βουλή πραγματοποίησαν
οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ την Τε-
τάρτη 19/10 ενάντια σε τροπολο-
γία που «δίνει την δυνατότητα το
ΕΚΑΒ να νοικιάζει ασθενοφόρα
από ιδιώτες για να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του».   

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ Μονιμοποίηση τώρα

Σ
τις 3 Νοέμβρη το «Καραβάνι της Υγείας»
φτάνει στην Πάτρα. Είναι η συνέχεια των
αντίστοιχων κινητοποιήσεων που ξεσή-

κωσαν Θεσσαλονίκη (9/9) και Αθήνα (6/10). Η
απεργιακή διαδήλωση θα ξεκινήσει από το νο-
σοκομείο Άγιος Ανδρέας στις 7 το πρωί, θα
περάσει από τα νοσοκομεία της πόλης και θα
καταλήξει στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου όπου θα
γίνει αποκλεισμός της. 

Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει 5ωρη στάση εργα-
σίας για τα σωματεία-μέλη της στην Πάτρα
(9πμ-3μμ), 8ωρη στάση 7πμ με 3μμ για τα σω-
ματεία της 6ης ΥΠΕ (καλύπτει την Πελοπόννη-
σο, τα Ιόνια και την Ήπειρο) και της Αττικής,
ενώ καλεί τα σωματεία των άλλων Περιφερει-
ών να δηλώσουν συμμετοχή στο Καραβάνι με
όποιο τρόπο αυτά επιλέξουν. Σε ανακοίνωσή
της έχει επισημάνει ότι θα βοηθήσει οικονομι-
κά και οργανωτικά τα σωματεία πχ με κάλυψη
των εξόδων για λεωφορεία. 

Όλες αυτές τις μέρες συνεχίζονται οι εξορ-
μήσεις και οι αφισοκολλήσεις για την κινητο-
ποίηση από τους αγωνιστές και τα σωματεία
που συσπειρώνονται στο Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων. Στην Πάτρα στο Νοσοκομείο του
Ρίο έχουν γίνει δύο περιοδείες, το Σάββατο
22/10 μέσα σε όλα τα τμήματα και τη Δευτέρα
24/10 στα εργαστήρια και το διοικητικό προ-
σωπικό. Περιοδεία θα γίνει την Πέμπτη και στο
Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. 

O Μιχάλης Ψαρρής,
νοσηλευτής και μέλος
του ΔΣ του σωματείου
στο Νοσοκομείο του Ρίο
δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη: «Υπάρχει ει-
κόνα εγκατάλειψης του
νοσοκομείου. Υπάρχει
φοβερή υποστελέχωση.
Οι προσλήψεις που
έχουν υποσχεθεί είναι
σταγόνα στον ωκεανό σε
σχέση με τις πραγματι-
κές ανάγκες. 

Ανάγκες

Τέσσερις τραυματιο-
φορείς προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες
ενός ολόκληρου πανεπιστημιακού νοσοκομεί-
ου με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη κόπωση
και κίνδυνος λαθών, καθώς και καθυστερήσεις
στις εξετάσεις. Λείπουν ακόμα πολλοί νοση-
λευτές. Για όλα αυτά θα είμαστε στην κινητο-
ποίηση στις 3 Νοέμβρη. Έχουμε κινηθεί από
τα κάτω στο νοσοκομείο με εξορμήσεις για
ενημέρωση. Η ηγεσία του σωματείου είναι αό-
ρατη, δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Στις 3 του
μήνα θα είμαστε στην πύλη του νοσοκομείου
θα περιμένουμε το υπόλοιπο Καραβάνι, να
διαδηλώσουμε μαζί και στη συνέχεια θα γίνει
αποκλεισμός της γέφυρας στο Ρίο».  

Αποστολή ετοιμάζεται και από
τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων.
«Το νοσοκομείο της Δουρούτη
θα βάλει πούλμαν για το κατέβα-
σμα στην Πάτρα, ενώ συνεδρία-
ση του ΔΣ θα γίνει και στο Χατζη-
κώστα για να πάρουν απόφαση
συμμετοχής, όπως μας ενημέρω-
σαν οι εργαζόμενοι εκεί» μας εί-
πε η Λουίζα Γκίκα, φοιτήτρια Ια-
τρικής. Πρόσθεσε ακόμα ότι:
«Στη σχολή έχουμε πάρει πρωτο-
βουλία να οργανώσουμε Γενική
Συνέλευση την Τρίτη 1η Νοέμ-
βρη για να συμμετέχουμε στην
κινητοποίηση ως Φοιτητικός Σύλ-
λογος. Το σχήμα μας Resistance-

ΕΑΑΚ έχει ξεκινήσει εξορμήσεις και ενημέρωση
σε όλους τους φοιτητές». 

Στην ανακοίνωση του Συντονιστικού που
διακινείται στα νοσοκομεία αναφέρεται: «Η 3
Νοέμβρη να γίνει βήμα αγωνιστικής συνέχει-
ας, να διεκδικήσουμε για το καραβάνι της
υγείας νέο απεργιακό σταθμό στην Κρήτη. Και
ταυτόχρονα από τις Ομοσπονδίες της υγείας
ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ απόφαση για 48ωρη πανυ-
γειονομική απεργία. Όλα αυτά χρειάζεται να
συζητηθούν και να αποφασιστούν σε νέο γύρο
γενικών συνελεύσεων στα νοσοκομεία». 

Νεκτάριος Δαργάκης

Το Καραβάνι της Υγείας στην Πάτρα



24ωρη απεργία και συγκέντρω-
ση στα δικαστήρια της Ευελπίδων
πραγματοποίησαν οι διοικητικοί
των πανεπιστημίων τη Δευτέρα
24/10. Την ίδια μέρα δικάζονταν 14
εργαζόμενοι του κλάδου για την
μεγάλη απεργία που είχαν πραγ-
ματοποιήσει το φθινόπωρο του
2013. 

Η απεργία ερχόταν σαν απάντη-
ση στην κυβερνητική απόφαση
των Σαμαροβενιζέλων τότε να θέ-

σει σε διαθεσιμότητα 1150 διοικη-
τικούς από τα οκτώ μεγαλύτερα
ιδρύματα της χώρας, με άμεση την
απειλή της απόλυσης, αλλά και
στη γενικότερη έλλειψη εργαζομέ-
νων στα πανεπιστήμια, τα οποία
περιέρχονταν κατά κοινή ομολογία
σε αδυναμία λειτουργίας, όπως
φάνηκε ακόμα περισσότερο στη
συνέχεια. 

“Ήταν ένας αγώνας πέρα για
πέρα δίκαιος που αφορούσε, πέ-

ραν της διασφάλισης της θέσης
εργασίας των υπαλλήλων αυτών,
οι οποίοι εντελώς αδικαιολόγητα
αντιμετώπισαν το φάσμα της ανερ-
γίας και την προστασία του δημό-
σιου χαρακτήρα των Πανεπιστη-
μίων”, λένε για την απεργία τους
οι διοικητικοί, οι οποίοι καταγγέλ-
λουν “κατά τον πλέον κατηγορη-
ματικό τρόπο την προφανή συνδι-
καλιστική δίωξη των συναδέλφων
μας και ζητάμε την άμεση ανάκλη-
ση της”.
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Μ
ε μια μεγάλη πανελλαδική συνέλευ-
ση στις 4 Δεκέμβρη θα συνεχίσει ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,

λίγες μόλις μέρες μετά την απεργία της
24ης Νοέμβρη. Η συνέλευση θα πραγματο-
ποιηθεί στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20).

Ο Συντονισμός έναν χρόνο από την ίδρυσή
του ως Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
και τρία χρόνια από τη συγκρότηση του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Δια-
θεσιμότητες, καλεί όλες και όλους τους μα-
χητικούς εργαζόμενους που δίνουν τη μάχη
ενάντια στα μνημόνια και τα μέτρα τους,
προκειμένου να συζητήσουν τη μέχρι τώρα
πορεία του κινήματος και να σχεδιάσουν τα
επόμενα βήματα. Με την εμπειρία μιας πρό-
σφατης μεγάλης απεργίας και στην προετοι-
μασία για την επόμενη.

Αντιστάσεις

Όπως τονίζει ο Συντονισμός στο κάλεσμά
του: “Βάζουμε μπροστά να φέρουμε μαζί
όλες τις αντιστάσεις που έχουν ξεδιπλωθεί
ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
μαζί με τις νέες συγκρούσεις που ανοίγονται
μπροστά μας.

Όλοι μαζί θα συζητήσουμε και θα οργα-
νώσουμε τη δράση μας την επόμενη περίο-
δο για να μην αφήσουμε να περάσουν οι πο-
λιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση και συ-
νεχίζουν την καταστροφή εργατικών δικαιω-
μάτων. Χρειάζεται ταυτόχρονα να ανοίξουμε
τη συζήτηση για την εργατική εναλλακτική
προοπτική. Για την μονομερή διαγραφή του
χρέους, την έξοδο απο την ΕΕ και το ευρώ,
την κρατικοποίηση των τραπεζών και όλων
των μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό
έλεγχο. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
στον ένα χρόνο της λειτουργίας στήριξε και
βοήθησε όλα τα μαχόμενα κομμάτια. Τους
εργαζόμενους στα Λιμάνια και τον ΟΣΕ που
συγκρούστηκαν με την ιδιωτικοποίηση.

Τους εργαζόμενους του Μα-
ρινόπουλου που δίνουν μάχη
για τις δουλειές και τα δι-
καιώματά τους. Τους εργαζό-
μενους στα νοσοκομεία που
παλεύουν για μαζικές προσ-
λήψεις. Έχουμε ξεκινήσει
καμπάνια ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση του νερού και του
ρεύματος και όλων των κοι-
νωνικών αγαθών. Τώρα βά-
ζουμε μπροστά να οργανώ-
σουμε από τα κάτω ακόμη
καλύτερα όλους τους εργατι-
κούς χώρους και να στηρί-
ξουμε τους αγώνες που θα
ξεδιπλωθούν. Καλούμε κάθε
πρωτοβάθμιο σωματείο, κάθε
συλλογικότητα, συνδικαλιστή
και εργαζόμενο που θέλει να
ενισχύσει αυτήν την προοπτι-
κή, να βρεθούμε μαζί”.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Α
περγιακός ξεσηκωμός σε όλο το δημό-
σιο σημαίνει η 24η Νοέμβρη, ημέρα πα-
νελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Η απεργία και η επιτυχία της θα δείξει με
τον καλύτερο τρόπο ότι κανείς εργαζόμενος
δεν μπορεί να πείθεται από το νέο success
story που προσπαθεί να χτίσει η κυβέρνηση
με την κατάθεση του προσχεδίου του προ-
ϋπολογισμού και τα παραμύθια για πρωτογε-
νή πλεονάσματα και για επιστροφή στους θε-
τικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την ίδια ώρα που
τα μνημονιακά μέτρα χτυπάνε το ένα μετά το
άλλο, εργαζόμενους, συνταξιούχους, αγρό-
τες, νεολαία, όλους τους φτωχούς, είναι γνω-
στό το ποιός θα πληρώσει για το υπέρογκο
πρωτογενές πλεόνασμα και το άπιαστο ποσο-
στό ανάπτυξης που θέλει να πετύχει η κυβέρ-
νηση. 

Η απεργία στις 24 Νοέμβρη μπορεί να γίνει
βήμα μαζικής εργατικής απάντησης, ενάντια
σε όλες τις μνημονιακές επιθέσεις που φέρνει
η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μαζί με τους
δανειστές. 

Τα μέτωπα είναι ανοιχτά και οι επιθέσεις ξε-
κινημένες. Πρόκειται για τις ιδιωτικοποιήσεις
με το ξεδιάντροπο ξεπούλημα των κοινωνικών
αγαθών. Το νερό, το ρεύμα, τις συγκοινωνίες,
τα λιμάνια, τα τρένα. Την φορεπιδρομή και το
ψαλίδι σε συντάξεις και μισθούς σε εργαζό-
μενους και συνταξιούχους. Την διάλυση των
εργασιακών σχέσεων και το χτύπημα των
συνδικάτων. 

Η απεργία στις 24 Νοέμβρη θα ενώσει όλα
τα μέτωπα και τους εργαζόμενους από μια
σειρά χώρους του δημόσιου που βρίσκονται
ήδη σε σύγκρουση με τις μνημονιακές πολιτι-
κές. Τους εκπαιδευτικούς που με τα πανεκ-
παιδευτικά συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε
όλες τις μεγάλες πόλεις στις 25 Οκτώβρη,
διεκδικούν μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκ-
παιδευτικών, αλλά κι άνοιγμα των σχολείων
στα προσφυγόπουλα. Τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία που εδώ και τρεις μήνες συ-
νεχίζουν το δικό τους απεργιακό “καραβάνι
για τη δημόσια Υγεία”, για να επιβάλλουν εδώ
μαζικές προσλήψεις και γενναία αύξηση της
χρηματοδότησης. Τους εργαζόμενους στους
δήμους που σε μια σειρά γενικές συνελεύσεις
την περασμένη βδομάδα δήλωσαν έτοιμοι να
μπουν σε κινητοποιήσεις. Τους εργαζόμενους

του Υπουργείου Πολιτισμού που απεργούν σε
διάφορα σημεία της χώρας από τη Φλώρινα
μέχρι τη Λέσβο. Αλλά και τους συνταξιούχους
που δίνουν σκληρό αγώνα ενάντια στο πετσό-
κομα των συντάξεων και την διάλυση των
ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Ιδιωτικός τομέας

Στις 24 Νοέμβρη όλοι οι εργαζόμενοι χρει-
άζεται να είναι στους δρόμους και όχι μόνο το
δημόσιο. 

Εκεί θα ενωθούν όλα τα ρυάκια της σύγ-
κρουσης, που έχουν ήδη ξεκινήσει σε δεκά-
δες χώρους και κλάδους. Όσο κι αν κωλυ-
σιεργεί η ηγεσία της ΓΣΕΕ, η απεργία στις 24
Νοέμβρη μπορεί να μετατραπεί πραγματικά
σε πανεργατική απεργία. Οι ομοσπονδίες και
τα σωματεία των ΔΕΚΟ και του ιδιωτικού το-
μέα, δεν έχουν κανένα λόγο να ακολουθή-
σουν τους Παναγόπουλους στην αδράνεια.
Με αποφάσεις τους μπορούν να κατεβάσουν
τους διακόπτες στις 24 Νοέμβρη μετατρέπον-
τάς την σε μια απεργία σταθμό για τη συνέ-
χεια.

Η οργή και η διάθεση για αγώνα από τη με-
ριά των εργαζομένων υπάρχει τόσο στο δη-

μόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τα περί
“απογοητευμένου κόσμου” που “δεν τραβάει”
μόνο σαν δικαιολογία για την αδράνεια της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας λειτουρ-
γούν. Όποιος αμφιβάλει ας ρίξει μια ματιά
στους χιλιάδες που διαδήλωσαν στη ΔΕΘ,
στη μάχη των υγειονομικών όπως αναφέραμε
και πριν, στους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ και
τις απεργίες τους ενάντια στα ξεπουλήματα,
στους εργαζόμενους των ΜΜΕ που απεργούν
ενάντια στις απολύσεις, στους συναδέλφους
τους από τα Λιπάσματα Καβάλας και τις κινη-
τοποιήσεις τους ενάντια στις αυθαιρεσίες
Λαυρεντιάδη, στους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ
και στα χειρόφρενα που σηκώνουν ενάντια
στην απληρωσιά, στους χιλιάδες που διαδή-
λωσαν την περασμένη Δευτέρα 17/10 για τις
Συλλογικές Συμβάσεις.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια έχει
ήδη ξεκινήσει τη μάχη για την οργάνωση και
την επιτυχία της απεργίας.

“Από τώρα ξεσηκώνουμε όλους τους χώ-
ρους δουλειάς” λέει σε προκήρυξή του. “Με
συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και περιοδείες,
ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους και
οργανώνουμε την απεργία. Βάζουμε απεργια-
κό λουκέτο σε όλους τους χώρους δουλειάς,
περιφρουρούμε από το πρωί, και κατεβαίνου-
με με τα πανό μας στις απεργιακές συγκεν-
τρώσεις. 

Η απεργία στις 24 Νοέμβρη χρειάζεται να
έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία και να βρει συνέ-
χεια και κλιμάκωση, με επόμενες πανεργατι-
κές απεργίες. Γι’ αυτό χρειάζεται να οργανώ-
σουμε τους χώρους μας. Συγκροτώντας παν-
τού επιτροπές αγώνα για να πάρουν στα χέ-
ρια τους οι εργαζόμενοι της βάσης, την οργά-
νωση των κινητοποιήσεων. Να διεκδικήσουμε
ότι θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε
απεργιακά σε όλους τους κλάδους και όλους
τους χώρους. Δημιουργώντας ένα πανεργατι-
κό κύμα που θα αρχίσει το ξήλωμα όλων των
μνημονιακών επιθέσεων και θα αναγκάσει την
κυβέρνηση σε υποχώρηση.  Αυτή τη μάχη δί-
νει με όλες του τις δυνάμεις ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια και σας καλεί να τη δώ-
σουμε μαζί”.

Στέλιος 
Μιχαηλίδης

24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ

Να την κάνουμε πανεργατική
Συνέλευση
Συντονισμού 
Ενάντια στα 
Μνημόνια
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Στις 2 Νοέμβρη θα διεξαχθούν οι εκλογές για τους αιρε-
τούς στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Εκπαίδευσης. Τα σχο-
λεία θα μείνουν κλειστά για εκείνη την ημέρα προκειμένου
οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να συμμετέχουν στις εκλο-
γές. 

Οι Παρεμβάσεις κατεβάζουν ψηφοδέλτια πανελλαδικά και
στην ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Η θέση του αιρετού ως
εκπροσώπου του κλάδου είναι να υπερασπίζεται τα εργα-
σιακά συμφέροντα του εκπαιδευτικού και τις μορφωτικές
ανάγκες των μαθητών. Για αυτό, δεν πρέπει και σε καμιά πε-
ρίπτωση να συμμετέχει σε αποφάσεις που αντίκεινται σε αυ-
τά. Πρέπει από τη θέση του να συμβάλλει στην ανάπτυξη κι-
νήματος διεκδικητικού και ανατρεπτικού απέναντι σε αυτές
τις πολιτικές». 

H «Τάξη μας», το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εκπαιδευτικών,
στηρίζει και συμμετέχει στα ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων.
Στο ΚΥΣΔΕ υποψήφιοι είναι οι: Ντίνα Γκαρανέ, Γεωργία
Κόφφα, Αθανασία Κατσούλη, Δώρα Κιντή, Αγγελική Φάρκω-
να. 

Στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής οι: Ντίνα Γκαρανέ, Γεωργία Κόφφα,
Αθανασία Κατσούλη, Αγγελική Φάρκωνα. Στο ΠΥΣΔΕ Ηλεί-
ας: Χριστίνα Γαϊτανίδου, Νώντας Λύκος. 

Στο ΠΥΣΔΕ Λέσβου η Σοφία Γεωργοκώστα. 
Στο ΑΠΥΣΔΕ Κρήτης και στο ΠΥΣΔΕ Χανίων η Δώρα Κιν-

τή. Στο ΠΥΣΠΕ Αθήνας η Έλενα Τραχανά. Στο ΠΥΣΠΕ Μεσ-
σηνίας η Χριστίνα Λαδά. Στο ΑΠΥΣΠΕ Πέλλας η Χαρούλα
Μπαλλή.  

YΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Φοιτητικό συλλα-
λητήριο θα γίνει
στην Αθήνα στις 3
Νοέμβρη στις 12 η ώρα στα
Προπύλαια, ενώ διαδηλώσεις
θα γίνουν και σε άλλες πόλεις
ενάντια στην υποχρηματοδότη-
ση των σχολών, τις μεγάλες ελ-
λείψεις σε καθηγητές και στην
προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
υπηρεσιών, όπως η σίτιση. Για
το συλλαλητήριο της Αθήνας
αποφάσεις συμμετοχής έχουν
πάρει: το Πολιτικό Νομικής (με
κατάληψη της σχολής), η Φιλο-
σοφική, η ΣΤΕΤΡΟΔ, η Νοση-
λευτική και η ΣΓΤΚΣ από το ΤΕΙ
Αθήνας, η ΣΤΕΦ και η ΣΔΟ από
το ΤΕΙ Πειραιά, το Φυσικό κ.ά. 

Την Τρίτη 25 Οκτώβρη το με-
σημέρι σε εξέλιξη ήταν συνε-
λεύσεις σε σχολές, στη Νομική,
στο Οικονομικό Νομικής, στο
Χημικό Ιωαννίνων και αλλού.
Θυμίζουμε ότι η Νομική μετά

από αποφάσεις
δύο απανωτών συ-
νελεύσεων τελεί

υπό κατάληψη από την Πέμπτη
13/10. Βασικό αίτημα των φοιτη-
τών είναι η κατάργηση των δι-
δάκτρων στο μεταπτυχιακό τμή-
μα. Το κόστος αυτή τη στιγμή
φτάνει στα 1200 ευρώ το χρόνο. 

Kινητοποίηση για το δικαίω-
μα στη στέγαση στις φοιτητι-
κές εστίες έγινε την Παρα-
σκευή 21 Οκτώβρη το μεσημέ-
ρι στο υπουργείο Παιδείας από
τους Συλλόγους Οικοτρόφων
της Φοιτητικής Εστίας Αθήνας,
της Νέας Φοιτητικής Εστίας
ΕΜΠ, των Εστιών του ΤΕΙ Χαλ-
κίδας και του Πανεπιστημίου
Πάτρας. Νωρίτερα το πρωί,
πριν τη διαδήλωση, είχε πραγ-
ματοποιηθεί κατάληψη του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βί-
ου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), τον
φορέα που διαχειρίζεται τις
εστίες πανελλαδικά.

Στη Μυτιλήνη οι φοιτητές
πραγματοποίησαν συγκέντρω-
ση έξω από το κτίριο της διοίκη-
σης του Πανεπιστημίου, δια-
μαρτυρόμενοι για το γεγονός
ότι 219 φοιτητές αποκλείονται
από το δικαίωμά τους στη στέ-
γαση παρόλο που το δικαιούν-
ται. Σε ανακοίνωσή τους τονί-
ζουν ότι απειλείται και το δι-
καίωμα στη σίτιση αφού μειώνε-
ται το σχετικό κονδύλι με απο-
τέλεσμα να μειωθεί και ο αριθ-
μός των φοιτητών που θα το
παίρνουν.

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια ήταν
σε εξέλιξη την Τρίτη 25 Οκτώβρη το
απόγευμα στην Αθήνα και άλλες πόλεις
(Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.α.) μετά από κα-
λέσματα των ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και πρωτοβάθ-
μιων σωματείων εκπαιδευτικών. 

Στην ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτι-
κές Ομοσπονδίες αναφέρουν: «Χιλιάδες
παραμένουν τα κενά και οι αδιόριστοι εκ-
παιδευτικοί, ενώ ιδιαίτερα θύματα της
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής είναι η ειδι-
κή αγωγή, τα ολοήμερα τμήματα, το νη-
πιαγωγείο. Ταυτόχρονα, το σήριαλ των
αξιολογήσεων και των προαπαιτούμενων
για τις «δόσεις», οδηγεί σε μια νέα σειρά
αντιλαϊκών μέτρων, ενώ η επίθεση θα εν-
ταθεί με το νέο εργασιακό και συνδικαλι-
στικό νόμο, μετά και από τις «διαπραγμα-
τεύσεις» του υπουργού Εργασίας με
τους «θεσμούς».

Και προσθέτουν: «Αγωνιζόμαστε για:
άμεση απόσυρση των υπουργικών απο-
φάσεων για το νέο σχολείο, δημοτικό και
νηπιαγωγείο. Ενιαία δημόσια δωρεάν δε-
κατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδε-
κάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό
σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προ-

σχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα
τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγω-
γείο). Μαζικούς μόνιμους διορισμούς,
τώρα. Καμιά απόλυση αναπληρωτή. Κα-
νένας εκπαιδευτικός στην ανεργία. Στή-
ριξη της Ειδικής Αγωγής. Απόδοση ορ-
γανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα. Μεί-
ωση διδακτικής ύλης. Οργανικότητα στα
μειονοτικά δημοτικά σχολεία 2 εκπαιδευ-
τικοί προς 25 μαθητές».

Στις διαδηλώσεις θα παρέμβουν οι Το-
πικές Επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ για να συ-
νεχιστεί η μάχη για την ένταξη των προ-
σφυγόπουλων στα δημόσια σχολεία. 

Τα συλλαλητήρια έρχονται λίγες μέρες
μετά την παρουσίαση του «πορίσματος
Λιάκου» προς το υπουργείο Παιδείας,
ενός από τα επιθετικότερα κείμενα που
έχουν δημοσιευτεί ποτέ απέναντι στο δη-
μόσιο σχολείο. 

Ο ίδιος ο Α. Λιάκος εξακολουθεί να
προκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα και
να ειρωνεύεται τους εκπαιδευτικούς με
αναρτήσεις στο facebook όπου χαρακτη-
ριστικά αναφέρει: «Δεν μπορεί κανείς να
κατανοήσει την απόφαση της ΟΛΜΕ για
το «Πόρισμα Λιάκου», αν δεν πάρει υπό-

ψη του τη στάση του συνδικάτου απέ-
ναντι σε όλες τις μεταρρυθμίσεις, από
την μεταπολίτευση και έπειτα. Δυο βι-
βλία είναι διαφωτιστικά για να καταλά-
βουμε το πρόβλημα: Δημήτρης Σκλαβε-
νίτης, Κάτσε καλά Γεράσιμε! (2016) και
του Γεράσιμου Αρσένη, Γιατί δεν κάθισα
καλά! (2015). Είναι εντυπωσιακό ότι ο λό-
γος των συνδικαλιστών δεν παρεκκλίνει
ούτε κεραίας επί τέσσερις δεκαετίες.
Σταθερότητα ή στασιμότητα; Άλλωστε το
γράφει η ανακοίνωση: «να υπερασπίσου-
με τις ΠΑΓΙΕΣ θέσεις του κλάδου». Προ-
παντός Πάγιες (και η Ιεραρχία για τα
θρησκευτικά σε Πάγιες θέσεις βασίζε-
ται), και προ-παντός ο "κλάδος"».

Κατηγορεί δηλαδή τα συνδικάτα ότι
συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη δημόσια
εκπαίδευση επί 40 χρόνια και υπερασπί-
ζει προηγούμενους υπουργούς Παιδείας
για τις επιθέσεις στο δημόσιο σχολείο.
Για το ίδιο το πόρισμα μπορείτε να δια-
βάσετε στο προηγούμενο φύλλο της ΕΑ
και εδώ απλά να θυμίσουμε την κλασική
έκφραση: «Δείξε μου τους φίλους σου,
να σου πω ποιος είσαι»… 

Συλλαλητήρια ΔΟΕ-ΟΛΜΕ

Mε εισβολή της Αστυνομίας, συλλήψεις δέκα μαθη-
τών και ενός γονέα και προσαγωγές άλλων τεσσάρων
μαθητών έληξαν οι καταλήψεις δύο σχολικών συγκρο-

τημάτων στη Λαμία τα ξημερώματα της Παρασκευής 21ης Οκτώβρη. 

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί, παρουσία εισαγγελέα, κύκλωσαν το σχολικό συγκρότη-
μα στο οποίο συστεγάζονται το 5ο και το 6ο Λύκειο Λαμίας, συνέλαβαν 10 μαθητές
και έναν γονιό που βρισκόταν εκεί για συμπαράσταση και τους οδήγησαν στην Αστυ-
νομική Διεύθυνση Φθιώτιδας. Την ίδια ώρα, έκαναν έφοδο στο σχολικό συγκρότημα
που στεγάζει το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας και το Νυχτερινό Γυμνάσιο και Λύκειο, όπου προσή-
γαγαν τέσσερις μαθητές. 

Τα αιτήματα των μαθητών ήταν να καλυτερεύσουν οι σχολικές εγκαταστάσεις, να δο-
θούν τα βιβλία ειδικότητας, καθώς και να παρθούν μέτρα για το bullying στα σχολεία.
Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Φθιώτιδας αναφέρει: «Οι μαθητές που συνελήφθησαν
ζητούσαν τα αυτονόητα. Επαρκή χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας για να μπο-
ρούν να έχουν ανθρώπινο σχολικό περιβάλλον, ένα καλύτερο σχολείο, μια καλύτερη
δημόσια εκπαίδευση» και προσθέτει, «Να αποσυρθούν ΤΩΡΑ όλες οι κατηγορίες ενάν-
τια στους μαθητές και στους γονείς τους. Αλληλεγγύη στον αγώνα των μαθητών». 

Κατάληψη στο ΓΕΛ Παλαιόχωρας

Οι επεμβάσεις της Αστυνομίας δεν μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση των κι-
νητοποιήσεων. Σε κατάληψη βρίσκεται το Γενικό Λύκειο Παλιόχωρας στα Χανιά. 

Η Δώρα Κιντή, γραμματέας της ΕΛΜΕ Χανίων και καθηγήτρια στο συγκεκριμένο
σχολείο μας μετέφερε την εικόνα: «Το σχολείο μας βρίσκεται υπό κατάληψη μετά από
κοινή απόφαση μαθητών και γονιών από τη Δευτέρα 24 Οκτώβρη. Μας λείπουν οι μι-
σοί καθηγητές, χάνονται οι μισές ώρες, ενώ πρόβλημα υπάρχει και με τα μαθήματα
κατεύθυνσης. Ταυτόχρονα, το κτίριο είναι υπό κατάρρευση. Οι γονείς συναντήθηκαν
και μαζί μας. Οι μαθητές έχουν καταλάβει το σχολείο και οι γονείς περιφρουρούν την
κατάληψη. Συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Δήμου και τους υποσχέθηκαν ότι θα
δώσουν λύση στο κτιριακό. Την Τρίτη 25/10 θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στη Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης στα Χανιά όπου θα συμμετέχουν όσο πιο πολλοί γονείς θα μπο-
ρέσουν, ενώ το απόγευμα υπάρχει το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πλατεία
Αγοράς. Μπορούμε να νικήσουμε αν κινηθούμε όλοι μαζί». Θυμίζουμε ότι με τον ίδιο
τρόπο στο ΕΠΑΛ Κισσάμου δεν έκλεισαν τα ολιγομελή τμήματα παρά την απόφαση
του υπουργείου Παιδείας. 

Τέλος, μαθητικό συλλαλητήριο θα γίνει στην Αθήνα στις 7 Νοέμβρη στις 12 το με-
σημέρι στα Προπύλαια. Οι μαθητές Anticapitalista συμμετέχουν με πρόταση για κατα-
λήψεις και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στις μέρες του Πολυτεχνείου. Συνδέουν
την πάλη ενάντια στη διάλυση της Παιδείας με τη μάχη να ενταχτούν όλα τα προσφυ-
γόπουλα στο δημόσιο σχολείο, χωρίς κανένα εμπόδιο.  

Διαδηλώσεις και καταλήψεις ενάντια στις περικοπές

ΣΧΟΛΕΙΑΣΧΟΛΕΣ
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Με τους σχολιασμούς των καταθέσεων των μαρτύρων έκλεισε η
εξέταση της παρά λίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των Αιγύ-
πτιων αλιεργατών από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Σχολιά-
στηκαν οι καταθέσεις των Σαάντ, Μοχάμεντ και Αχμέντ Αμπού Χα-
μέντ, Κ. Τατσιόπουλου και Ε. Πολυχρονίδου, στις 20/10 (95η μέ-
ρα) και 24/10 (96η μέρα).

Ο Θ. Καμπαγιάννης απάντησε στους ισχυρισμούς της υπερά-
σπισης ότι οι μάρτυρες «ήταν δασκαλεμένοι» λέγοντας «θα ζή-
σουν με τις συνέπειες της επώνυμης μαρτυρίας τους για όλη τους
τη ζωή, καταθέτουν απροστάτευτοι». Τόνισε επίσης ότι ο γείτονας
(Κ. Τατσιόπουλος) ανέδειξε το κίνητρο γιατί είχε την αυθόρμητη
εικόνα ότι ήρθαν να χτυπήσουν ξένους και μετέφερε την πεποίθη-
ση της γειτονιάς ότι πρόκειται για επίθεση της Χρυσής Αυγής. 

Ο Κ. Σκαρμέας επισήμανε το ρόλο του Πανταζή, ως αυτός που
περίμενε το πράσινο φως από την ομιλία του Λαγού. Αυτό επιβε-
βαιώνεται μεταξύ άλλων από τον Αχμέντ που τον περιέγραψε λε-
πτομερώς σαν αρχηγό και θυμόταν ακόμη και τη φωνή του που
δήλωνε Χρυσή Αυγή, ενώ συνόψισε το κίνητρο στη φράση του Αι-
γύπτιου «είμαστε μουσουλμάνοι και μελαμψοί» και σχολίασε το
βίντεο Λαγού ως σχετικό με την επίθεση.

Ο Δ. Ζώτος τόνισε ότι όχι μόνο δεν έχουν «αδικηθεί» οι κατηγο-
ρούμενοι, όπως ισχυρίζονται, αλλά ότι από τις καταθέσεις προκύ-
πτουν σοβαρές ελλείψεις στους χειρισμούς της αστυνομίας και
της δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά αναγνωρίστηκαν και οι πέντε κατη-
γορούμενοι.

Ο Κ. Παπαδάκης μιλώντας για τη δομή της οργανωμένης επίθε-
σης παρατήρησε: «Ήταν χωρισμένη σε στάδια. Προηγήθηκε η προ-
σπάθεια στο κατάστημα, όπου δε βρήκαν κανέναν, αλλά ούτε η επι-
τυχία ούτε η αποτυχία κάποιου σταδίου επηρεάζουν τη συνέχεια
του σχεδίου. Αντίθετα υπάρχει ψυχραιμία στην εκτίμηση του χρονο-
διαγράμματος, ταχύτητα, πειθαρχία, συντονισμός, σχέδιο διαφυ-
γής». Για τη δήλωση ταυτότητας εκ μέρους των χρυσαυγιτών: «Κά-
νουν επίδειξη ισχύος με φωνές και μπλούζες μέχρι και τη σύλληψη.
Νιώθουν ότι οι ίδιες οι μπλούζες είναι το ακαταδίωκτο. Το ’12 μπή-
καν στη Βουλή, την επόμενη είχαμε χαστούκια στην τηλεόραση».

Πανομοιότυπη

Από την πολιτική αγωγή της οικογένειας Φύσσα, ο Α. Τζέλλης
σημείωσε ότι η επίθεση είναι πανομοιότυπη με αυτήν στον Παύλο
Φύσσα, νυχτερινή, πολυπρόσωπη, με σύντομη εκτέλεση και χρο-
νοδιάγραμμα, καθώς και με ομοιότητα στη (μη) δράση της αστυ-
νομίας, ενώ η Β. Κουγιάτσου τόνισε ότι είχαν προβλέψει κάθε λε-
πτομέρεια, πχ τη χρήση πυροσβεστήρα ως έσχατο μέσο για να
τους αναγκάσουν να βγουν, αν αποτύγχανε η εισβολή.

Τέλος, τοποθετήθηκε η πολιτική αγωγή του ΠΑΜΕ, με τον Π.
Σαπουντζάκη να δίνει έμφαση στο απρόκλητο, μια και ο γείτονας
είχε καταθέσει ότι τα θύματα είχαν καλή σχέση με τη γειτονιά. Ο
Χ. Στρατής μίλησε για την προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να
ελέγξει όλο το τρίγωνο Νίκαιας, Περάματος, Κερατσινίου, όπου
έχουν εξελιχθεί οι τρεις δολοφονικές επιθέσεις που εξετάζονται
στη δίκη. Η Ε. Ζαφειρίου σχολίασε ότι από τις καταθέσεις δεν
προκύπτει μόνο ότι είναι οπλισμένοι με όπλα και σιδηρολοστούς
αλλά με μίσος ενάντια στους μετανάστες και τους ιδεολογικούς
τους αντιπάλους.

Ο Θ. Θεοδωρόπουλος θύμισε την πεποίθηση του αυτόπτη μάρ-
τυρα Κ. Τατσιόπουλου ότι η παρουσία 15 ατόμων στο δρόμο, ο
τραυματισμός του Αμπουζίντ, η επίθεση στο σπίτι και οι φθορές
στα αυτοκίνητα είναι ενιαίο γεγονός. Η πολιτική αγωγή υπέβαλε
επίσης αίτημα για κλήτευση των 11 γειτόνων που, όπως προέκυψε
από τις καταθέσεις, ήταν αυτόπτες μάρτυρες στην επίθεση.

Ενδεικτικό του πανικού που επικράτησε στην υπεράσπιση είναι
ότι ελάχιστα σχολίασε το περιεχόμενο των καταθέσεων. Προσπα-
θούσε να βγάλει άκυρες τις αναγνωρίσεις, να αποσιωπά όλες τις
αναφορές σε μπλούζες της οργάνωσης και να βρίσκει αμελητέες
αντιφάσεις. Οι υπερασπιστικές γραμμές πολλές φορές συγκρούον-
ταν μεταξύ τους, με τον Γ. Μιχαλόλια (υπεράσπιση Δ.Κουκούτση)
πχ να παραδέχεται την ύπαρξη χρυσαυγίτικης ενδυμασίας.

Η Χ.Α. ήθελε να ελέγξει
το τρίγωνο Νίκαια,
Κερατσίνι, Πέραμα

Ξεκινάει η εκδίκαση της επίθεσης
στους συνδικαλιστές στο Πέραμα

Ξ
εκινάει τη Δευτέρα 31/10 (97η
δικάσιμος) η εξέταση της επί-
θεσης που έγινε σε συνδικαλι-

στές του ΠΑΜΕ στις 12/9/2013, πέντε
μόλις μέρες πριν τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Μέλη από τουλάχι-
στον τρία τάγματα εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής (Περάματος, Νίκαιας, Σα-
λαμίνας) επιτέθηκαν, λίγο πριν τα με-
σάνυχτα, με καδρόνια, λοστούς με
πρόκες, κοντάρια κ.α σε συνδικαλι-
στές και μέλη του ΚΚΕ που έκαναν
αφισοκόλληση. Εννέα από τα θύματα
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Με-
ταξύ αυτών ο πρόεδρος του Συνδικά-
του Μετάλλου Πειραιά, Σωτήρης
Πουλικόγιαννης, ο οποίος θα είναι και
ο πρώτος μάρτυρας που θα καταθέ-
σει στο δικαστήριο.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική
υπόθεση στη δίκη της Χρυσής Αυγής
γιατί αποδεικνύει τον ρόλο των φασι-
στών απέναντι στο εργατικό κίνημα
και στις εργατικές κατακτήσεις.

Τον Αύγουστο του ’13, ένα μήνα
πριν την επίθεση, οι βουλευτές Λα-
γός, Παναγιώταρος και Μίχος, μαζί
με άλλα μέλη της οργάνωσης εμφανί-
στηκαν σε καφενείο της Ζώνης να συ-
κοφαντούν τους αγώνες και τη δράση
των συνδικαλιστών. Σε αυτή την «εκ-
δήλωση», που έγινε μπροστά σε κοινό
15 φασιστών (πολλοί εκ των οποίων
προσλήφθηκαν μια μέρα μετά τη δο-
λοφονία Φύσσα στη Ζώνη) και σε ώρα
που δεν υπήρχαν άλλοι εργαζόμενοι,
ο Λαγός δήλωσε: «οι λακέδες του ΠΑ-
ΜΕ […] θα εξαφανιστούν». Ο Πανα-
γιώταρος, χαρακτηρίζοντας «απόστη-
μα» το ΠΑΜΕ, υποσχέθηκε: «πολύ
σύντομα θα τελειώσει».

Ακολούθησε η ίδρυση εργοδοτικού
χρυσαυγίτικου σωματείου στις αρχές
Σεπτέμβρη. Το πρώτο δείγμα της
δράσης του δεν ήταν άλλο από την
έναρξη της υλοποίησης των λεγομέ-
νων των Λαγού, Παναγιώταρου και
Μίχου, με την επίθεση της 12ης Σε-
πτέμβρη στο κλιμάκιο του ΠΑΜΕ. Λί-
γο μετά, όπως φαίνεται από τα κινητά
τους, ο Λαγός υπερηφανεύεται σε
μήνυμά του προς το Σωτήρη Δεβελέ-
κο ότι «τους μακελέψαμε».

«Πάμε με τους εφοπλιστές μας, για-
τί από κει εξαρτιόμαστε» και «έφυγαν
τα βαπόρια γιατί έγιναν απεργίες»,
ήταν η επωδός των βουλευτών της
Χ.Α. που έγινε γραμμή του εν λόγω
σωματείου. Ο Χ. Κυριτσόπουλος, ερ-
γοδηγός των εργολάβων, μίλησε στις
17 Σεπτέμβρη (λίγες ώρες πριν τη δο-
λοφονία του Π. Φύσσα) σε συγκέντρω-
ση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής
στο Πέραμα, σχετικά με τους σκοπούς
του σωματείου: «Τα μεροκάματα που
παίρναμε πριν δύο, τρία ή τέσσερα
χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα και
υψηλά, σε σχέση με την κρίση. Θα

μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα με-
ροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους
Ελληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα
βαπόρια τους εδώ θα σταματήσουμε
τις απεργίες που γίνονταν όλα αυτά τα
χρόνια για διάφορους λόγους».

Εντολή

Οι Τάκης Ζώτος και Θανάσης Καμ-
παγιάννης, δικηγόροι της πολιτικής
αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
και η Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος για
την υπόθεση Σκορδέλλη-Λουκιανού-
Μαρκουλάκη, είχαν δηλώσει πριν την
έναρξη της δίκης: «Η εντολή στα τάγ-
ματα εφόδου να σπείρουν τον τρόμο
στις γειτονιές του Πειραιά ήταν κεντρι-
κή επιλογή που εκπορεύτηκε από την
ηγεσία της οργάνωσης και εξαπολύ-
θηκε βάσει σχεδίου κατά συνδικαλι-
στών εργατών και αντιφασιστών νεο-
λαίων. Ο χρόνος για την εντολή αυτή
είχε να κάνει με την κοινωνικοπολιτική
συγκυρία καθώς και με τη μεθόδευση
δημιουργίας εργοδοτικού σωματείου
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, στο
οποίο αποκαλύπτεται ότι κεντρικό ρό-
λο διαδραμάτιζε η Χρυσή Αυγή».

Πράγματι, οι εργολάβοι στη ναυπη-
γοεπισκευαστική ζώνη, πριν ζητήσουν
τη συνδρομή της εγκληματικής οργά-
νωσης, προσπαθούσαν από καιρό να
διαλύσουν τα σωματεία των εργαζό-
μενων για να πέσουν τα μεροκάματα.
Το Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, Ατ-
τικής και Νήσων, η Πανελλήνια Ένω-
ση Αμμοβολιστών Καθαριστών, το

Σωματείο Ηλεκτρολόγων Επισκευα-
στών Εγκαταστατών Πλοίων Αττικής
και Νήσων και το Σωματείο Ναυπηγο-
ξυλουργών έκαναν σχετική καταγγε-
λία στην Εισαγγελία τον Ιούνιο του
2012. Σε ανακοίνωσή τους τότε ανέ-
φεραν: «Ομάδα εργοδοτών είναι πίσω
από μια σειρά προσπάθειες τα τελευ-
ταία 2-3 χρόνια, να διαλύσουν τα σω-
ματεία μας ή να τα βάλουν στο χέρι.
Αφού εξάντλησαν κάθε θεμιτό ή αθέ-
μιτο μέσο, το τελευταίο διάστημα
έχουν συνάψει σχέσεις με τη γνωστή
σε όλους μας για τη δράση της και
τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, Χρυ-
σή Αυγή, αλλά και με ανθρώπους του
υποκόσμου, για να αναλάβουν εργο-
λαβία τη, με κάθε τρόπο, μια για πάν-
τα, εκκαθάριση της Ζώνης από εμάς».

Η επίθεση στους συνδικαλιστές, ξε-
κίνησε με τον Α. Πανταζή, πυρηνάρχη
Περάματος, να «συστήνεται»: «Είμαι
ο Πανταζής. Τελειώσατε». Οι δράστες
είχαν την ενδυμασία που, όπως έχει
αναδειχθεί στη δίκη, έχουν πάντα τα
τάγματα εφόδου των χρυσαυγιτών:
όλοι μαυροντυμένοι, πολλοί με
μπλούζες της οργάνωσης και παντε-
λόνια παραλλαγής. Όπως και στην
υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων της
οποίας η εξέταση μόλις τελείωσε, η
ναζιστική οργάνωση όχι μόνο δεν
κρύβει, αλλά προβάλλει την ταυτότη-
τά της. Οι τρεις Αιγύπτιοι-θύματα, κα-
τέθεσαν ότι άκουσαν τον Πανταζή να
φωνάζει «ελάτε να δείτε ποια είναι η
Χρυσή Αυγή».

Μεταξύ των εκλογών του 2012 (επί-
θεση σε Αιγυπτίους) και του Σεπτέμ-
βρη του 2013 (επίθεση σε συνδικαλι-
στές, δολοφονία Φύσσα), τα ναζιστι-
κά τάγματα εφόδου έχαιραν τέτοιας
ασυλίας από την αστυνομία, και η
ηγεσία τους τέτοιας υπερπροβολής
από τα ΜΜΕ και νομιμοποίησης από
την κυβέρνηση, που δεν είχαν λόγο
να κρύβονται.

Αφροδίτη Φράγκου

• 31/10 είναι η επόμενη αντιφα-
σιστική κινητοποίηση στο Εφε-
τείο.

• 1, 3, 8, 10, 22 και 29/11 οι δι-
κάσιμες που έχουν προγραμμα-
τιστεί για το Νοέμβριο στο Εφε-
τείο. Στον Κορυδαλλό 11, 14, 16
και 23/11.

Ο Σωτήρης
Πουλικόγιαννης

χτυπημένος από τα
τάγματα εφόδου της

Χρυσής Αυγής το
βράδυ της 12/9/2013



Μ
εγαλειώδες και μαζικό ήταν το Παλε-
σβιακό Αντιφασιστικό συλλαλητήριο που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18/10 στην

πλατεία Σαπφούς. Έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι η
Λέσβος είναι και θα παραμείνει νησί αντιφασιστι-
κό και αλληλέγγυο στους πρόσφυγες.

“Παρά το τσουχτερό κρύο, 1000 άτομα περί-
που από σωματεία, συνδικάτα, δημοτικές και πε-
ριφερειακές κινήσεις και μια μεγάλη ομάδα προ-
σφύγων, έδωσαν το βροντερό παρών στη παλλε-
σβιακή αυτή συνάντηση, ενάντια στη μισαλλοδο-
ξία του ρατσισμού και νεοφασισμού”, αναφέρει
στην ανταπόκρισή του ο Μιχάλης Τσορμπατζό-
γλου από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. “Το συλλαλητή-
ριο χαιρέτισαν όλες οι κινήσεις που συμμετείχαν,
και ο Π. Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ. Ιδιαίτε-
ρα συγκινητικοί ήταν οι χαιρετισμοί από δυο αφ-
γανούς πρόσφυγες, που ξεσήκωσαν τις επευφη-
μίες όλων. Ο ένας είπε: «Στη χώρα μου δούλευα
στο Πανεπιστήμιο, αλλά εδώ η μόνη μου περιου-
σία είναι αυτό εδώ το τσαντάκι που κρατώ». Ο άλ-
λος πάλι: «Άφησα τους γονείς μου πίσω, κι έχω
χάσει κάθε επαφή μαζί τους». Μετά τους χαιρετι-
σμούς ακολούθησε πορεία μέσα από την αγορά. 

Ήταν η απάντηση (μετά τις άλλες δυο πρό-
σφατες κινητοποιήσεις για το ίδιο θέμα) στις τε-
λευταίες προκλήσεις του βαθιά συντηρητικού το-
πικού μηχανισμού της Ν.Δ. και των ναζί. Ήταν η
απάντηση στις στημένες προβοκάτσιες (για δή-
θεν παρεμπόδιση της υποστολής της σημαίας),
στην προσπάθεια να στήσουν μια «πατριωτική κί-

νηση», στις επιθέσεις σε νεαρές γυναίκες, στους
προπηλακισμούς τοπικών αρχόντων, στο κλείδω-
μα σχολείου για να αποτρέψουν τη φοίτηση προ-
σφυγόπουλων. Το συλλαλητήριο διατράνωσε ότι
η Λέσβος είναι και θα παραμείνει νησί της αλλη-
λεγγύης και της ανθρωπιάς. Οι δράσεις συνεχί-
ζονται με πρωτοβουλία του Αντιφασιστικού Συν-
τονισμού Σωματείων και Συλλογικοτήτων που
διοργανώνει στις 28/10 στο δημοτικό θέατρο έκ-
θεση φωτογραφίας με θέμα «η Λέσβος στην Κα-
τοχή». 

Το πρωί της ίδιας μέρας, είχε γίνει παρέμβαση
της ΚΕΕΡΦΑ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με μοίρα-
σμα προκηρύξεων και αφισοκόλληση για το παλ-
λεσβιακο αντιφασιστικό αντιρατσιστικό συλλαλη-
τήριο. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μέσα
στο μάθημα του καθηγητή Στράτου Γεωργούλα
με καλεσμένο τον Πέτρο Κωνσταντίνου, συντονι-
στή της ΚΕΕΡΦΑ. “Ο Πέτρος εξήγησε ότι ο εγ-
κλωβισμός των προσφύγων στα στρατόπεδα εί-
ναι αποτέλεσμα της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας την οποία ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα,
εξηγώντας ότι αυτή η πολιτική στρώνει το δρόμο
στους φασίστες. Έγιναν ερωτήσεις από φοιτητές
με αποτέλεσμα για μιάμιση περίπου ώρα να γίνει
ουσιαστική συζήτηση για το ρατσισμό. Συγκλονι-
στική ήταν η στιγμή όπου το λόγο πήρε φοιτή-
τρια αλβανικής καταγωγής που μίλησε με λυγ-
μούς για το ρατσισμό που έχει βιώσει. Αρκετοί
φοιτητές συμμετείχαν στη συγκέντρωση το από-
γευμα της ίδιας μέρας”, μας είπε ο Άγγελος φοι-

τητής στο πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

Χαστούκι στο ρατσισμό

“Το συλλαλητήριο ήταν ένα χαστούκι στην πο-
λιτική της κυβέρνησης η οποία εφαρμόζοντας τη
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας μετατρέπει τη Λέσβο σε
φυλακή - Γκουαντάναμο, τη Μόρια σε νέα Παγα-
νή. Προχωρά σε απελάσεις στη Τουρκία...

Η μαζική ανταπόκριση φορέων και συλλογικο-
τήτων έδειξε ότι υπάρχει ενωτική διάθεση πάλης
ενάντια στις προκλήσεις των Ναζί της Χ.Α, της
ακροδεξιάς και των πολιτικάντιδων της ΝΔ που
τους κλείνουν το μάτι.

Χαιρετίζουμε τη δυναμική παρουσία των εργα-
ζόμενων από τα σωματεία της ΕΛΜΕ Λέσβου με
καθοριστική συμβολή στην διοργάνωση, την
Ένωση Γιατρών Λέσβου, των εργαζομένων στα
μέσα ενημέρωσης, της ΠΑΣΕ ΟΤΕ. Τις δημοτικές
και περιφερειακές κινήσεις «Ο άλλος Δρόμος»,
«Β.Α – Γόνιμη Γραμμή», Ανταρσία στο Αιγαίο, την
κίνηση αλληλεγγύης «Αγκαλιά», αλληλέγγυους
που στηρίζουν τη δομή ΠΙΚΠΑ και τη κοινωνική
κουζίνα ΝΟ BORDER, το Παρατηρητήριο κατά
του ρατσισμού του Παν. Αιγαίου, την Αντιφασι-
στική Συνέλευση.

Χαιρετίζουμε την παρουσία των οργανώσεων
της Αριστεράς ΛΑΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η ΚΕΕΡΦΑ με τη παρουσία της στη Λέσβο
υπογραμμίζει την ανάγκη κλιμάκωσης της δρά-
σης για να απομονώσουμε τους δολοφόνους φα-
σίστες του Παύλου Φύσσα και να αποτρέψουμε
την απόπειρα σπίλωσης της μνήμης της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου με επίσκεψη προβοκάτσια
εκείνες τις μέρες.

Να κλιμακώσουμε τη δράση για να σπάσουν τα
εσωτερικά σύνορα Απαρτχάιντ στη Λέσβο, να
απαιτήσουμε εδώ και τώρα την ελεύθερη μετακίνη-
ση των προσφύγων, να πάρουν άσυλο οι πρόσφυ-
γες, να κλείσει το hot spot της Μόριας, να λειτουρ-
γήσουν ανοιχτές δημοτικές δομές φιλοξενίας.

Να επιβάλουμε ότι η κυβέρνηση θα προχωρή-
σει στην ένταξη των προσφυγόπουλων στην
πρωινή ζώνη των σχολείων με μαζικές προσλή-
ψεις μονίμων εκπαιδευτικών.

Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε”.

Κ.Θ.
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Σύσκεψη την Τετάρτη 26
Οκτώβρη στις 7μμ στο Εργατι-
κό Κέντρο Ξάνθης καλεί η τοπι-
κή ΚΕΕΡΦΑ με στόχο τη διορ-
γάνωση αντιφασιστικού συλλα-
λητηρίου το Σάββατο 5 Νοέμ-
βρη, ημέρα που ο αρχιδολοφό-
νος Λαγός πρόκειται να πατήσει
το πόδι του στη πόλη για να
“εγκαινιάσει” γραφεία – ορμη-
τήρια της εγκληματικής οργά-
νωσης της Χρυσής Αυγής. 

“Οι δολοφόνοι του Παύλου
Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν
μέχρι το κλείσιμο των γραφείων
τους είχαν επιχειρήσει αρκετές
εγκληματικές επιθέσεις και στην
Ξάνθη καθώς μέλη τους είχαν
χτυπήσει έναν αριστερό φοιτη-
τή, είχαν επιτεθεί σε εκπαιδευτι-
κό από τη μειονότητα κατά τη
διάρκεια αφισοκόλλησης της
ΚΕΕΡΦΑ, ενέργεια για την
οποία καταδικάστηκαν από τα
Δικαστήρια, επιτέθηκαν και σε
άλλους μουσουλμάνους ενώ
παρενοχλούσαν κοπέλες από τη
μειονότητα επειδή φορούσαν
μαντίλα”, αναφέρει το κάλεσμα
της ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης.  

“Αυτές οι επιθέσεις ξεκινού-
σαν από τα «γραφεία» ορμητή-
ρια των ταγμάτων εφόδου της
Χρυσής Αυγής. Στην Ξάνθη η
εγκληματική δράση της ναζιστι-
κής οργάνωσης σταμάτησε και
τα γραφεία τους κλείσανε μετά
από την τεράστια αντιφασιστική
διαδήλωση που είχε οργανωθεί
τον Απρίλη του 2013 και στην
οποία συμμετείχαν χιλιάδες κό-
σμου. Αυτό πρέπει να κάνουμε
και τώρα. 

Να μην επιτρέψουμε να επι-
στρέψει ο φόβος των νεοναζί.
Στο Πέραμα οι φασίστες είχαν
επιτεθεί στο ΠΑΜΕ για να δια-
φυλάξουν τα συμφέροντα των
εφοπλιστών. Οργανωτής εκεί-
νης της επίθεσης ήταν ο υπόδι-
κος Γ. Λαγός που έλεγε σύμφω-
να με τα στοιχεία της Δίκης της
Χρυσής Αυγής «τους μακελέψα-
με», ο ίδιος που εμπλέκεται σε
υποθέσεις εκβιασμών και σωμα-
τεμπορίας. Μόλις προχθές χρυ-
σαυγίτης σκότωσε εν ψυχρώ
ιδιοκτήτη γυμναστηρίου. 

Καλούμε όλους τους εργαζό-
μενους, τους φοιτητές, τις αντι-
ρατσιστικές οργανώσεις και
όλο τον κόσμο που έδειξε την
αμέριστη αλληλεγγύη του
στους πρόσφυγες να κατέβει
στο δρόμο μαζικά στις 5 Νοέμ-
βρη, για να δείξουμε όπως και
τον Απρίλη του 2013 ότι δεν χω-
ράνε οι φασίστες ούτε στην
Ξάνθη ούτε πουθενά”.

ΞΑΝΘΗ

Έξω η Χ.Α.

Η Λέσβος της αλληλεγγύης

ΑΘΗΝΑ Προπύλαια, 10.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πλ.Γαρδένια, 10.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Χρ.Σμύρνης, 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ομήρου Δημοτικό Σινεμά 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Παλιό Τέρμα, 10.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Πλ. Λαού,11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Kύπρου και Λαοδικείας,10πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πλ. Κοραή,10πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πλ. Δημαρχείου, 10.30πμ
ΙΛΙΟΝ Πλ. Ιλίου, 10.30πμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Κεντρική Πλατεία, 10.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Στρογγυλή Πλατεία,10.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλ. Δαβάκη, 10.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πλ. Αναλήψεως, 10.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλ. Χαλανδρίου, 10.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Μ.Ασίας και Ηρακλείου, 10.30πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλ. Πατριάρχου, 10.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πολύκεντρο, 10.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού, 10.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Ακαδημία, 11πμ

ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία, 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Ελευθερίας, 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλ. Αγοράς, 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φερραίου & Αγ.Νικολάου,10πμ
ΒΟΛΟΣ Παραλία Βόλου, 10.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης,11πμ

Παρεμβάσεις της ΚΕΕΡΦΑ στις σχολικές παρελάσεις στις 28/10
«Καλοδεχούμενοι οι μετανάστες, ανοιχτά σχολεία για τα προσφυγόπουλα 

- στη φυλακή η Χρυσή Αυγή»

Μυτιλήνη Τρίτη 18/10
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Τ
η στιγμή που η εξελισσό-
μενη επιχείρηση ανακατά-
ληψης της Μοσούλης,

σύμφωνα με εκτιμήσεις του
ΟΗΕ πρόκειται να δημιουργήσει
πάνω από 1 εκατομμύριο νέους
πρόσφυγες, η ελληνική κυβέρ-
νηση συνεχίζει τις απελάσεις
προσφύγων στην Τουρκία, ενώ ο
Μουζάλας ζητά από την ΕΕ να
αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη
διαδικασία των απελάσεων.  

Την περασμένη εβδομάδα έγι-
ναν 59 ακόμα απελάσεις προ-
σφύγων, μεταξύ των οποίων
τρεις γυναίκες και ένα παιδί,
από τη Μυτιλήνη στο Δικελί με
πλοίο ναυλωμένο από τον Fron-
tex. Σύμφωνα με την ανταπόκρι-
ση του Ηλία Μαραβά από την
ΕΡΑ Αιγαίου, την ίδια μέρα απε-
τράπη μετά από παρέμβαση αλ-
ληλέγγυων η διαδικασία απέλα-
σης άλλων 79 ατόμων από τη
Λέρο. “Μέλη διεθνών οργανώσε-
ων και εθελοντές πραγματοποί-
ησαν παρέμβαση στις αστυνομι-
κές αρχές της Λέρου και στην
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής με
αποτέλεσμα να ανασταλεί η
απέλαση των συγκεκριμένων
προσφύγων. Εθελοντές από τη
Λέρο μιλώντας στην ΕΡΑ Αιγαί-
ου τόνισαν πως και οι 79 πρό-
σφυγες είχαν δηλώσει βούληση
για αίτημα Διεθνούς Προστα-
σίας (άσυλο) κατά τη διαδικασία
της ταυτοποίησής τους, κάτι
όμως που φαίνεται ότι αγνοήθη-
κε από τις αρχές. Ανάμεσα
στους 79 είναι και αρκετές οικο-
γένειες καθώς και άτομα από
ευάλωτες ομάδες”. 

Καταγγελία της Ύπατης Αρ-
μοστείας του ΟΗΕ θέτει υπό αμ-
φισβήτηση τη δυνατότητα πρό-
σβασης στη διαδικασία χορήγη-
σης ασύλου. Η καταγγελία αφο-
ρά την απέλαση 10 Σύρων που
βρίσκονταν στη Λέρο. Όπως
αναφέρει: “H Ύπατη ανησυχεί
σοβαρά για τις παράνομες μετα-
φορές Σύριων υπηκόων από την
Ελλάδα στην Τουρκία. Σύμφωνα
με πληροφορίες που έχουμε λά-
βει, μια ομάδα 91 ανθρώπων
έφτασαν στη Μήλο στις 14
Οκτωβρίου. Την ομάδα την μετέ-
φεραν στο Κέντρο Υποδοχής και
Καταγραφής Λέρου, όπου και
επισήμως εξέφρασαν την επιθυ-
μία τους στις αρμόδιες αρχές να
υποβάλλουν αίτηση για άσυλο
στην Ελλάδα. Στην ομάδα υπήρ-
χαν και 10 Σύριοι υπήκοοι, οι
οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κω
και μετά απελάθηκαν με αερο-
πλάνα στα Άδανα της Τουρκίας,
χωρίς την προβλεπόμενη διαδι-
κασία για όσους έχουν κάνει αί-

τηση ασύλου”.
Η κυβέρνηση δε διστάζει να

επιβάλει κατασταλτικά μέτρα
προκειμένου να αποφύγει ανά-
λογες παρεμβάσεις από την
πλευρά του αντιρατσιστικού κι-
νήματος. Έτσι εξηγείται το γε-
γονός ότι η αστυνομία προχώ-
ρησε το Σάββατο 22/10 σε προ-
σαγωγή 15 αντιρατσιστών στη
Σάμο, οι οποίοι επισκέφτηκαν το
κέντρο κράτησης προσφύγων
του νησιού, στο πλαίσιο πρωτο-
βουλιών για το προσφυγικό που
αποφασίστηκαν μετά από σύ-
σκεψη που έγινε στο νησί. Η
πρωτοβουλία σαν επόμενο βήμα
οργανώνει αντιπολεμική-αντιιμ-
περιαλιστική-αντιφασιστική δια-
δήλωση αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες την Παρασκευή 4/11
στο Καρλόβασι.

Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας

Ο Μουζάλας ζήτησε την περα-
σμένη Τετάρτη από τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο
Μάρτιν Σουλτς, “να αναλάβει
ενεργό ρόλο στο προσφυγικό
ζήτημα”.  Ζήτησε τη στήριξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: στην
τήρηση της συμφωνίας Ε.Ε.-
Τουρκίας απ’ όλες τις πλευρές,
στη διαδικασία μετεγκατάστα-
σης προσφύγων από την Ελλάδα
προς ευρωπαϊκά κράτη-μέλη
(Relocation) και κάλεσε στη “δη-
μιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχα-
νισμού επιστροφών -αντί των επι-
στροφών που σήμερα πραγματο-
ποιούνται από κάθε κράτος μέ-
λος ξεχωριστά- ο οποίος θα δι-
ευκολύνει την επιστροφή των
παράνομων μεταναστών στις χώ-
ρες προέλευσής τους”. 

Σύμφωνα με την ανταπόκριση
του ΑΠΕ “Ο Σούλτς με τη σειρά
του επίπληξε τον Μουζάλα για
την καθυστέρηση των επιστρο-
φών εκ μέρους της Ελλάδας, για
το οποίο ο κ. Μουζάλας πήρε
μέρος της ευθύνης, υπενθυμί-
ζοντας ωστόσο την υποχρέωση
οι επιστροφές να γίνονται με βά-
ση το διεθνές δίκαιο”. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
που ευθυγραμίζεται πλήρως με
τη ρατσιστική πολιτική της Ευ-
ρώπης Φρούριο, εγκλωβίζοντας
τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα
και ενορχηστρώνοντας απελά-
σεις, χρειάζεται να συνεχίσει να
βρίσκει απέναντί της το αντιρα-
τσιστικό κίνημα, που από τη Λέ-
σβο και το Ρέθυμνο μέχρι το Κα-
λαί, μπορεί να επιβάλει το άνοιγ-
μα των συνόρων και να φράξει
το δρόμο στους φασίστες σε
όλη την Ευρώπη. 

Κατερίνα Θωίδου

Μ
ε τη στήριξη και συμμετοχή των συλλαλητηρίων
που διοργανώνει η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ στις μεγάλες
πόλεις στις 25/10 συνεχίζεται η καμπάνια της

ΚΕΕΡΦΑ «τα παιδιά των προσφύγων είναι καλοδεχούμενα
στα σχολεία μας», συνδέοντας αυτή τη μάχη με την πάλη
για δημόσια δωρεάν Παιδεία για όλα τα παιδιά, ντόπιων
και προσφύγων και μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών.
Την Παρασκευή 4 Νοέμβρη στις 7μμ στο 5ο Λύκειο
(Ασκληπειού και Αραχώβης) η ΚΕΕΡΦΑ και η ομάδα “Ανοι-
χτά Σχολεία” - Αθήνα πόλη ανοιχτή, καλεί νέα σύσκεψη για
την συνέχιση της καμπάνιας. 

Μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες μεμονωμένων φα-
σιστών να βάλουν εμπόδια στην ένταξη των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία, χάρη στις μαζικές απαντήσεις που
έδωσε το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα μέσα
και έξω από τα σχολεία,
όλο και περισσότεροι Σύλ-
λογοι Εκπαιδευτικών και
γονέων εκφράζουν την
προθυμία τους να υποδε-
χτούν τα προσφυγόπουλα
στην περιοχή τους. 

«Το Δημόσιο Σχολείο έχει
μόνο να κερδίσει από την
ένταξη των προσφυγόπου-
λων», αναφέρει η κοινή
ανακοίνωση της Ένωσης
Γονέων Μαθητών Δήμου
Ρεθύμνου, της ΕΛΜΕ Ρεθύ-
μνου, του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. Ν.Ρεθύμνου
και του Ενιαίου Φορέα Δι-
δασκόντων Σχολής Κοινωνι-
κών Επιστημών Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. 

«Ζωντανό μάθημα»

«Η παρουσία τους και οι
εμπειρίες που τα παιδιά αυ-
τά μεταφέρουν, μπορούν
να αποτελέσουν ένα ζωντα-
νό μάθημα. Θα αποτελέ-
σουν ευκαιρίες για αναζη-
τήσεις και προβληματισμό,
για τις αιτίες που οδηγούν
εδώ αυτούς ανθρώπους,
για τις αιτίες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και των
εθνικισμών, για τα δεινά του πολέμου. Θα αποτελέσουν
ευκαιρίες για να αναδειχθούν οι πανανθρώπινες αξίες της
Ειρήνης, της Ισότητας, της Αλληλεγγύης, της Αξιοπρέπει-
ας και ο διαχρονικός αγώνας για την υπεράσπισή τους.
Θα αποτελέσει όμως ταυτόχρονα και ευκαιρία κοινωνικο-
ποίησης και ένταξης των παιδιών αυτών και των οικογενει-
ών τους στην ελληνική κοινωνία».

Αυτή η προοπτική όμως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί
όταν το Υπουργείο Παιδείας βάζει φράχτη μέσα στα ίδια
τα σχολεία, στις 2μμ, μετά δηλαδή τα πρωινά μαθήματα
για τα προσφυγόπουλα. Αντί το υπουργείο να δημιουργή-
σει τάξεις υποδοχής στο πρωινό ωράριο, δημιουργεί συν-
θήκες «γκετοποίησης» των προσφυγόπουλων μέσα στα
σχολεία.

Στις αρχές Οκτώβρη το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε
ότι 1500 προσφυγόπουλα θα διαβούν το κατώφλι 20 περί-
που σχολείων, που ονομάστηκαν «Δομές Υποδοχής για
την Εκπαίδευση των Προσφύγων». Στην πράξη γράφτηκε
το ένα τρίτο και ο πραγματικός αριθμός είναι ακόμα μικρό-

τερος. Αυτό που ονομάζει το υπουργείο υποδοχή και εκ-
παίδευση των προσφυγόπουλων, αφορά μερικές εκατον-
τάδες παιδιών που αναγκάζονται να βιώνουν μία αντιπαι-
δαγωγική πρακτική των ξεχωριστών απογευματινών τάξε-
ων και από την άλλη χιλιάδες παιδιά εξαναγκάζονται να
πηγαίνουν “σχολείο” μέσα στα στρατόπεδα και να “διδά-
σκονται” από εργαζόμενους των ΜΚΟ. 

Γι' αυτό οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, των συλ-
λόγων και σωματείων, των δημοτικών κινήσεων, του αντι-
ρατσιστικού κινήματος που ξεκίνησαν από το περασμένο
καλοκαίρι ακόμα, προκειμένου να επιβάλουν το άνοιγμα
των πόλεων για τους πρόσφυγες και των σχολείων για τα
προσφυγόπουλα, χρειάζεται να συνεχιστούν. 

H πάλη για ανοιχτά σχολεία που να χωράνε όλα τα παι-
διά και όλη τη γνώση, με την άμεση λήψη ειδικών αντι-

σταθμιστικών μέτρων για
τα παιδιά των προσφύγων
και των μεταναστών, είναι
ξεκάθαρα δεμένη με την
αντίσταση στις μνημονια-
κές πολιτικές, τις περικο-
πές και τους μηδενικούς
διορισμούς, το Νέο Λύκειο
του Λιάκου και του Φίλη και
την επίθεση στα εργασιακά
δικαιώματα των εκπαιδευτι-
κών. Το δρόμο τον δεί-
χνουν οι μαθητές του 2ου
ΓΕΛ Περιστερίου που προ-
χώρησαν σε κατάληψη δια-
τρανώνοντας ότι οι πρό-
σφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι στα σχολεία και ότι ο
μόνος που δε χωράει είναι
ο ρατσισμός και ο φασι-
σμός. 

Αυτή τη μάχη συνεχίζει
να δίνει η ΚΕΕΡΦΑ το επό-
μενο διάστημα σε όλα τα
σχολεία και σε όλες τις γει-
τονιές, με παρεμβάσεις
στις παρελάσεις της 28ης
Οκτωβρίου: “Καλούμε τις
ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛ-
ΜΕ να κλιμακώσουν την
δράση και να προχωρή-
σουν σε δυναμικές απερ-

γίες στην Παιδεία για να επιβάλουμε μαζικούς διορισμούς
μονίμων εκπαιδευτικών και γενναία αύξηση της χρηματο-
δότησης. Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών των
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης να
προχωρήσουν σε συνελεύσεις για να εκφράσουν για άλλη
μια φορά την αλληλεγγύη τους και να αγκαλιάσουν τα
προσφυγόπουλα. Να επικοινωνήσουν με τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων τους για να συντονί-
σουν τις δράσεις για: Πλήρη και ουσιαστική ένταξή τους
στα δημόσια σχολεία, σε ένα περιβάλλον δεμένο με τη γει-
τονιά και την κοινωνία. Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτι-
κών και χρηματοδότηση του δημόσιου σχολείου, όχι κατα-
σπατάληση εκατομμυρίων στα χέρια των ΜΚΟ. Ενίσχυση
της υλικοτεχνικής υποδομής και λύση των στεγαστικών
προβλημάτων. Προσλήψεις μονίμων καθαριστριών και φυ-
λάκων, τραπεζοκόμων. Να απομονώσουμε τους νεοναζί
της Χρυσής Αυγής που στήνουν «επιτροπές αγανακτισμέ-
νων» γονέων και κατοίκων»”, αναφέρει η προκήρυξη της
ΚΕΕΡΦΑ για τα προσφυγόπουλα.

Όχι απελάσεις Ανοίξτε τα σχολεία 
για τα προσφυγόπουλα



Τ
α σταλινικά καθεστώτα μπορεί να ήταν ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα για την παράδοση
του «σοσιαλισμού από τα πάνω», αλλά δεν ήταν

ούτε το μοναδικό ούτε το πρώτο. 

Το πρώτο κύμα σοσιαλιστών που εμφανίστηκε τις
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα αντιμετώπιζε το αί-
τημα για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας χωρίς
εκμετάλλευση και καταπίεση. Όμως οι ουτοπικοί σο-
σιαλιστές, έβλεπαν τις αλλαγές να έρχονται από τα
πάνω. 

Ο Όουεν διακήρυττε τον στόχο του, να πείσει την
άρχουσα τάξη να βελτιώσει τις ανυπόφορες συνθή-
κες ζωής και εργασίας της εργατικής τάξης στη Βρε-
τανία. Ο Σεν Σιμόν γοητευμένος από τις τρομερές
δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας υπο-
στήριζε την ιδέα μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας που
θα εξαφάνιζε τις δυσλειτουργίες του καπιταλισμού,
όχι κάτω από τον έλεγχο του λαού, αλλά μιας κυβέρ-
νησης ειδικών επιστημόνων, διευθυντών και χρηματι-
στών. Ο Φουριέ δεν βασιζόταν στις μάζες αλλά
στους φωτισμένους ηγέτες για να εφαρμόσουν την
σοσιαλιστική του ουτοπία, στέλνοντας τα σχέδιά του
για τη νέα κοινωνία σε κυβερνήτες όπως ο Τσάρος
της Ρωσίας ή ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα άλλο ρεύμα, αυτής της εποχής, ήταν αυτό
του «συνωμοτικού κομμουνισμού», με πρωτεργάτες
τον Μπαμπέφ και τον Μπλανκί. Αλλά κατανοούσαν
την επανάσταση σαν μια συνωμοτική πράξη που γίνε-
ται από μια μειοψηφία, με ένα πραξικόπημα της κομ-
μουνιστικής ελίτ, μια απελευθέρωση από τα πάνω. Ο
Προυντόν, ο πατέρας του αναρχισμού αντιτάχθηκε
μεν στον καπιταλισμό, αλλά κοιτώντας προς τα πίσω.
Θεώρησε σαν βάση της νέας ουτοπικής κοινωνίας
την προκαπιταλιστική μικρή ιδιοκτησία. Η εργατική
τάξη δεν είχε καμιά θέση σε ένα τέτοιο σχέδιο. Ο
Προυντόν σιχαινόταν τα συνδικάτα και τις μάζες γενι-
κότερα - «μόνο βάρβαροι… και είναι καθήκον μας να
τους εκπολιτίσουμε». 

Το 1840, όμως, ένα νέο ρεύμα άρχισε να εμφανίζε-
ται στην σοσιαλιστική σκέψη, καθώς η βιομηχανική
επανάσταση στην Αγγλία και στη Γαλλία είχε δημι-
ουργήσει μια νέα κοινωνική δύναμη που έβγαινε στο
προσκήνιο, την εργατική τάξη. Ήταν αυτό το ρεύμα
που ανέδειξε τον σοσιαλισμό από τα κάτω.

Αντίθετα από τους ουτοπικούς σοσιαλιστές που θε-
ωρούσαν ότι μια ελίτ θα αλλάξει την κοινωνία για χά-
ρη των μαζών, ο Μαρξ υποστήριζε ότι οι μάζες έπρε-
πε να απελευθερωθούν με τη δική τους δράση.
Όπως έγραφε στην διακήρυξη της Πρώτης Διεθνούς
«η απελευθέρωση της εργατικής τάξης είναι έργο
της ίδιας». 

Εργατική τάξη

Αυτή του η πεποίθηση πατούσε πάνω στο συμπέ-
ρασμα που έβγαλε μελετώντας τον αγγλικό καπιταλι-
σμό, ότι ο καπιταλισμός δημιούργησε για πρώτη φο-
ρά στην ανθρώπινη ιστορία μια καταπιεσμένη τάξη
που δούλευε συλλογικά σε μεγάλους χώρους εργα-
σίας. Αν αυτή η τάξη μπορούσε να απελευθερώσει
τον εαυτό της μπορούσε να το κάνει μόνο συλλογικά.
Αν τα εργοστάσια, τα ορυχεία και τα γραφεία μπο-
ρούσαν να περιέλθουν στα χέρια της εργατικής τά-
ξης θα άνηκαν και θα διαχειρίζονταν συλλογικά από
όλη την εργατική τάξη.

Μετά την εμπειρία της εργατικής επανάστασης
που το 1871 εγκαθίδρυσε για λίγους μήνες την Παρι-
σινή Κομμούνα, ο Μαρξ μπόρεσε να περιγράψει πολύ

συγκεκριμένα ποια μορφή θα μπορούσε να πάρει η
νέα εργατική δημοκρατία. Η εργατική τάξη έγραφε
«δεν μπορεί απλά να καταλάβει την έτοιμη κρατική
μηχανή και να τη χρησιμοποιήσει για δικούς της σκο-
πούς». Και συμπλήρωνε: Η Παρισινή Κομμούνα ήταν
«ουσιαστικά μια εργατική κυβέρνηση. Ανακαλύφθηκε
επιτέλους η πολιτική μορφή με την οποία μπορεί να
επιτευχθεί η οικονομική χειραφέτηση της εργασίας».

Την δεκαετία του 1890, η μακρόχρονη καπιταλιστι-
κή ανάπτυξη συνοδεύτηκε από την εμφάνιση του
πρώτου μεγάλου ιστορικά ρεύματος του «σοσιαλι-
σμού από τα πάνω», του ρεύματος της σοσιαλδημο-
κρατίας. Σύμφωνα με τον πατέρα αυτού του ρεύμα-
τος Μπέρνσταιν, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά-
μεων στον καπιταλισμό οδηγούσε σε μια αφθονία
που σταδιακά θα μπορούσε να τον μετασχηματίσει
σε σοσιαλισμό. Αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να
έρθουν μέσα από την απόκτηση μιας σοσιαλιστικής
πλειοψηφίας μέσα στο κοινοβούλιο. (Κάτι σαν αυτό
που υποσχέθηκε ο Τσίπρας, δηλαδή αλλά χωρίς καν
να τολμάει να μιλήσει για το σοσιαλισμό...)

Η εξέλιξη της ιστορίας έδειξε πόσο απατηλές ήταν
αυτές οι υποσχέσεις για μεταρρύθμιση του καπιταλι-
σμού προς όφελος των εργατών. Η ανάπτυξη του κα-
πιταλισμού, σε αντίθεση με ό,τι πίστευε ο Μπερν-
στάιν, σήμανε μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις και
μια τέτοια όξυνση των ανταγωνισμών που οδήγησε
σε ένα φονικό παγκόσμιο πόλεμο. Εκείνοι που υπο-
στήριζαν ότι μπορούσαν να μεταρρυθμίσουν τον κα-
πιταλισμό, βρέθηκαν σαν λογικό επακόλουθο να υπο-
στηρίζουν τους «δικούς τους» καπιταλιστές εγκατα-
λείποντας την βασική αρχή της αντίθεσης των σοσια-
λιστών στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 

Το μέλλον όμως ανήκε σε εκείνους που αντιτάχθη-
καν σε αυτήν την προδοσία: Η Ρόζα Λούξεμπουργκ, ο
Λένιν, ο Τρότσκι όχι μόνο τάχθηκαν στην ηγεσία της
μειοψηφίας που είπε όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
αλλά πάλεψαν για τη μετατροπή αυτού του πολέμου
σε ταξικό πόλεμο ενάντια στις άρχουσες τάξεις που
τον διεξήγαν. Ο Λένιν πατώντας πάνω στη θέση του
Μαρξ υποστήριξε ότι το αστικό κράτος πρέπει να κα-
ταστραφεί και στη θέση του να υπάρξει ένα εργατικό
μεταβατικό κράτος. Σε αυτό το κράτος, «η κάθε μα-
γείρισσα θα μπορεί να κυβερνά», υποστήριζε. 

Σοβιέτ

Η ρώσικη επανάσταση του 1917 όχι μόνο έκανε την
αρχή για να μπει τέλος στον πόλεμο, αλλά ανέδειξε
ένα νέο, πιο εξελιγμένο από την παρισινή κομμούνα,
τύπο κοινωνικής οργάνωσης, τα σοβιέτ. Αυτά τα συμ-
βούλια βασισμένα σε εκλεγμένους αντιπροσώπους
από τους τόπους δουλειάς και τις γειτονιές έγιναν τα
νέα νομοθετικά και εκτελεστικά όργανα στη Ρωσία.
Ήταν όργανα εξουσίας άμεσης δημοκρατίας των
οποίων οι αντιπρόσωποι ήταν άμεσα ανακλητοί. 

Ο αμερικάνος δημοσιογράφος Τζον Ρηντ περιέ-
γραφε με ακρίβεια την οργάνωση του νέου κράτους:
«Τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο εκλέγονται από
όλη τη Ρωσία αντιπρόσωποι στο πανρωσικό συνέδριο
των σοβιέτ. Αυτό το σώμα που αποτελείται από περί-
που δύο χιλιάδες αντιπροσώπους συναντάται με τη
μορφή ενός μεγάλου σοβιέτ και κανονίζει τα ουσια-
στικά ζητήματα της πολιτικής του κράτους. Εκλέγει
μια Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή σαν την Κεντρική
Επιτροπή του Σοβιέτ της Πετρούπολης, η οποία περι-

λαμβάνει αντιπροσώπους από τις κεντρικές επιτρο-
πές όλων. Αυτή η Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή του
Πανρωσικού σοβιέτ είναι το κοινοβούλιο όλης της
ρώσικης δημοκρατίας». 

Οι επαναστατημένοι εργάτες της Ουγγαρίας το
1956, της Τσεχοσλοβακίας το 1968, της Πολωνίας το
1980, είχαν εκατό φορές περισσότερη δύναμη από τη
ρώσικη εργατική τάξη μερικές δεκαετίες νωρίτερα και
προχώρησαν αυθόρμητα σε εμβρυακές μορφές αυτο-
οργάνωσης και συμβουλίων. Αλλά η επαναστατική πα-
ράδοση του «σοσιαλισμού από τα κάτω», πόσο μάλλον
η ύπαρξη επαναστατικών κομμάτων που να την υπο-
στηρίζουν, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στις χώρες του
ανατολικού μπλοκ. Και στη Δύση, μετά από δεκαετίες
κυριαρχίας του σταλινισμού και της σοσιαλδημοκρα-
τίας μέσα στην Αριστερά, χρειάστηκε ένας Μάης του
’68 για να έρθουν οι ιδέες του «σοσιαλισμού από τα
κάτω» σε επαφή με πιο μαζικά ακροατήρια.

Βασισμένο στην παράδοση του «σοσιαλισμού από
τα κάτω», ένα κομμάτι της επαναστατικής Αριστεράς
μπόρεσε να μείνει όρθιο όταν το 1989 ήρθε η κατάρ-
ρευση του “υπαρκτού σοσιαλισμού” και η νεοφιλε-
λεύθερη επίθεση που ακολούθησε. Μπόρεσε να αντι-
σταθεί στις αντεργατικές επιθέσεις όταν η σοσιαλδη-
μοκρατία προσπάθησε να πείσει ξανά την εργατική
τάξη ότι ο «εκσυγχρονισμός» του καπιταλισμού θα
δημιουργήσει νέους παραδείσους. 

Αυτή η παράδοση είναι πολύτιμη σήμερα που ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση επιμένει ότι το μέλλον της εργα-
τικής τάξης περνάει από τα πάνω, μέσα από το «μο-
νόδρομο» των μνημονίων, της ΕΕ της αιώνιας λιτότη-
τας και των στρατοπέδων συγκέντρωσης –χάριν της
καπιταλιστικής ανάπτυξης. 
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Σοσιαλισμός από τα κάτω

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Ούτε σταλινισμός, ούτε σοσιαλδημοκρατία

E
ξήντα χρόνια κλείνουν φέ-
τος από την Ουγγρική
Επανάσταση του 1956.

Η Ουγγαρία του 1956 δεν εί-
ναι η εξαίρεση, αλλά ίσως η πιο
κορυφαία στιγμή ενός κύκλου
αγώνων, εξεγέρσεων και επανα-
στάσεων που συντάραξε σχεδόν
όλες τις χώρες του λεγόμενου
«Ανατολικού Μπλοκ».   

To 1953 στην Ανατολική Γερ-
μανία, το 1956 στην Πολωνία και
στην Ουγγαρία, το 1968 στην
Τσεχοσλοβακία, το 1970, 1976
και 1980 ξανά στην Πολωνία, οι
εργάτες και η νεολαία συγκρού-
στηκαν με καθεστώτα που κατ’
όνομα αποκαλούνταν «Λαϊκές
Δημοκρατίες». 

Στα τέλη της δεκαετίας του
’80 ένας νέος κύκλος αγώνων
ξέσπασε. Υπό την απειλή των
λαϊκών κινητοποιήσεων η γρα-
φειοκρατία που συγκροτούσε τα
καθεστώτα και στόχο είχε την δι-
αιώνιση της οικονομικής και πο-
λιτικής της εξουσίας, αναζήτησε
«ήπιες» μεταβάσεις. Οι ίδιοι άν-
θρωποι έτρεχαν να αλλάξουν το
κουστούμι του μέχρι πρότινος
«συντρόφου διευθυντή» με αυτό
του καπιταλιστή μάνατζερ. Μέσα
σε λίγους μήνες στο σύνολό
τους τα ήδη βυθισμένα σε βαθιά
κρίση καθεστώτα του ανατολι-
κού μπλοκ και η ίδια η ΕΣΣΔ
οδηγήθηκαν σε κατάρρευση. 

Συζήτηση

Μια μεγάλη συζήτηση άνοιξε:
Ήταν πραγματικά υπαρκτός, αυ-
τός ο σοσιαλισμός που επιβλή-
θηκε από τα πάνω σε αυτές τις
χώρες; Τι ήταν πραγματικά ο κό-
σμος που εξεγείρονταν και τι
ήταν αυτοί που υποτίθεται υπε-
ρασπίζονταν τα “ιδεώδη του σο-
σιαλισμού” με τανκς; Ποια θα
έπρεπε να είναι η στάση της Αρι-
στεράς; 

Τη δεκαετία του ‘90 η αναζή-
τηση απαντήσεων σε αυτά τα
ερωτήματα ταλάνισε τον κόσμο
της Αριστεράς. Και είναι ερωτή-
ματα που εξακολουθούν να είναι
κρίσιμα για το σήμερα. Σε παγ-
κόσμιο επίπεδο όλο και περισσό-
τερος κόσμος κατανοεί ότι ο κα-
πιταλισμός είναι ένα σύστημα
που όχι μόνο δεν δουλεύει, αλλά
καταστρέφει τη ζωή του. Η ερ-
γατική τάξη και η νεολαία έρχε-
ται αντιμέτωπη παγκόσμια με τις
άγριες επιθέσεις λιτότητας και
την πολιτική των μνημονίων και
του ρατσισμού και κοιτάει ξανά
προς την Αριστερά για λύσεις
και εναλλακτική. Η απάντηση
στο ερώτημα «από τα πάνω ή
από τα κάτω;» βρίσκεται ξανά
στην ημερήσια διάταξη, όχι μόνο
στην Ελλάδα του 2016 και της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνο-
λικότερα.

Τ
α καθεστώτα του λεγόμενου
«υπαρκτού σοσιαλισμού» προ-
έκυψαν από τα πάνω στην Ανατο-

λική Ευρώπη μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου. 

Δεν ήταν προϊόντα μιας εργατικής
επανάστασης. Ήταν το αποτέλεσμα
μιας καταρχήν μοιρασιάς της Ευρώπης
όπως την είχαν συμφωνήσει ήδη μετα-
ξύ τους οι «Σύμμαχοι» του Β’ Παγκό-
σμιου Πόλεμου, δηλαδή οι ΗΠΑ, η Βρε-
τανία και η ΕΣΣΔ. Στη Γιάλτα, ενώ ακό-
μα ο πόλεμος μαινόταν, ο Τσόρτσιλ, ο
Ρούσβελτ και ο Στάλιν είχαν διαιρέσει
ήδη την Ευρώπη και τον κόσμο ολό-
κληρο σε αγλλοαμερικάνικες και ρώσι-
κες σφαίρες επιρροής.

Η μοιρασιά δεν είχε να κάνει με το τι
ήθελε ο κάθε λαός ή ποια ήταν η κυ-
ρίαρχη πολιτική δύναμη στο εσωτερικό
της κάθε χώρας. Η Ελλάδα π.χ, στην
οποία η εργατική τάξη, η αγροτιά και η
μεγάλη πλειοψηφία που πολέμησε
τους ναζί απαιτούσε λαοκρατία, βρέθη-
κε στο δυτικό μπλοκ. Αντίθετα στο «σο-
σιαλιστικό» μπλοκ βρέθηκαν χώρες
όπως η Ρουμανία, όπου τα μέλη του
ΚΚ αρχικά περιορίζονταν σε λίγες εκα-
τοντάδες και ο μεταπολεμικός κρατι-
κός μηχανισμός έπρεπε να στηριχτεί
στους μέχρι πρότινος συνεργάτες των
Ναζί.

Αν και εμφανίστηκαν προστριβές
ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις για τα
όριά τους (πχ στο Βερολίνο και στην
Κορέα) σε γενικές γραμμές και οι δύο
πλευρές μεταπολεμικά τήρησαν ό,τι
συμφωνήθηκε σε αυτό το παζάρι. Σε
χώρες της δυτικής επιρροής που τα
κομμουνιστικά κόμματα ήταν δυνατά
και είχαν παίξει κυρίαρχο ρόλο στην
αντίσταση κατά των ναζί, ο Στάλιν τους
ζητούσε να στηρίξουν την αντιδραστι-
κή κυβέρνηση Μπαντόλιο στην Ιταλία ή
να συμμετέχουν στην κυβέρνηση Ντε
Γκολ το 1944 στη Γαλλία. Άφησε επί-
σης την Ελλάδα ολοκληρωτικά στον
έλεγχο της Βρετανίας και των ΗΠΑ. Με
την απρόσκοπτη υποστήριξη αυτών
των δυνάμεων τσακίστηκε το εργατικό
κίνημα και η Αριστερά, ενώ ο πλούτος
και η εξουσία παρέμεινε στα χέρια της

αστικής μειοψηφίας, που συνεργάστη-
κε με τον Μεταξά, τους Ναζί, τους Εγ-
γλέζους και στο τέλος τους Αμερικά-
νους ιμπεριαλιστές. 

Αντλώντας δύναμη από την υποστή-
ριξη της ΕΣΣΔ τα ΚΚ στις χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης δημιούργησαν
κοινωνικές δομές παρόμοιες με της
Ρωσίας. Η βιομηχανία και οι τράπεζες
εθνικοποιήθηκαν και άρχισαν προσπά-
θειες κεντρικού σχεδιασμού της οικο-
νομίας. Όχι όμως κάτω από τον έλεγχο
της εργατικής τάξης αυτών των χωρών
αλλά κάτω από την εξουσία ενός γρα-
φειοκρατικού μονοκομματικού κρά-
τους. 

Γραφειοκρατία

Όλα αυτά δεν είχαν σε τίποτε να κά-
νουν με την στρατηγική του Λένιν, του
Τρότσκι και των μπολσεβίκων που το
1917 υποστήριζαν ότι η νίκη της εργα-
τικής επανάστασης στη Ρωσία θα έρθει
μόνο με την εξάπλωση των εργατικών
επαναστάσεων στον υπόλοιπο κόσμο.
Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του
’20, ο Στάλιν, επικεφαλής της ολοένα
αυξανόμενης γραφειοκρατίας του ρώ-
σικου κόμματος (και αφού ξεκαθάρισε
με την εσωτερική αντιπολίτευση που
ασκούσαν ο Τρότσκι και άλλοι παλιοί
μπολσεβίκοι) επέβαλε σαν στρατηγική
το «σοσιαλισμό σε μια και μόνο χώρα». 

Με τα εργατικά συμβούλια να έχουν
προ πολλού σταματήσει να λειτουρ-
γούν στην ίδια την ΕΣΣΔ, η κομματική
γραφειοκρατία κρατώντας την εξουσία
εξελίχθηκε σε ένα συλλογικό κρατικό
καπιταλιστή που εκμεταλλευόταν και
καταπίεζε την εργατική τάξη και τους
αγρότες.

Ο «σοσιαλισμός σε μια και μόνο χώ-
ρα» ήταν στην πράξη κρατικός καπιτα-
λισμός. Μέσα από τον υπερεκμετάλ-
λευση των εργατών της Ανατολικής
Ευρώπης και της ΕΣΣΔ, τα καθεστώτα
του κρατικού καπιταλισμού παρουσία-
ζαν στις αρχές της δεκαετίας του ’50
υψηλούς ρυθμούς συσσώρευσης και
ανάπτυξης. Όμως οι υψηλοί ρυθμοί
συσσώρευσης και ανάπτυξης δεν είχαν
σαν στόχο την καλυτέρευση της ζωής

της εργατικής τάξης. Προτεραιότητα
ήταν το κυνήγι των εξοπλισμών. 

Και στην Ουγγαρία του 1956 και
στην Τσεχοσλοβακία του 1968, η εργα-
τική τάξη και οι μάζες προσπάθησαν να
αξιοποιήσουν κάθε χαραμάδα που
άνοιγαν οι εσωκομματικές αντιθέσεις.
Βγήκαν στο προσκήνιο της ιστορίας
για να διεκδικήσουν τα δικά τους συμ-
φέροντα, αυξήσεις στους μισθούς, κα-
λυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και
ζωής και δημοκρατικά δικαιώματα.
Χρησιμοποίησαν όλους τους κλασσι-
κούς τρόπους που ιστορικά έχει χρησι-
μοποιήσει η εργατική τάξη: τις απερ-
γίες, τις διαδηλώσεις, τις καταλήψεις
δημόσιων κτιρίων προκειμένου να πά-
ρουν τον έλεγχο. 

Σε αντίθεση με τις σταλινικές δια-
στρεβλώσεις αλλά και σε αντίθεση με
την αστική προπαγάνδα της Δύσης
που τους ήθελε άβουλα όντα, σκλά-
βους ενός ολοκληρωτικού καθεστώ-
τος, η εργατική τάξη στις χώρες του
ανατολικού μπλοκ ήταν εργατική τάξη
με τη μαρξιστική έννοια, δηλαδή αντι-
κείμενο καπιταλιστικής εκμετάλλευσης
αλλά και αναπόσπαστο τμήμα του ιστο-
ρικού νεκροθάφτη του καπιταλισμού. 

Δεν ήταν ψεύτικες (ή “χρωματιστές”
όπως έλεγε η σταλινική προπαγάνδα)
οι επαναστάσεις και οι εξεγέρσεις στο
ανατολικό μπλοκ, ούτε δουλειά των
πρακτόρων της CIA. ‘Hταν γνήσιες ερ-
γατικές εκρήξεις, που όμως δεν διέθε-
ταν πολιτικές ηγεσίες που να τις οδη-
γήσουν στη νίκη. Το 1989 μέσα στα ΚΚ
της Ανατολής υπήρχαν «σταλινικοί της
αγοράς», υπήρχαν «μεταρρυθμιστές
της αγοράς», αλλά δεν υπήρχαν επα-
ναστάτες σοσιαλιστές που να προβά-
λουν το συλλογικό δημοκρατικό έλεγ-
χο των εργατών σαν διέξοδο από την
κρίση του κρατικού καπιταλισμού. Και
μέσα στην Αριστερά της Δύσης, τόσο
στα ΚΚ όσο και στη σοσιαλδημοκρατία,
κυριαρχούσαν οι υποστηρικτές της Πε-
ρεστρόικα, της στροφής προς την αγο-
ρά. Μόνο οι μικρές δυνάμεις της επα-
ναστατικής αριστεράς πρόβαλαν ότι η
γνήσια εναλλακτική είναι ο σοσιαλι-
σμός από τα κάτω.

Η αποτυχία του κρατικού καπιταλισμού
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Αντιρατσιστικές – αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθη-
καν στο κέντρο της Αθήνας και άλλες πόλεις της χώρας την

Πέμπτη 20 Οκτώβρη. Τα συνθήματα αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες, ενάντια στους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, για
να ανοίξουν τα σύνορα και οι πόλεις στους πρόσφυγες και να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν αυτά που κυριάρχησαν.

Από τα Προπύλαια ξεκίνησε η πορεία στην Αθήνα που, αφού πέ-
ρασε από τη Βουλή και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα-
τέληξε στην αμερικάνικη πρεσβεία. Συμμετείχαν μια σειρά συλλο-
γικότητες, σωματεία και οργανώσεις, ανάμεσά τους ο Συντονισμός
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό συνδικάτων και φοιτητικών
συλλόγων, ο Σύλλογος Βιβλίου Χάρτου Αττικής, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΚΕΕΡΦΑ, οι φοιτητικοί σύλλογοι Μεταλλειολόγων, Βιολογικού, Το-
πογράφων, Πολιτικού Νομικής και η κατάληψη της Νομικής, η Λαϊ-
κή Αντίσταση, η κατάληψη προσφύγων City Plaza, τo EEK, η Ροσι-
νάντε, οι εργατικές λέσχες από μια σειρά γειτονιές της Αθήνας.

Διαδηλώσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, την Ξάνθη και άλλες πό-
λεις της χώρες. “Εκατοντάδες διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη”,
μας είπε ο Κώστας Τορπουζίδης από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ, “Η πο-
ρεία ξεκίνησε από το Άγαλμα Βενιζέλου και βάδισε στους δρό-
μους της πόλης με μια αντιπροσωπεία προσφύγων από διάφορα
κέντρα μπροστά. Εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι
από διάφορους χώρους συμμετείχαν στην πορεία, ενώ η πιο μαζι-
κή παρουσία ήταν αυτή των φοιτητών. Με πανό διαδήλωσαν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΚΔΕ και άλλες οργανώσεις της εξωκοινο-
βουλευτικής αριστεράς. Τα αντιρατσιστικά συνθήματα εναλλάσ-
σονταν με τα αντιπολεμικά και με αυτά για ανοιχτές πόλεις και
σχολειά για τα προσφυγόπουλα”.

“Πάνω από εκατό άτομα διαδήλωσαν στην Ξάνθη”, μας είπε ο
Παντελής Αποστολίδης από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ, “Συγκεντρωθήκα-
με στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και στη συνέχεια βαδίσαμε
στους δρόμους της πόλης περνώντας και πολύ κοντά από τα νέα
γραφεία που θέλει να ανοίξει η Χρυσή Αυγή φωνάζοντας αντιφασι-
στικά συνθήματα».

“Συνθήκες Μανωλάδας”, όπως κα-
τήγγειλε η ΚΕΕΡΦΑ, θυμίζει η από-

λυση του Πακιστανού εργάτη Αφτάμπ Αχ-
μέντ, συνοδεία ξύλου και απειλών κατά
της ζωής του, από τον εργοδότη του στο
Νέο Ηράκλειο την Παρασκευή 21/10. Το
ίδιο και η στάση της αστυνομίας που αρ-
νήθηκε τη μήνυση του θύματος. Σύσκεψη
για το θέμα οργάνωνε η τοπική ΚΕΕΡΦΑ
το απόγευμα της Τρίτης 25 Οκτώβρη την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη βρισκό-
ταν στο τυπογραφείο. Ενώ την Τετάρτη
29/10, 9μμ θα γίνει στο στέκι Ρήξης και
Ανατροπής Ηρακλείου σύσκεψη για την
απάντηση του κινήματος στο ναζιστικό
μνημόσυνο που ετοιμάζει η Χρυσή Αυγή
στη γειτονιά την 1η Νοέμβρη. 

“Την Παρασκευή 21 Οκτώβρη στις
7πμ ο Αφτάμπ Αχμέντ, εργαζόμενος
στον ιματισμό, πήγε στη δουλειά του
στο Ν. Ηράκλειο. Εργάζονταν σε καλ-
τσοποιία με εργοδότη τον Κ.Π. το τε-
λευταίο πεντάμηνο με αμοιβή 4 ευρώ
την ώρα”, αναφέρει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ που καλεί τα συνδικάτα, τα δη-
μοτικά συμβούλια των Δήμων Ν.Ιωνίας
και Ν.Ηρακλείου, όλους τους τοπικούς
φορείς και συλλογικότητες να καταδικά-
σουν την ρατσιστική εργοδοτική τρομο-
κρατία και αστυνομική αυθαιρεσία.

“Είχε ζητήσει ένσημα από τον εργο-
δότη και του υποσχέθηκε ότι θα τα έβα-
ζε άμεσα. Υπήρχε από την αρχή ρατσι-
στική συμπεριφορά από τον εργοδότη.
Τον εξανάγκαζε να μαζεύει τα σκουπί-
δια μόλις έμπαινε στον εργασιακό χώρο

ενώ τον έλουζε με χυδαίες ύβρεις για
την Πακιστανική του καταγωγή.

Το επεισόδιο ρατσιστικής εργοδοτικής
βίας ξεκίνησε όταν το αφεντικό ζήτησε
από τον Αφτάμπ να κάνει επιπλέον δου-
λειά συσκευασίας από εργασία άλλης ερ-
γάτριας και αυτός είπε στο αφεντικό ότι
η εργάτρια του είπε θα τα κάνει η ίδια.
Τότε άρχισε να ουρλιάζει: “Εγώ είμαι το
αφεντικό, όχι μαλακίες. Άμα δεν σου αρέ-
σει να φύγεις μαλάκα Πακιστανέ”.

Ο Αφτάμπ πήγε να πάρει τα πράγμα-
τα του για να φύγει. Όταν γύρισε είπε
στο αφεντικό του: “Μου χρωστάς ένση-
μα”. Το αφεντικό του επιτέθηκε, τον
χτύπησε στο πρόσωπο, τον έριξε κάτω
και τον έπιασε με τα χέρια στο λαιμό.
Με την επέμβαση των άλλων εργατών
τον άφησε. Μετά ζήτησε από τον εργά-
τη να του υπογράψει χαρτί ότι δεν του
χρωστάει ένσημα κάτι που αρνήθηκε να
κάνει. Τότε του φώναξε: “Αν κάνεις κα-
ταγγελία, όχι μόνο ξύλο όπως τώρα αλ-
λά θα σε βρω και θα σε σκοτώσω”.

Ο εργάτης επικοινώνησε με την Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος και την
ΚΕΕΡΦΑ και αποφάσισε να προχωρήσει
σε καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής
Βίας τον οποίο του υπόδειξε να το κα-
ταγγείλει στο πλησιέστερο Αστυνομικό
Τμήμα δηλ, του Ν.Ηρακλείου. Στο Α.Τ.
Ν.Ηρακλείου ο διοικητής απαίτησε να
πληρώσει παράβολο ο Αφτάμπ για κάνει
μήνυση! Για άλλη μια φορά τα αντανα-
κλαστικά της Αστυνομίας δείχνουν ότι η
ανοχή στο ρατσισμό καλά κρατεί”.

Μ
αζική σύσκεψη αλληλεγ-
γύης και υποδοχής στους
πρόσφυγες που αναμένεται

να φιλοξενηθούν στα Χανιά οργά-
νωσαν τη Δευτέρα 24 Οκτώβρη μια
σειρά συνδικάτα, φορείς και συλλο-
γικότητες της πόλης στο Εργατικό
Κέντρο. Τη σύσκεψη καλούσαν ο
Σύλλογος Δάσκαλων και Νηπιαγω-
γών Ν. Χανίων, η ΕΛΜΕ Χανίων, η
Επιτροπή ανθρωπινών δικαιωμάτων
του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων,
η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, ο
Σύλλογος εργαζομένων Νοσοκομεί-
ου Χανίων, οι Εργαζόμενοι ΟΤΑ Ν.
Χανίων, το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρ-
μακείο Αλληλεγγύης Χανιών, το
Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοή-
θειας, η «Ενωτική Πρωτοβουλία»
φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Πρωτοβουλία Μετανα-
στών, η Κοινωνική Κουζίνα και το
Κοινωνικό Στέκι - Στέκι Μεταναστών
Χανίων.

“Η σύσκεψη είχε πάρα πολύ κό-
σμο, πάνω από εκατό άτομα”, μας
μετέφερε η Μαργαρίτα Παπαμηνά
από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ. “Η συζή-
τηση επικεντρώθηκε στο πώς οι 500
πρόσφυγες που αναμένεται να έρ-
θουν στα Χανιά -από τους 2000 συ-
νολικά στο νησί- θα βρουν την πόλη
μας ανοιχτή, με διαμονή, σίτιση,
ανοιχτά σχολεία και νοσοκομεία.

Εκτός από κοινό κείμενο της σύ-
σκεψης που θα κυκλοφορήσει και
θα μοιραστεί το επόμενο διάστημα
παντού, αποφασίστηκε κεντρική κι-
νητοποίηση-συλλαλητήριο υποδο-
χής των προσφύγων την ημέρα που
θα φτάσουν στην πόλη. Μέχρι τότε
οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν ότι
έχουν ξεκινήσει προσπάθεια να
βγουν ανακοινώσεις από συλλό-
γους γονέων και διδασκόντων που
να τονίζουν ότι τα προσφυγόπουλα
είναι καλοδεχούμενα στα σχολεία,
ενώ έγινε κάλεσμα και για συμμετο-
χή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλη-

τήριο της επόμενης μέρας, κεντρι-
κά αιτήματα του οποίου ήταν οι
προσλήψεις εκπαιδευτικών και η έν-
ταξη των προσφυγόπουλων στα
σχολεία.

Εκτός από όσους καλούσαν στη
σύσκεψη, συμμετείχαν επίσης εκ-
πρόσωποι από τις δημοτικές παρα-
τάξεις Πρωτοβουλία Πολιτών
«Πρώτα ο Ανθρωπος» και Ανταρσία
στα Χανιά, καθώς και συνδικαλι-
στής του ΠΑΜΕ. Ενώ τόσο η πα-
ρουσία του προέδρου του Εργατι-
κού Κέντρου όσο και ενός αντιδη-
μάρχου από το δημοτικό συμβούλιο

έδειξε ότι το κάλεσμα για τη σύσκε-
ψη από τόσα πολλά συνδικάτα και
φορείς δεν άφησε κανέναν αδιάφο-
ρο. Ο δεύτερος μάλιστα ενημέρωσε
ότι το επίσημο σχέδιο είναι οι πρό-
σφυγες που θα έρθουν να μοιρα-
στούν αναλογικά στους νομούς και
να φιλοξενηθούν σε σπίτια και ξενο-
δοχεία και όχι σε κλειστά κέντρα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πίεση
του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος είναι μεγάλη και η
μόνη που θα επιβάλει στην πράξη
την ένταξη των προσφύγων και των
παιδιών τους στην πόλη”.

Αντιρατσιστικές-
αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Πολιτευτής της Χρυσής Αυγής,
υποψήφιος βουλευτής της ναζιστι-
κής οργάνωσης στις εκλογές του
2012, οργανωτής των ταγμάτων
εφόδου της στη Μεσσηνία, είναι
κάποιες από τις ιδιότητες που ήρ-
θαν στο φως της δημοσιότητας
για τον συνταξιούχο αστυνομικό
Φώτη Μπέλλο, τον δράστη της εν
ψυχρώ δολοφονίας στην Πανόρ-
μου με θύμα έναν ιδιοκτήτη γυμνα-
στηρίου την Παρασκευή 21/10.

Η αιτία της δολοφονίας δεν έχει
γίνει ακόμα γνωστή. Σύμφωνα με
τις μέχρι τώρα πληροφορίες και
τους αυτόπτες μάρτυρες, προηγή-
θηκε λεκτικός καβγάς μεταξύ του
δράστη και του θύματος που έλη-
ξε με τον Mπέλλο να γυρίζει σπίτι
του, να παίρνει το όπλο του και να
επιστρέφει πυροβολώντας εν ψυ-
χρώ το θύμα.

Τόσο η επαγγελματική όσο και η
πολιτική ιδιότητα του δολοφόνου
φέρνει για άλλη μια φορά στην
επικαιρότητα τις στενές σχέσεις
της ναζιστικής συμμορίας με την
αστυνομία και την προκλητική
ασυλία που απολάμβαναν -και συ-
νεχίζουν να απολαμβάνουν- τα μέ-
λη της Χρυσής Αυγής από τις
αστυνομικές αρχές. Και από την
άλλη αναδεικνύει τα ρατσιστικά
ψέματα των χρυσαυγιτών για την
εγκληματικότητα των μεταναστών,
προπαγάνδα στην οποία ο συντα-
ξιούχος αστυνομικός φαίνεται να
πρωτοστατούσε. 

Όπως αναφέρουν όλα τα δημοσι-
εύματα, σε επίσημη ανακοίνωσή
του το καλοκαίρι του 2012 ο κουμ-
πουροφόρος δολοφόνος υποσχό-
ταν «ασφάλεια»(!) γράφοντας ότι:
“Η μεγάλη εγκληματικότητα που
μαστίζει την περιφέρειά μας και όλη
την Ελλάδα προέρχεται κυρίως από
την εγκληματική δράση των αλλο-
δαπών εισβολέων εγκληματιών, κα-
τοχής της χώρας μας, από τους
θρασείς και υπότροπους εγκλημα-
τίες, γύφτους-τσιγγάνους, μάστιγα
εγκληματικότητος κατά των Ελλή-
νων”. Με την ίδια ανακοίνωση υπε-
ρασπιζόταν τη συγκρότηση “ταγμά-
των ασφαλείας” που θα αστυνο-
μεύουν τη Μεσσηνία, καλώντας νέ-
ους “από 15 έως... 70 ετών σε αφύ-
πνιση και επιστράτευση”.

“Ήμουν σε άμυνα” ισχυρίζεται
τώρα ο χρυσαυγίτης, αντιγράφον-
τας το δολοφόνο του Παύλου
Φύσσα, Ρουπακιά, αλλά και όλα τα
μέλη της συμμορίας που με παρό-
μοια επιχειρήματα προσπαθούν να
γλυτώσουν από τα εγκλήματά
τους. 

Κουμπουροφόρος,
δολοφόνος, 
πρώην μπάτσος 
και χρυσαυγίτης 

Ν. Ηράκλειο Συνθήκες Μανωλάδας 
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Σ
ε κεντρική μάχη του κινήματος
σε όλη την Ευρώπη έχει μετα-
τραπεί η πάλη ενάντια στην ισ-

λαμοφοβία. Αυτό ανέδειξε η συζήτη-
ση “Η ισλαμοφοβία – το νέο πρόσω-
πο του ρατσισμού” που έγινε στα
πλαίσια της Διεθνούς Συνάντησης
κατά του Ρατσισμού και του Φασι-
σμού που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στις
15 και 16 Οκτώβρη.

Την κουβέντα άνοιξε ο Θανάσης
Καμπαγιάννης από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
“Η προφανής αλλαγή στο ρατσιστι-
κό λόγο σήμερα είναι ότι γίνεται
ολοένα και περισσότερο ισλαμοφο-
βικός, βάζει στο κέντρο του τις μου-
σουλμανικές κοινότητες”, είπε. “Τη
δεκαετία του 1990 και του 2000, το
μεγαλύτερο κομμάτι των μετανα-
στευτικών πληθυσμών ήταν κόσμος
από την Ανατολική Ευρώπη. Η προ-
φανής αλλαγή σήμερα έχει να κάνει
με τους νέους πληθυσμούς που έρ-
χονται στην Ευρώπη. Πρόκειται για
ένα διαφορετικό κύμα με διαφορετι-
κή σύνθεση, κύρια από τις χώρες
των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων.

Ο ισλαμοφοβικός ρατσισμός στο-
χοποιεί αυτούς τους πληθυσμούς με
ένα πολιτισμικό επιχείρημα, ότι είναι
καθυστερημένοι, με την απόδοση
δηλαδή σε εκατομμύρια ανθρώπους
αντιδραστικών ιδεών σε σχέση με
τις γυναίκες, με τα δικαιώματα κλπ.
Πρόκειται για στροφή σε ένα ρατσι-
σμό που μπορεί να βρίσκει ανοιχτά
αυτιά και σε προοδευτικά ακροατή-
ρια. Κόσμος που ήταν πιο καθαρός
για την προηγούμενη ρατσιστική ρη-
τορική τώρα μπερδεύεται. Έχουμε
δηλαδή έναν ρατσισμό πιο καλά δο-
μημένο γιατί δεν είναι ο παλιός κα-
λός φυλετικός ρατσισμός αλλά είναι
πολιτισμικός. Κι όμως, ενώ το μπου-
κάλι είναι καινούργιο, το κρασί είναι
παλιό. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά
των παλιών ρατσιστικών επιχειρημά-
των και είναι και πιο επικίνδυνος.

Ξαναβάζει το ζήτημα του χρώμα-
τος για πρώτη φορά μετά από δε-
καετίες. Είναι αυτό που είπε πρό-
σφατα ο Αιγύπτιος ψαράς στη δίκη
της Χρυσής Αυγής. Στην ερώτηση
«γιατί σας επιτέθηκαν», η απάντησή
του ήταν «γιατί είμαστε μελαμψοί,
μουσουλμάνοι». Ξαναβάζει το ζήτη-
μα της ανωτερότητας του πολιτι-
σμού, του δυτικού, του λευκού πολι-
τισμού. Στοχοποιεί μια ολόκληρη
θρησκευτική κοινότητα όπως έχουμε
να δούμε από τη δεκαετία του '30.
Είναι η ηχώ του παλιού αντισημιτι-
σμού του μεσοπολέμου που κορυ-
φώθηκε στο Ολοκαύτωμα.

Δεν είναι μόνο ότι τα ακροδεξιά
κόμματα έχουν αγκαλιάσει τον ισλα-
μοφοβικό ρατσισμό γιατί τους δίνει
το εισιτήριο στο κεντρικό πολιτικό
σκηνικό. Το κέντρο του πολιτικού
συστήματος, τα κεντροδεξιά και κεν-
τροαριστερά κόμματα που κυβερνά-
νε τα μεγάλα κράτη, αγκαλιάζουν
την ισλαμοφοβική ρητορική. Είναι η
πιο επικίνδυνη εξέλιξη, όπως έδειξε

η ιστορία με το μπουρκίνι. Δεν ξεκί-
νησε από τη Λεπέν, αλλά από δη-
μάρχους του κόμματος του Σαρκοζί
που αγκαλιάστηκαν από τον κεντρο-
αριστερό υποτίθεται πρωθυπουργό
της Γαλλίας.

Προσπαθούν να στρέψουν την ορ-
γή του κόσμου όχι στις πολιτικές λι-
τότητας, αλλά στους μουσουλμά-
νους και τους πρόσφυγες και θα
χρειαστεί να απαντήσουμε χωρίς ναι
μεν αλλά. Να μπούμε επιθετικά για
να κερδίσουμε αυτή τη συζήτηση. Οι
μουσουλμάνοι είναι μια πραγματικό-
τητα γύρω μας, οι πόλεις μας αλλά-
ζουν. Ο κόσμος έδειξε την αλληλεγ-
γύη του, όλες οι τοπικές κοινωνίες
πέρασαν την καλύτερη δοκιμασία,
να υποδεχτούν τους πρόσφυγες. Εί-
ναι ευκαιρία να κερδίσουμε τη μάχη
με τις ρατσιστικές πολιτικές των κυ-
βερνήσεων και να τσακίσουμε τους
φασίστες”.

Επίθεση

Για την ισλαμοφοβική εκστρατεία
της κυβέρνησης Ολάντ, μιας κυβέρ-
νησης “που βομβαρδίζει το Μαλί και
κυνηγάει πρόσφυγες, που τα 'χει κά-
νει μπάχαλο στη Μέση Ανατολή και
πρωτοστατεί για να διώξει όσους
έρχονται από εκεί”, μίλησε ο Πιερ
Στάινερ από τη Γαλλία. 

Όπως είπε, πρόκειται για μια επί-
θεση της κυρίαρχης τάξης που ξεκι-
νάει από την εποχή της αποικιοκρα-
τίας, περνάει από τις δεκαετίες του
'80 και του '90, συνεχίζεται τη δε-
καετία του 2000 και κλιμακώνεται
σήμερα από τον Ολάντ που “επειδή
δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό
του κόσμου από τις πολιτικές της λι-
τότητας, χρησιμοποιεί ως ιδεολογι-
κό όπλο το στιγματισμό των μου-
σουλμάνων”. Και κατέληξε: “Όλα
αυτά φέρνουν αντίσταση, με συσπεί-
ρωση συνδικαλιστών, ακτιβιστών,
αγωνιστών από διάφορα μέτωπα.
Πρόσφατα σε πανεπιστήμιο συγκεν-

τρώθηκαν 500 άτομα ενάντια στην
αστυνομική βία. Την άλλη βδομάδα
θα γίνει συγκέντρωση αλληλεγγύης
τους εργάτες της Γκουντγίαρ”.

Ο Δημήτρης Δασκαλάκης από την
Ελβετία τόνισε ότι “σε μια στιγμή
που η ανεργία είναι σε ιστορικά
υψηλά, το συνταξιοδοτικό σύστημα
στο χείλος του γκρεμού και τα πακέ-
τα λιτότητας διαδέχονται το ένα με-
τά το άλλο, η ισλαμοφοβία έχει γίνει
σημαία της αστικής τάξης στη χώ-
ρα”. Την ίδια στιγμή “1000 Αφρικα-
νοί πρόσφυγες βρίσκονται αποκλει-
σμένοι στα σύνορα”, είπε. “Οργανώ-
νουμε ένα μεγάλο καραβάνι που θα
πάει εκεί για να διαδηλώσει να ανοί-
ξουν τα σύνορα. Την 1η Οκτώβρη
στη Λωζάνη 3000 άνθρωποι διαδή-
λωσαν ενάντια στο ρατσισμό. Πριν
έξι μήνες ήμασταν τριάντα που
παίρναμε την πρωτοβουλία, τελικά
έγινε κάλεσμα από 65 οργανώσεις”.

Η Ναταλί Ντρέιμπους από την ορ-
γάνωση “Ξεσηκωθείτε ενάντια στο
Ρατσισμό” στην Γερμανία μίλησε για
την ισλαμοφοβική προπαγάνδα της
κυβέρνησης και των ΜΜΕ στη χώρα
και εξήγησε πώς αυτά δίνουν τροφή
στους ρατσιστές και τους φασίστες
του PEGIDA και του AfD. Σαν απάν-
τηση “δημιουργήσαμε πολλές οργα-
νώσεις μαζί μία πρωτοβουλία, την
«Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσι-
σμό»”, είπε, “Ενεργοποιούμαστε σε
δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η μάχη
για τον έλεγχο των δρόμων, να μην
αφήσουμε κανένα ελεύθερο χώρο
στους φασίστες, όπου εμφανίζονται
να οργανώνουμε αντιδιαδηλώσεις. Η
αρχή μας είναι ότι παλεύουμε με
όλους. Το δεύτερο επίπεδο είναι η
μάχη για τις ιδέες. Έχουμε ξεκινήσει
αυτό που θα λέγατε εσείς στην Ελ-
λάδα «τη μάχη του καφενείου». Παν-
τού κόσμος απαντάει στις ρατσιστι-
κές ιδέες. Η πρωτοβουλία μας έχει
οργανώσει πολλές συζητήσεις, πα-
ρέμβασεις στα συνδικάτα, σε συλλό-

γους, σε αθλητικές εκδηλώσεις κλπ.
Το σημαντικό τώρα είναι να εξαπλώ-
σουμε την οργάνωσή μας”.

Για τις μάχες που δίνουν οι μετα-
νάστες στην Ελλάδα μίλησε ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακι-
στανικής Κοινότητας. “Αν ένας μου-
σουλμάνος κάνει κάτι, μας ονομά-
ζουν όλους τρομοκράτες. Αυτό είναι
μεγάλο ψέμα. Τα τελευταία χρόνια
περάσαμε πολλά από φασίστες,
χρυσαυγίτες, αστυνομία, γιατί ήμα-
σταν μουσουλμάνοι, πακιστανοί,
μπαγκλαντεσιανοί ή άραβες. Πάνω
από 1000 άτομα δέχτηκαν επιθέσεις.
Είχαμε τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν. Το 2005 ήρθαν μυστικές
υπηρεσίες από τη Βρετανία και άρ-
παξαν 28 Πακιστανούς. Είναι οι ίδιοι
που μιλάνε για ίσα δικαιώματα. Αν
κάναμε εμείς κάτι τέτοιο, θα μας λέ-
γανε τρομοκράτες. Αλλά τις μυστι-
κές υπηρεσίες δε μπορούμε να τις
λέμε τρομοκράτες.

Δικαιώματα

Χρειάζονται οκτώ και δέκα χρόνια
για να φέρει ένας άνθρωπος το παι-
δί του εδώ. Είμαστε άνθρωποι, έχου-
με δικαιώματα. Είναι έγκλημα να
βρει κάποιος την οικογένειά του; Για
ένα απλό χαρτί, ένα γνήσιο υπογρα-
φής, χρειάζεται μήνες και χρόνια.
Αυτό είναι η ισλαμοφοβία. Πόσους
έχουν σκοτώσει οι ιμπεριαλιστές;
Στέλνουν στρατούς στις χώρες μας.
Πνίγουν τα παιδιά μας στις θάλασ-
σες. Αυτά πρέπει να τελειώσουν.
Εμείς μπορούμε να τα τελειώσουμε.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εί-
στε δίπλα μας, είμαστε εδώ και θα
συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει ο
ρατσισμός και ο φασισμός”.

Τις επιθέσεις που δέχεται η μει-
ονότητα στη Θράκη ανέδειξε ο Τζε-
μαλί Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός από
την Ξάνθη. “Όταν ξεκίνησε το κύμα
των προσφύγων μας έλεγαν οι δη-
μαρχαίοι ότι δεν χωράνε στη Θράκη

γιατί υπάρχουν οι μουσουλμάνοι. Η
απάντηση ήρθε από τον κόσμο του
κινήματος. Διαδηλώσαμε μαζί με
τους πρόσφυγες από το Χαλκερό
την Πρωτομαγιά και ενώσαμε έτσι
την πόλη της Ξάνθης κι όλη την αρι-
στερά με τους πρόσφυγες. Όμως οι
επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει. Αυ-
τή τη στιγμή λένε ότι αν είσαι μει-
ονοτικός και δάσκαλος δεν έχεις δι-
καίωμα να διδάξεις ελληνικά στα
μειονοτικά, μπορείς στα δημόσια αλ-
λά όχι στα μειονοτικά γιατί είσαι
«επικίνδυνος, πράκτορας» και άρα
κινδυνεύει το έθνος.

Ταυτόχρονα προσπαθούν να κλεί-
σουν τα μειονοτικά σχολεία με το
πρόσχημα της κρίσης. Από το 2008
μέχρι σήμερα, με την εφαρμογή των
μνημονίων, έχουν κλείσει πάνω από
58 μειονοτικά σχολεία. Φέτος μόνο ο
ακροδεξιός περιφερειακός διευθυν-
τής στην Κομοτηνή, με τη δικαιολο-
γία ότι είναι λίγα τα παιδιά έκλεισε
εννέα. Η απάντηση ήρθε με μαζική
διαδήλωση στον περιφερειακό διευ-
θυντή. Η περσινή διαδήλωση στον
Έβρο ήταν ό,τι πιο σημαντικό ζήσα-
με. Έτσι θα συνεχίσουμε”.

Στις παρεμβάσεις που ακολούθη-
σαν, η Λένε Γιούνκερ από την κίνηση
“Πόλεις χωρίς Ρατσισμό” της Δανίας
μίλησε για τις προσπάθειες του κινή-
ματος εκεί να απαντήσει στις ρατσι-
στικές και φασιστικές επιθέσεις. “Νέ-
ες ομάδες και πολλοί νέοι κατά κύ-
ριο λόγο άνθρωποι κινητοποιούνται
και βοηθάνε έμπρακτα τους πρόσφυ-
γες. Αυτό είναι θετικό για μας”, είπε. 

Η Αντωνία Βαφειάδου, δημοτική
σύμβουλος με την Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου και μέλος της ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ τόνισε ότι “ο αντίπαλός
μας είναι κοινός, είναι το σύστημα
που μας καταδικάζει στην πείνα, την
ανεργία, την εξαθλίωση, την μετανά-
στευση. Μαζί πρέπει να παλέψουμε,
για το δικαίωμα στην ελευθερία.
Διεκδικούμε από την κυβέρνηση, το
δήμο, την περιφέρεια ανθρώπινες
συνθήκες διαμονής, αξιοπρεπή στέ-
γαση, τροφή, δικαίωμα στη εκπαί-
δευση και την υγεία”.

Ο Δημήτρης Στεφανάκης, φοιτη-
τής από την ΚΕΕΡΦΑ Βόλου στάθηκε
στην προσπάθεια των κυβερνήσεων
να διασπάσουν το εργατικό και νεο-
λαιίστικο κίνημα ενώ η Δήμητρα Κυ-
ρίλλου από την Ομάδα LGBTQI+ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνέδεσε τη μάχη για τα
δικαιώματα της κοινότητας με τη μά-
χη ενάντια στο ρατσισμό και την ισ-
λαμοφοβία, ενάντια σε κάθε είδους
καταπίεση. Τέλος ο Αλέξανδρος Πα-
παϊωάννου από το Ηράκλειο Κρήτης
περιέγραψε πώς οργανώθηκε η αντι-
φασιστική διαδήλωση στο Ρέθυμνο
στις 8/10: “Απευθυνθήκαμε στους
φοιτητές, στους εργατικούς χώρους.
Μέσα σε μια βδομάδα ξεκίνησαν δύο
λεωφορεία και πολλά αμάξια από το
Ηράκλειο. Η απήχηση που είχε αυτή
η πρωτοβουλία στο Ηράκλειο ήταν
τεράστια”.

Λ.Β.
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Το χαρτί του ρατσισμού σήμερα
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Ο Τζαβεντ Ασλάμ
στο βήμα της

Διεθνούς
Συνάντησης
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Γενική συνέλευση πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας
24/10 το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού - Ξενο-
δοχείων. Σύμφωνα με την εισήγηση το συνδικάτο προσανατολίζεται
στην κήρυξη απεργίας στις 24 Νοέμβρη. 

Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η παρέμβαση των αγωνι-
στών και αγωνιστριών που συσπειρώνονται στο δίκτυο “η Καμα-
ριέρα”. “Η άλλη όψη της πολιτικής τους είναι τα ξενοδοχεία όπως
το Athens Ledra να κλείνουν αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμε-
νους ξεκρέμαστους και επιχειρήσεις όπως ο Μαρινόπουλος φαλί-
ρουν βάζοντας σε περιπέτειες χιλιάδες εργάτες. Οι εργοδότες
στον κλάδο μας μιλάνε για την «βαριά βιομηχανία» της χώρας και
την τεράστια συνεισφορά της για να βγούμε υποτίθεται από την
κρίση. Όμως την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι του κλάδου δου-
λεύουν με συμβάσεις λίγων μηνών ή και ημερών, σε καθεστώς
απληρωσιάς. Με τον δικό μας απλήρωτο μισθό αυγατίζουν τα
κέρδη τους οι εργοδότες.  Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε νέα
πανεργατική απεργία άμεσα, χωρίς να περιμένουμε την κατα-
στροφική αδράνεια της ΓΣΕΕ. Στις 24 Νοέμβρη όλος ο δημόσιος
τομέας θα απεργεί στην απεργία της ΑΔΕΔΥ. Να αποφασίσουμε
όλα τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα απεργία εκείνη την ημέρα
και να μετατρέψουμε τις 24 Νοέμβρη σε πανεργατική” ανέφερε η
προκήρυξη της “Καμαριέρας” που μοιράστηκε στη συνέλευση.

Κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους της ΕΡΤ προσπα-
θεί να δημιουργήσει η διοίκηση. Μετά από δύο ανακοινώσεις
με τις οποίες προαναγγέλλει τη συρρίκνωση της ΕΡΤ και κα-
ταλογίζει την ευθύνη για τον επερχόμενο περιορισμό ραδιο-
φωνικών προγραμμάτων, ακόμα και τη σίγαση της ΕΡΤ Ζα-
κύνθου, στην ΠΟΣΠΕΡΤ, ακολούθησε και μία προφορική
ενημέρωση από το ηγετικό δίδυμο της διοίκησης για το ίδιο
θέμα στους εργαζόμενους του Ραδιομεγάρου, αναφέρουν
σε ανακοίνωσή τους οι Financial Crimes. 

Η διοίκηση της ΕΡΤ κατηγορεί την ΠΟΣΠΕΡΤ ότι με τα
ασφαλιστικά μέτρα που κέρδισε παγώνοντας τη διαδικα-
σία πρόσληψης 51 συμβασιούχων και όχι μόνιμων εργαζο-
μένων ευθύνεται για τη συρρίκνωση της ΕΡΤ που ούτως ή
άλλως έχει στα σκαριά η διοίκηση. “Ήταν προφανές ότι
Τσακνής και Ταγματάρχης δεν ήθελαν να ενημερώσουν.
Ήθελαν να καταδείξουν την ΠΟΣΠΕΡΤ ως υπαίτια για τη
συρρίκνωση που σχεδιάζουν” συνεχίζει η ανακοίνωση.
“Ήθελαν να δημιουργήσουν κλίμα εκφοβισμού ανάμεσα
στους συναδέλφους, ότι η ΕΡΤ θα ξανακλείσει με υπεύθυ-
νους τους συνδικαλιστές αυτή τη φορά. Προσπάθησαν να
στρέψουν τους εργαζόμενους που πάλεψαν για το άνοιγ-
μα της ΕΡΤ, σε σύγκρουση με την Ομοσπονδία, ενόψει και
των εκλογών που υπάρχουν για τα σωματεία της Ομο-
σπονδίας και ταυτόχρονα έγιναν «λαγοί» για την επίθεση
που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα συνδικάτα.

Να θυμίσουμε στη διοίκηση κάποια πράγματα που διέφυ-
γαν από την ενημέρωση: Το επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι
και οι συνδικαλιστές κλείνουν τις επιχειρήσεις, προέρχεται
από την φαρέτρα των επιχειρημάτων της νεοφιλελεύθερης
δεξιάς, και όχι από την αριστερά. Ντροπή να το χρησιμοποι-
ούν.

Το επιχείρημα ότι εμείς θέλουμε να προσλάβουμε μόνι-
μο προσωπικό αλλά δεν μας αφήνουν τα μνημόνια, επι-
στρέφεται σαν απαράδεκτο, όπως ακριβώς κάναμε και με
τους Σαμαροβενιζέλους. Αν αυτοί δεν έχουν διάθεση να
συγκρουστούν με τα μνημόνια δεν θα τους επιτρέψουμε
να μας κάνουν να τα αποδεχτούμε. Δεν θα γίνουμε σαν κι
αυτούς. Οι εργαζόμενοι του αγώνα και τα συνδικάτα, από
την πρώτη στιγμή επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, απαίτησαν
να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυ-
φτούν οι ανάγκες. Αποδείχτηκε ότι εμείς είχαμε δίκιο για
μια ακόμη φορά, και αυτοί είχαν άδικο”.

Γράφω για να σας γνωστοποιήσω τις συνθήκες εργασίας
που επικρατούν στα περισσότερα πεντάστερα ή μη ξενοδο-
χεία της Μυκόνου. Πίσω απο τις πολυτελείς σουίτες η ντρο-
πή. Μέναμε πέντε άτομα σε ένα δωμάτιο ούτε 3επί3. Μαζί με
άλλους δύο μοιραζόμασταν ένα άθλιο μπάνιο-τουάλετα. 

Έλεγε η αγγελία ότι προσφέρεται και διατροφή. Ένα σαν-
τουιτσάκι για μεσημέρι και ένα άθλιο πιάτο φαγητό για βρά-
δυ. Φυσικά όχι πιάτο, μπολάκι πλαστικό. Τρώγαμε έξω από το
θάλαμο στα χώματα σαν τα ζώα. Καμιά μέριμνα ούτε καν για
ένα τράπεζι. Όπως καταλαβαίνεις τρώγαμε απ’ έξω όπου ως
γνωστόν τα πάντα είναι πανάκριβα. Τα λεφτά γύριζαν στους
επιχειρηματίες που μετά τους τουριστές πλουτίζαν κι απ’ την
πλάτη μας. Δουλειά κάτα μέσο όρο 12 ώρες την ημέρα χωρίς
ρεπό. Οι παρανομίες σε μισθούς, ένσημα και ωράρια στο μέ-
γιστο βαθμό. Κανένας έλεγχος στην διαφθορά. 

Να μη μιλήσω για συμπεριφορά στον εργαζόμενο και ειδικά
στους μετανάστες. Φρίκη. Όσο για την ιατρική περίθαλψη
απλά να σου αναφέρω ότι στο Κέντρο Υγείας δε λειτουργεί τί-
ποτα και αναγκαστικά σε παραπέμπουν στο διπλανό πανάκρι-
βο ιδιωτικό θεραπευτήριο που έχει τα πάντα. Αίσχος. Προτιμώ
να πεινάσω παρά να ξαναεργαστώ υπό αυτές τις συνθήκες. 

Αλέξανδρος

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Στάση εργασίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη 20/10,

οι εργαζόμενοι στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ συνεχίζοντας
τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ξεπούλημα του οργανι-
σμού. Οι Κτιριακές Υποδομές ασχολούνται με τις δημό-
σιες κτιριακές υποδομές της χώρας όπως τα νοσοκομεία
και τα σχολεία. Με την ένταξη των Κτιριακών Υποδομών
στο υπερταμείο, ή ακόμα χειρότερα, με την ιδιωτικοποί-
ηση του οργανισμού, αρμοδιότητές του όπως ο προσει-
σμικός έλεγχος των δημόσιων κτιρίων, των σχολείων, των
νοσοκομείων, των παιδικών σταθμών κλπ περνούν στα
χέρια ιδιώτη. 

Οι εργαζόμενοι στις Κτιριακές Υποδομές αντί του ξε-
πουλήματος διεκδικούν τη “θεσμική κατοχύρωση της
Κτ.Υπ. ως κατεξοχήν αρμόδιου φορέα του Δημοσίου για
όλες τις κτιριακές του υποδομές”. Όπως επισημαίνουν:
“ο φορέας έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία να φέ-
ρει σε πέρας -με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και στο
ελάχιστο δυνατό κόστος- την κατασκευή νέων ή την ανα-
κατασκευή υπαρχόντων Δημόσιων κτιρίων και σε άλλους
σημαντικούς τομείς όπως παιδικούς σταθμούς, κοινωνικά
φαρμακεία, ξενώνες ευπαθών ομάδων, χώρους υποδο-
χής μεταναστών, προσφυγικές κατοικίες Λ. Αλεξάνδρας
κ.ά., αρκεί να μας ανατεθούν και να διασφαλιστούν η
χρηματοδότηση και τα απαραίτητα μέσα”.

ΕΥΔΑΠ
Με ομόφωνο ψήφισμα ενάντια στο ξεπούλημα του νε-

ρού και τη δέσμευση ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, ολοκληρώθηκε στις 13/10
το συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η απόφαση του συ-
νεδρίου. “Να μην περάσουν οι μετοχές στο Υπερταμείο.
Να μην πουληθεί παραπέρα το 11% των μετοχών και να
επιστραφούν άμεσα οι μετοχές από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δη-
μόσιο. Όχι στην επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
που είναι χρήματα που στερήθηκαν από Υγεία - Παιδεία
τα λαϊκά νοικοκυριά. Να σταματήσουν οι αδιάκριτες δια-
κοπές υδροδότησης και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη
προσβασιμότητα στα λαϊκά στρώματα... Άμεση διενέρ-
γεια του διαγωνισμού για προσλήψεις τακτικού προσω-
πικού με πλήρη δικαιώματα”. 

ΔΕΗ
Τα παζάρια της διοίκησης της ΔΕΗ με εταιρίες από

διάφορα μέρη του πλανήτη συνεχίζονται κανονικότατα. 
Όπως ανακοίνωσε η ίδια η διοίκηση της ΔΕΗ, προχω-

ράει το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, ή με δικά της λόγια: “η
διαδικασία επιλογής του στρατηγικού επενδυτή για το
24% του ΑΔΜΗΕ εξελίσσεται κανονικά με την εξέταση
των δικαιολογητικών και των στοιχείων των δυο υποψη-
φίων που κατέθεσαν προσφορά, της κινεζικής State Grid
και της ιταλικής TERNA από κοινού με το επενδυτικό fund
F2I”. Στο ίδιο δελτίο Τύπου η ΔΕΗ ενημερώνει ότι τη Δευ-
τέρα 24/10 επισκέφτηκε την Αθήνα ο πρόεδρος της κινε-
ζικής CMEC μαζί με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της εται-
ρίας προκειμένου να υπογράψουν Σύμφωνο Στρατηγικής
Συνεργασίας με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. 

Στοά Μοδιάνο
Η ιστορική Στοά Μοδιάνο, χαρακτηρισμένη ως ένα μο-

ναδικό μνημείο της Θεσσαλονίκης, πουλήθηκε την περα-
σμένη βδομάδα, στην One Outlet AE. 

Η Στοά Μοδιάνο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στε-
γασμένες σύγχρονες αγορές της Θεσσαλονίκης, την πιο
παραδοσιακή αγορά τροφίμων ενώ συνδέεται στενά με
την ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας. Το ξεπούλημα έγινε
με την κλασσική μέθοδο της χρόνιας απαξίωσης προκειμέ-
νου να δικαιολογηθεί μετέπειτα η ιδιωτικοποίηση. Ο κίνδυ-
νος να μετατραπεί σε ένα απρόσωπο Mall είναι ανοιχτός
καθώς, όπου Οne Outlet βλέπε σύμπραξη της Notoscom,
(Notos Galleries, Notos Home, και πλήθος γνωστών εται-
ριών όπως Bostonians, Esprit, Nautica, Trussardi, Lacoste,
Gant, Ralph Lauren), τον όμιλο Φάις και αραβικά κεφάλαια. 

Κινητοποίηση ενάντια στα νέα σχέδια εγκα-
τάστασης ανεμογεννητριών πραγματοποί-

ησαν κάτοικοι της περιοχής γύρω από το χωριό Σίτανος στο Λα-
σίθι. Πάνω από 300 άτομα που εκπροσωπούσαν φορείς και συλ-
λογικότητες είπαν όχι στην προσπάθεια της εταιρίας ΤΕΡΝΑ να
ξεκινήσει την εγκατάσταση.  

Το ψήφισμα της κινητοποίησης αναφέρει: «Η σχεδιαζόμενη εγ-
κατάσταση εκατοντάδων ανεμογεννητριών στους ορεινούς όγ-
κους της Σητείας και ιδιαίτερα στη Σίτανο και στο Καρύδι δήμου
Σητείας, από τις εταιρίες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΕΛΙΚΑ ΑΕ θα
έχει τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος
χωρίς κανένα όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».

ΣΗΤΕΙΑ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσι-
σαν οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ μετά την στάση

εργασίας που πραγματοποίησαν στις 20/10. 
Με ομόφωνη απόφασή τους σε έκτακτη γενική συνέλευση που

πραγματοποίησαν, συνεχίζουν με τρίωρες στάσεις εργασίας την
Τρίτη 25/10 και την Τετάρτη 26/10 και συγκεντρώσεις στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας την πρώτη μέρα και στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους τη δεύτερη. Σύμφωνα με το συνδικάτο
των εργαζομένων στο Ινστιτούτο, ο αγώνας δεν μπορεί παρά να
συνεχιστεί “επειδή όλα τα σοβαρά θέματα παραμένουν σε εκκρε-
μότητα (ερευνητικά έργα, προσλήψεις, παράνομη περικοπή δεύτε-
ρου 25% από τους πετσοκομένους μισθούς των εργαζομένων,
εφάπαξ αποζημίωση της Εθνικής, ανθυγιεινό, εφαρμογή νομοθε-
σίας για εκτός έδρας απασχόληση σε έργα πεδίου, κ.α.) και τόσο
το ΥΠΕΝ όσο και το ΥΠΟΙΚ καθυστερούν να εγκρίνουν το κονδύλι
για να πληρωθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις προς τους
συνταξιούχους απειλώντας με 'ξαφνικό θάνατο το ΙΓΜΕ' λόγω κα-
τασχέσεων”.

ΙΓΜΕ

Στάση εργασίας πραγματοποιούσαν οι δη-
μοσιογράφοι την Τρίτη 25/10 προκειμένου να

συμμετέχουν στη γενική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, του οργανισμού
επικουρικής τους ασφάλισης. Η συνέλευση λάμβανε χώρα σε μια κρί-
σιμη περίοδο για τα ασφαλιστικά ταμεία του κλάδου και όχι μόνο.

“Η υπεράσπιση του ασφαλιστικού πάει πακέτο με την υπερά-
σπιση της μισθωτής εργασίας με πλήρη δικαιώματα και κόντρα
σε όσους (Ε.Ε., ΔΝΤ, και εγχώριους παλιούς και νέους φίλους
τους) την επιβουλεύονται” αναφέρει μεταξύ άλλων η προκήρυξη
του Μετώπου για την Ανατροπή με αφορμή τη συνέλευση.

“O απεργιακός αγώνας είναι πλέον μονόδρομος, ενάντια
στους υποστηρικτές των μνημονίων, παλιούς και νέους. Σε αυτή
την κατεύθυνση το Μέτωπο για την Ανατροπή στην ΠΟΕΣΥ, πα-
ραμένει αταλάντευτο και σας καλεί σε συστράτευση” καταλήγει.

ΕΔΟΕΑΠ

«Πίσω από 
τις σουίτες η ντροπή»

Να βγει 
απεργία στις 24/11

Όχι στις
ιδιωτικοποιήσεις

ΕΡΤ Πάνε για συρρίκνωση

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
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Ό
ταν το 1994 κυκλοφόρησε το
«Τι ωραίο πλιάτσικο», το μυθι-
στόρημα που έκανε γνωστό

τον Τζόναθαν Κόου στη Βρετανία και
διεθνώς, ο νεοφιλελευθερισμός με-
σουρανούσε. Ήταν ένα βιβλίο που
έφτυνε στα μούτρα την ιδεολογία, την
πρακτική και τους ίδιους τους εκπρο-
σώπους της αστικής τάξης της Βρετα-
νίας, την οποία συμβόλιζαν τα μέλη
της οικογένειας Γουίνσο και τα οποία
εξοντώνονται για απόδοση νέμεσης
στο τέλος του βιβλίου. Το βιβλίο αγκα-
λιάστηκε από τον κόσμο που σιχαινό-
ταν τον θατσερισμό και τους καπιταλι-
στές και ο Κόου έγινε φωνή της αμφι-
σβήτισης στο κυρίαρχο ρεύμα. 

Το «Αριθμός 11» είκοσι χρόνια και
έξι βιβλία αργότερα, ξαναπιάνει αυτό
το νήμα. Η οικογένεια Γουίνσο επι-
στρέφει στον τόπο του εγκλήματος,
εκπροσωπούμενη από μια απόγονο –
εκκολαπτόμενη δημοσιογράφο με
στήλη σε δεξιά εφημερίδα που ανήκει
στον πατέρα της (ασφαλώς). Η κυρία
αυτή έχει εμμονή να ξεσκεπάσει τους
παρόχους κοινωνικών επιδομάτων,
που κατά τη γνώμη της ροκανίζουν τα
λεφτά των φορολογούμενων και υπο-
νομεύουν την Βρετανική οικονομία και
που στο κυνικό μυαλό της εκπροσω-
πούνται από μια μυθική φιγούρα: την
ανάπηρη, μαύρη, άνεργη λεσβία, χαϊ-
δεμένο παιδί του «αριστερο-κοινωνι-
κού» κατεστημένου! Κατά έναν πε-
ρίεργο τρόπο, αυτό τό πλάσμα υπάρ-
χει στο πρόσωπο της Άλισον που ζει
στο Μπέρμινχαμ. Μεγάλωσε στον
απόηχο του αντιπολεμικού κινήματος
ενάντια στην εισβολή στο Ιράκ και της
πικρής δικαίωσης όσων αντιτάχτηκαν
στον πόλεμο αυτό, όταν με την υπόθε-
ση της αυτοκτονίας του Ντέιβιντ Κέλ-
λυ βγήκαν στη φόρα τα ψέμματα της
κυβέρνησης Μπλερ και η χειραγώγιση
της κοινής γνώμης. Η Άλισον έζησε τα
γεγονότα με την παιδική της φίλη Ρέι-
τσελ και την στοιχειώνουν δέκα χρό-
νια αργότερα, όταν σαν άνεργη πτυχι-
ούχος καλλιτέχνης προσπαθεί να επι-
βιώσει με τα επιδόματα που εξαγριώ-
νουν την κυρία Γουίνσο. 

Για τον Κόου η πηγή της κακοδαιμο-
νίας βρίσκεται σε όσα εκπροσωπεί η
οικογένεια Γουίνσο και τα μέλη της,
τα οποία συνοψίζονται στο κεντρικό
σύνθημα «Ελευθερία, Ανταγωνισμός,
Επιλογή». Κάνει σκόνη τα ιδεολογήμα-
τα του νεοφιλελευθερισμού και δεί-
χνει με φαντασία και πικρό –συχνά
μαύρο- χιούμορ πώς οι αξίες αυτές
έχουν οδηγήσει στη διάλυση της ζωής
εκατομμυρίων Βρετανών. Η ρηχότητα
των Γουίνσο φαίνεται και από το ετή-
σιο καλλιτεχνικό βραβείο που έχουν
θεσπίσει, με κριτήριο ποιό είναι το πιο
επιτυχημένο έργο σε οποιοδήποτε το-
μέα, άσχετα από το περιεχόμενο και

την καλλιτεχνική αξία, δηλαδή το κα-
λύτερο «γενικά».

Οι ήρωες του «αριθμός 11» συνδέ-
ονται με διαφορετικούς τρόπους με
την οικογένεια Γουίνσο και μεταξύ
τους. Η Ρέιτσελ έχει αποφοιτήσει με
άριστα από την Οξφόρδη, με πολλή
δυσκολία θα βρει δουλειά ιδιωτικής
παιδαγωγού για τα παιδιά ενός μεγι-
στάνα του τραπεζικού συστήματος και
της ανατολικοευρωπαίας -πρώην μον-
τέλου γυναίκας του. Θέλουν να επε-
κτείνουν την έπαυλή τους στο Κένσιγ-
κτον καθ’ύψος προς τα κάτω και να
χτίσουν 11 υπόγεια που να φιλοξε-
νούν τις δραστηριότητες του πολυτε-
λή βίου τους (δωμάτια προσωπικού,
πισίνα με βατήρα, αίθουσα εκδηλώσε-
ων κ.α). 

Η καθηγήτρια της Ρέιτσελ αποφασί-
ζει να κάνει τους συμβιβασμούς της
με την εμπορευματοποίηση του πολι-
τισμού και το πανεπιστημιακό κατε-
στημένο, όταν χάνει τον σύντροφό
της. Η Βαλ, μητέρα της Άλισον και
πρώην ποπ τραγουδίστρια υποαπα-
σχολείται σε μια δημόσια βιβλιοθήκη
κάνοντας όνειρα καλλιτεχνικής επανό-
δου, όταν της προσφέρουν μια θέση
σε ένα ριάλιτι σόου επιβίωσης. Ουσια-
στικά την παραδίδουν να κατασπαρα-
χτεί επικοινωνιακά από τη δύναμη της
χειραγώγησης των ΜΜΕ. 

Ράπισμα

Ο «αριθμός 11» έχει εμμονή με τον
συγκεκριμένο αριθμό. Είναι το ενδέκα-
το βιβλίο του Κόου, επίσης ο αριθμός
της οδού Ντάουνιγκ όπου μένει ο πρω-
θυπουργός της Βρετανίας, είναι το
αστικό λεωφορείο που παίρνει η Βαλ
στο Μπέρμιγχαν για να πάει στη δου-
λειά της, αλλά και η διεύθυνση ενός
παράξενου σπιτιού, ο αριθμός ενός
τραπεζιού σε μια σημαντική δεξίωση, ο
αριθμός των υπόγειων ορόφων που
θέλουν οι εργοδότες της Ρέιτσελ. Πά-
νω απ’ όλα είναι ένα ισχυρό ράπισμα
στον θατσερισμό και στο δόγμα «Δεν
υπάρχει άλλη εναλλακτική», ένα πολιτι-
κό βιβλίο με προλετάριους και αστούς,
με «καλούς» και «κακούς», το οποίο εί-
ναι αταλάντευτα, έξω απ’τα δόντια με
τους πρώτους και ενάντια στους δεύ-
τερους. Με τη μαύρη μονοπόδαρη λε-
σβία, την αποτυχημένη καταθλιπτική
τραγουδίστρια, τον αλαφροϊσκιωτο κα-
θηγητή, τη Ρουμάνα συνοδό σκύλων
πολυτελείας. Ο Κόου τους γνωρίζει
καλά, τους έχει ξανασυναντήσει, κι αυ-
τό φαίνεται στο βιβλίο. Απελευθερώνει
δυνάμεις πέρα από κάθε λογική και
πραγματικότητα προκειμένου να απο-
δώσει τη νέμεση με ένα επεισοδιακό
φινάλε που ουσιαστικά προειδοποιεί
ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν
και μάλιστα επειγόντως!

Δήμητρα Κυρίλλου

Ο
ι Αδέσποτες Σκύλες, η θεατρική παράσταση
δρόμου που από το 2009 έχει αφήσει το
στίγμα της, ανεβαίνει στο Θέατρο του Ν. Κό-

σμου. Η σκηνοθέτης της παράστασης Ντίνα Καφτε-
ράνη μιλάει στην Ε.Α. για την επιλογή αυτή και για
την παράσταση.

“Για 8 χρόνια τώρα οι Αδέσποτες Σκύλες με το
Βαλς των Βρώμικων Δρόμων παίζουμε κυριολεκτικά
στους δρόμους. Είμαστε μια αυτοοργανωμένη θεα-
τρική ομάδα που παίζει σε πεζόδρομους, σε μπαρ,
σε στέκια, καταλήψεις, στο κίνημα και φυσικά πάντα
με καπέλο. Και αυτό έχει το τίμημά του. Και οικονο-
μικά και καλλιτεχνικά. Πολλές φορές έχουμε νιώσει
να μας θεωρούν γραφικές. Οταν μας έγινε η πρότα-
ση να μπούμε σε μια θεατρική σκηνή ήταν μια δύ-
σκολη απόφαση. 

Αυτό που μας ώθησε να κάνουμε αυτό το βήμα
ήταν η προσπάθειά μας να ανοιχτούμε σε έναν κό-
σμο πέρα από αυτόν που εκφράζει ο “χώρος”. Προ-
φανώς και μπήκαν εξ' αρχής όλα τα ζητήματα. Κατ'
αρχήν επιβάλαμε πως θα συνεχίσουμε να παίζουμε
με καπέλο. Κάποιος έρχεται στο θέατρο, δεν πληρώ-
νει και βλέπει την παράσταση δίνοντας μετά ό,τι νο-
μίζει ή ό,τι έχει. Παίρνεις ένα χαρτάκι με μηδενική τι-
μή από το ταμείο που αναγράφει τη θέση σου και
μπαίνεις να δεις θέατρο. 

Μάλιστα κάνουμε και τις ταξιθέτριες. Αυτό μας το
επέβαλε η ίδια η θεατρική δράση. Στο δρόμο, που
συνήθως πολλές φορές μας ξέρουν, μας σφυρίζουν,
μας διακόπτουν, φωνάζουν στην παράσταση. Εδώ
μούγκα. Αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε την έναρξη
και να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο από την εί-
σοδό του ακόμα στην αίθουσα για να σπάσουμε την
παγομάρα. Η ίδια η σκηνή δημιουργεί συμβάσεις.
Υψώνεται ένας τέταρτος τοίχος μεταξύ της σκηνής
και των θεατών. Ακόμα και δικοί μας άνθρωποι είπαν
πως είναι διαφορετική η αίσθηση μέσα στο θέατρο.
Αυτό θέλουμε να το σπάσουμε. Στην τελευταία μας
παράσταση το καταφέραμε. 

Για εμάς το Θέατρο είναι ένα εργαλείο. Θέλουμε
να μιλήσουμε για κάποια πράγματα και θέτουμε το
θέατρο σε υπηρεσία, δεν είναι αυτοσκοπός. Όταν εί-
χαμε ξεκινήσει πρόβες 8 χρόνια πριν, μας βρήκε ο
Δεκέμβρης του 2008. Τότε το να μιλήσεις για πολιτικό
θέατρο ήταν αστείο. Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει.
Η πολιτική έχει μπει μέσα στο θέατρο. Εμείς πάντα
λέμε πως έχουμε μια παράσταση 20λεπτη έτοιμη “για
τα οδοφράγματα”. Εννοούμε πως έχουμε μια παρά-
σταση που μπορούμε να την παίξουμε οπουδήποτε
μας καλέσουν. Σε καταλήψεις, σε στέκια, για τους
πρόσφυγες και για το κίνημα. Αυτό μας καθορίζει. Η
αυτοργάνωση είναι ένα μοντέλο λειτουργίας, και η

αλληλεγγύη είναι ένας τρόπος μετάδοσης και παρου-
σίας. Με τέτοιες διαδικασίες προχωράμε.

Όπως και στο παρελθόν έτσι και στο Βαλς Νο5
πριν φτάσουμε στην παράσταση, πριν μπούμε στη
δράση, συναντιόμασταν τακτικά για μήνες και συζη-
τάγαμε, διαβάζαμε κείμενα. Δεν είμαστε σάτιρα. Δεν
μας ενδιαφέρει η επικαιρότητα ως γεγονός για να το
καυτηριάσουμε, αλλά περισσότερο ως κατάσταση. 

Γυναικεία καταπίεση

Στις Σκύλες ο ρόλος της γυναίκας είναι καθοριστι-
κός. Γυναίκες που ξεκινάνε ακόμα και από στερεο-
τυπικά πλαίσια αλλά που στη συνέχεια έρχονται να
ταράξουν τα νερά. Γυναίκες με λουλούδια στα μαλ-
λιά που τραγουδάνε ένα ρετρό κατοχικό τραγουδάκι
αλλά που στην συνέχεια αναδεικνύουν την πραγμα-
τικότητα. Δεν είμαστε φεμινίστριες με την έννοια
μιας διαπάλης των δυο φύλλων. Αλλά ξέρουμε πως
η γυναίκα είναι τρομερά καταπιεσμένη. Το έχουμε
φάει μέσα στη καθημερινότητά μας ακόμα και στη
ζωή μας μέσα στο θέατρο. 

Υπάρχει ένας τεράστιος μύθος που έχει επιβάλει
η φαλλοκρατία ότι οι γυναίκες δεν κάνουν μεταξύ
τους καλούς κύκλους συνύπαρξης. Είναι ψέμα. Οι
γυναίκες κάνουν υπέροχους κύκλους, ικανούς να
ταράξουν όλο τον κόσμο. Όταν μαζεύονται οι γυναί-
κες η συντροφικότητα που αναπτύσσεται είναι μονα-
δική. Η κουβέντα γίνεται αλλιώς. Η γυναικεία ποι-
ότητα, όχι αυτή που παρουσιάζουν η Μερκελ και η
Λαγκάρντ, όταν η γυναίκα γίνεται ένα με το σύστημα
και ανδροποιείται, αλλά η ποιότητα της απλής καθη-
μερινής γυναίκας εργαζόμενης, γι' αυτή μιλάμε, αυ-
τή η γυναίκα που θεωρεί πως τα προσωπικά της εί-
ναι πολιτικά και θα τα συζητήσει σε ένα κύκλο. Τότε
η γυναίκα είναι ο συνδετικός κρίκος της κοινωνίας.

Έλεγε σε ένα παλιότερο νούμερο η γιαγιά - Τζα-
στίνα, στο χωριό των σπουργιτιών στην Αφρική για
παιδιά φορείς Aids: «Εδώ μαθαίνουμε να ζούμε αλ-
λιώς. Η ζωή είναι αγώνας και αξίζει να τη ζεις, είναι
δώρο. Εμπρός χαμογέλα».�Έξω από τα στερεότυπα
λοιπόν, ας μιλήσουν οι γυναίκες”.

Κυριάκος Μπάνος

INFO Η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή και
Σάββατο στις 12 το βράδυ μέχρι τις 14 Γενάρη. Δεν
γίνεται προπώληση. Οι Αδέσποτες Σκύλες είναι οι:
Δήμητρα Γκλιάτη, Νάντια Καβουλάκου, Ντίνα Καφτε-
ράνη, Τατιάνα Άννα Πίττα και Ανθούλα Χαιροπούλου.
Στην σκηνή μαζί τους ανεβαίνουν οι μουσικοί Στάθης
Διαμαντίδης και Λέανδρος Φράτνικ καθώς και ο Άγγε-
λος Αγγελίδης που επιμελείται την μουσική. Την κα-
τασκευή των κοστουμιών έκανε η Mύρα Μεϊμάρη.

Το βαλς των βρώμικων δρόμων
Αδέσποτες ΣκύλεςΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ Τζόναθαν Κόου 

«Αριθμός 11»
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η μάχη της Cable Street
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πραξικοπήματος
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ενιαίο ή λαϊκό μέτωπο;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή 
του πραξικοπήματος
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Bukali 
(Κολοκοτρώνη 44) 8μμ
Η μάχη της Cable Street
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Quiz 7μμ
Η μάχη της Cable Street
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ, 7μμ
Χιλή ’72-’73 - η τραγωδία 
του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλήτρια: Αρετή Kανέλλου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Θόλος (πανεπιστήμιο) 4μμ
Η οικονομία του τρελοκομείου
Ομιλήτρια: Αναστασία Παμπουροπούλου

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Κουρμπέτι 3μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή 
του πραξικοπήματος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τη ναζι-
στική κατοχή και ο ρόλος της εργατικής τάξης και
της αριστεράς

Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Γιώτης 8μμ
Η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πραξικοπήματος
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΚΥΨΕΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας το ‘44
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 
καφέ White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας το ‘44
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7.30μμ
Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας το ‘44
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Black lives matter – το κίνημα ενάντια στον κρα-
τικό ρατσισμό
Ομιλήτρια: Θάλεια Γεωργοπούλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

•TETΑΡΤΗ 26/10 καφέ Big Mouth 8μμ
Ο θλιβερός απολογισμός της 
«συνέχειας του κράτους»
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 καφέ Big Mouth 8μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Ιλεάννα Ζαχαροπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η εργατική εναλλακτική

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
99 χρόνια από την 
Οκτωβριανή Επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Σουέζ, η ήττα των ιμπεριαλιστών
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
•ΠΕΜΠΤΗ 27/10 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς
•ΠΕΜΠΤΗ 3/11 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Ουγγαρία, εργάτες ενάντια 
στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
•ΠΕΜΠΤΗ 27/10 καφέ Κικιρίκο 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου
•ΠΕΜΠΤΗ 3/11 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η απελευθέρωση της Αθήνας το ‘44
Ομιλήτρια: Ελένη Ζουανάκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 σαλονάκι ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η μάχη της Cable Street
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πραξικοπήματος
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Η στρατηγική του εργατικού ελέγχου
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27/10 καφέ Τρίπορτο 

(Παραμθυθίας & Αρτεμησίου) 7μμ
Εργασιακές σχέσεις και τρίτο μνημόνιο
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Καλοδεχούμενα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία
Ομιλητής: Νίκος Κουράκης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 καφέ Τσίου 
(απέναντι από Νομαρχία) 8μμ
Η Τουρκία μετά την αποτροπή του πραξικοπήματος
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Να μετατρέψουμε την οργή σε αντίσταση
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Διεθνής Συνάντηση κατά του 
ρατσισμού και του φασισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΛΑΡΙΣΑ Κεντρική πλατεία 4.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη & Ερμού 6μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 12μ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας (έξω από Λαϊκή
Συνέλευση) 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 12μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου) 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 12μ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12.30μ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρ. Μιχ. Αγγέλου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου & Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ

Στις σχολές

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/10
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΠΑΝΤΕΙΟ 11πμ αίθριο
ΤΕΙ ΑΘ. 11πμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ είσοδος 12μ
ΦΜΣ 2μμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 3μμ εσωτ. αίθριο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1μ
ΡΕΘΥΜΝΟ διάδρ. κοινωνικών επιστημών 12μ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12μ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΘΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠ. ΒΟΛΟΥ) 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ είσοδος 12μ
ΤΕΙ ΑΘ. 11πμ
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Θεσσαλονίκης 10πμ
ΑΓΓΛΙΚΟ Θεσσαλονίκης (Είσοδος) 10πμ
ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11πμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11πμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1μ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ CDS 1μμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Συνεδριάσεις
Εργατικών Oμάδων
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΜΠΤΗ 3/11 
γραφεία Γ’ ΕΛΜΕ (Γκράβα) 6μμ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11 Εργατικό Κέντρο 12μ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Εργατικό Κέντρο 6μμ
ΥΓΕΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11 Αγ. Σάββας 2.30μμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σο-
σια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω -
γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι -
νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση.
Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς
μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα -
τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι -
κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα

συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους
δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πα λεύ ου με για
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«Το ανώτατο όργανο ελέγχου στο εργο-

στάσιο είναι το Εργατικό Συμβούλιο που

εκλέγεται δημοκρατικά από τους εργά-

τες. Ο διευθυντής εκλέγεται από το Ερ-

γατικό Συμβούλιο. Αυτή η εκλογή θα γί-

νεται μετά από μια ανοιχτή γενική συνέ-

λευση που θα καλεί η εκτελεστική επι-

τροπή. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος στο

Εργατικό Συμβούλιο για κάθε ζήτημα

που αφορά το εργοστάσιο».

Τ
ο παραπάνω απόσπασμα θα μπορούσε
άνετα να προέρχεται από κάποιο κείμε-
νο απόφασης των συνδιασκέψεων που

έκαναν οι εργοστασιακές επιτροπές της Πε-
τρούπολης στην επαναστατημένη Ρωσία του
1917. Όμως, δεν γράφτηκε το 1917 αλλά το
1956 στην επαναστατημένη Ουγγαρία. Συγκε-
κριμένα, είναι τμήμα της διακήρυξης που
έβγαλαν αντιπρόσωποι από δεκάδες εργοστά-
σια της Βουδαπέστης στις 31 Οκτώβρη. Εκεί-
νη τη μέρα η Ουγγρική Επανάσταση συμπλή-
ρωνε μια βδομάδα. 

Ξεκίνησε στις 23 Οκτώβρη με μια γιγάντια
διαδήλωση. Η πρωτοβουλία γι’ αυτή τη διαδή-
λωση είχε ξεκινήσει από τους φοιτητές και την
ένωση συγγραφέων μια μόλις μέρα πριν. Θα
γινόταν για συμπαράσταση στους Πολωνούς
εργάτες και φοιτητές. Τις προηγούμενες μέ-
ρες ο Χρουστσόφ, ο ηγέτης της Ρωσίας, είχε
απειλήσει με στρατιωτική επέμβαση το πολω-
νικό «κομμουνιστικό» καθεστώς. 

Στο κάλεσμα των φοιτητών ανταποκρίθηκαν
οι εργάτες. Ένα τεράστιο πλήθος κατευθύνθη-
κε στην πλατεία που δέσποζε ένας τεράστιος
ανδριάντας του Στάλιν. Οι αρχικές απόπειρες
να γκρεμιστεί ήταν άκαρπες μέχρι που κατέ-
φτασε: «μια ομάδα εργατών με σκάλες, συρ-
ματόσχοινα και οξυγονοκολλήσεις και άρχισε
να κόβει το άγαλμα στο ύψος των γονάτων.
Τελικά έπεσε… Μέσα σε λίγες στιγμές το πλή-
θος άρχιζε να το κομματιάζει και να παίρνει
κομμάτια σαν σουβενίρ. Μέσα σε κραυγές χα-
ράς το κεφάλι σύρθηκε στους δρόμους μέχρι
το Εθνικό Θέατρο. Τη νύχτα το μόνο που είχε
απομείνει στο βάθρο ήταν οι μπρούτζινες μπό-
τες του Στάλιν που έφταναν στο ύψος ενός αν-
θρώπου». (Simon Hall, 1956 The World in Re-
volt, σελ. 301).

Ταυτόχρονα, πλήθη πολιορκούσαν το κτίριο
της ραδιοφωνίας απαιτώντας να διαβαστεί το
ψήφισμα της συγκέντρωσης. Εκεί βρέθηκαν
αντιμέτωπα με τους ασφαλίτες της AVH, δηλα-
δή του σώματος κρατικής ασφάλειας (διέθετε
τις δικές της στρατιωτικές μονάδες). Μετά τα
δακρυγόνα, ήρθαν οι ξιφολόγχες και οι σφαί-
ρες. Και μέσα σε λίγες ώρες η Βουδαπέστη εί-
χε μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Τα ρωσικά τανκς βγήκαν στους δρόμους να
καταστείλουν την «αντεπανάσταση». Η επέμβα-
ση ήταν βιαστική και κακά οργανωμένη. Όμως
το σημαντικότερο ήταν ότι οι Ρώσοι διοικητές
περίμεναν ότι θα αντιμετωπίσουν ένα όχλο που
θα διαλυόταν με τις πρώτες ριπές και βρέθη-
καν μπροστά σε ένα γενικό ξεσηκωμό. 

Τμήματα του στρατού και της αστυνομίας εί-
χαν αρνηθεί νωρίτερα να χτυπήσουν τους δια-
δηλωτές και τώρα άρχισαν να δίνουν τα όπλα
τους στον κόσμο που ήθελε να συγκρουστεί.
Οι αυτοσχέδιες ομάδες που ανέλαβαν να αντι-
μετωπίσουν τα ρωσικά τανκς σχηματίζονταν
κυρίως από νέους εργάτες και έφηβους. Το
βασικό τους όπλο ήταν τα μπουκάλια γεμάτα

με βενζίνη –τις γνωστές μας «μολότοφ». 
Ο γραμματέας του ΚΚ της Ουγγαρίας, ο Ερ-

νο Γκέρο είχε βγει νωρίτερα στο ραδιόφωνο να
καταγγείλει την «φασιστική αντεπανάσταση»
και να δηλώσει ότι το καθεστώς του θα «υπε-
ρασπίσει την εργατική τάξη». Βέβαια, η εργατι-
κή τάξη διαδήλωνε και απεργούσε ενάντια στο
καθεστώς που ισχυριζόταν ότι την έκφραζε. 

Η ηγεσία του ΚΚ αντικατέστησε βιαστικά τον
Γκέρο με τον Ίμρε Νάγκι. Ήταν παλιό στέλε-
χος του ΚΚ Ουγγαρίας και είχε περάσει το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής του στη Μόσχα
όπου είχε εφαρμόσει υπάκουα όλες τις πολιτι-
κές του Στάλιν. Όμως, το 1953 ο Στάλιν πέθα-
νε και στην Ρωσία είχαν αρχίσει οι καυγάδες
ανάμεσα στις πτέρυγες της άρχουσας τάξης. 

Αυτοί οι καυγάδες επεκτείνονταν και στα κα-
θεστώτα που είχε στήσει η Ρωσική γραφει-
οκρατία στην ανατολική Ευρώπη. Ο Νάγκι είχε
κάνει πρωθυπουργός το 1954-55 προσπαθών-
τας να εφαρμόσει κάποιες ανώδυνες μεταρ-
ρυθμίσεις που θα εκτόνωναν την εργατική δυ-
σαρέσκεια. Καθαιρέθηκε από τους «σκλη-
ρούς». Τώρα βρέθηκε ξανά στην ηγεσία και
διαπραγματευόταν με τους Ρώσους. Όμως, η
πραγματική εξουσία βρισκόταν αλλού: στους
δρόμους και τα εργοστάσια. 

Συμβούλια 

Το πιο εντυπωσιακό γεγονός της επανάστα-
σης ήταν η εμφάνιση χιλιάδων επαναστατικών
επιτροπών και συμβουλίων που ανέλαβαν ου-
σιαστικά την εξουσία σε όλες τις πόλεις και τα
βιομηχανικά κέντρα της Ουγγαρίας. Για παρά-
δειγμα, το συμβούλιο της Ούπεστ στη Βουδα-
πέστη, συγκροτήθηκε τις πρώτες πρωινές
ώρες της 24ης Οκτώβρη όταν οι εργάτες της
περιοχής κατέλαβαν το τοπικό δημαρχείο. 

Συγκρότησε επιτροπές για την περιφρούρη-
ση κρατουμένων (διευθυντών, ασφαλιτών κλπ)
πολιτοφυλακή, επιτροπή για τον εφοδιασμό,
μια άλλη για την έκδοση προκηρύξεων και
εφημερίδων, μια επιτροπή σύνδεσης με τις ερ-
γοστασιακές επιτροπές της περιοχής και τα
άλλα συμβούλια, ακόμα και μια για τον συντο-
νισμό με το συμβούλιο που είχε αναλάβει το
λιμενικό του Δούναβη.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το συμβούλιο
του εργοστασίου Egyes�lt Izz� στην ίδια περιο-
χή, με δέκα χιλιάδες εργάτες. Συγκροτήθηκε
κι αυτό στις 24 του μηνός, αποτελούνταν από
71 μέλη και στις 27 Οκτώβρη ανακοίνωσε ότι
έχει πάρει υπό τον έλεγχό του το εργοστάσιο.
Τα πρώτα μέτρα ήταν η απόλυση της διεύθυν-
σης, το κάψιμο των φακέλων του προσωπικού,
η κατάργηση της αμοιβής με το κομμάτι και η
αύξηση των μισθών. Ο Λάγιος Γκαράι, ένα από
τα μέλη του συμβουλίου εξηγούσε: «Τέλειωσε
πια η εποχή που τα αφεντικά αποφάσιζαν για
τη δική μας μοίρα».

Ο Πίτερ Φράιερ, ήταν δημοσιογράφος της
εφημερίδας Ντέιλι Γουόρκερ του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος της Βρετανίας και βρέθηκε στην
Ουγγαρία στα τέλη Οκτώβρη. Στις ανταποκρί-
σεις του που του κόστισαν τη διαγραφή από το
κόμμα του, έγραφε για αυτά τα συμβούλια:

«Λόγω της αυθόρμητης γέννησής τους, της
σύνθεσής τους, της αίσθησης ευθύνης, της
αποτελεσματικής οργάνωσης στον εφοδιασμό
και στην τήρηση της τάξης, της σοφίας με την
οποία χειρίστηκαν τα ρωσικά στρατεύματα,
και πολύ περισσότερο, λόγω της εντυπωσια-
κής ομοιότητας με τα συμβούλια των εργατών,
αγροτών και φαντάρων στην Ρωσία των επα-
ναστάσεων του 1905 και του Φλεβάρη του
1917, αυτές οι επιτροπές, το δίκτυο των οποί-

ων απλώθηκε σε όλη την Ουγγαρία, ήταν ιδιαι-
τέρως ομοιογενείς. Ήταν ταυτόχρονα όργανα
της εξέγερσης - η συσπείρωση αντιπροσώπων
εκλεγμένων στα εργοστάσια και τα πανεπιστή-
μια, τα ορυχεία και τις στρατιωτικές μονάδες-
και όργανα λαϊκής αυτοκυβέρνησης που εμπι-
στεύονταν ο ένοπλος λαός». (Π. Φράιερ, Η
Ουγγρική Τραγωδία, σελ. 50-51)

Καταστολή

Στην Ουγγαρία εκείνες τις μέρες έμπαινε το
ζήτημα αν τα εργατικά συμβούλια θα έπαιρναν
την εξουσία, για πρώτη φορά στην Ευρώπη
από το 1917. Βέβαια στις γραμμές τους και γε-
νικότερα ανάμεσα στους επαναστατημένους
υπήρχαν κάθε λογής απόψεις για την κοινωνία
που έπρεπε να χτιστεί. Όμως, υπήρχαν δυο
κοινές παραδοχές. Τα ρωσικά στρατεύματα
έπρεπε να φύγουν από τη χώρα, κι η Ουγγα-
ρία να σταματήσει να είναι «δορυφόρος» της
Ρωσίας. Η άλλη παραδοχή ήταν ότι οι παλιοί
καπιταλιστές και γαιοκτήμονες δεν είχαν θέση
στη νέα Ουγγαρία.

Τα αιτήματα των εργατών και η δυναμική
της οργάνωσής τους πήγαιναν πολύ παραπέ-
ρα από κει που ήθελαν να πάνε ο Νάγκι και οι
«μεταρρυθμιστές» του. Στις πρώτες μέρες του
Νοέμβρη η κυβέρνησή του έκανε προσπάθειες
να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης.  

Όμως, για τον Χρουστσόφ και την ρωσική
άρχουσα τάξη δεν υπήρχαν περιθώρια χρό-
νου. Η επανάσταση στην Ουγγαρία έδινε το
«κακό παράδειγμα» στο εργατικό κίνημα στην
Πολωνία που δεν είχε καταλαγιάσει ακόμα και
στους εργάτες των υπόλοιπων χωρών του
«υπαρκτού σοσιαλισμού». 

Γι’ αυτό στις 4 Νοέμβρη ξεκίνησε η δεύτερη
φάση της ρωσικής επέμβασης, η «επιχείρηση
τυφώνας». Ο ρωσικός στρατός έφερνε μαζί
του μια «εργατο-αγροτική κυβέρνηση» με επι-
κεφαλής τον Γιάνος Κάνταρ που ήταν υπουρ-
γός του Νάγκι αλλά τα είχε βρει με τους Ρώ-
σους. Η ένοπλη αντίσταση ήταν σκληρή σε
πολλά σημεία, με εκατοντάδες νεκρούς.

Η Γενική Απεργία συνεχίστηκε μέχρι τις 15
του Νοέμβρη. Οι εργάτες στο Τσέπελ της
Βουδαπέστης έβγαλαν μια αφίσα που ειρω-
νευόταν τη ρωσική προπαγάνδα: «Οι 40.000
αριστοκράτες και βιομήχανοι του Τσέπελ συ-
νεχίζουν την απεργία». Ίσως δεν ήταν τυχαίο
ότι από το 1919 κιόλας αυτή η συνοικία (ένα
νησάκι στο Δούναβη) είχε τη φήμη του “V�r�s
Csepel”, «Κόκκινου Τσέπελ».

Η αντοχή της εργατικής οργάνωσης ήταν
εντυπωσιακή. Εκείνες τις μέρες, στις αρχές
του Νοέμβρη συγκροτήθηκε το Κεντρικό Ερ-
γατικό Συμβούλιο της Μείζονος Βουδαπέστης
(ΚΜΤ). Όταν στις 21 Νοέμβρη προσπάθησε να
συγκροτήσει ένα Πανεθνικό Εργατικό Συμβού-
λιο, τα ρωσικά τανκς περικύκλωσαν το γήπεδο
που θα γινόταν η συνέλευση. Η απάντηση
ήταν μια διήμερη γενική απεργία που παρέλυ-
σε τα πάντα.

Όταν η κυβέρνηση Κάνταρ ανασυγκρότησε
το κατασταλτικό μηχανισμό της, πέρασε στην
επίθεση. Τον Δεκέμβρη άρχισαν οι μαζικές
συλλήψεις των ηγετών των εργατικών συμβου-
λίων. Στις 8 Δεκέμβρη μονάδες του ρωσικού
στρατού και τις AVH άνοιξαν πυρ σε μια δια-
δήλωση ανθρακωρύχων στην πόλη Σαλγκον-
ταριάν στα βορειοανατολικά της Βουδαπέ-
στης. Ο απολογισμός ήταν 52 νεκροί και 150
τραυματίες. 

συνέχεια στη σελ.18
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Ουγγαρία 1956
Εργατικά συμβούλια 
κόντρα στον “υπαρκτό”

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17



συνέχεια από τη σελίδα 17

Η γενική απεργία που κάλεσε το ΚΜΤ στις 11-12 Δεκέμβρη
ήταν απόλυτα πετυχημένη, αλλά θα ήταν και η τελευταία: τα
μέλη του είχαν ήδη συλληφθεί. Στις 5 Γενάρη η «εργατο-
αγροτική κυβέρνηση» ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται η ποινή
θανάτου σε όποιον αρνηθεί να «επιστρέψει στη δουλειά»…

Σε Ανατολή και Δύση

Η ουγγρική επανάσταση ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.
Η ουγγρική επανάσταση όμως έδειξε τη δύναμη που έχει η
εργατική τάξη να παλεύει, να αλλάζει την κοινωνία και στην
πορεία τον ίδιο της τον εαυτό. 

Ταυτόχρονα έδωσε ένα σκληρό χτύπημα σε δυο μύθους.
Ο πρώτος ήταν αυτός που καλλιεργούσαν οι άρχουσες τά-
ξεις της Δύσης. Ότι δηλαδή η δική τους πλευρά στον Ψυχρό
Πόλεμο ήταν ο «ελεύθερος κόσμος» και πίσω από το «σιδη-
ρούν παραπέτασμα» οι «μάζες» είχαν υποστεί πλύση εγκεφά-
λου και ήταν ανίκανες να απελευθερώσουν τον εαυτό τους.

Τον Δεκέμβρη του 1953 μια έκθεση της CIA για την Ουγγα-
ρία ισχυριζόταν ότι «ο πληθυσμός δεν διαθέτει, ούτε θα απο-
κτήσει στο μέλλον, την ικανότητα ενεργητικής αντίστασης
στο παρόν καθεστώς». 

Όμως, η Ουγγρική Επανάσταση ήταν σκληρό πλήγμα και
στον ισχυρισμό αυτών που κυβερνούσαν το ανατολικό μπλοκ
ότι τάχα έχτιζαν τον σοσιαλισμό. Δεν υπάρχει σοσιαλισμός
ούτε εργατικό κράτος χωρίς την εργατική τάξη να έχει την
εξουσία. Αυτό που χτιζόταν στην Ρωσία από τη δεκαετία του
’30 ήταν ο κρατικός καπιταλισμός όχι ο σοσιαλισμός. 

Ο Καρλ Μαρξ είχε γράψει στο Κεφάλαιο ότι ο καπιταλι-
σμός είναι μια κοινωνία που την καθαρίζει η κούρσα «της
συσσώρευσης για χάρη της συσσώρευσης». Το ίδιο ίσχυε
για τα καθεστώτα του κρατικού καπιταλισμού. Η πίεση αυτής
της κούρσας, που στη δεκαετία του ’50 σήμαινε εντατικοποί-
ηση, καταπίεση, και συμπίεση του βιοτικού επιπέδου ήταν οι
παράγοντες που φούντωσαν την αγανάκτηση των εργατών
στην Ουγγαρία. 

Η κληρονομιά του 1956 είναι ζωντανή και απολύτως ανα-
γκαία για την Αριστερά του 21ου αιώνα. Είναι το σύμβολο
της επαναστατικής παράδοσης που λέει ότι η απελευθέρω-
ση της εργατικής τάξης είναι έργο της ίδιας.
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Π
λούσια σε συζήτηση ήταν
η εκδήλωση που οργάνω-
σε το Μαρξιστικό Βιβλιο-

πωλείο για την παρουσίαση του
βιβλίου “Κάτσε καλά Γεράσιμε –
Μαθητικό κίνημα και καταλήψεις
1974-2000”.

Ομιλητές ήταν ο Δημήτρης
Σκλαβενίτης, συγγραφέας του
βιβλίου κι ο Γιώργος Πίττας, δη-
μοσιογράφος της εφημερίδας
Εργατική Αλληλεγγύη.

Τους ομιλητές προλόγισε ο
Κώστας Πίττας, υπεύθυνος του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου, ο οποίος έκανε ιδι-
αίτερη αναφορά στην πρόσφατη μαθητι-
κή κατάληψη στο Περιστέρι υπέρ των
προσφύγων, για να την παραλληλίσει με
αντίστοιχες του παρελθόντος που γίνον-
ταν ως απάντηση σε φασιστικές επιθέ-
σεις.

Ο Δ. Σκλαβενίτης, αφού αναφέρθηκε
στη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για
την έρευνά του, μίλησε για τον ρόλο που
έπαιξαν πολιτικές καμπές στην μεταπολι-
τευτική ιστορία “που δεν άφησαν ανεπη-
ρέαστο το μαθητικό κίνημα”. Η ιστορική
καμπή της μεταπολίτευσης, η “αλλαγή”
το '81, η επιστροφή της Ν.Δ. δέκα χρόνια
μετά και ο “εκσυγχρονισμός” του Σημίτη
το '97, “συνοδεύτηκαν με  εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις ή απόπειρές τους”, που
έφεραν τα αντίστοιχα ξεσπάσματα του
μαθητικού κινήματος. 

“Από τις αρχές του '83 εντοπίζονται οι
πρώτες καταλήψεις σχολείων. Το πρώτο
μαζικό κίνημα μαθητικών καταλήψεων ξε-
σπά το 1986 με τις καταλήψεις στα Πολυ-
κλαδικά. Κορυφαία στιγμή του μαθητικού
κινήματος είναι η καταλήψεις του '90-'91
και η συνάντησή τους με τις εργατικές κι-
νητοποιήσεις της περιόδου ενάντια στη
νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημο-
κρατίας. Οι διεκδικήσεις για αναβάθμι-
σης της τεχνικής εκπαίδευσης και η υπε-
ράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της
Παιδείας παραμένουν, όπως το 1986 αλ-

λά και το 1999 με το κίνημα ενάντια στη
μεταρρύθμιση του Αρσένη. Ειδικά στην
περίοδο '90-'91 οι καταλήψεις σχολείων
είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος δια-
μαρτυρίας των μαθητών” τόνισε μεταξύ
άλλων. 

Πολυτεχνείο

“Αν θέλει κανείς να μιλήσει για μαθητι-
κό κίνημα μετά τη χούντα θα βρει τις
απαρχές του στην ίδια την εξέγερση του
Πολυτεχνείου, όπου συμμετείχαν μαθη-
τές και κάποιοι από αυτούς έδωσαν και
τη ζωή τους”, είπε στη συνέχεια ο Γ. Πίτ-
τας. “Ο απόηχος της εξέγερσης καθόρι-
σε την επόμενη περίοδο μέχρι τις αρχές
της δεκαετίας του '80. Το σχολείο συνέ-
χιζε να είναι αυταρχικό όπως στη χούντα.
Μαθητές διαδηλώνουν διεκδικώντας μα-
θητικό συνδικαλισμό – δεν υπήρχαν ακό-
μα 5μελή και 15μελή συμβούλια. 

Η μορφή της κατάληψης στα σχολεία
εμφανίζεται σποραδικά μετά την εκλογή
του ΠΑΣΟΚ. Είχε πολλά προτερήματα ως
μορφή αγώνα. Σίγουρα το γεγονός ότι
δεν μπαίνουν απουσίες. Είχε το χαρακτη-
ριστικό του σταματήματος της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας με αποτελεσματικότε-
ρο τρόπο από την αποχή, που η επιτυχία
της εξαρτάται από το κάθε τμήμα. Η κα-
τάληψη έδινε στους μαθητές τον έλεγχο
του χώρου που ζουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ημέρας. Παρείχε τη δυνατότητα
συντονισμού με άλλα κατειλημμένα σχο-

λεία. Το κατειλημμένο σχολείο
μετατρεπόταν σε κέντρο πολιτι-
κής δράσης και συζήτησης για
τη μαθητική κοινότητα και όχι
μόνο”, είπε ο Γ. Πίττας και συνέ-
χισε αναφέροντας λεπτομέρειες
από το μαθητικό κίνημα του
1986 που συμμετείχε ως μαθη-
τής, αλλά και το ρόλο που έπαι-
ξε η σχέση μαθητών με την επα-
ναστατική αριστερά, φέρνοντας
το παράδειγμα της Μαθητικής
Πρωτοβουλίας, τότε.

Οι τοποθετήσεις των παρευρισκομένων
στη συζήτηση που ακολούθησε ήταν γε-
μάτες από εμπειρίες μαθητικών καταλή-
ψεων, που χρονικά καλύπτουν όλη την
περίοδο από την πτώση της χούντας μέ-
χρι σήμερα.

Αναμνήσεις και συμπεράσματα από το
μαθητικό κίνημα του 1986, το αντίστοιχο
του '90 – 91 και τη δολοφονία του Τεμπο-
νέρα. Τις καταλήψεις του '99 και το ρόλο
που έπαιξε η ΚΝΕ στο ξέσπασμα και το
κλείσιμο του κινήματος. Τις μαθητικές κι-
νητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο στο
Ιράκ το 2003. Το πώς αυτές “εκπαίδευ-
σαν” κινηματικά χιλιάδες μαθητές που
τρία χρόνια μετά ως φοιτητές κατέλαβαν
τα πανεπιστήμια ενάντια στην μεταρρύθ-
μιση της Γιαννάκου. Τις οργισμένες κατα-
λήψεις των μαθητών του 2008 ως απάν-
τηση στη δολοφονία ενός συμμαθητή
τους, του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Χαρακτηριστικό ήταν και το κλείσιμο
από τους δύο ομιλητές, αναφερόμενοι
στη “μοναδική φορά που το κράτος προ-
ώθησε μαθητικές κινητοποιήσεις για αντι-
δραστικό λόγο”, την περίοδο των εθνικι-
στικών διαδηλώσεων για το Μακεδονικό,
θυμίζοντας σπουδαία παραδείγματα
απειθαρχίας μαθητών και καθηγητών
στην εθνικιστική υστερία.   

• Βίντεο με τις εισηγήσεις του Δ. Σκλαβε-
νίτη και του Γ. Πίττα στην εκδήλωση,
μπορείτε να παρακολουθήσετε στο 
sekonline.gr.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ

Οι μαθητές δεν “κάθονται καλά”
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Η  Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.)
ετοιμάζεται να συμμετέχει στις εκλογές του ΤΕΕ που θα γί-
νουν στις 20 Νοέμβρη. Θυμίζουμε ότι η νέα παράταξη συγ-
κροτήθηκε με την στήριξη της Συσπείρωσης Αριστερών Μη-
χανικών, της Αριστερής Στροφής, της Τομής, της Αριστερής
Αγωνιστικής Παρέμβασης και ανένταχτων μηχανικών.  

Οι υποψήφιοι που στηρίζει η Εργατική Αλληλεγγύη και συμ-
μετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΑΡΑΓΕΣ είναι οι παρακάτω: 
• Για το Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο για Αντιπροσωπεία ΤΕΕ:
Στο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής: Βάια Γκούμα, Γιάννης Θε-
οχάρης, Δήμητρα Κυρίλλου, Κώστας Πίττας, Βασίλης Συλαϊ-
δής, Νίκος Σμπαρούνης. 
• Για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας: Λευτέ-
ρης Αραμπατζής, Θανάσης (Σάκης) Κολότσιος, Δήμητρα Κο-
μνιανού, Γιάννης Μήτζιας. 
• Στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας: Δημήτρης
Αδάμου. 
• Στην Επιστημονική επιτροπή Χημικών Μηχανικών: Δημή-
τρης Λάμπρου. 

Μετά από καλέσματα της Συσπείρωσης Αριστερών Μη-
χανικών και μέσα από μια διαδικασία επανωτών διαπα-

ραταξιακών συναντήσεων –πανελλαδικά- και αντίστοιχης στη
Θεσσαλονίκη, η αντικαπιταλιστική αριστερά μαζί με κομμά-
τια που σπάσανε από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλούς ανένταχτους
αγωνιστές της αριστεράς κατεβαίνει ενιαιομετωπικά στις
εκλογές του ΤΕΕ (20 Νοέμβρη)  με την ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ (ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) πανελλαδικά, ενώ
στην Κεντρική Μακεδονία με την  ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥ-
ΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, μέσα από ευρύτερες ακόμα συμ-
μαχίες. 

Απέναντι στην κοινωνική καταστροφή, την τεράστια ανερ-
γία, τη μετανάστευση, την υποαπασχόληση στον κλάδο, τις
κατασχέσεις και το Κ.Ε.Α.Ο. ,τις εξευτελιστικές αμοιβές, το
χτύπημα των εργατικών και κοινωνικών κατακτήσεων, την
καταλήστευση των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ και από το
PSI και μέσα από την ATTICA BANK, τις δυσβάσταχτες ει-
σφορές και φορολογία, το πετσόκομμα μισθών και συντάξε-
ων, τη διάλυση – ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών,
απευθυνόμαστε στους συναδέλφους και τους καλούμε να
στηρίξουν τις παρατάξεις αυτές, που αγωνίστηκαν και θα
συνεχίσουν να αγωνίζονται για να έχουμε κοινωνική ασφάλι-
ση, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και όλα αυτά που δι-
καιούμαστε σαν εργαζόμενοι.                                                                                                    

Αφήνουμε στην άκρη την απογοήτευση που έσπειραν όλες
οι μέχρι τώρα διοικήσεις του ΤΕΕ. Γιατί, το πιστεύουμε, Η ΝΙ-
ΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ. 

Σάκης Κολότσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Με την ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.

«Η νίκη είναι στους αγώνες»

Από αριστερά Δ. Σκλαβενίτης και Γ. Πίττας



26 Οκτώβρη 2016, Νο 1246Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Με επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε και την Τετάρτη 19
Οκτώβρη στα Δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης η κινητοποίηση
ενάντια στους πλειστηρια-
σμούς της λαϊκής περιουσίας
από τις τράπεζες και το κρά-
τος. Εκατοντάδες διαδηλωτές
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
του Συντονισμού Συλλογικοτή-
των Θεσσαλονίκης. 

Ήταν εκεί η Εναλλακτική
Πρωτοβουλία Δικηγόρων με
πανό που έγραφε «Κανένα
λαϊκό σπίτι σε πλειστηριασμό
ή χωρίς ρεύμα και νερό», ενώ
πανό είχαν και οι σύλλογοι
φοιτητών Χημικού και Ηλε-
κτρολόγων-Μηχανολόγων Μη-
χανικών του ΑΠΘ και αναρχι-
κές οργανώσεις. Κανένας
πλειστηριασμός δεν έγινε, πα-
ρά την παρουσία δεκάδων
αστυνομικών και την προκλητι-
κή στάση της προέδρου του
συμβολαιογραφικού συλλό-
γου, η οποία επικαλέστηκε έγ-
γραφο Τράπεζας που ζητούσε
να επισπευστούν οι διαδικα-
σίες παρά την αποχή των συμ-
βολαιογράφων. 

“Συνεχίζουμε”

Οι συγκεντρώσεις θα συνεχι-
στούν κάθε Τετάρτη, με σκοπό
την προστασία των λαϊκών κα-
τοικιών από τους πλειστηρια-
σμούς. Δεν θα αφήσουμε να
χάνουν άνθρωποι τα σπίτια
τους από τις τράπεζες οι οποί-
ες έχουν επανειλημμένα διασω-
θεί με δισεκατομμύρια Ευρώ
που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι.

Την επόμενη μέρα, εκατον-
τάδες διαδηλωτές, ανάμεσά
τους και αντιπροσωπεία από
τη Γαλλία, συγκεντρώθηκαν
για συμπαράσταση στο σωμα-
τείο εργαζομένων της ΒΙΟΜΕ
στα Δικαστήρια, ενάντια στον
πλειστηριασμό του εργοστα-
σίου που έχουν πάρει στα χέ-
ρια τους οι εργαζόμενοι. Η
αστυνομία έδιωξε βίαια τους
συγκεντρωμένους μακριά και
απέκλεισε ακόμα και δημοσιο-
γράφους από μια κατά τα άλ-
λα «δημόσια» διαδικασία, χω-
ρίς όμως αποτέλεσμα. Ο πλει-
στηριασμός δεν έφερε αποτέ-
λεσμα και οι εργαζόμενοι της
ΒΙΟΜΕ μαζί με τους αλληλέγ-
γυους πανηγύρισαν μια ση-
μαντική νίκη-ανάσα για τον
αγώνα τους. 

Μπάμπης Κουρουνδής, 
μέλος ΔΣ του Δικηγορικού

Συλλόγου Θεσσαλονίκης με την
Εναλλακτική Πρωτοβουλία

Κανένα
σπίτι στα
χέρια
τραπεζίτη

Μ
ια ξαφνική διαδήλωση χιλίων ανθρώπων
τάραξε το Πορτ Σαΐντ την περασμένη

βδομάδα. Η αφορμή ήταν ότι η Στεγαστι-
κή Τράπεζα που ελέγχει το σύστημα παροχής

φθηνότερης κατοικίας στους φτωχούς ανακοίνω-

σε ξαφνικά ότι όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή
έπρεπε να πληρώσουν παραπάνω από όσο είχε

ανακοινωθεί. Οι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεν-
τρώνονται έξω από το γραφείο του κυβερνήτη

της πόλης, φωνάζοντας “Όχι στην τράπεζα” και

ζητώντας την παραίτηση του κυβερνήτη.

Διαδηλώσεις σαν κι αυτή, εν μέσω μιας δικτατο-
ρίας που στέλνει σωρηδόν τους αγωνιστές στη
φυλακή και εκβιάζει χιλιάδες με την απειλή του
εκτελεστικού αποσπάσματος, δεν είναι συνηθι-
σμένες. Ο στρατάρχης Σίσι επέβαλε την κυριαρ-
χία του σφάζοντας και τρομοκρατώντας, αλλά
υπάρχει κινούμενη άμμος κάτω από το καθεστώς
του. Το χρήμα από τα καθεστώτα του Κόλπου έρ-
ρεε αρχικά άφθονο, για να χρηματοδοτηθεί η κα-
ταστολή της επανάστασης, αλλά πλέον έχει στε-
ρέψει. Πριν από μερικές βδομάδες, οι Σαουδάρα-

βες πάγωσαν και την παροχή πετρελαίου, στέλ-
νοντας τους ανθρώπους του Σίσι να ψάχνουν για
εναλλακτικές λύσεις δεξιά και αριστερά. Από τη
μια οι οικονομικές αδυναμίες μαζί με την πετρε-
λαϊκή αναταραχή, από την άλλη η όλο και μεγαλύ-
τερη απόσταση μεταξύ Σίσι και Σαουδικής Αρα-
βίας όσον αφορά στη Συρία. Η Αίγυπτος, που το
2016 συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ, ενέκρινε το ψήφισμα που κατέθεσε η Ρωσία
στον ΟΗΕ, εν μέσω της ρώσικης επέμβασης στο
Χαλέπι. Ο σαουδάραβας εκπρόσωπος χαρακτήρι-
σε την αιγυπτιακή κίνηση “οδυνηρή”. Αυτά συμ-
βαίνουν ενώ η Αίγυπτος προσπαθεί να ολοκληρώ-
σει μια συμφωνία “σωτηρίας” με το ΔΝΤ για 12
δις δολάρια. 

Πρακτικά αποτελέσματα είναι ότι τα αγαθά που
βρίσκονται σε διατίμηση βρίσκονται διαρκώς σε
έλλειψη. Ζάχαρη δεν υπήρχε στα ράφια για βδο-
μάδες μέσα στον Οκτώβρη. Εννιά στους δέκα Αι-
γύπτιους στηρίζονται στην κατανάλωση βασικών
αγαθών και φαρμάκων σε προστατευμένες τιμές.
Οι συμφωνίες με το ΔΝΤ προϋποθέτουν απελευ-
θέρωση των “κλειστών αγορών” της Αιγύπτου,

δηλαδή ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις και αυξή-
σεις τιμών.

Οι ρωγμές του καθεστώτος κάνουν πιο αστα-
θείς τις κατασταλτικές του ορέξεις. Πρόσφατα
αποφυλακίστηκε ο επαναστάτης σοσιαλιστής Χαϊ-
θάμ Μουχαμαντίν και άλλοι πολιτικοί κρατούμε-
νοι. Στο Πόρτ Σαΐντ η καταστολή ήταν άμεση και
άγρια. Τεθωρακισμένα οχήματα ρίχτηκαν πάνω
στο πλήθος και οι δυνάμεις καταστολής συνέλα-
βαν δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες
και παιδιά. Όμως τους τελευταίους μήνες υπήρ-
ξαν κι άλλα παραδείγματα εργατικής αντίστασης.
Οι οδηγοί των λεωφορείων βγήκαν σε απεργία
στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Είχαν προηγη-
θεί οι εργάτες σε χαλυβουργία στο Χελουάν και
3.000 εργάτες κεραμουργίας τον Αύγουστο. Αιγυ-
πτιακά μέσα μεταδίδουν πως οι τοπικοί βουλευτές
του Πορτ Σαΐντ υπερασπίζουν τους διαδηλωτές
και καταγγέλλουν την καταστολή. Όταν το κάνουν
αυτό βουλευτές που στην ουσία είναι διορισμένοι
από την ίδια τη δικτατορία, ο Σίσι δεν μπορεί να
συνεχίσει να πουλάει για πολύ την εικόνα του
αλύγιστου.

Ο Σίσι αντιμέτωπος με την οργή των εργατών

Α
πό το πρωί της Δευτέρας η
γαλλική αστυνομία εκκενώνει
τη "ζούγκλα του Καλαί", τον

αυτοσχέδιο προσφυγικό καταυλισμό
στο λιμάνι που συνδέει, ακτοπλοϊκά
και οδικά, μέσω του  τούνελ, τη Γαλ-
λία με τη Βρετανία. 

Πάνω από 8.000 πρόσφυγες ζού-
σαν μέχρι την Κυριακή, σε άθλιες
συνθήκες, στον καταυλισμό, με την
ελπίδα ότι θα κατάφερναν, κάποια
στιγμή, να φτάσουν στην άλλη πλευ-
ρά. Ένα μεγάλο κομμάτι από τους
"κατοίκους" της "ζούγκλας" είναι
ανήλικοι και νέοι -πολλοί από αυ-
τούς ολομόναχοι, χωρίς οικογένεια
ή συγγενείς.

Η γαλλική κυβέρνηση είχε ανακοι-
νώσει εδώ και αρκετές ημέρες την
πρόθεσή της να εκκενώσει και να
κατεδαφίσει τον καταυλισμό. Το
βράδυ του Σαββάτου και της Κυρια-
κής ξέσπασαν συγκρούσεις -με πέ-
τρες, γκλομπ και δακρυγόνα- ανάμε-
σα στους πρόσφυγες και την αστυ-
νομία. 

Τη Δευτέρα, όμως, επικρατούσε
σχετική ηρεμία, με εκατοντάδες πρό-
σφυγες να στήνονται στις ουρές για
να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και
να φύγουν. "Ήμουν στον καταυλισμό
χθες", λέει στην εφημερίδα Socialist
Worker η Σάλι Κίνκεϊντ, καθηγήτρια
από τη Βρετανία που βρίσκεται αυτή
τη στιγμή στο Καλαί μαζί με άλλους
συμπαραστάτες για να υποστηρίξει
τους πρόσφυγες. "Ο κόσμος λυγίζει
από την πίεση. Ως προς το ερώτημα
αν θέλουν ή δεν θέλουν να φύγουν,
τα πράγματα είναι θολά. Κάποιοι πί-
στευαν ότι η εκκένωση δεν θα γίνει,
γιατί το έχουν ξανακούσει πολλές

φορές. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι
είναι ανήμποροι να αντιδράσουν. Κά-
ποιοι είναι απελπισμένοι".

"Προς το τέλος της ουράς βρί-
σκουμε τον Αντίλ από το Σουδάν",
γράφουν οι ανταποκριτές της Guar-
dian. "Κουβαλάει δυο σακούλες, μια
μπάλα και μια κιθάρα. 'Το όνειρό μου
πέθανε', λέει. 'Ο κόσμος που βλέπετε
εδώ είναι διαλυμένος. Δεν μπορούμε
να το πιστέψουμε ότι τέλειωσε".

Προσωπικός Μαραθώνιος

Πίσω από κάθε Αντίλ κρύβεται μια
φριχτή ιστορία -πόλεμος, διώξεις,
πείνα- και ένας φοβερός προσωπι-
κός μαραθώνιος για να φτάσουν στο
Καλαί. Πολλοί έχουν χάσει τους γο-
νείς τους, τα παιδιά τους , τους συν-
τρόφους τους ή τους φίλους τους
στη Μεσόγειο. Οι περισσότεροι
έχουν επιλέξει τη Βρετανία γιατί
έχουν συγγενείς εκεί.  

Η γαλλική αστυνομία έχει οργανώ-
σει δεκάδες επιδρομές στον καταυ-

λισμό. Στις αρχές του χρόνου εκκέ-
νωσε (και ισοπέδωσε) το μισό περί-
που στρατόπεδο -αλλά ο αριθμός
των προσφύγων συνέχισε να μεγα-
λώνει. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να
χτίζει ένα τείχος μήκους ενός χιλιο-
μέτρου δίπλα στον καταυλισμό, το
οποίο αναμένεται να τελειώσει μέσα
στις επόμενες εβδομάδες. Το έργο
έχει συγχρηματοδοτηθεί από την κυ-
βέρνηση του Λονδίνου. 

"Μέσα στο στρατόπεδο κοινωνικοί
λειτουργοί... πηγαίνουν από σκηνή
σε σκηνή προειδοποιώντας τους
πρόσφυγες ότι αν δεν δεχτούν να
φύγουν θα συλληφθούν", γράφει η
Guardian. "Η παρουσία της αστυνο-
μίας είναι μεγάλη, με πολλούς αστυ-
νομικούς να περιμένουν μέσα στις
κλούβες..." 

Η Βρετανία δέχτηκε, κάτω από
την πίεση του αντιρατσιστικού κινή-
ματος, να επιτρέψει σε κάποια από
τα 1300 περίπου ασυνόδευτα παιδιά
της "ζούγκλας" να περάσουν τα σύ-

νορα -κάτι που προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων από τις φυλλάδες της
δεξιάς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των ανθρωπιστικών οργανώσεων η
Βρετανία έχει δεχτεί μέχρι σήμερα
όλα και όλα 200 παιδιά -το 85% των
ασυνόδευτων παιδιών εξακολουθεί
να βρίσκεται στον καταυλισμό.

Το σχέδιο της γαλλικής κυβέρνη-
σης είναι να διασκορπίσει τους πρό-
σφυγες σε 450 περίπου διαφορετικά
κέντρα. Στη συνέχεια κάποιοι από
αυτούς θα πάρουν άσυλο. Οι υπόλοι-
ποι (η πλειοψηφία) θα απελαθούν. 

Οι κυβερνήσεις τόσο της Βρετα-
νίας όσο και της Γαλλίας έχουν αντι-
μετωπίσει με την καταστολή όχι μό-
νο τους πρόσφυγες αλλά και τους
αλληλέγγυους. Τον περασμένο Ιού-
νη η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο
στη χώρα σε ένα κομβόι αλληλεγ-
γύης 150 περίπου αυτοκινήτων που
μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια
(τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, σκηνές
κλπ) στη "ζούγκλα". Η γαλλική αστυ-
νομία έχει απαγορεύσει όλες σχε-
δόν τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης
στο Καλαί και εμποδίζει συστηματι-
κά κάθε αποστολή συμπαράστασης
από το Παρίσι.

Η επίθεση στη "ζούγκλα" έχει εν-
θαρρύνει τους ρατσιστές και τους
φασίστες στη Γαλλία -που βγαίνουν
τώρα δημόσια ζητώντας ακόμα πιο
"αυστηρή" αντιμετώπιση απέναντι
στους πρόσφυγες. 

Στο Λονδίνο το αντιρατσιστικό μέ-
τωπο "Stand up to Racism", οργανώ-
νει διαδήλωση έξω από την Γαλλική
πρεσβεία. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε
παντού.  

Σ.Κ.

“Ζούγκλα” είναι ο ρατσισμόςΚΑΛΑΙ

Από την τελευταία Σύνοδο της ΕΕ. Φιλάκια Τερέζα Μέη - Γιούνκερ με χαμόγελα Τσίπρα



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Π
ριν από δυο χρόνια το ΙΚ κατέλαβε

την πόλη με λιγότερο από 15 χιλιάδες
μαχητές. Ο ιρακινός στρατός με μέγε-

θος ενός εκατομμυρίου ήταν σαν να μην
υπήρχε. Τώρα, οι μαχητές του ΙΚ είναι ακόμη

λιγότεροι μέσα στη Μοσούλη, ίσως πέντε χι-
λιάδες. Και τα στρατεύματα της ανακατάλη-
ψης ξεπερνάνε τις εκατό χιλιάδες.

Η Μοσούλη έπεσε στα χέρια του Ισλαμικού
Κράτους, όχι χάρη σε κάποια υποτιθέμενη
στρατιωτική ανωτερότητα του, αλλά γιατί η
κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ είχε ήδη χάσει
επαφή με την πόλη. Στελέχη του Μπάαθ, του
(κάθε άλλο παρά ισλαμικού) κόμματος που
κυβερνούσε το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσεΐν, πέ-
ρασαν στο στρατόπεδο του ΙΚ. Όλα αυτά
ήταν αποτέλεσμα της δυναμικής των θρη-
σκευτικών διαχωρισμών που εξαπολύθηκε
από την κατοχική κυβέρνηση του Ιράκ, με τις
ευλογίες των Αμερικάνων, στην προσπάθειά
τους να επιβάλουν την “τάξη” στη χώρα. Μια,
στην πλειοψηφία της σουνιτική, πόλη όπως η
Μοσούλη έγινε πόλη δεύτερης κατηγορίας
για την κατοχική κυβέρνηση του Ιράκ.

Μετά την κατάληψη της Μοσούλης από το
ΙΚ, η κυβέρνηση της Βαγδάτης διέκοψε την
μισθοδοσία των δημόσιων υπάλληλων, μιας
και αν τη συνέχιζε, θα “χρηματοδοτούσε
τους τρομοκράτες”. Το αποτέλεσμα ήταν τα
βασικά είδη να ακριβαίνουν λόγω του απο-
κλεισμού την ώρα που ο κόσμος έμενε χωρίς
δουλειά και μισθό. Το ρύζι έφτασε τα 40-50
δολάρια το κιλό. 

Οι σιιτικές πολιτοφυλακές που στέλνονται
τώρα να “απελευθερώσουν” την πόλη, δεν
βλέπουν μόνο τους μαχητές του ΙΚ ως εχ-
θρούς, αλλά και μεγάλο μέρος του ντόπιου
πληθυσμού. Ενας κάτοικος της πόλης που
μίλησε στους Φαΐνάνσιαλ Τάιμς λέει: “Η κυ-
βέρνηση μας κακομεταχειρίστηκε. Μας
αγνόησαν, μας εξευτέλισαν. Δεν είχαμε την
παραμικρή βοήθεια. Θα θέλαμε να υποδε-
χτούμε το στρατό και την κυβέρνηση, αλλά
δεν πιστεύουμε ότι μας βλέπουν σαν κομμά-
τι τους, σαν κομμάτι του Ιράκ”.

Δεν ευαισθητοποιήθηκαν ξαφνικά για να
απελευθερώσουν τη Μοσούλη από τη βαρ-
βαρότητα του ΙΚ. Αυτοί που σήμερα συνα-
σπίζονται κατά του ΙΚ, το κάνουν γιατί ξέ-

ρουν ότι θα φαγωθούν μεταξύ τους πολύ
γρήγορα, στην ίδια την ανακατάληψη ή αμέ-
σως μετά από αυτήν. Όλοι θέλουν να αρπά-
ξουν ένα κομμάτι και να παρεμποδίσουν
τους υπόλοιπους. 

Μωσαϊκό

Το Ιράν θέλει να στηρίξει τους συμμάχους
του μέσα στο Ιράκ. Η Τουρκία θέλει να δια-

σφαλίσει ότι η επιρροή του Ιράν δεν θα φτά-
σει τόσο βόρεια. Η περιοχή της Νινευής, της
οποίας πρωτεύουσα είναι η Μοσούλη, είναι

ένα μωσαϊκό εθνοτήτων και θρησκειών. Η
καθεμιά από τις δυνάμεις των επιτιθέμενων
τωρα αγκαλιάζει ένα τμήμα του πληθυσμού
που υποτίθεται θέλει να προστατεύσει, προ-

ετοιμάζοντας τις εμφύλιες σφαγές του κοντι-
νού μέλλοντος για τον έλεγχο της πόλης.

“Σε στρατιωτικό επίπεδο, πρόκειται για μια
από τις μεγαλύτερες συμμαχίες μετά την ει-
σβολή του 2003… αλλά είναι μια στρατιωτική
μάχη χωρίς πολιτικό σχέδιο γι’αυτό που ξη-
μερώνει την επόμενη μέρα”, λέει ένας ανα-
λυτής του ιδρύματος Κάρνετζι. 

Στη Μπασίκα, μια περιοχή που μόλις “απε-
λευθερώθηκε”, στάθμευαν 400 Τούρκοι
στρατιώτες, “καλεσμένοι” της κουρδικής κυ-
βέρνησης από πέρσι. Ενα πρακτορείο ειδή-
σεων μεταδίδει πως “το στρατόπεδο αυτή τη
στιγμή δεν είναι ασφαλές με τις ιρακινές δυ-
νάμεις ανεπτυγμένες από γύρω.” Συμπληρώ-
νει ότι βαρύς ιρακινός οπλισμός ίσως στο-
χεύει τα τουρκικά στρατεύματα.

Πλέον δεν υπάρχει κανένας τρόπος διαχω-
ρισμού μεταξύ του πολέμου στο Ιράκ και του
πολέμου στη Συρία. Από το Χαλέπι ως τη
Μοσούλη, οι προσωρινές συμμαχίες μπορεί
να αλλάζουν, αλλά η κρίση είναι μία και ενι-
αία. Οι ιμπεριαλιστές, μικροί και μεγάλοι,
χτυπιούνται σαν ιπποπόταμοι μέσα στο μα-
τωμένο βάλτο που οι ίδιοι έχουν δημιουργή-
σει. Και από κοντά οι κυβερνήσεις της ΕΕ
που δίνουν το ΟΚ για αυτές τις σφαγές, και
συνεχίζουν να συζητάνε το βασικό τους μέ-
λημα: πώς θα κλείσουν ακόμη πιο ερμητικά
τα σύνορα απέναντι στους ανθρώπους που
επιχειρούν να γλιτώσουν από το μακελειό.

Νίκος Λούντος

Β
δομάδες ή μήνες, ισχυρίζον-
ται οι ίδιοι οι επιτιθέμενοι, ότι
θα κρατήσει η επιχείρηση

ανακατάληψης της Μοσούλης που
εξαπολύεται από τα μέσα Οκτώβρη.
Ιρακινή κυβέρνηση, σιιτικές πολιτο-
φυλακές, Κούρδοι “Πεσμεργκά”, με
την υποστήριξη του Ιράν, της Τουρ-
κίας, και υπό τον συντονισμό των
ΗΠΑ επιχειρούν όλοι μαζί να πά-
ρουν την πόλη του βόρειου Ιράκ
από τα χέρια του “Ισλαμικού Κρά-
τους” όπου βρίσκεται τα τελευταία
δυο χρόνια.

Το τι θα απομείνει στο τέλος από
την πόλη και τους ανθρώπους της
είναι το ζητούμενο. Ένα με ενάμιση
εκατομμύριο κάτοικοι συνεχίζουν να
βρίσκονται στην πόλη και στα περι-
χωρά της. Ήδη ο ΟΗΕ δηλώνει ότι
ετοιμάζει καταυλισμούς για 150 χι-
λιάδες πρόσφυγες. Οι εκτιμήσεις
δεν πατάνε σε κανένα σίγουρο στοι-
χείο. Πολλοί φοβούνται ότι ο αριθ-
μός των προσφύγων θα φτάσει τις
εκατοντάδες χιλιάδες, προς όλες
τις κατευθύνσεις. 

Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν
παύουν να μεταδίδουν ότι οι πολιτο-
φυλακές του “Ισλαμικού Κράτους”
χρησιμοποιούν τους άμαχους ως
“ανθρώπινη ασπίδα”. Η ειρωνεία εί-
ναι ότι το ίδιο επιχείρημα χρησιμο-
ποιεί η Ρωσία για τις βαρβαρότητες
που εξαπολύει στο Χαλέπι της Συ-
ρίας. Τα περί “ανθρώπινης ασπίδας”
είναι η έτοιμη δικαιολογία για τις
εκατόμβες αμάχων που προκαλεί η

ανακατάληψη από εδάφους και οι
βομβαρδισμοί.

Προς το παρόν η ιρακινή κυβέρ-
νηση δηλώνει ενθουσιασμένη που ο
ρυθμός της ανακατάληψης πηγαίνει
πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.
Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι
οι ιρακινές δυνάμεις που έρχονται

από νότια, νοτιοανατολικά και οι
κουρδικές δυνάμεις από ανατολικά
προς το παρόν καταλαμβάνουν κω-
μοπόλεις στα περίχωρα της Μοσού-
λης που το “Ισλαμικό Κράτος” (ΙΚ)
εγκαταλείπει. 

Το “εύκολο” σενάριο θα ήταν οι
μαχητές του ΙΚ να εγκαταλείψουν τη

Μοσούλη και να κινηθούν προς στη
Συρία. Ελέγχουν εξάλλου όλη τη με-
θόριο. Όμως, όπως λέει ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών του ιρακινού Κουρ-
διστάν “αν αποφασίσουν να υπερα-
σπίσουν την πόλη, η κατάσταση θα
δυσκολέψει και η διαδικασία θα επι-
βραδυνθεί. Οι δρόμοι είναι πολύ

στενοί. Δεν μπορείς να χρησιμοποι-
ήσεις ούτε οχήματα, ούτε τάνκς, κι
άρα θα είναι μάχη σώμα με σώμα”.
Αν οι πολιορκητές φοβούνται το
“σώμα με σώμα” το πιθανότερο εί-
ναι ότι θα εντείνουν τους βομβαρδι-
σμούς. Στο μεταξύ, πυρήνες του ΙΚ
έχουν ξεκινήσει επιθέσεις σε άλλες
πόλεις του Ιράκ, για να παρακωλύ-
σουν την επίθεση στη Μοσούλη.
Ήδη στο Κιρκούκ έχουν πέσει πάνω
από 100 νεκροί.

Έτσι λοιπόν, αρχές Νοέμβρη που
οι ΗΠΑ πάνε για εκλογές, η μάχη
της Μοσούλης θα συνεχίζεται. Εκα-
τοντάδες αμερικάνοι κομάντος, χι-
λιάδες φαντάροι που είναι έτοιμοι
να εμπλακούν, και ο Αμερικάνος
Υπουργός “Άμυνας” να περιοδεύει
στην περιοχή, προσπαθώντας να
κρατήσει ενωμένη τη νέα συμμαχία.
Οχτώ χρόνια μετά την εκλογή Ομ-
πάμα και δεκαπέντε μετά την κήρυ-
ξη του πολέμου κατά της τρομοκρα-
τίας από τον Μπους, η Μοσούλη
συμβολίζει την αποτυχία της στρα-
τηγικής τους. 

Μια αποτυχία που μεταφράζεται
σε φρίκη για τους άμαχους της Μο-
σούλης αλλά και συνολικά όλων των
πληθυσμών από το Χαλέπι μέχρι τη
Βαγδάτη. ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ, Ιραν, Σα-
ουδική Αραβία και Τουρκία (που
όλοι θέλουν να εμφανίζονται σαν
“απελευθερωτές”) έχουν μετατρέ-
ψει την περιοχή σε ένα απέραντο
σφαγείο.

Απελευθέρωση ή εκατόμβηMOΣΟΥΛΗ

A displaced woman shows her refugee identification paper as she complains about the lack of food supplies outside a processing
centre as smoke from burning oil refinery blanketed Qayyara, south of Mosul, Iraq October 23, 2016. Zohra Bensemra/Reuters

Γήπεδο σκληρών ανταγωνισμών

Μία γυναίκα από τη Μοσούλη δείχνει τα έγγραφά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έλλειψη τροφίμων. 
Πίσω, καπνός από διυλιστήριο καλύπτει την Κουάρα, νότια της Μοσούλης 


