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Τ
ην περασμένη εβδομάδα το διοικητικό
συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ)
επέλεξε τον Παναγιώτη Θωμόπουλο, έναν

τραπεζίτη με πολλές "περγαμηνές", σαν νέο
πρόεδρο της τράπεζας. Στο μεταξύ, όμως, το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(ΤΧΣ), ο "κύριος" μέτοχος της Εθνικής (κατέχει
το 40% των μετοχών) είχε επιλέξει έναν άλλο
τραπεζίτη, τον Δημήτρη Τσιτσιράγκο, για τη θέ-
ση αυτή. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει ένας
πόλεμος ανάμεσα στη διοίκηση της τράπεζας
και το ταμείο "χωρίς προηγούμενο στον κλάδο". 

Την Πέμπτη το απόγευμα η διοίκηση του ΤΧΣ
"μπλόκαρε" τη σύγκληση του διοικητικού συμ-
βουλίου της Εθνικής, εμποδίζοντάς το τυπικά να
"συγκροτηθεί σε σώμα" -να νομιμοποιηθεί δηλα-
δή. Αυτό δεν εμπόδισε τη διοίκηση της Εθνικής
να δώσει, την επομένη (την Παρασκευή), στη
δημοσιότητα τα ονόματα και τις ιδιότητες του
νέου "διοικητικού συμβουλίου χωρίς να κάνει κα-
μιά αναφορά στην αντίδραση του ΤΧΣ και στην
αναβολή του Δ.Σ. για τρεις εργάσιμες ημέρες,
κατόπιν του σχετικού αιτήματος του ΤΧΣ" (Καθη-
μερινή 6.11.2016). 

Το τι ακριβώς ακολούθησε ίσως να μην το μά-
θουμε ποτέ. Η διοίκηση του ΤΧΣ, γράφουν οι
εφημερίδες, απείλησε να συγκαλέσει γενική συ-
νέλευση των μετόχων της Εθνικής και να καθαι-
ρέσει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμ-
φωνα με την "Καθημερινή" το ΤΧΣ έστειλε τελε-
σίγραφο στην τράπεζα ζητώντας το κεφάλι του
Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου της Εθνικής "επί πίνακι". Στη συνέχεια ο
Γιώργος Μιχελής, ο πρόεδρος του ΤΧΣ, συναν-
τήθηκε με τον Γιάννη Στουρνάρα. "Σύμφωνα με
πληροφορίες", γράφει η Καθημερινή,  "η κεντρι-
κή τράπεζα κατ' αρχάς δεν είχε καμιά αντίρρη-
ση στην αρχική απόφαση της Εθνικής" - δηλαδή
στην επιλογή του Θωμόπουλου. "Ωστόσο επιθυ-
μεί να δοθεί γρήγορα λύση... αποφεύγοντας μια
έκτακτη γενική συνέλευση".

Η αλλαγή των διοικήσεων των συστημικών
τραπεζών "εντός του 2016" περιλαμβάνεται
στους όρους που συμφώνησε η κυβέρνηση με
τους δανειστές το περσινό καλοκαίρι, στα πλαί-
σια της ανακεφαλαιοποίησης του 3ου μνημονί-
ου.  Η βασική εντολή που έχουν οι νέες διοική-
σεις είναι να ξεκαθαρίσουν την "κόπρο του Αυ-
γεία" των "κόκκινων επιχειρηματικών δανείων". 

Η "διασύνδεση" ανάμεσα στις τράπεζες και τις
επιχειρήσεις ήταν (και είναι) ένα από τα βασικά
μυστικά των "επιτυχιών" των καπιταλιστών στην
Ελλάδα (και όχι μόνο στην Ελλάδα). Τα "θαλασ-
σοδάνεια" των καναλιών δεν είναι παρά μια λε-
πτομέρεια του θαυμαστού κόσμου της επιχειρη-
ματικής "διαπλοκής". Η εκκαθάριση των κόκκι-
νων δανείων δεν είναι μια απλή, τεχνική υπόθε-
ση. Ούτε αφορά απλά και μόνο τις τράπεζες.
Αφορά το σύνολο του ελληνικού καπιταλισμού.
Αφορά το μέλλον των νέων "προβληματικών"
επιχειρήσεων που έχει γεννήσει η κρίση.

Για αυτό "σφάζεται" το ΤΧΣ με τη διοίκηση της
Εθνικής. Η κρίση δεν έχει κάνει απλά και μόνο
τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες ζόμπι. Έχει κά-
νει και τους καπιταλιστές και τους τραπεζίτες
κανίβαλους.

Μ
ια ακόμα υποχώρηση απέναντι όχι
μόνο στους δανειστές, την άρχουσα
τάξη και το "βαθύ" κράτος της αλλά

και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία (το κόμμα
τους) αποτελεί ο ανασχηματισμός της περα-
σμένης εβδομάδας. Η απομάκρυνση του Νί-
κου Φίλη από το υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων είναι, εξόφθαλμα, μια
απόπειρα σύσφιξης των σχέσεων της κυβέρ-
νησης με την εκκλησία -με την προσαρμογή
της κυβέρνησης στις ρατσιστικές, ισλαμοφο-
βικές θέσεις της Αρχιεπισκοπής. Αλλά δεν εί-
ναι παρά η κορυφή του παγόβουνου.

Ο Θοδωρής Δρίτσας ήταν ο υπουργός
Ναυτιλίας που υπέγραψε την τελική συμφω-
νία ξεπουλήματος του λιμανιού του Πειραιά
στην Cosco. Την Παρασκευή "εκπαραθυρώ-
θηκε" από την κυβέρνηση. Η αιτία; Έβαλε
την υπογραφή του "με επιφυλάξεις". Και οι
τροπολογίες του στο νομοσχέδιο που κατα-
τέθηκε τον Ιούνη στη Βουλή εξόργισαν την
εταιρεία -που απαίτησε, με μια έντονη επι-
στολή, το κεφάλι του "επί πίνακι". Πέντε μή-
νες αργότερα το πήρε.

Ο Πάνος Σκουρλέτης έχει να επιδείξει ανά-
λογο έργο στο τιμόνι του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας: επί της υπουργίας
του μπήκαν τα θεμέλια για την ιδιωτικοποί-
ηση (κατά 49% προς το παρόν) του ΑΔΜΗΕ -
της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δίκτυα
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκαν
παλαιότερα στη ΔΕΗ. Αλλά και αυτός το έκα-
νε δημόσια "με μισή καρδιά" και με μεγάλες
συγκρούσεις με τον Στέργιο Πιτσιόρλα, τον
τότε πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ (στο οποίο έχει
περάσει, με βάση τα μνημόνια, όλη η περιου-
σία του Δημοσίου). Το αποτέλεσμα: με τον
ανασχηματισμό ο Σκουρλέτης μετακινήθηκε
στο υπουργείο Εσωτερικών ενώ ο Πιτσιόρ-
λας μπήκε στην κυβέρνηση, υφυπουργός
στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Το ίδιο το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας πέρασε στα χέρια του Γιώργου
Σταθάκη -που, όπως είναι γνωστό, ούτε έχει,
ούτε εκφράζει δεύτερες σκέψεις, επιφυλά-

ξεις, ή τύψεις για οποιαδήποτε ιδιωτικοποί-
ηση.

Τη θέση του Σταθάκη στην ηγεσία του
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανέ-
λαβε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας Ελ-
ληνοαμερικανός καθηγητής οικονομικών που
έχει κατά καιρούς υποστηρίξει διάφορες
"ανορθόδοξες" λύσεις για το ελληνικό πρό-
βλημα -τη χρήση "διπλού νομίσματος", την
έξοδο από την Ευρωζώνη κλπ. Το ελληνικό
χρέος, έγραφε τον περασμένο Σεπτέμβρη σε
ένα άρθρο του στην Καθημερινή, είναι "σα-
φώς μη βιώσιμο". Ο Παπαδημητρίου, όμως,
δεν υποστηρίζει τη σύγκρουση με τα μνημό-
νια, την Τρόικα, τους τραπεζίτες ή τις αγο-
ρές. Κάθε άλλο. Στο άρθρο του προτείνει "τη
μετατροπή όλου του χρέους που υπερβαίνει
το 100% του ΑΕΠ σε αέναα ομόλογα". 

Οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν σημα-
σία. Αυτό που έχει σημασία είναι ο στόχος: η
ικανοποίηση των κριτηρίων των οίκων αξιο-
λόγησης, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να
επιστρέψει στις αγορές. Η οπτική του είναι
στην ουσία η οπτική του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου -που όπως είναι γνωστό θεω-
ρεί και αυτό το ελληνικό χρέος μη βιώσιμο.
Στο άρθρο του στην Καθημερινή δικαιολογεί,
ουσιαστικά, τον "κόφτη" που επέβαλλε το
ΔΝΤ στην ελληνική κυβέρνηση σε περίπτωση
που το πρωτογενές πλεόνασμα δεν πιάσει
τον στόχο του 3.5% του ΑΕΠ.

Κίνηση συμβιβασμού

Ο Νίκος Παππάς μετακινήθηκε στο νεοσύ-
στατο υπουργείο "Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης". Τυπικά εξα-
κολουθεί να είναι υπεύθυνος για τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης. Στην πράξη η ίδια η
δημιουργία του υπουργείου είναι μια κίνηση
συμβιβασμού όχι μόνο με το Συμβούλιο της
Επικρατείας και τους δικαστές αλλά και με
τους ίδιους τους καναλάρχες. Στην τελετή
παραλαβής ο Παππάς "ξέχασε" την "ενημέ-
ρωση" και επικεντρώθηκε στις... τηλεπικοινω-
νίες. 

Ο συμβιβασμός, όμως, δεν εκφράστηκε
μόνο μέσα από αυτούς που έφυγαν ή μετακι-
νήθηκαν. Εκφράστηκε και μέσα από αυτούς
που έμειναν. Ο Πάνος Καμμένος έμεινε στο
υπουργείο Άμυνας. Ο Νίκος Κοτζιάς στο
Εξωτερικών. Ο Τόσκας εξακολουθεί να είναι
υπεύθυνος για την αστυνομία. 

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο χασάπης του
ασφαλιστικού, μετακινήθηκε, είναι αλήθεια
στο υπουργείο Εξωτερικών (σαν αναπληρω-
τής υπουργός). Αλλά τη θέση του πήρε η
Έφη Αχτσιόγλου, η μέχρι τώρα διευθύντρια
του γραφείου του στο υπουργείο Εργασίας.
Η Αχτσιόγλου, γράφουν οι εφημερίδες "συμ-
μετείχε στο κίνημα για το Άρθρο 16 και στο
Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, ενώ παράλλη-
λα, συμμετείχε στα κινήματα αλληλεγγύης
και στους κινηματικούς αγώνες για τα κοινω-
νικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα...
Γίνεται υπουργός σε ηλικία 31 ετών... είναι
το νεώτερο μέλος του νέου κυβερνητικού
σχήματος". Ο Κατρούγκαλος ήταν πια κόκκι-
νο πανί για τους συνταξιούχους και τους
ασφαλισμένους. Χρειαζόταν ένα νέο φρέσκο
πρόσωπο για να οργανώσει την επίθεση που
έρχεται. 

Η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε "ανακύ-
κλωση" τον ανασχηματισμό. Από μια άποψη
έχει δίκιο. Η επιστροφή στις πολιτικές του
Σαμαρά και του Βενιζέλου αποτελεί, πράγμα-
τι, ανακύκλωση. Ο Τσίπρας μπαίνει όλο και
περισσότερο στον ίδιο δρόμο των Σαμαρο-
βενιζέλων, σε έναν κατήφορο γεμάτο λακού-
βες. Και με τον ανασχηματισμό φρόντισε να
απομακρύνει και τα τελευταία «αμορτισέρ»
που είχαν απομείνει στην κυβέρνησή του,
τους λίγους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που
μπορούσαν να ψελλίσουν μια δικαιολογία
στον κόσμο της Αριστεράς για τους συμβι-
βασμούς τους. Η σύγκρουση θα είναι σκλη-
ρή και είναι χρέος της αριστεράς πέρα από
τον ΣΥΡΙΖΑ να την οργανώσει.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι συγκρούσεις 
των ζόμπι

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στον κατήφορο 
χωρίς αμορτισέρ



9 Νοέμβρη 2016, Νο 1248
H άποψή μας εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Ο Τσίπρας με τον Πλανητάρχη, 
εμείς στους δρόμους του αγώνα

Η
κατρακύλα της κυβέρνησης του Αλέξη
Τσίπρα δεν έχει τέλος. Ο ανασχηματι-
σμός έδωσε ένα ξεκάθαρο στίγμα μιας

κυβέρνησης που προσαρμόζει προς τα δεξιά
όχι μόνο την πολιτική της αλλά και τα πρόσωπα
που την υπηρετούν. Δείτε μία-μία τις επιλογές
στη διπλανή σελίδα. 

Αλλά αμέσως μετά τον ανασχηματισμό έρχε-
ται και η επίσκεψη Ομπάμα να επισφραγίσει με
τον πιο κραυγαλέο τρόπο αυτή τη στροφή. Δια-
βάστε στη σελίδα 20 πώς ο «πρώτος Μαύρος

Πρόεδρος» των ΗΠΑ κατρακύλησε από τις
υποσχέσεις ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στο
Ιράκ και στο Αφγανιστάν στη χειρότερη πολεμι-
κή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. 

Εμπλοκή

Η υποδοχή του Ομπάμα από τον Τσίπρα ση-
μαίνει και μεγαλύτερη εμπλοκή της ελληνικής
κυβέρνησης στο πολεμικό σφαγείο και μεγαλύ-
τερη υποταγή στις μνημονιακές απαιτήσεις του
ΔΝΤ. Καμιά υπόσχεση περί αμερικανικής υπο-
στήριξης για «ελάφρυνση του χρέους» δεν
μπορεί να κρύψει αυτή την πραγματικότητα.

Η επίσκεψη έχει οριστεί προκλητικά για την
πρώτη μέρα που αρχίζει το τριήμερο για τον
γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Η απάντηση
στην πρόκληση από τη μεριά των εργατών και
της νεολαίας είναι να βγούμε στους δρόμους
κατά του Ομπάμα σαν βήμα κλιμάκωσης για
την πορεία του Πολυτεχνείου και τις απεργίες

που ακολουθούν. Όχι στα Μνημόνια, όχι στον
Πόλεμο και τον ρατσισμό θα φωνάξουμε και
στις 15 και στις 17 και στις 24 Νοέμβρη.

Οι δυνατότητες για κλιμάκωση των αγώνων
είναι χειροπιαστές. Οι μαθητές έδωσαν αυτό το
μήνυμα από τη μεριά της νεολαίας με τη μαζική
συμμετοχή τους στο κέντρο της Αθήνας τη
Δευτέρα 7 Νοέμβρη και με τις αντιρατσιστικές
πρωτοβουλίες στα σχολεία, όπως στα Χανιά λί-
γες μέρες πριν. Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκο-
μεία έδειξαν πώς μπορεί να ξεσηκωθεί όλο το
Δημόσιο με το μαζικό Καραβάνι για τη σωτηρία
του ΕΣΥ που οργάνωσαν σε Θεσσαλονίκη, Αθή-
να και Πάτρα. Η απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 24
Νοέμβρη μπορεί να γίνει σταθμός για να μετα-
τρέψουμε σε απεργιακή δύναμη τις μαχητικές
διαθέσεις των εργατών και της νεολαίας. Ακό-
μη και η ηγεσία της ΓΣΕΕ αναγκάστηκε να κη-
ρύξει απεργία για τις 8 Δεκέμβρη που μέσα σε
αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει πανεργατι-
κή-σεισμός.

Η δυναμική της κλιμάκωσης της εργατικής
αντίστασης απέναντι στον κατήφορο του Αλέξη
Τσίπρα είναι υπαρκτή. Αυτό που χρειάζεται εί-
ναι να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον η πέ-
ρα από τον ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Μαζικά και ενωτι-
κά στους δρόμους στο τριήμερο του Πολυτε-
χνείου, δυνατά για την απεργιακή κορύφωση
στις 24Ν και στις 8Δ. Και ξεκάθαρα με την
εναλλακτική της σύγκρουσης με τα Μνημόνια
και τον Πόλεμο και με το σύστημα που τα γεν-
νάει. Μέχρι την ανατροπή τους. 

Δυνατό ξεκίνημα!
Μια καλή αρχή για τη νέα οικονο-

μική εξόρμηση της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης ήταν τα 8.400 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες
ημέρες. 

Οι πρώτες ενισχύσεις από συντρό-
φισσες και συντρόφους, φίλες και
φίλους της εφημερίδας άρχισαν να
φτάνουν: 150 ευρώ Λέανδρος Μ.,
από 100 ευρώ Λευτέρης Α., Βασίλης
Τ., Αντώνης Κ. και Δημήτρης Κ., από
50 ευρώ Γιάννης Μ., Δημήτρης Δ.,
Κατερίνα Π., Κώστας Β., Φωτεινή Λ.,
Γιώργος Τ., Σεβαστή Γ., Λευτέρης
Μ., Οδυσσέας Κ., Γιώργος Τ., Ιωάννα
Ι. και Ζαννέτα Λ., από 20 ευρώ Κώ-
στας Κ., Νάσος Μ., Χρήστος Κ., Μα-
ρία Π., Γιάννης Σ., Ηλίας Σ. και Έφη
Σ., από 10 ευρώ Μύρωνας Μ., Ρούμ-
πη Α., Χαρίτα Μ. και Κώστας Γ., Σω-
κράτης Π. 5 ευρώ. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους Κώ-
στα Κ., Αγγελική Π., Χρήστο Κ., Δέ-
σποινα Σ., Χρύσα Δ., Στέργιο Μ.,
Στέλλα Μ., Όλγα Κ., Μάνο Τ., Γιώτα
Γ., Γιώργο Κ., Προκόπη Π., Μιχάλη
Κ., Κατερίνα Δ., Λεωνίδα Κ., Θανάση
Δ., Αγγελική Λ., Χρυσάνθη Μ., Άννα
Κ., Γιάννη Λ., Ντίνα Π., Μάκη Κ., Μα-
ρίνο Τ., που γράφτηκαν συνδρομη-
τές στην Εργατική Αλληλεγγύη και
στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
κάτω. 

Συνεχίζουμε με την ίδια ορμή για
να πιάσουμε και να ξεπεράσουμε τον
στόχο των 100.000 ευρώ. Ενισχύστε
ατομικά και βοηθείστε να φτάσει η
οικονομική καμπάνια για την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη σε κάθε εργατικό χώ-
ρο, σχολείο, σχολή και γειτονιά. 

Νέο τεύχος

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Χιλιάδες μαθητές πλημμύρισαν τους δρόμους της Αθήνας στις 7 Νοέμβρη

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη
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«Σ
τις 24 Νοέμβρη όλοι οι εργα-
ζόμενοι χρειάζεται να είναι
στους δρόμους και όχι μόνο

το δημόσιο. Να γίνει βήμα μαζικής ερ-
γατικής απάντησης ενάντια σε όλες τις
μνημονιακές επιθέσεις που φέρνει η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους δα-
νειστές. Τις ιδιωτικοποιήσεις με το ξε-
διάντροπο ξεπούλημα των κοινωνικών
αγαθών (νερό, ρεύμα, συγκοινωνίες, λι-
μάνια, τρένα). Την φορό-επιδρομή και
το ψαλίδι σε συντάξεις και μισθούς σε
εργαζόμενους και συνταξιούχους. Την
διάλυση των εργασιακών σχέσεων και
το χτύπημα των συνδικάτων. Εκεί θα
ενωθούν όλα τα ρυάκια της σύγκρου-
σης, που έχουν ήδη ξεκινήσει σε δεκά-
δες χώρους και κλάδους. 

Παρόλο που η ηγεσία της ΓΣΕΕ απο-
φάσισε απεργία μόνο στις 8 Δεκέμβρη,
δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει η
διάσπαση του αγώνα, από τα παιχνίδια
της γραφειοκρατίας. Να οργανώσουμε
δύο μεγάλες Πανεργατικές στις 24 Νο-
έμβρη και στις 8 Δεκέμβρη. Ήδη, η
ΟΕΝΓΕ αποφάσισε απεργία και στις
8/12. Οι ομοσπονδίες, τα πρωτοβάθμια
σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα και τα σωματεία των ΔΕΚΟ δεν
έχουν κανένα λόγο να ακολουθήσουν
στην διάσπαση και την αδράνεια. Με
αποφάσεις τους μπορούν να κατεβά-

σουν τους διακόπτες στις 24 Νοέμβρη
και στις 8 Δεκέμβρη μετατρέποντάς
τες σε πανεργατικές απεργίες σύγ-
κρουσης με τον κατήφορο της κυβέρ-
νησης και τις απαιτήσεις των δανει-
στών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια εν
όψει των δύο μεγάλων απεργιακών κι-
νητοποιήσεων.

Οι ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ βέβαια
έκαναν ό, τι μπορούσαν για να μην βγει
κοινή ημερομηνία απεργίας. Η Ολομέ-
λεια της ΓΣΕΕ που συνεδρίασε στις 2/11
αγνόησε την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για
απεργία στις 24/11 και κάλεσε στις 8 Δε-
κέμβρη. Στη συνέχεια το Γενικό Συμβού-
λιο της ΑΔΕΔΥ (συνεδρίασε 4/11) σωστά
μεν αποφάσισε να μην πάει πίσω από
την απεργία στις 24 του Νοέμβρη, αλλά
δεν κάλεσε για τις 8/12. 

Δύο Πανεργατικές

Παρόλα αυτά, όπως σωστά σημει-
ώνει ο Συντονισμός στην ανακοίνωσή
του υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατό-
τητα για δύο μεγάλες Πανεργατικές
Απεργίες. Ήδη, η Ομοσπονδία των για-
τρών που θα συμμετέχει στις 24/11,
καλεί και για τις 8 του Δεκέμβρη. 

Μάχη χρειάζεται να δοθεί και για
τους χώρους του ιδιωτικού τομέα που
είχαν αποφασίσει τη συμμετοχή τους

στις 24 Νοέμβρη, όπως οι ναυτεργά-
τες, οι εμποροϋπάλληλοι κ.ά. Κανένα
σωματείο και καμιά Ομοσπονδία δεν
πρέπει να πάρουν πίσω την απόφαση
συμμετοχής, αλλά να οργανώσουν την
παρουσία τους και στις δύο απεργια-
κές κινητοποιήσεις. 

Με αυτόν τον προσανατολισμό μπο-
ρούμε να σταματήσουμε την κυβέρνη-
ση να καταθέσει τα νέα αντεργατικά
μέτρα ή τις αντιδραστικές αλλαγές στο
συνδικαλιστικό νόμο. Δεν επιτρέπεται
καμιά αναμονή. Άλλωστε, είναι πρό-
σφατη η πικρή εμπειρία της μάχης του
ασφαλιστικού όπου οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες άφησαν το περιθώριο στην κυ-
βέρνηση που κατέθεσε το νομοσχέδιο
μέσα στις γιορτές του Πάσχα. 

Τα σωματεία και οι αγωνιστές που
συσπειρώνονται στο Συντονισμό Ενάν-
τια στα Μνημόνια θα δώσουν όλες
τους τις δυνάμεις για να οργανώσουν
τις δύο απεργίες. Ανάμεσα στις δυο κι-
νητοποιήσεις, σπουδαίο ρόλο μπορεί
να παίξει η πανελλαδική συνέλευση
που οργανώνει ο Συντονισμός στις 4
Δεκέμβρη (δείτε παρακάτω). Ό, τι κι αν
κάνουν κυβέρνηση και συνδικαλιστική
γραφειοκρατία, η εργατική αντίσταση
θα βρει τρόπο να απλωθεί και να ανα-
τρέψει παλιά και νέα Μνημόνια.

Νεκ.Δ.

Συνέλευση Συντονισμού 4/12

Απεργούμε 24 Νοέμβρη και 8 Δεκέμβρη

Σ
τις 4 Δεκέμβρη, ανάμεσα στις δύο απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, θα γίνει η συνέλευση εργατικής αντίστασης
που καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. Η συ-

νέλευση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα φιλοξενηθεί στην
αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20). 

Τα σωματεία, οι αντικαπιταλιστικές εργατικές κινήσεις και οι
εργαζόμενοι που συμμετέχουν στο Συντονισμό έχουν ξεκινή-
σει να οργανώνουν τη συνέλευση μαζί με τις δύο απεργιακές
κινητοποιήσεις στις 24/11 και στις 8/12. 

Ο Κώστας Λάππας, εργαζόμενος στον επισιτισμό και μέλος
της αντικαπιταλιστικής κίνησης «Καμαριέρα» μας είπε: «Οργα-
νώσαμε μάζεμα της Καμαριέρας όπου συζητήσαμε πώς θα
οργανώσουμε την απεργία στις 8 Δεκέμβρη όπου καλεί ήδη
το συνδικάτο μας. Αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε εξορμήσεις
σε μια σειρά ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Ξεκινάμε από
τα ξενοδοχεία Παρκ και Ντιβάνι Απόλλων Παλάς, καθώς και
από τα μαγαζιά και τις καφετέριες στα Πετράλωνα. Σε όλες
τις εξορμήσεις θα καλούμε τους εργαζόμενους και στη συνέ-
λευση του Συντονισμού. Η σημασία της συνέλευσης είναι με-
γάλη. Θα είναι δύναμη για κλάδους όπως εμείς, να έρθουμε
σε επαφή με εργαζόμενους από άλλους κλάδους όπως τα νο-
σοκομεία που είναι μπροστά στις μάχες. Έχουμε και εμείς χώ-
ρους που έχουν δώσει μάχες, όπως το Athens Ledra. Η συμ-
μετοχή στη συνέλευση θα δώσει έμπνευση και παραδείγματα
στους συναδέλφους μας, θα μπορέσουμε να συνδεθούμε με
τα πιο δυνατά κομμάτια του εργατικού κινήματος».   

Συσκέψεις του Συντονισμού για την οργάνωση των απερ-
γιών και της συνέλευσης θα γίνουν: την Παρασκευή 11/11 στα
γραφεία του Σωματείου του ΜΕΤΡΟ στα Σεπόλια στις 12μες,
την Τρίτη 15/11 στην ΕΡΤ (γραφεία της ΠΟΣΠΕΡΤ) στη 1μμ

και την Τετάρτη 16/11 στην ΕΥΔΑΠ του Πειραιά στις 2μμ.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η καμπάνια του Συντονισμού

ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Εκδήλωση για το θέ-
μα έγινε την Πέμπτη 3/11 στα γραφεία του Σωματείου του Με-
τρό. 

Ο Νίκος Σμπαρούνης, εργαζόμενος στο Μετρό μας είπε:
«Κάναμε την εκδήλωση στο Αμαξοστάσιο των Σεπολίων με
κεντρικό ομιλητή το Μανώλη Μαστοράκη, εργαζόμενο από
την ΕΥΔΑΠ και μέλος της παράταξης ΣΕΚΕΣ. Ο ομιλητής έκα-
νε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για το πόσο επικίνδυνη πε-
ριβαλλοντικά και κοινωνικά είναι η ιδιωτικοποίηση των υδάτι-
νων πόρων. Φάνηκε από τις τοποθετήσεις στη συζήτηση ότι
πολύς κόσμος εκτός ΕΥΔΑΠ, γνωρίζει και είναι ευαισθητοποι-
ημένος για το θέμα. Η ιδιωτικοποίηση δεν αφορά μόνο την
ύδρευση, αφορά συνολικά τη ζωή. Σε χώρες της Λατινικής
Αμερικής όπου έχει γίνει ιδιωτικοποίηση, οι εργολάβοι διατη-
ρούν το δικαίωμα ζωής ή θανάτου. Άμα έχεις να πληρώσεις
αυτό που ζητούν έχεις νερό, αλλιώς πεθαίνεις από δίψα. Η εκ-
δήλωση ήταν ένα πρώτο βήμα. Μπορούμε να συντονιστούμε
μεταξύ μας, οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ και στις συγκοινω-
νίες, και να καλέσουμε να μπουν και άλλοι κλάδοι για να δημι-
ουργηθεί ένα συμπαγές μέτωπο απέναντι στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Αυτό μπορεί να είναι ένα από τα βασικά αιτήματα στις
απεργιακές κινητοποιήσεις που είναι μπροστά».  

Aκολουθούν δυο ακόμα εκδηλώσεις με ομιλητές εργαζόμε-
νους της ΕΥΔΑΠ. Την Παρασκευή 18/11 στη 1.30 το μεσημέρι
στο χώρο του ΟΛΠ και την Τρίτη 22/11 στις 6.30πμ στη ΔΕΗ
του Ρουφ. 

Tέλος, ο Συντονισμός θα παρέμβει στη συνέλευση που ορ-
γανώνουν οι εργαζόμενοι στο Καρφούρ-Μαρινόπουλος της
Νέας Ιωνίας την Παρασκευή 18/11 στις 12.30 το μεσημέρι. 

Αφίσα που κυκλοφορεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Τ
α συνεργεία της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης δίνουν πανελλαδικά
τη μάχη της οργάνωσης των

απεργιών στις 24/11 και στις 8/12 με
στόχο να υπάρχει μαζική συμμετοχή
και να μετατραπούν και οι δύο κινη-
τοποιήσεις σε Πανεργατικές. Διαβά-
στε ενδεικτικά εικόνες από εξορμή-
σεις παρακάτω. 

«Την Πέμπτη 3/11 κάναμε εξόρμηση
σε πολλούς χώρους του δήμου Βρι-
λησσίων: στο Δημαρχείο, στην Καθα-
ριότητα, στην Ύδρευση, στο ΚΕΠ,
στην Κοινωνική Υπηρεσία, στους Παι-
δικούς Σταθμούς. Άνοιξε μεγάλη κου-
βέντα για την οργάνωση της απεργίας
στις 24 Νοέμβρη, ενώ υπήρχε διάθεση
από πολλούς εργαζόμενους που δεν
είναι συνδικαλιστές να την οργανώ-
σουν. Τέσσερις χρεώθηκαν προκηρύ-
ξεις, ενώ άλλοι βοήθησαν να βάλουμε
τις αφίσες που καλούν για την απερ-
γία σε όλους τους χώρους. Θα γίνει
άμεσα προσπάθεια να καλεστεί νέα
Γενική Συνέλευση παρόλο που είχε γί-
νει μία πριν δύο εβδομάδες. Η παρά-
ταξη που στηρίζουμε στο δήμο, η
Αγωνιστική Πρωτοβουλία, οργανώνει
σύσκεψη για να συγκροτηθεί ομάδα
οργάνωσης της απεργίας. Στην εξόρ-
μηση δώσαμε 9 φύλλα της ΕΑ και ένα
τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω» μας είπε ο Ορέστης Η.     

Η Ελεάννα Τ. μας δήλωσε: «Κάνα-
με εξόρμηση στην Περιφέρεια, στο
κτίριο της Ομόνοιας, την Πέμπτη 3/11
με τα υλικά για την απεργία της 24
Νοέμβρη. Δύο εργαζόμενοι χρεώθη-
καν προκηρύξεις για να δώσουν σε
συναδέλφους και γνωστούς τους,
ενώ τέσσερις αγόρασαν την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη και ένας πήρε το πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Η
ανταπόκριση για την απεργία ήταν
καλή. Όλοι ήξεραν για την απεργιακή
απόφαση και έλεγαν ότι θα έπρεπε
να καλέσει και η ΓΣΕΕ για να είναι
ακόμα πιο πετυχημένη η απεργία. Για
τη συνέχεια έχουν προγραμματίσει
Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9 Νο-
έμβρη στις 8.30πμ στο κτίριο του
υπουργείου Μεταφορών στην Κατε-
χάκη όπου θα συζητήσουν τόσο τα
ζητήματα του χώρου τους, όσο και
την οργάνωση της απεργίας. Οι ερ-
γαζόμενοι μας έλεγαν ότι τους βά-
ζουν να κάνουν “παράλληλη εργα-
σία”, δηλαδή τους αναθέτουν επιπλέ-
ον δουλειά για να καλύφθούν οι
ανάγκες. Την Τετάρτη θα παρέμβου-
με και στη συνέλευση».

Η Σοφία Σ. μας μετέφερε την εικό-
να από την εξόρμηση στα Δικαστή-
ρια. «Στην Ευελπίδων κάναμε εξόρ-
μηση με την εφημερίδα που καλούσε
στην απεργία την Παρασκευή 4/11.

Μπορεί να μην τους είχαν ειδοποι-
ήσει από τα σωματεία για την κινητο-
ποίηση, αλλά οι εργαζόμενοι το ήξε-
ραν από τη δική μας παρέμβαση την
προηγούμενη βδομάδα. Περάσαμε
από όλα τα γραφεία και ανοίξαμε τη
συζήτηση για τη σημασία της απερ-
γίας. Κάποιοι έλεγαν ότι είναι “μια ει-
κοσιτετράωρη και θα χάσουν το με-
ροκάματο”, αλλά τους εξηγούσαμε
ότι χρειάζεται να απεργήσουμε τώρα
ενάντια στα νέα μέτρα και στη συνέ-
χεια να κλιμακώσουμε. Δώσαμε 4
εφημερίδες και θα κάνουμε νέα εξόρ-
μηση τη βδομάδα που μας έρχεται». 

Απεργιακή επιτροπή

Ο Μιχάλης Π. μας μίλησε για τις
εξορμήσεις στο Κρατικό Νίκαιας και
στο δήμο Κερατσινίου. «Κάναμε δύο
φορές εξόρμηση στο Κρατικό της Νί-
καιας, την Τετάρτη και την Πέμπτη 2
και 3 Νοέμβρη. Υπάρχει κόσμος που
θέλει να οργανώσει μαζί μας την
απεργία, να δώσει τη μάχη ενάντια
στους συμβιβασμούς της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και τα μέτρα που φέρ-
νουν. Δώσαμε συνολικά 8 εφημερί-
δες και δύο περιοδικά. Εξόρμηση κά-
ναμε τη Δευτέρα 7/11 και στο δήμο
Κερατσινίου. Εκεί συζητάμε με εργα-
ζόμενους πως θα οργανωθεί απερ-
γιακή επιτροπή. Πολλοί λένε ότι δεν
φτάνει απλά η ανακοίνωση για την
απεργία, αλλά χρειάζεται οργάνωση
για την ίδια τη μέρα. Να υπάρχει πε-
ριφρούρηση στους χώρους του δή-
μου. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση δώ-
σαμε 5 εφημερίδες και ένα περιοδι-
κό».

Εξόρμηση έγινε στην ΕΡΤ3 στη
Θεσσαλονίκη. «Πήγαμε με το φύλλο
της εφημερίδας που στο σαλόνι της
είχε το άρθρο για τα ΜΜΕ και το ΣτΕ.
Αυτό άνοιξε τεράστια συζήτηση μέσα
στους εργαζόμενους. Μας έλεγαν ότι

κανένα ΣτΕ δεν είχε βγάλει αντισυν-
ταγματικό το κλείσιμο της ΕΡΤ από
τον Σαμαρά. Συζητήσαμε ότι ο δρό-
μος δεν είναι αυτός των συμβιβασμών
του Τσίπρα, αλλά αυτόν που έδειξαν
οι ίδιοι με την αντίσταση και την αυτο-
διαχείριση της ΕΡΤ. Μοιράσαμε το
υλικό για την απεργία στις 24/11 και
κουβεντιάσαμε με τους εργαζόμενους
τι μπορεί να γίνει για να συμμετέχουν
και οι ίδιοι στην απεργία στο πλευρών
των δημοσίων υπαλλήλων και όλων
των άλλων εργαζόμενων που θα απερ-
γήσουν εκείνη τη μέρα», μας είπε ο
Σάββας Κ.

Στα Χανιά πετυχημένη παρέμβαση
έγινε στις εκλογές των δασκάλων και
των καθηγητών για τα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ.
Η Μαρία Κ. μας είπε: «Κάναμε παρέμ-
βαση σε τρία σχολεία, δύο της δευτε-
ροβάθμιας και ένα της πρωτοβάθμιας.
Ανοίγαμε τη συζήτηση για όλα, από
τους πρόσφυγες μέχρι την απεργία
στις 24 Νοέμβρη. Δώσαμε συνολικά
25 εφημερίδες. Βρήκαμε πολύ κόσμο
που είτε ξέραμε από πριν ή τον γνωρί-
σαμε επί τόπου αφού υπήρχε μεγάλη
συμμετοχή στις εκλογές. Ορισμένοι,
και αναπληρωτές και μόνιμοι, άφησαν
και τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε
μαζί τους για να οργανώσουμε τη συ-
νέχεια».   

Εξόρμηση έγινε και στη Νομαρχία
στο Ηράκλειο. «Το κλίμα που υπάρχει
στο χώρο είναι πραγματικά καλό για
την οργάνωση της απεργίας. Η συζή-
τηση πήγε στο τι μπορούμε να κά-
νουμε για την οργάνωσή της γιατί η
ηγεσία του σωματείου δεν κάνει τίπο-
τα, ενώ πέντε εργαζόμενοι αγόρασαν
την εφημερίδα. Μαζί με εργαζόμε-
νους και σύντροφό μας που δουλεύει
στο χώρο, ετοιμάζουμε σύσκεψη-εκ-
δήλωση για την απεργία στις 24/11.
Η ημερομηνία θα καθοριστεί μες τη
βδομάδα», μας μετέφερε η Αγγέλα Χ. 

Ο Γιάννης Σ. μας είπε για την εξόρ-
μηση στην Εφορία του Βόλου. «Στην
Εφορία παρεμβαίνουμε σταθερά κά-
θε βδομάδα, ήταν ένας χώρος που
δεν ήταν μέσα στις κινητοποιήσεις.
Με την παρέμβασή μας έχουμε κερ-
δίσει κόσμο που θέλει να οργανώσει
την απεργία πέρα από την αδράνεια
του σωματείου. Στην τελευταία μας
εξόρμηση 8 εργαζόμενοι πήραν την
ΕΑ και ένας το περιοδικό. Θα συνεχί-
σουμε την παρέμβασή μας και αυτή
τη βδομάδα, να κάνουμε παραπάνω
βήματα για την οργάνωση της απερ-
γίας με αυτό τον κόσμο». 

Νεκτάριος Δαργάκης

9 Νοέμβρη 2016, Νο 1248
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ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11

35ο Δημοτικό Σχολείο
Αθήνας 7.45πμ

99ο Δημοτικό Σχολείο
Αθήνας 9.40πμ

Άγιος Σάββας 6.45πμ

ΥΠΠΟ Ακρόπολη 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/11

ALPHA TV 5μμ

18ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθήνας 7.45πμ

Δήμος Αγίας Παρασκευής
8.30πμ 

ΥΠΠΟ Πλάκα 8.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11

ΕΥΔΑΠ Περισσός 7πμ

1ο Λύκειο Πειραιά 7.45πμ

9ο Λύκειο Πειραιά 9.45πμ

Άγιος Σάββας 12.30μμ 
(παρέμβαση στη
συνέλευση)

Γεννηματάς 11πμ

Αγλαΐα Κυριακού 1μμ

ΥΠΑΝ 10πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11

Κατάστημα ΝΟΤΟΣ
(Ομόνοια) 9πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11

Ξενοδοχείο Divani 
Apollon Palace 2μμ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 6.30πμ

Αιάντειο Σχολείο 
Σαλαμίνας 7.45πμ

Ερυθρός 12μες

Πυρκάλ Υμηττού 2μμ 

ΤΡΙΤΗ 15/11

Εταιρία ΜΕΛΛΟΝ 
(Πειραιώς 74) 8.30πμ

ΕΠΑΛ Περιστερίου 7.45πμ

ΥΠΕΧΩΔΕ 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11

Εξόρμηση σε θέατρα και
ηθοποιούς 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11

Καταστήματα επισιτισμού
Πετραλώνων - Κεραμεικού
6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11

Εξόρμηση Άττικα 
(Πανεπιστημίου) 9πμ

Εμπορικά καταστήματα
Πειραιά 11πμ

Ξενοδοχείο Παρκ 12μες

Εξορμήσεις 
του
Συντονισμού

Ξεσηκώνουμε όλους
τους εργατικούς χώρους

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11
ΑΘΗΝΑ
1ο ΕΠΑΛ Πέραμα 7πμ
Κρατικό 9.30πμ
Τζάνειο 12.30μμ
Αττικό 7.30πμ
Ξυλοτεχνία Περιστέρι 10πμ
Ογκολογικό 9πμ
ΕΡΤ 12.30μμ
3ο ΓΕΛ Ζωγράφου 7.45πμ
Δήμος Νέας Σμύρνης 11πμ
ΕΥΔΑΠ Γαλάτσι 7.30πμ
ΔΕΗ Γαλάτσι 8.30πμ
Δήμος Γαλάτσι 9.30πμ
9.84 Ραδιόφωνο 1μμ
Περιφέρεια (συνέλευση στο 
υπ. Μεταφορών) 8.30πμ
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΑΧ 8πμ
ΒΟΛΟΣ
Τελωνείο 9πμ, ΟΛΒ 10πμ
Εφορία 10πμ
Δημαρχείο 10.30πμ

συνέχεια στη σελίδα 15

Με την Εργατική
Αλληλεγγύη

17/10 Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια στο συλλαλητήριο για τις ΣΣΕ
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Κινητοποίηση στην Αθήνα
στις 18/11 πρόκειται να πραγμα-
τοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο
νοσοκομείο της Ικαρίας καθώς
και κάτοικοι του νησιού από δε-
κάδες φορείς. 

Η κατάσταση στο νοσοκομείο
και στις υγειονομικές δομές του
νησιού είναι τραγική. Ιδιαίτερα
το Κέντρο Υγείας Ευδήλου και
τα περιφερειακά ιατρεία βρί-
σκονται στην απόλυτη κατάρ-
ρευση.

Την κινητοποίηση αποφάσι-
σαν από κοινού στην σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 31/10 στον Κάμπο και
την στηρίζουν όλοι οι φορείς
που συμμετέχουν στην Επιτρο-
πή Αγώνα για την Υγεία. 

“Καλούμε όλους τους κατοί-
κους και τους μαζικούς φορείς
των νησιών μας αλλά και τα μέ-
λη των παροικιακών οργανώσε-
ων της Αθήνας να βοηθήσουν
με κάθε τρόπο στην οργάνωση
και μαζικοποίηση της κινητοποί-
ησης. Καλούμε συλλόγους και
ενώσεις εργαζομένων νοσοκο-
μείων από όλη τη χώρα σε αγω-
νιστική συμπόρευση”, τονίζεται
μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση
του σωματείου των εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο Ικαρίας.

Τους εργαζόμενους στο νοσο-
κομείο αλλά και πλήθος σωματεί-
ων και φορέων βρήκε μπροστά
του ο υφυπουργός υγείας Αντρέ-
ας Ξανθός κατά την διάρκεια της
επίσκεψής του στο πανεπιστη-
μιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου
Κρήτης (ΠαΓΝΗ) στις 4/11. 

“Από την αρχή φαινόταν πως
θα ήταν μια μεγάλη κινητοποί-
ηση αφού ο κόσμος ήθελε να εκ-
φράσει τη δυσαρέσκειά του για
τις πολιτικές διάλυσης της δημό-
σιας Υγείας. Ο Ξανθός αναγκά-
στηκε να απαντήσει στον κόσμο
ενώ λίγο αργότερα μετά την συ-
νάντηση με την διοίκηση ανακοί-
νωσε πως θα αντιμετωπίσει την
διάλυση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας με προγράμματα
ΕΣΠΑ. 

Γνωρίζουμε καλά πως δημόσια
Υγεία με ΕΣΠΑ δεν γίνεται. Το
έχουμε δει με κλινικές όπως η
ψυχιατρική που εδώ και χρόνια
ανοιγοκλείνει. Επόμενο βήμα για
το σωματείο μας είναι η πραγμα-
τοποίηση της Γενικής Συνέλευ-
σης ώστε να οργανώσουμε την
απεργία στις 24 Νοέμβρη όσο
πιο δυναμικά γίνεται”, τόνισε μι-
λώντας στην Ε.Α. η Βάσω Αθα-
νασάκη, μέλος του ΔΣ του σω-
ματείου. 

Μ
ήνυμα πανυγειονομικού ξε-
σηκωμού έστειλε το Καρα-
βάνι της Υγείας, η απεργια-

κή διαδήλωση που κάλεσε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ στην Πάτρα την Πέμπτη 3/11.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία της Δυτ. Ελλάδας -και όχι
μόνο- διαδήλωσαν σε μια μαραθώ-
νια πορεία που ξεκίνησε από το Γ.Ν.
Αγ. Ανδρέας και αφού διέσχισε όλη
την πόλη κατευθύνθηκε προς τα
γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νή-
σων - Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας
στην νέα εθνική οδό. Από εκεί η πο-
ρεία έφτασε στο πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο του Ρίου οπού εκατοντά-
δες εργαζόμενοι βγήκαν στο δρόμο
με χειροκροτήματα για να υποδε-
χτούν τους συναδέλφους τους
απ'όλη την Ελλάδα. Στην συνέχεια η
πορεία ανέβηκε πάνω στην γέφυρα
Ρίου - Αντιρίου αποκλείοντας την κυ-
κλοφορία για πάνω από μία ώρα.

“Μιλάμε για την δημόσια Υγεία και
το νοσοκομείο του Ρίου, το νοσοκο-
μείο των μεγάλων ελλείψεων που
έχει να επιδείξει κενά 300 νοσηλευ-
τριών, 95 συναδέλφων στα παραϊ-
ατρικά, 110 διοικητικών, 30 τεχνι-
κών. Όμως οι εναπομείναντες αντέ-
χουμε ακόμα. Αντέχουμε γιατί υπε-
ρασπιζόμαστε τη δωρεάν δημόσια
Υγεία. Είναι μια ωραία ημέρα, ημέρα
αγώνα, διεκδίκησης και αντεπίθεσης
στις πολιτικές των μνημονίων. Συνε-
χίζουμε γιατί έχουμε σαν επίκεντρο
τον άνθρωπο και όχι την βαρβαρό-
τητα των πολιτικών τους”, τόνισε μι-
λώντας στην Ε.Α. ο πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζόμενων στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου
στην Πάτρα, Απόστολος Αθανασό-
πουλος. 

Εκτός από τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία της Πάτρας που εί-
χαν μαζική συμμετοχή, εντυπωσιακό
ήταν το μπλοκ του νοσοκομείου

Αμαλιάδας αλλά και της Κορίνθου,
ενώ συμμετοχή είχαν τα σωματεία
εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων, του νοσοκο-
μείου της Λευκάδας, της Άρτας, του
Μεσολογγίου. 

“Το νοσοκομείο Μεσολογγίου αν-
τιμετωπίζει τεράστια προβλήματα
παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζει
όλη η Ελλάδα. Σήμερα διαδηλώνου-
με ενάντια σε αυτόν τον κατήφορο”,
ανέφερε στην Ε.Α. ο Δημήτρης Το-
μαράς, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων στο Νοσοκομείο Μεσο-
λογγίου. “Η καρδιολογική κλινική
στο νοσοκομείο μας λειτουργεί μόνο
τρεις φορές την εβδομάδα. Η παι-
διατρική κλινική έχει κλείσει εδώ και
τρία χρόνια αφού δεν υπάρχει προ-
σωπικό και όλα τα περιστατικά πάνε
στο Αγρίνιο. Στο νομό μας έχουμε
πετύχει να δημιουργήσουμε συντο-
νισμό και κινητοποίηση της ευρύτε-
ρης κοινωνίας πάνω στο ζήτημα του
νοσοκομείου και της δημόσιας Υγεί-
ας. Η σημερινή κινητοποίηση της
ΠΟΕΔΗΝ στη Δ. Ελλάδα είναι ση-
μαντική, αλλά χρειάζεται να συνεχι-
στούν οι αγώνες”.

“Στην Λευκάδα υπάρχει τρομακτική
υποστελέχωση σε όλες τις κλινικές.
Αυτή η μαύρη πραγματικότητα απαι-
τεί ένα κίνημα το οποίο δεν θα είναι
μόνο κίνημα υγειονομικών αλλά θα

είναι κίνημα εργαζομένων και του
ιδιωτικού τομέα και των ασθενών
ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί
αυτή η λαίλαπα. Καλούμε όλους τους
εργαζόμενους να συμμετέχουν στην
μεγάλη απεργία στις 24 Νοέμβρη”,
υπογράμμισε ο Χρήστος Βεργίνης
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμε-
νων στο νοσοκομείο της Λευκάδας. 

Από όλη τη χώρα

Στην πορεία συμμετείχαν με πανό
εργαζόμενοι από την Ομοσπονδία
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
από την ΕΙΝΑ, από το ΕΚΑΒ Πάτρας
και το ΠΑΜΕ Υγείας, ενώ δυναμική
ήταν και η συμμετοχή εργαζόμενων
από το ΨΝΑ Δρομοκαϊτειο της Αθή-
νας. Παρουσία είχαν και εργαζόμε-
νοι από το νοσοκομείο του Αγ. Νικό-
λαου της Κρήτης αλλά και αντιπρό-
σωποι από νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης. 

“Ήρθαμε σήμερα και διαδηλώνου-
με με όλους τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία. Στο Δρομοκαΐτειο έχου-
με ξεκινήσει πολύ καιρό και καταφέ-
ραμε να διώξουμε τους εργολάβους
της καθαριότητας από το νοσοκο-
μείο. Όμως πέσαμε στην αδιαλλαξία
της κυβέρνησης που μας προσέλαβε
με συμβάσεις έργου. Τώρα προσπα-
θούμε να κάνουμε κανονικές συμβά-
σεις εργασίας αορίστου χρόνου”,

ανέφερε ο Ιωάννης Λύτρας από την
Επιτροπή των Εργαζόμενων στην κα-
θαριότητα του Δρομοκαΐτειου.

Σημαντική η παρουσία του Φοιτη-
τικού Συλλόγου Ιατρικής Πάτρας με
δεκάδες φοιτητές. Με απόφαση
συμμετείχε και ο Φοιτητικός Σύλλο-
γος Ιατρικής Ιωαννίνων, ενώ με πανό
συμμετείχε στην πορεία δείχνοντας
και την αλληλεγγύη του απλού κό-
σμου η Συντονιστική Επιτροπή Αγώ-
να Συνταξιούχων Πάτρας.

Το πιο μαχητικό ήταν το μπλοκ
του Συντονιστικού Νοσοκομείων με
εργαζόμενους από τα νοσοκομεία
Αγ. Σάββας, Γεννηματάς, Αττικό και
Ερυθρός.

“Η σημερινή είναι μια μεγάλη δια-
δήλωση, μια συνέχεια που δείχνει ότι
οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θέ-
λουν να απεργήσουν, να διαδηλώ-
σουν και να κλιμακώσουν. Η σημερινή
μέρα δείχνει πως οι υγειονομικοί θέ-
λουν να δώσουν τη μάχη για μαζικές
προσλήψεις, για αύξηση της χρημα-
τοδότησης στα νοσοκομεία. Για να
μην απολυθεί κανένας από τα ιδιωτι-
κά συνεργεία ή το επικουρικό προσω-
πικό, από τους νοσηλευτές και τους
γιατρούς, αλλά να προσληφθούν με
μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Έχουμε μπροστά μας το μεγάλο
ραντεβού της απεργίας στις 24 Νο-
έμβρη. Το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων και οι αγωνιστές που το
απαρτίζουν στην Αθήνα και σε όλη
την Ελλάδα δίνουν όλες τους τις δυ-
νάμεις με συνελεύσεις και επιτρο-
πές αγώνα παντού για να οργανώ-
σουμε από τα κάτω αυτή τη μεγάλη
απεργία και να κλιμακώσουμε τη μά-
χη απεργιακά”, τόνισε μιλώντας
στην Ε.Α. ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Σωματείου του Αγ.
Σάββα και μέλος του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων.

Κυριάκος Μπάνος

Πανελλαδική Ημέρα Δράσης στις 14 Νοεμβρί-
ου, με παναττική στάση εργασίας 11πμ-3μμ και
συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 12:30μμ
αποφάσισε η ΟΕΝΓΕ, ενάντια στις απολύσεις
1.000 επικουρικών γιατρών. 

Η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών κα-
λεί τις τοπικές Ενώσεις των Γιατρών σε όλη τη
χώρα να συνεδριάσουν άμεσα και να πάρουν
αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τις 14/11.

Η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ ήλθε μετά την μεγά-
λη συνέλευση των Επικουρικών Γιατρών που ορ-
γανώθηκε στις 25/10 στο νοσοκομείο Σωτηρία
ενώ την Τρίτη 1/11 συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώ-
να των Επικουρικών που πρότεινε 24ωρη πανελ-
λαδική απεργία για όλους τους νοσοκομειακούς
γιατρούς. Ωστόσο το ΔΣ της ΟΕΝΓΕ επέλεξε να
μην κλιμακώσει τον αγώνα καλώντας μόνο σε πα-
ναττική στάση. 

“Η ΟΕΝΓΕ έπρεπε να βγάλει 24ωρη απεργία
για τους γιατρούς όλης της χώρας. Όμως δεν
πτοούμαστε. Στις 14/11 θα προσπαθήσουμε να
βγάλουμε κατά τόπους στάσεις εργασίας σε όλη
την χώρα, ενώ δεν ξεχνάμε πως έχουμε μπροστά
μας την μεγάλη απεργία στις 24 Νοέμβρη”, τόνισε
ο Γιάννης Κούτρας επικουρικός γιατρός, μέλος
του ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
Θεσσαλονίκης. Και στην Θεσσαλονίκη επικουρικοί
γιατροί πραγματοποίησαν κινητοποίηση μπροστά
στα γραφεία της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας (ΥΠΕ) την Πέμπτη 3/11.

Όπως εξήγησε ο Γιάννης Κούτρας: “Η κινητο-
ποίησή μας είναι ενάντια στην απόφαση της κυ-
βέρνησης να μην δώσει παράταση στους επικου-
ρικούς γιατρούς. Αυτό στην πράξη σημαίνει ακό-
μα μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία των
νοσοκομείων αφού καλύπτουμε πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες και θα υπάρξουν μεγάλα και σημαν-

τικά κενά. Αλλά επίσης για τους νέους γιατρούς
σημαίνει ανακύκλωση της ανεργίας αφού ουσια-
στικά για όποιον θα θέλει να δουλέψει στο δημό-
σιο σύστημα υγείας θα πρέπει να περιμένει στις
λίστες για μεγάλο χρονικό διάστημα, να διορίζε-
ται μόνο για ένα χρόνο και μετά να ξαναμπαίνει
τελευταίος στη λίστα περιμένοντας να ξανανοίξει
μια άλλη θέση, χωρίς να ξέρει που θα βρεθεί. Αυ-
τό σημαίνει ελαστικές σχέσεις εργασίας και εργα-
σιακή ομηρία και ανασφάλεια και δεν βοηθάει στο
να κρατήσουμε τους συναδέλφους από το να φύ-
γουν στο εξωτερικό”.

Η ΟΕΝΓΕ αποφάσισε, εκτός της συμμετοχής
του κλάδου στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία
στις 24/11, την προκήρυξη πανελλαδικής Απερ-
γίας στις 8/12 ενάντια στις απολύσεις των επικου-
ρικών γιατρών αλλά και για το σύνολο των προ-
βλημάτων του κλάδου με πανελλαδική συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Υγείας. 

ΙΚΑΡΙΑ

ΠΑΓΝΗ

ΟΕΝΓΕ Στάση εργασίας 14/11 εναντια στις απολύσεις επικουρικών

ΥΓΕΙΑ Μαζικό το καραβάνι στην Πάτρα

Πέμπτη 3/11 απεργοί υγειονομικοί στη γέφυρα του Ρίου



Τ
ην στοχοποίηση του Παύλου
Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή
ανέδειξε στη συνέχεια της εξέ-

τασής του ο μάρτυρας και πρόεδρος
του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής,
Σωτήρης Πουλικόγιαννης, κατά την
99η δικάσιμο (3/11). Σε ερώτηση της
πολιτικής αγωγής για το αν τον γνώ-
ριζε, απάντησε: “Ο Παύλος είχε δου-
λέψει στη Ζώνη, ήταν μέλος του σω-
ματείου, όπως και ο πατέρας του.
Ήταν φοβερό παιδί και στις παρέες
και στη δουλειά. Είχε χιούμορ,
έφτιαχνε στιχάκια της στιγμής. Τον
ήξερε πολύς κόσμος από μικρό και
ήταν γνωστή η καλλιτεχνική του δρα-
στηριότητα και οι κοινωνικές του
ευαισθησίες. Θυμάμαι που έτρεχε σε
συναυλίες και φεστιβάλ. Όλο το Πέ-
ραμα τα ήξερε αυτά, είναι ένα χωριό.

Είχε δουλέψει με πολλούς και δυ-
στυχώς με ανθρώπους που εμπλέ-
κονται στη δολοφονία του. Πιτσιρι-
κάς για παράδειγμα, είχε δουλέψει
σε ένα καράβι με το Μιχάλαρο”. (σ:
ο Μιχάλαρος, κατηγορούμενος στην
υπόθεση της δολοφονίας Φύσσα,
ήταν σύμφωνα με καταθέσεις ένας
από αυτούς που ειδοποιούσαν για
να συγκεντρωθεί το τάγμα εφόδου
στο Κερατσίνι).

Φονικό όπλο

Απαντώντας σε ερωτήσεις της πο-
λιτικής αγωγής σχετικά με το βράδυ
της χρυσαυγίτικης επίθεσης στους
συνδικαλιστές στο Πέραμα ξεκαθά-
ρισε: “Τα στυλιάρια που κρατούσαν
δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Χρει-
άζονται τουλάχιστον δύο ώρες να
ασχοληθεί κάποιος για να τα κατα-
σκευάσει. Μοναδικός σκοπός είναι η
ζημιά. Όταν αυτό το στυλιάρι σηκώ-
νεται και πέφτει σε κεφάλι, αφαιρεί
ζωή, να είμαστε ξεκάθαροι”.

Για την αστυνομία και το ακατα-
δίωκτο της Χρυσής Αυγής: “Υπήρχε
αίσθηση ατιμωρησίας, το είδαμε
μπροστά μας. Γνωρίζω και άλλα τέ-
τοια παραδείγματα, στην επίθεση
στο Ρεσάλτο, στέκι αντιεξουσια-
στών, δύο ολόκληρες ομάδες ΔΕΛ-
ΤΑ ήταν μπροστά, εκπαιδευμένοι κι
εξοπλισμένοι αστυνομικοί και δεν
ακούμπησαν κανέναν. Και ο Ρουπα-
κιάς είχε τον αέρα της ατιμωρησίας,
όλοι το μάθαμε, στο περιπολικό δή-
λωσε ότι είναι της Χρυσής Αυγής”.

Στις φωτογραφίες που του επι-
δείχθηκαν αναγνώρισε ένα τσεκούρι
που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση
σε βάρος των συνδικαλιστών. Επι-
πλέον, του ζητήθηκε να σχολιάσει τις
φωτογραφίες στις οποίες αναγνώρι-
σε τον Παππά να χαιρετά ναζιστικά
και τον Κασιδιάρη μπροστά σε ση-
μαία με τη σβάστικα. Ο συνήγορος

του Κασιδιάρη ζήτησε «αποδεικτικό
γνησιότητας» της φωτογραφίας, για
να πάρει την απάντηση από τον συ-
νήγορο της πολιτικής αγωγής
Θ.Καμπαγιάννη ότι είναι από το κινη-
τό του ίδιου του βουλευτή.

Για την επίθεση στους Αιγύπτιους
ψαράδες το 2012, που τη χαρακτήρι-
σε “άνευ προηγουμένου δολοφονική
επίθεση”, επανέλαβε ότι μια σειρά
σωματεία είχαν εκδώσει τότε δελτίο

τύπου, με την κοινή
πεποίθηση ότι επρόκειτο για επίθεση
της Χρυσής Αυγής. Ανέφερε τις ομοι-
ότητές της με την επίθεση στους
συνδικαλιστές, καθώς και με την επί-
θεση ενάντια στον Παύλο Φύσσα,
όσον αφορά την ώρα, το σκοπό, τον
αριθμό των ατόμων αλλά και την ορ-
γάνωση: “Υπάρχει χώρος συγκέντρω-
σης που προκαθορίζεται με κάποιον
τρόπο. Όλοι μαζί μεταβαίνουν κι

αφήνουν κάπου τα μεταφορικά τους
μέσα. Προκαθορίζεται και ο τρόπος
διαφυγής. Πάνε όλοι μαζί συντεταγ-
μένα. Έχουν σύνθημα για να φύγουν
όλοι, επίσης συντεταγμένα”.

Πέρα από τον άμεσο σκοπό (δο-
λοφονία), ο μάρτυρας αναφέρθηκε
και στο στρατηγικό στόχο της επίθε-
σης: “Δεν αφορούσε προσωπικά
τους Αιγύπτιους, όπως η επίθεση σε
εμάς δεν αφορούσε προσωπικά

εμάς. Αφορούσε το χώρο εργασίας,
τον κλάδο, το αν θα αλλάξει η λει-
τουργία. Αφορούσε τον έλεγχο της
Ζώνης και της ιχθυόσκαλας”.

Τόνισε, τέλος, το γενικότερο πλαί-
σιο της ρατσιστικής δράσης της να-
ζιστικής οργάνωσης: “Δεν ήταν η
πρώτη φορά που έγινε ρατσιστική
επίθεση. Είχαν ξεκινήσει από το
πογκρόμ του 2011 [σε καταστήματα
μεταναστών]. Την είχαμε δει να κι-
νείται δύο φορές απειλητικά ενάντια
στους Γιατρούς του Κόσμου, επειδή
εξυπηρετούσαν και μετανάστες,
εκτός από Έλληνες”.

Επιβράβευση

Ρωτήθηκε επίσης να σχολιάσει
την πρόσληψη του “πυρήνα Ζώνης”
(των 15 χρυσαυγιτών που παρίστα-
ναν το κοινό στην “εκδήλωση” των
βουλευτών στην καντίνα της Ζώνης,
απ' όπου υπάρχει και το γνωστό βίν-
τεο στο οποίο ο Λαγός προαναγγέ-
λει την επίθεση στο σωματείο): “Η
πρόσληψη έγινε μία ημέρα μετά τη
δολοφονία Φύσσα και 5 μέρες μετά
την επίθεση σε βάρος μας. Ήταν
ένα είδος επιβράβευσης, οι εργολά-
βοι επιβράβευσαν τη Χρυσή Αυγή”. 

Περιγράφοντας πιο αναλυτικά τη
δράση της Χρυσής Αυγής στη Ζώνη,
ο μάρτυρας έδωσε περισσότερες
λεπτομέρειες για το γενικότερο ρό-
λο της απέναντι στα εργασιακά δι-
καιώματα, πέρα από το στόχο να
διαλυθεί η συνδικαλιστική δράση
των εργατών της Ζώνης, όπως έδει-
ξε στην αρχή της κατάθεσής του.
Για τη δράση του κίτρινου “σωματεί-
ου” της Χρυσής Αυγής είπε: “Ένας
εργαζόμενος μου είπε ότι πήγε και
γράφτηκε γιατί θα του βρουν δου-
λειά. Δεν είναι συνδικαλιστική οργά-
νωση, είναι δουλεμπορικό σωματείο.
Παρέχουν φθηνούς εργάτες στους
εργολάβους, πιστεύω όχι με το αζη-
μίωτο. Δεύτερο, δημιουργούν ένα
πελατολόγιο, μια δεξαμενή ψήφων”.

Σε ερώτηση της υπεράσπισης
“ήθελαν να σας διώξουν συνδικαλι-
στικά;” απάντησε: “Συνδικαλιστικά;
Λάθος καταλάβατε. Τη φυσική μας
εξόντωση θέλανε. Πολιτικά δεν κά-
νεις δράση στις 12 το βράδυ με ενέ-
δρα, κάνεις με ανακοινώσεις, ιδεο-
λογική ζύμωση..”.

Η υπεράσπιση αντέδρασε ουκ ολί-
γες φορές διακόπτοντας το μάρτυ-
ρα με φωνές και οχλαγωγία, ενώ
από το διάζωμα του κοινού της Χρυ-
σής Αυγής δεν έλειπαν οι ειρωνίες
και οι αποδοκιμασίες, τόσο που η
Πρόεδρος χαρακτήρισε τη στάση
συνηγόρων και κοινού ως “εν χορώ
επίθεση”.

Αφροδίτη Φράγκου
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Στόχος των δολοφονικών επιθέσεων 
ο έλεγχος της Ζώνης και της Ιχθυόσκαλας

Ηεκατοστή δικάσιμος (8/11) ήταν το αποκορύφω-
μα της απεγνωσμένης προσπάθειας της υπερά-

σπισης και του χρυσαυγίτικου κοινού να καλύψουν
φωνασκώντας (κυριολεκτικά και μεταφορικά) τη στι-
βαρή κατάθεση του συνδικαλιστή Σ. Πουλικόγιαννη
για το ρόλο της Χρυσής Αυγής στη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη και τις σχέσεις της με τους μεγαλο-
εργολάβους.

Ο μάρτυρας εξετάστηκε από συνηγόρους της υπε-
ράσπισης και η πρώτη διακοπή λόγω εντάσεων έγινε
στα 24 πρώτα λεπτά της συνεδρίασης. Ακολούθησε
τηλεφώνημα για βόμβα (!) το οποίο αποδείχθηκε ψευ-
δές και όλη η υπόλοιπη συνεδρίαση δεν ήταν παρά
μια προσπάθεια να εξισωθεί ο συνδικαλισμός με την
εγκληματική δράση, οι εργατικές διεκδικήσεις με τα
ρατσιστικά πογκρόμ, η ορολογία του κινήματος με τη
ρητορική μίσους. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μια συ-
νεδρίαση πάνω των 4 ωρών και με τουλάχιστον 100

ερωτήσεις προς το μάρτυρα, μετά βίας δέκα αφο-
ρούσαν την επίθεση (και είχαν ξαναρωτηθεί), ενώ οι
υπόλοιπες είχαν αποκλειστικά στο στόχαστρο την
Αριστερά, το εργατικό κίνημα, τις διαδηλώσεις, τα
συνθήματα, την οργανωτική δομή των σωματείων και
συνδικάτων κλπ ακόμη και τον ίδιο το μάρτυρα. 

Η παντελής έλλειψη επιχειρημάτων από μεριάς της
υπεράσπισης ήταν κραυγαλέα. Ο πανικός που δημι-
ουργείται στο στρατόπεδο των φασιστών μέρα με τη
μέρα γίνεται όλο και πιο εμφανής, όσο απροκάλυπτες
γίνονται οι προσπάθειες να διακοπεί η διαδικασία ή
να δημιουργηθούν προβοκάτσιες (όπως η επίθεση σε
αντιφασίστες στο προαύλιο κατά την 98η δικάσιμο, η
λήψη φωτογραφιών και οι φραστικές απειλές κατά τη
διάρκεια της εξέτασης). H προσήλωση με την οποία
το αντιφασιστικό κοινό έχει παρακολουθήσει τις 100
πρώτες συνεδριάσεις και έχει στηρίξει τις αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις απ’ έξω πρέπει να συνεχιστεί.

Παρά τις προσπάθειες των χρυσαυγιτών να τορπιλίσουν
τη δίκη της Χρυσής Αυγής και να την επιστρέψουν στην
αφάνεια, καθώς και τους καταστροφικούς μέχρι στιγμής
χειρισμούς της αστυνομίας που αφήνουν έκθετους τους
αντιφασίστες στα τάγματα εφόδου, οι συνεχείς κινητοποι-
ήσεις έξω από το δικαστήριο πέτυχαν ακόμη μια νίκη: από
την 99η δικάσιμο και μετά, αντιφασιστικό κοινό και χρυ-
σαυγίτες μπαίνουν από διαφορετικές εισόδους.

Επόμενη κινητοποίηση στο Εφετείο στις 10/11. 
Στη συνέχεια: 10, 22 και 29/11 στο Εφετείο και 11, 14,

16 και 23/11 στον Κορυδαλλό.

Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο στη δίκη της Χ.Α., 31 Οκτώβρη
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Σ
υνάντηση της “Ομάδας ανοιχτά
σχολεία- Πρωτοβουλία Αθήνα
Πόλη Ανοιχτή, Αλληλεγγύη

στους Πρόσφυγες” έγινε την Παρα-
σκευή 4/11, με τη συμμετοχή εκπαι-
δευτικών από τα σχολεία της Γκρά-
βας, του Αιγάλεω, των Εξαρχείων,
της ΕΛΜΕ Πειραιά, των Ανω Λιοσίων,
της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, το ΚΕΜΕΤΕ και
γονέων από το Σύλλογο Γονέων 72ου
Δημοτικού Αθήνας. 

Στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε
ενημέρωση για τους στόχους του
υπουργείου Παιδείας σχετικά με την
φοίτηση των προσφυγόπουλων που
ζουν σε στρατόπεδα, ιδιαίτερα στο
Σκαραμαγκά και Σχιστό. Αναδείχθηκε
ότι η επιλογή της φοίτησης σε περιο-
ρισμένο αριθμό σχολείων στους γύ-
ρω δήμους και σε απογευματινή βάρ-
δια, χωριστά από τα υπόλοιπα παι-
διά, καλλιεργεί το ρατσισμό και δημι-
ουργεί γκέτο μέσα στο δημόσιο σχο-
λείο. Η σύσκεψη κατέληξε σε κλιμά-
κωση της καμπάνιας για ισότιμη έν-
ταξη των παιδιών, μέσα από τους
Συλλόγους Πρωτοβάθμιας, της ΕΛ-
ΜΕ και τους Συλλόγους Γονέων. Για
το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να κυ-
κλοφορήσει το εξής κείμενο:  

“Χιλιάδες παιδιά προσφύγων παρα-
μένουν έξω από τις σχολικές τάξεις
των δημόσιων σχολείων, εγκλωβισμέ-
να σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με
άθλιες συνθήκες διαβίωσης μακριά
από τις πόλεις.

Στην πραγματικότητα, χιλιάδες
πρόσφυγες παραμένουν στη χώρα
σε καθεστώς απαρτχάιντ, χωρίς δι-
καιώματα, ενώ η κλιμάκωση του ιμπε-
ριαλιστικού πολέμου στη Μοσούλη
και το Χαλέπι προμηνύει νέο κύμα
προσφύγων για να διαφύγουν το θά-
νατο και την ίδια ώρα έχουμε 4.200
πνιγμούς προσφύγων στην προσπά-
θεια να περάσουν την Μεσόγειο από
την Αίγυπτο και την Λιβύη.

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας έχει οδη-
γήσει στον απάνθρωπο εγκλωβισμό
των προσφύγων σε στρατόπεδα στα
νησιά και στη μαζική άρνηση απόδο-
σης ασύλου ενώ το πρόγραμμα με-
τεγκατάστασης δεν προχωράει.

Η ανάθεση, στην Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ, της μόρφωσης χιλιάδων
προσφυγόπουλων και με πρόσθετα
κονδύλια στα χέρια ΜΚΟ, αποτελεί
παραβίαση του δικαιώματος των παι-
διών στη μόρφωση καθώς τα εγκλω-
βίζει στα καμπ. Τους στερείται το δι-
καίωμα πρόσβασης στη μόρφωση και
την κοινωνικοποίηση η οποία εξα-
σφαλίζεται στην πρωινή ζώνη με την
επαφή και την ανταλλαγή εμπειρίας
με το σύνολο του μαθητικού πληθυ-
σμού. Μόνο 2.000 περίπου από τις
20.000, που είναι τα παιδιά των προ-
σφύγων, πήγαν στα σχολεία. Στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση Α΄Αθήνας

έχουν ιδρυθεί και στελεχωθεί 61 τά-
ξεις υποδοχής πρωινού ωραρίου ενώ
υπάρχουν αρκετά σχολεία που δεν
μπορούν να δεχθούν επιπλέον μαθη-
τικό δυναμικό λόγω έλλειψης χώρου.
Η ίδρυση δομών υποδοχής για την
εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ)
από την κυβέρνηση, σε απογευματινή
ζώνη δημιουργεί γκετοποίηση μέσα
στο σχολικό χώρο...

Πλήρης και ισότιμη ένταξη των παι-
διών των προσφύγων στα δημόσια
σχολεία.

Αυτή θα συμβάλλει στην ομαλή
συμβίωση με τα υπόλοιπα παιδιά και
θα απαλύνει τις νεανικές ψυχές από
τη βαρβαρότητα του πολέμου και
των διώξεων που τις σημάδεψε. Είναι
ελπιδοφόρες οι μαθητικές καταλή-
ψεις και οι διαδηλώσεις που διεκδι-
κούν ανοιχτά σχολεία για όλα τα παι-
διά και καλωσορίζουν τα προσφυγό-
πουλα. Το δικαίωμά τους να βρίσκον-
ται στα δημόσια σχολεία υπερασπίζε-
ται η πολύ μεγάλη πλειοψηφία εκπαι-
δευτικών και γονιών σε αντιπαράθε-
ση με τις ρατσιστικές πρωτοβουλίες
φασιστοειδών της Χρυσής Αυγής,
της ακροδεξιάς και πολιτικάντηδων
της ΝΔ, από το Ωραιόκαστρο και τη
Λέσβο μέχρι την Αθήνα και την Κρή-
τη. 

Μάχη

Σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης δίνουν μάχη για να μπουν
όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία
και να ενταχθούν στην πρωινή ζώνη.
Να δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής
για την εκμάθηση της γλώσσας και
όχι απογευματινά γκέτο, να γίνουν
μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και
όχι προσλήψεις προσωπικού με ελα-
στικοποιημένες σχέσεις εργασίας. 

Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν
εγκλωβισμένα τα παιδιά και οι υπό-
λοιποι πρόσφυγες μέσα στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης. Διεκδικούμε τη
στέγασή τους μέσα στις πόλεις, την
ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, την
ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στα
δημόσια νοσοκομεία και μετακίνηση
με όλα τα μέσα συγκοινωνίας 

Είναι η ώρα να κλιμακώσουμε τις
κινητοποιήσεις μας σε κάθε σχολείο
και σε κάθε γειτονιά για να έρθουν
ΟΛΑ τα παιδιά στα δημόσια σχολεία
ισότιμα. Καλούμε τα σωματεία και
τους συλλόγους διδασκόντων των
εκπαιδευτικών, τους συλλόγους γο-
νέων και τα 15μελή των μαθητών μαζί
με τους πρόσφυγες των καμπ να
προχωρήσουμε σ’ αυτόν τον αγώνα,
με μαζικές συσκέψεις στις περιοχές
όπου υπάρχουν οι αποκλεισμοί των
παιδιών και ο εγκλωβισμός τους”.

Κ.Θ.

Μαζικό μαθητικό συλλαλητήριο
πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 4/11 στην Πλ. Αγοράς στα
Χανιά "ενάντια σε αυτούς που δεν
θέλουν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία". 

Σύμφωνα με την ανταπόκριση
του Μανώλη Φιωτάκη από την
ΚΕΕΡΦΑ Χανίων «Μαθητές και μα-
θήτριες με όπλα την κατάληψη και
την διαδήλωση, κατέβηκαν στους
δρόμους διεκδικώντας ανοιχτά
σχολεία για όλους και όλες.

Μετά από στάση εργασίας που
βγήκε από το τοπικό σωματείο, οι
δάσκαλοι και η επιτροπή αναπλη-
ρωτών πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης του νομού, κατέβασαν κοινό
πανό και συμμετείχαν στην πο-
ρεία.

Επίσης καθηγητές, φοιτητές και
η ΚΕΕΡΦΑ έδωσαν το παρόν στην
πορεία και φώναζαν τα μαθητικά
συνθήματα που ακούστηκαν
στους κεντρικούς δρόμους της
πόλης, με παλμό που μόνο οι μα-
θητές μπορούν να δώσουν.

Ένα από αυτά: "Ψωμί, Παιδεία
Ελευθερία, θέλουμε τους πρόσφυ-
γες σε όλα τα σχολεία".

Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν
αργότερα, με παράσταση διαμαρ-
τυρίας, ενάντια στην παρουσία
του Υπ. Παιδείας στα Χανιά, από
όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης.

Τα παιδιά της εργατικής τάξης
δείχνουν το δρόμο της ανθρω-
πιάς, της αλληλεγγύης και της αν-
τίστασης και όλοι έχουμε χρέος
να ακολουθήσουμε το παράδειγμά
τους». 

Η καμπάνια για την υποδοχή
των προσφυγόπουλων στα σχο-

λεία κλιμακώνεται. Ήδη ο Σύλλο-
γος Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Χανίων κυκλοφόρησε γράμμα
προς τους γονείς που αναφέρει
μεταξύ άλλων: «…η κατάντια του
εκπαιδευτικού μας συστήματος
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
άλλοθι για αποκλεισμούς. Η λογι-
κή που λέει ότι αν μπουν τα προ-
σφυγόπουλα στα σχολεία θα χει-
ροτερέψουν τα πράγματα είναι
ακραία ρατσιστική. Δεν είναι δυνα-
τόν να θεωρήσουμε ως υπεύθυ-
νους για την κρίση της εκπαίδευ-
σης 5 ή 10 μαθητές περισσότε-
ρους που θα φοιτήσουν σε ένα
σχολείο. Αν δηλαδή εγγράφονταν
σε ένα σχολείο την επόμενη χρο-
νιά 20 περισσότερα παιδιά ντό-
πιων θα έπρεπε να ξεσηκωθούμε
λέγοντας ότι δεν χωράνε; 

Υποκριτική λογική

Η λογική του «ας φτιάξουν πρώ-
τα τα θέματα του σχολείου και με-
τά να έρθουν» είναι αν όχι αδιέξο-
δη, τουλάχιστον υποκριτική. Είναι
η ίδια με αυτή που εσύ υφίστασαι
καθημερινά όταν σου λένε ότι «πε-
ρισσεύεις» από τη δουλειά σου και
γι’ αυτό πρέπει να σε απολύσουν.
Όταν σου λένε ότι «περισσεύεις»
από το ασφαλιστικό σύστημα και
γι’ αυτό πρέπει να σου κόψουν τη
σύνταξη και πρέπει να δουλεύεις
παραπάνω χρόνια, όταν λένε
στους νέους μας ότι «δεν χωράτε»
στη χώρα και πρέπει να αναζητή-
σετε δουλειά αλλού... 

Υγειονομικές βόμβες δεν δημι-
ουργούνται όταν στο δίπλα θρανίο
κάθεται ένα παιδί με σκουρότερο
δέρμα ή ένα παιδί που φοράει

μαντήλα. Υγειονομικές βόμβες δη-
μιουργούνται με τις πολιτικές των
μνημονίων. Όταν κλείνουν νοσο-
κομεία, όταν αφήνονται οι δομές
δημόσιας υγείας χωρίς προσωπι-
κό και υλικά. Σκέψου πριν υιοθετή-
σεις τέτοια επιχειρήματα σε τι
σχολείο θέλεις να πηγαίνουν τα
παιδιά σου. Σε αυτό που διδάσκει
επιστημονική γνώση ή στο σχο-
λείο των προκαταλήψεων και του
φόβου. Η ασθένεια του ρατσισμού
είναι πολύ χειρότερη και πολύ πιο
μεταδοτική.

Ο σύλλογός μας όπως και όλο
το συνδικαλιστικό κίνημα στην εκ-
παίδευση παλεύει για: Δικαίωμα
στη μόρφωση όλων των παιδιών.
Ενάντια στις περικοπές, τις μαζι-
κές ελλείψεις εκπαιδευτικών, σχο-
λικών κτιρίων. Γενναία αύξηση των
δαπανών για την Παιδεία. Μείωση
των μαθητών ανά τάξη. Επέκταση
του δημόσιου σχολείου με ενιαίο
δωδεκάχρονο σχολείο με υποχρε-
ωτική δίχρονη προσχολική αγωγή
για όλα τα παιδιά. Μείωση του
αριθμού των παιδιών ανά τάξη, με
πλήρεις υποστηρικτικές δομές,
για την ειδική αγωγή, τάξεις έντα-
ξης, τάξεις υποδοχής. Υπεράσπι-
ση του δημόσιου συστήματος
υγείας, σε συντονισμό με τα συν-
δικάτα των υγειονομικών, για εμ-
βολιασμούς όλων των παιδιών.

Σε αυτόν τον αγώνα σε θέλουμε
δίπλα μας και όχι απέναντί μας να
κλείνεις με λουκέτα τα σχολεία
εξυπηρετώντας στόχους και σκο-
πούς που δεν έχουν σχέση με την
Παιδεία και απειλούν να διαλύ-
σουν ακόμη και ότι έχουν αφήσει
τα μνημόνια όρθιο».

Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία

ΧΑΝΙΑ Οι μαθητές το λένε δυνατά
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Μ
αζική απάντηση έδωσαν χίλιοι περίπου
διαδηλωτές στο άνοιγμα γραφείων ορμη-
τηρίων της ναζιστικής εγκληματικής οργά-

νωσης Χρυσή Αυγή στην Ξάνθη, το περασμένο
Σάββατο 5 Νοέμβρη.

Αντιφασίστες, εργαζόμενοι, συνδικαλιστές,
φοιτητές, νεολαία και μέλη της μειονότητας,
ανάγκασαν το Λαγό και τη συμμορία του να παρα-
κολουθούν από το μπαλκόνι των μικροσκοπικών
γραφείων, περικυκλωμένοι από το τεράστιο σώμα
της πορείας που δεν σταμάτησε να φωνάζει αντι-
φασιστικά συνθήματα.

Η πορεία ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία κα-
τά τις 6 το απόγευμα -μετά από σύντομους χαιρε-
τισμούς. Μετά το άνοιγμα του Παντελή Αποστολί-
δη εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, ακολούθησε χαιρετι-
σμός από τον Δημήτρη Σαμακωβίτη, γενικό γραμ-
ματέα του ΝΤ ΑΔΕΔΥ, της Λίας Δαμιανάκη από το
ΔΣ της ΕΛΜΕ, της Χαρίκλειας Γιαννακίδου από το
ΔΣ του Διδασκαλικού Συλλόγου. Μετά το τέλος
των χαιρετισμών με τους συγκεντρωμένους ενώ-
θηκε το μπλοκ του φοιτητικού συλλόγου -που
έφτασε εκεί με προσυγκέντρωση στο Πολυτε-
χνείο- και στη συνέχεια όλοι μαζί βάδισαν στους
δρόμους της πόλης για να καταλήξουν και πάλι
στην κεντρική πλατεία μετά από παρατεταμένη
στάση κάτω από τα γραφεία των νεοναζί στην
Ηρώων. 

Οι φοιτητές μπήκαν επικεφαλής και ακολούθη-
σαν με πανό η Λαϊκή Αντίσταση, η Λαϊκή Ενότητα,
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η
ΑΔΕΔΥ και τα πρωτοβάθμια σωματεία. Το παρών
έδωσαν επίσης αρκετοί εκπαιδευτικοί, εργαζόμε-
νοι στο νοσοκομείο και τη νομαρχία, εργάτες της

ΣΕΚΑΠ και της Ροδόπης, μέλη της ΠΕΝΕΝ, καθώς
και στελέχη του DEB και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν ένα από τα μαζικότερα συλλαλητήρια που
έχουν γίνει στην πόλη τα τελευταία χρόνια, που
μπορεί να συγκριθεί με το συλλαλητήριο που έγι-
νε την επόμενη μέρα της δολοφονίας Φύσσα. Αυ-
τό δεν έγινε τυχαία. Πήραμε την πρωτοβουλία και
καλέσαμε σύσκεψη σωματείων στα τέλη Οκτώ-
βρη, όπου εκεί φάνηκε η διάθεση να δοθεί μαζική
αντιφασιστική απάντηση από την πλευρά του ερ-
γατικού κινήματος της πόλης στην προκλητική
παρουσία του Λαγού και τα εγκαίνια των γραφεί-
ων τους. Στη συνέχεια η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ κάλεσε
σύσκεψη με τα πρωτοβάθμια σωματεία, με πολύ
μεγάλη συμμετοχή σωματείων που έβγαλαν ψήφι-
σμα και κοινή αφίσα. Στη συνέχεια συμμετοχή

ανακοίνωσε και η ΠΕΝΕΝ. 
Μέχρι την τελευταία μέρα οργανώσαμε εξορμή-

σεις σε όλους τους εργατικούς χώρους της πό-
λης και στα χωριά της Μειονότητας, από όπου και
υπήρχε μεγάλη συμμετοχή στη συγκέντρωση.
Ετσι φτάσαμε να έχουμε για πρώτη φορά ένα τό-
σο πλατύ συντονισμό εργατικών σωματείων που
έστειλαν το μήνυμα ότι οι ναζί είναι ανεπιθύμητοι
στην Ξάνθη και απαιτούν την καταδίκη της ναζι-
στικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Μετά από
την μεγάλη αυτή νίκη του αντιφασιστικού κινήμα-
τος συνεχίζουμε για να τσακίσουμε μνημόνια και
φασίστες με πρωτο επόμενο σταθμό την πορεία
του Πολυτεχνείου και την απεργία στις 24 Νοέμ-
βρη. 

Παντελής Αποστολίδης 

Mαζική ήταν η κινητοποίηση στη βιοτεχνία Άστρον στο Ηράκλειο Αττικής που έγινε
την Πέμπτη 3 Νοέμβρη. Αφορμή στάθηκε η ρατσιστική εργοδοτική επίθεση που σημει-
ώθηκε στην επιχείρηση πριν μερικές μέρες, όταν μετανάστης εργάτης ξυλοκοπήθηκε
από τον εργοδότη, επειδή ζήτησε τα ένσημά του. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση έξω από τη βιοτεχνία, όπου έγινε χαιρετι-
σμός από τον Άχμεντ Αφτάμπ, τον εργαζομενο που δεχτηκε την επίθεση και από το Τζα-
βέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας. Στη συνέχεια ακολούθησε πο-
ρεία μέχρι την πλατεία στον σταθμό ΗΣΑΠ του Ηρακλείου. Συμμετείχαν δεκάδες αγωνι-
στές κι αγωνίστριες από την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, την ΚΕΕΡΦΑ, τη Συνέλευ-
ση Κενταύρου, τη κίνηση May Day και την Εργατική Λέσχη Ν.Ιωνίας.

“Ήταν μία πρώτη απάντηση ενάντια στις ρατσιστικές εργοδοτικές επιθέσεις, στέλνον-
τας το μήνυμα ότι κανένας ντόπιος και μετανάστης δεν είναι μόνος του”, μας είπε η Δή-
μητρα Λιναρδάκη από τη ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ηρακλείου. “Οι μετανάστες είναι κομμάτι της ερ-
γατικής τάξης και παλεύουμε ενωμένοι ενάντια στις επιθέσεις της εργοδοσίας, στην κυ-
βέρνηση των μνημονίων και του ρατσισμού. Σαν επόμενο βήμα οργανώνουμε κινητοποί-
ηση στην επιθεώρηση εργασίας, την ημέρα που θα γίνει συζήτηση της καταγγελίας”. 

Μ
ε σύνθημα «η Χρυσή Αυγή δεν έχει θύματα - έχει δολοφόνους» δόθη-
κε μαζική και δυναμική απάντηση στη νεκροφιλική φιέστα των φασι-
στών στα πρώην γραφεία τους στη λεωφόρο Ηρακλείου, την Τρίτη

1η Νοέμβρη. 

Εκατοντάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες διαδήλωσαν στους δρό-
μους του Ηρακλείου ζητώντας την καταδίκη της ναζιστικής οργάνωσης. Η
συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία ΗΣΑΠ Νέου Ηρακλείου ξεκίνησε με
χαιρετισμούς του Πέτρου Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ, του Γιάννη Παντε-
λάκη από το Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Ν. Ηρακλείου, του Δημήτρη Τα-
βουλάρη, δημοτικού συμβούλου Ηρακλείου με τη Ρήξη και Ανατροπή, του
Δημήτρη Μπάρκα από τη ΛΑΕ, του Γιώργου Γιαννουλέα από την ΟΡΜΑ. Κά-
λεσμα για τη συγκέντρωση είχε απευθύνει κι ο δήμος Ηρακλείου Αττικής κα-

θώς και άλλοι φορείς και κινήσεις από το Ν. Ηράκλειο, τη Ν. Ιωνία και τη Ν.
Φιλαδέλφεια. 

Μετά το τέλος των χαιρετισμών έγινε πορεία προς τη λεωφόρο Ηρακλείου
και ξαναγύρισε στην πλατεία. Μπροστά μπήκε το κοινό πανό των φορέων
που έγραφε «ανεπιθύμητοι οι ναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής» και ακο-
λουθούσαν τα πανό του δημοτικού σχήματος Ρήξη και Ανατροπή, της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και άλλων αντιφασιστικών και πολιτικών οργανώσεων. 

Όπως πάντα, οι νεοναζί χρειάστηκαν την προστασία της αστυνομίας για να
συγκεντρωθούν. Η αστυνομία σταμάτησε την αντιφασιστική πορεία με κλού-
βες σε μεγάλη απόσταση από τα πρώην γραφεία. Οι διαδηλωτές φώναξαν
"Ποτέ ξανά φασισμός" σε όλη τη γειτονιά, η οποία υποδέχτηκε την πορεία
θερμά.

Δεν πέρασε τελικά η λογο-
κρισία και η ισλαμοφοβική
απαγόρευση προγράμματος
φοιτητών της σχολής με τίτλο
“Τζαμί στη Νοταρά”, από τη
διοίκηση της Ανωτάτης Σχο-
λής Καλών Τεχνών.  

Όπως αναφέρει ανακοίνωση
της ομάδας φοιτητών-τριών
της ΑΣΚΤ: “Tο βραδύ της 27ης
Οκτωβρίου, η ομάδα φοιτητών
του Circuits & Currents- project
space της Σχολής Κάλων
Tεχνών- ανακοίνωσε την διορ-
γάνωση της εκδήλωσης «No-
tara str. Mosque» - «Τζαμί στην
Νοταρά» μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, website
και mailing list.

H εκδήλωση σκόπευε να με-
τατρέψει τον χώρο σε τζαμί
για δύο ημέρες (5-6/11), σαν
σύμβολο αποδοχής και κατα-
νόησης ενάντια στην ισλαμο-
φοβία της Ελλάδας και της
Ευρώπης. Θέμα επίκαιρο λό-
γω και των συζητήσεων για
την δημιουργία τεμένους στην
Αθήνα αλλά και των πολιτικών
αποφάσεων για την κίνηση
πληθυσμών μέσα στην Ευρώ-
πη. Η εκδήλωση οργανώθηκε
σε συνεργασία με την Πακι-
στανική Κοινότητα και την
ΚΕΕΡΦΑ. Για τις δυο μέρες εί-
χαν προσκαλεστεί ιμάμηδες
για να τελέσουν τις προσευ-
χές τους και στα αραβικά για
τους προσφυγές που κατοι-
κούν στις καταλήψεις της γει-
τονιάς.

Το μεσημέρι της 29ης η
διοργάνωση ακυρώνεται χω-
ρίς συζήτηση με εντολή της
πρυτανείας επικαλούμενη λό-
γους ασφαλείας του χώρου,
των συμμετεχόντων, καθώς
και πιέσεις από διδακτικό προ-
σωπικό της σχολής, εξωτερι-
κές αρχές και κατοίκους της
περιοχής”. 

“Ενάντια στην ισλαμοφοβική
απαγόρευση τάχθηκε το ΔΣ
του Συλλόγου Φοιτητών που
έκανε παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στη συνεδρίαση της Συγ-
κλήτου την Πέμπτη 3/11”, μας
είπε η Ελίζα Κρικώνη από την
ΑΡΚΑΣ ΕΑΑΚ. “Τελικά η Σύγ-
κλητος πήρε πίσω την ακύρω-
ση του πρότζεκτ και μάλιστα
είπε ότι θα βγάλει δημόσια
ανακοίνωση που το στηρίζει
αλλά ζήτησε να μεταφερθεί σε
άλλη ημερομηνία και να αλλά-
ξει ο τίτλος. Συνεχίζουμε ενάν-
τια στην ισλαμοφοβία σε βά-
ρος των προσφύγων και τη
λογοκρισία σε βάρος της
ελεύθερης έκφρασης των φοι-
τητών”.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Έξω οι Νεοναζί

ΞΑΝΘΗ Κυνήγησαν το Λαγό

...STOP στον εργοδοτικό ρατσισμό

Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία ΑΣΚΤ
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Η
Ρωσική Επανάσταση ξεκίνησε
αυθόρμητα, με την έννοια ότι
κανένα κόμμα δεν οργάνωσε

τις κινητοποιήσεις που οδήγησαν
στην ανατροπή του Τσάρου τον Φλε-
βάρη του 1917. Όμως, δεν τέλειωσε
αυθόρμητα. Τον Οκτώβρη τα σοβιέτ
πήραν την εξουσία, και αυτή την «κί-
νηση» την οργάνωσε ένα κόμμα, οι
μπολσεβίκοι. 

Οι μπολσεβίκοι διαμορφώθηκαν
σαν τάση του ΣΔΕΚΡ (Σοσιαλδημο-
κρατικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας)
από το 1903 και σαν κόμμα από το
1912. Ο Λένιν ήταν ο ηγέτης τους με
το μεγαλύτερο κύρος από την αρχή.
Από αυτή την άποψη το κόμμα τους,
που ονομάστηκε κομμουνιστικό το
1918 ήταν το «κόμμα του Λένιν» -και
του Τρότσκι μετά το 1917- για εχ-
θρούς και φίλους.

Στις παραμονές του Οκτώβρη οι
μπολσεβίκοι είχαν γίνει ένα μαζικό
κόμμα εκατοντάδων χιλιάδων μελών.
Ο Βίκτορ Σερζ, ο αναρχικός αγωνι-
στής που πήγε στην επαναστατημένη
Ρωσία το 1919 και εντάχτηκε στο Κομ-
μουνιστικό Κόμμα, εξηγεί στο μνημει-
ώδες έργο του, «Έτος Πρώτο της Ρώ-
σικης Επανάστασης», το γιατί:

«Όταν οι πυροβολητές του στόλου
της Βαλτικής ανησύχησαν για τους
κινδύνους που διέτρεχε η επανάστα-
ση κι αναζήτησαν μια λύση, ήταν ο
μπολσεβίκος αγκιτάτορας που την
υπέδειξε. Και δεν υπήρχε άλλη λύση,
αυτό ήταν ξεκάθαρο. Όταν οι φαντά-
ροι στα χαρακώματα θέλανε να εκ-
φράσουν την αποφασιστικότητά τους
να τελειώνουν με το σφαγείο, εξέλε-
ξαν στην επιτροπή του τάγματος τους
υποψήφιους του μπολσεβίκικου κόμ-
ματος. Όταν οι αγρότες κουράστηκαν
από την αναβλητικότητα του σοσιαλε-
παναστατικού κόμματός ‘τους’ κι άρ-
χισαν να αναρωτιούνται αν είναι και-
ρός να δράσουν μόνοι τους, ήταν η
φωνή του Λένιν που έφτασε στ’ αυτιά
τους: ‘Αγρότες, πάρτε τη γη’. Όταν οι
εργάτες αισθάνθηκαν ραδιουργίες να
εξυφαίνονται γύρω τους, ήταν η Πρά-
βδα (η εφημερίδα των μπολσεβίκων)

που τους έφερε το συνθήματα δρά-
σης που ήδη τα μισο – ήξεραν, τα
λόγια της επαναστατικής ανα-
γ κ α ι ό τ η τ α ς .
Μπροστά από τη
μπολσεβίκικη αφί-
σα ο καταρρακω-
μένος λαός που
περνούσε στο δρό-
μο σταματούμε και
αναφωνούσε, ‘Αυτό
είναι! ‘. Ήταν ακρι-
βώς η φωνή τους».

Οι μπολσεβίκοι
δεν έγιναν «η φωνή»
των εργατών και των
καταπιεσμένων γενι-
κά, με ένα μαγικό
τρόπο, επειδή έριξαν
τα κατάλληλα συνθή-
ματα ή «αυτά που
ήθελαν να ακούσουν οι μάζες» όπως
έλεγαν όσοι τους κατηγορούσαν για

«δημαγωγία» τότε. Η επιτυχία τους
στηρίχτηκε σε πολιτικές επιλογές που
πήγαιναν χρόνια πίσω, από τα πρώτα
τους βήματα. 

Ήταν πολιτικές επιλογές που ο Λέ-
νιν είχε βάλει ανεξίτηλα την σφραγίδα
του. Στα επόμενα φύλλα της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης θα εξετάσουμε τις
βασικές από αυτές. 

1903

Οι μπολσεβίκοι ήταν οι «σκληροί»
της Αριστεράς στην Ρωσία από την
πρώτη εμφάνισή τους το 1903. Η μά-
χη σε εκείνο το συνέδριο που τους
έδωσε το όνομά τους (από τη ρώσικη
λέξη για την πλειοψηφία) ήταν για το
ποιος θεωρείται μέλος του κόμματος.
Όσοι το υποστήριζαν γενικά ή όσοι
συμμετείχαν στην οργανωμένη δου-
λειά; Αυτή η κόντρα προοιώνιζε τη
διαφορά ανάμεσα στα ρεφορμιστικά
και τα επαναστατικά κόμματα. Τα
πρώτα είναι κόμματα στημένα για τις
εκλογές, τα δεύτερα κόμματα της ερ-
γατικής πρωτοπορίας. 

Οι μπολσεβίκοι ήταν επίσης οι
«σκληροί» γιατί επέμεναν, στρατηγικά,
ότι ηγέτης της επερχόμενης επανά-
στασης στη Ρωσία θα είναι η εργατική

τάξη και απέρριπταν κάθε συμμαχία
με τους αστούς. 

Στα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμι-
ου Πολέμου είχαν κρατήσει μια ασυμ-
βίβαστη διεθνιστική στάση –δεν ήταν
πατριώτες (με ή χωρίς εισαγωγικά).
Κι αυτή η στάση δεν έπεσε από τον
ουρανό. Είχε ως υπόβαθρο μια ολό-
κληρη επεξεργασία για τον καπιταλι-

σμό της εποχής του ιμπεριαλισμού και
τα διεθνιστικά καθήκοντα των επανα-
στατών -που τα διατύπωσε ο Λένιν. 

Όπως γράφει ένας χρονικογράφος
της επανάστασης, ο Σουχάνοβ, όταν
νίκησε η επανάσταση του Φλεβάρη,
«οι μενσεβίκοι και οι εσέροι πήγαν στο
παλάτι της Ταυρίδας», όπου συγκρο-
τούνταν η πρώτη Προσωρινή Κυβέρ-
νηση «και οι μπολσεβίκοι πήγαν στα
εργοστάσια».

Δεν έφτανε αυτό, όμως. Οι μπολσε-
βίκοι χρειάστηκε να πάρουν νέες στρα-
τηγικές αποφάσεις. Ο ρόλος του Λένιν
ήταν αποφασιστικός σε αυτή την προ-
σπάθεια. Η μάχη που έδωσε μέσα στο
κόμμα με τις «Θέσεις του Απρίλη» ήταν
το σημείο που επικεντρώθηκε η αντι-
παράθεση. Μπορούσε η εργατική τάξη
να πάρει την εξουσία στην καθυστερη-
μένη Ρωσία; Μήπως τόσες δεκαετίες
δεν επέμεναν ότι η επανάσταση θα
έχει να λύσει «αστικοδημοκρατικά» ζη-
τήματα (αγροτική μεταρρύθμιση, συν-
τακτική συνέλευση, οχτάωρο) έστω με
εργατική ηγεμονία; Μια ολόκληρη πτέ-
ρυγα της ηγεσίας υποστήριζε ότι αυτό
το «στάδιο» δεν είχε ξεπεραστεί ακό-
μα. Επέμεναν ότι το κόμμα έπρεπε να
κρατήσει το ρόλο της αριστερής αντι-
πολίτευσης στη νέα κατάσταση.

Ο Λένιν έπεισε το κόμμα ότι η εργα-
τική τάξη μπορούσε να πάρει την
εξουσία «για λογαριασμό της και μόνο
για λογαριασμό της» όπως θα έγραφε
εκείνους τους μήνες στο Κράτος και
Επανάσταση. Αυτή η τάξη θα απελευ-
θέρωνε όλους τους καταπιεσμένους,
θα σταματούσε τον πόλεμο και θα έδι-
νε τη γη στους αγρότες. Και το μέσο
για να τα κάνει όλα αυτά δεν θα ήταν
μια καλύτερη, πιο αριστερή προσωρι-
νή κυβέρνηση. Ήταν τα σοβιέτ, τα όρ-
γανα της εργατικής εξουσίας που χτί-
ζονταν ήδη. 

Δεν ήταν παράξενο που αυτές
οι απόψεις αποκηρύχτηκαν από
εχθρούς και φίλους σαν «μισο-
αναρχικές» και «τροτσκιστικές».
Ο Τρότσκι ήταν μια μοναχική φω-
νή για χρόνια όταν υποστήριζε
ότι η επανάσταση στη Ρωσία θα
είναι «διαρκής» κι ότι ο ορίζοντάς
της θα ήταν η παγκόσμια σοσιαλι-
στική επανάσταση. Το 1917 ο Τρό-
τσκι εντάχτηκε στο κόμμα των
μπολσεβίκων. Κι αυτή η διεθνιστική
προοπτική ήταν στο κέντρο της
«νέας εφόδου στον ουρανό» που
ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 1917.

Τ
ο 2017 συμπληρώνεται ένας αιώνας
από την Επανάσταση του Οκτώβρη
του 1917 στην Ρωσία. Ήταν «Οι δέκα

μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο» και έγι-
ναν ο τίτλος του διάσημου βιβλίου γραμμέ-
νου από τον Αμερικάνο επαναστάτη δημο-
σιογράφο Τζον Ρηντ. Η φράση είναι απολύ-
τως δικαιολογημένη. Ο «Κόκκινος Οκτώ-
βρης» συγκλόνισε τον κόσμο γιατί έδειξε
ότι οι εργάτες, οι καταπιεσμένοι, οι «ανώ-
νυμοι», έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ριζι-
κά την κοινωνία, βάζοντάς τα με θεούς και
δαίμονες.

Δεν ήταν η πρώτη επανάσταση στην
ιστορία. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα, η Αριστερά της εποχής (επαναστά-
τες και ρεφορμιστές) αναζητούσε έμπνευ-
ση και πυξίδα για τη δράση της στην Μεγά-
λη Γαλλική Επανάσταση του 1789-1793.
Δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα πιο αγαπη-
μένα επαναστατικά τραγούδια ήταν η Μασ-
σαλιώτιδα των Εργατών με σοσιαλιστικούς
στίχους γραμμένους «πάνω» στη γνωστή
Μασσαλιώτιδα. 

Η Γαλλική Επανάσταση ήταν πράγματι
«μεγάλη» για πολλούς λόγους, ανάμεσα
στους οποίους και το γεγονός του πρωτα-
γωνιστικού ρόλου των φτωχών στρωμάτων
στις μάχες της. Όμως, η γαλλική επανά-
σταση ήταν αστική: οι εργάτες, οι αγρότες
και η φτωχολογιά έδωσαν το αίμα τους,
αλλά τους καρπούς της νίκης τους έδρεψε
η αστική τάξη. 

Στην Ρωσία του 1917 τα πράγματα εξελί-
χτηκαν διαφορετικά. 

Τον Φλεβάρη η επανάσταση που ξεκίνη-
σε στην Πετρούπολη από τις εργάτριες
της υφαντουργίας, ανέτρεψε τον Τσαρι-
σμό, ένα απολυταρχικό και σκοταδιστικό
καθεστώς αιώνων. Η Ρωσία έγινε μέσα σε
λίγες μέρες η πιο δημοκρατική χώρα στον
κόσμο, αλλά η επανάσταση δεν σταμάτησε
εκεί. 

Ο Τσάρος είχε φύγει, αλλά ο πόλεμος
συνεχιζόταν. Εκατομμύρια είχαν χάσει τη
ζωή τους στο ιμπεριαλιστικό σφαγείο που
είχε ξεκινήσει το 1914. Το αίτημα για ειρή-
νη ήταν το φλέγον ζήτημα. Το ίδιο και η
πάλη των εργατών/τριών για να επιβάλ-
λουν τα δικαιώματα και τον έλεγχό τους
στα εργοστάσια και την οικονομία. Οι ερ-
γοστασιακές επιτροπές και τα συνδικάτα
έδιναν αυτή τη μάχη σε συνθήκες οικονομι-
κής κατάρρευσης. Οι καπιταλιστές ήθελαν
να χρησιμοποιήσουν το «σκελετωμένο χέρι
της πείνας» (έκφραση ενός μεγάλου βιομή-
χανου) για να πνίξουν την επανάσταση. Οι
εργάτες είχαν ξεκινήσει την έφοδο και οι
αγρότες ακολουθούσαν με ένα κύμα εξε-
γέρσεων για να πάρουν τη γη. 

Ποιός θα εξασφάλιζε «ειρήνη, ψωμί, γη»;
Η απάντηση που έδιναν οι μπολσεβίκοι, το
επαναστατικό κόμμα του Λένιν και του Τρό-
τσκι, ήταν απλή: τα σοβιέτ, δηλαδή τα ερ-
γατικά συμβούλια (η λέξη σχηματίστηκε
από τα αρχικά των ρωσικών λέξεων για
συμβούλια αντιπροσώπων). 

Το πρώτο σοβιέτ είχε κάνει την εμφάνισή

του στην Πετρούπολη στην πρώτη Ρωσική
Επανάσταση του 1905. Το 1917 επανεμφα-
νίστηκαν σε τεράστια κλίμακα. Ήταν μια
καινούργια μορφή εξουσίας, όπου οι αντι-
πρόσωποι ήταν άμεσα ανακλητοί, η βάση
της εκλογής τους ήταν κυρίως οι χώροι
δουλειάς, και ήταν «εργαζόμενα σώματα»,
δηλαδή νομοθετούσαν και εκτελούσαν
ταυτόχρονα τις αποφάσεις τους. 

Οι μπολσεβίκοι κέρδισαν την πλειοψηφία
σε αυτά τα σοβιέτ μέσα από μια σειρά πο-
λιτικές μάχες και κυρίως μέσα από την εμ-
πειρία εκατομμυρίων εργατών και φαντά-

ρων. Τον Οκτώβρη του 1917 τα οδήγησαν
στην ανατροπή της αστικής Προσωρινής
Κυβέρνησης και στην κατάληψη της εξου-
σίας. 

Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία -με
εξαίρεση τη βραχύβια Παρισινή Κομμούνα
το 1871- που η εργατική τάξη όχι μόνο
έκανε μια επανάσταση, αλλά νικούσε.
Ένας τσαρικός στρατηγός, ο Ζαλέσκι,
έγραφε κατόπιν εορτής: «Ποιος μπορούσε
να πιστέψει ότι ο καθαριστής και ο νυχτο-
φύλακας του δικαστικού μεγάρου θα γινό-
ταν ξαφνικά Γενικός Εισαγγελέας και ότι ο

νοσοκόμος, διευθυντής του νοσοκομείου;»
Πραγματικά, στα μάτια των αρχουσών

τάξεων ο κόσμος έμοιαζε να γυρίζει ανά-
ποδα· να καταργείται η «φυσική τάξη
πραγμάτων». Όμως, για τους «από κάτω»
παγκόσμια, αυτά ακριβώς τα νέα ζέσταιναν
τις καρδιές και μεγάλωναν τις ελπίδες
τους. Γιατί όπως είχε γράψει ο Λένιν μερι-
κά χρόνια πριν, η επανάσταση είναι «το πα-
νηγύρι των καταπιεσμένων και εκμεταλ-
λευόμενων» και η νίκη τους ήταν δέκα φο-
ρές «πανηγύρι». 

Η νέα, εργατική εξουσία, ικανοποίησε με

ένα σύντομο διάταγμα τη δίψα των αγρο-
τών για τη γη που μοχθούσαν. Δεν χρει-
άστηκαν «επιτροπές σοφών» και «τεχνο-
κρατών». Το διάταγμα βασίστηκε στους κα-
ταλόγους των αιτημάτων που διατύπωνε
για μήνες το αγροτικό κίνημα. 

Το ίδιο έγινε με το διάταγμα για τον ερ-
γατικό έλεγχο. Σύμφωνα με έναν ιστορικό
του εργατικού κινήματος της Πετρούπο-
λης: «Αναγνώριζε το δικαίωμα των εργα-
τών σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις
οποιουδήποτε μεγέθους να ελέγχουν κάθε
πτυχή της παραγωγής, να έχουν πλήρη
πρόσβαση σε όλες τις σφαίρες της διοίκη-
σης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματι-
κών θεμάτων, και τέλος, το δικαίωμα των
κατώτερων οργάνων του εργατικού ελέγ-
χου (δηλαδή των εργοστασιακών επιτρο-
πών) να δεσμεύουν τους εργοδότες με τις
αποφάσεις τους». (S. A. Smith, Red Petro-
grad Revolution in the Factories 1917-18)

Κάθε μαγείρισσα να κυβερνάει

Το 1917 ο Λένιν στο βιβλίο του Κράτος
και Επανάσταση έγραφε ότι εργατική
εξουσία σημαίνει ότι «κάθε μαγείρισσα θα
μπορεί να κυβερνά το κράτος». Αυτή η
φράση, που τότε και σήμερα ακούγεται πο-
λύ «απλουστευτική» και «δημαγωγική» σε
κάποιους, πήρε σάρκα και οστά στους μή-
νες που ακολούθησαν την Επανάσταση
του Οκτώβρη. 

Εργατική τάξη στην εξουσία σημαίνει
χτύπημα κάθε μορφής καταπίεσης και διά-
κρισης. Ο «κόκκινος Οκτώβρης» έδειξε
λαμπρά δείγματα σε αυτό το επίπεδο. Τα
καταπιεσμένα έθνη απέκτησαν το δικαίωμα
αυτοδιάθεσης μέχρι αποχωρισμού από το
ρώσικο κράτος. Εκατομμύρια μουσουλμά-
νοι που υφίσταντο καταπίεση από ένα κα-
θεστώς όπου ο Τσάρος ήταν ο επικεφαλής
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απέκτησαν το
δικαίωμα να αυτοδιοικούνται σε θρησκευτι-
κά και νομικά ζητήματα. 

Ολοι οι νόμοι που διαιώνιζαν την κατα-

πίεση των γυναικών, καταργήθηκαν με μια
μονοκονδυλιά. Το ίδιο και οι νόμοι που θε-
σμοθετούσαν τις διακρίσεις εις βάρος των
ομοφυλόφιλων -λίγα χρόνια μετά σοβιετικά
δικαστήρια γνωμοδοτούσαν υπέρ του (πο-
λιτικού) γάμου ανάμεσα σε ομόφυλα ζευ-
γάρια. 

“Τούτη τη στιγμή πραγματοποιείται κάτω
από τα μάτια μας μία επανάσταση στην κα-
θημερινή ζωή. Κάθε μέρα κερδίζει σε έκτα-
ση και βάθος και μαζί της βλέπουμε να
μπαίνει στη ζωή μας, στην πρακτική της
καθημερινότητας, η απελευθέρωση της γυ-
ναίκας”, γράφει η Αλεξάνδρα Κολλοντάι
στο βιβλίο “Οικονομική και σεξουαλική
απελευθέρωση της γυναίκας”.

Στην εκπαίδευση μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί από κοινού αποφάσισαν μία διαφορε-
τική εκπαίδευση χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς
εξετάσεις και αποκλεισμούς. Μέσα σε τρία
χρόνια φτιάχνονται 12.000 περισσότερα
σχολεία με 1.500.000 περισσότερους μα-
θητές και δημιουργούνται 11 νέα πανεπι-
στήμια. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί
ραγδαία ο αναλφαβητισμός και η εκπαί-
δευση να γίνει προσιτή σε εκατομμύρια ερ-
γάτες και αγρότες. 

Η τέχνη και η επιστήμη γνώρισαν πρωτο-
φανή δημιουργικότητα και απελευθέρωση.
Ο όρος “ρώσικη πρωτοπορία” έφτασε να
εκφράζει τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις για
τους ανθρώπους των γραμμάτων και των
τεχνών σε όλο τον κόσμο.

Δεν υπάρχει κανένας τομέας δράσης για
την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την
εκμετάλλευση, την καταπίεση, τις προκα-
ταλήψεις και τον σκοταδισμό που να μην
πήρε νέα ώθηση από τη νικηφόρα επανά-
σταση των εργατών στη Ρωσία πριν εκατό
χρόνια.

Όσες αντεπαναστάσεις κι αν μεσολάβη-
σαν από τότε, η Οκτωβριανή επανάσταση
του 1917 παραμένει η πηγή έμπνευσης για
όλους και όλες που αγωνίζονται να αλλά-
ξουν τον κόσμο.

Νο 1248, 9 Νοέμβρη 2016

Να τι σημαίνει εργατική   επανάσταση  

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη H Οκτωβριανή φτάνει στα100

Ο ΛΕΝΙΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ

Οι επιλογές της νίκης

κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Απλοί εργάτες, φαντάροι, αγρότες, έπαιρναν τις αποφάσεις στα Σοβιέτ

Η Επανάσταση ήταν νίκη για τις γυναίκες, δημιουργική έκρηξη για την Τέχνη, απελευθέρωση για τους λαούς της Ανατολής
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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

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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Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται

Σ
τις τέσσερις συζητήσεις της εκδήλω-
σης “1956-2016, ένας κόσμος σε ανα-
βρασμό και τότε και σήμερα” που

πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις
5/11, δόθηκε η συνολική εικόνα της δύναμης
της εργατικής τάξης, που με την κίνησή της
μπορεί να σπάει στην πράξη τις βεβαιότητες
των από πάνω.

Ο Πάνος Γκαργκάνας, έβαλε το κλίμα της
εποχής, έναν αναβρασμό που αγκάλιαζε όλο
τον πλανήτη, από τη Μέση Ανατολή μέχρι τις
ΗΠΑ, και από την Νότια Αφρική μέχρι το Λον-
δίνο. Τόνισε ότι η κίνηση της εργατικής τάξης
μετέδωσε το μήνυμα της αντίστασης παντού.
Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε όλη η
σύνδεση με τους αγώνες του σήμερα, τις μά-
χες ενάντια στα μνημόνια, το ρατσισμό και
τον πόλεμο, αλλά και την αξία της συζήτησης
για την αριστερά.

Ο Κώστας Πίττας μίλησε για την ήττα των
ιμπεριαλιστών στην Αίγυπτο, για τα αντιιμπε-
ριαλιστικά κινήματα που συσπείρωσαν ευρύ-
τερες κοινωνικές δυνάμεις και την εξάπλωσή
τους διεθνώς. Τονίστηκε ότι η αριστερά της
εποχής απέκτησε τεράστια δύναμη σε μια
σειρά περιοχές (Αίγυπτος, Ιράκ, Αλγερία),
απέναντι σε αντιλήψεις που υποτιμούν τις δυ-
νατότητες του αραβικού πεζοδρομίου σήμε-
ρα. Η Φύλλια Πολίτη έκανε τη σύνδεση με τις
μάχες του σήμερα ενάντια στις συμμαχίες
της κυβέρνησης με Ισραήλ και Αίγυπτο, επι-
σημαίνοντας ότι θα πρέπει να πάρουμε το πα-
ράδειγμα από τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια
του 56�.

Ο Λέανδρος Μπόλαρης, στη συζήτηση για

την εργατική επανάσταση στην Ουγγαρία,
άνοιξε τον προβληματισμό για το τί είναι ο
σοσιαλισμός και ποιός τον χτίζει. Ο Φρέντυ
που πήρε πρώτος το λόγο είπε: “έρχομαι από
την Αλβανία που έζησε τα ψέμματα του καθε-
στώτος για να δικαιολογήσουν την καταστολή
της ουγγρικής επανάστασης. Ο κόσμος στη
χώρα μου έβλεπε πως η κατάσταση που επι-
κρατούσε ήταν η ίδια με την Ουγγαρία- εκμε-
τάλλευση και εξαθλίωση. Αργότερα καταλά-
βαμε πως η ουγγρική ήταν μια γνήσια επανά-
σταση”. Από πολλές τοποθετήσεις πρόβαλε η
ανάγκη να απλωθούν οι συζητήσεις για εκεί-
νες τις εμπειρίες σε όλα τα κομμάτια της αρι-
στεράς. Κόντρα στις λογικές του “σοσιαλι-
σμού από τα πάνω”, που εκδοχές του στηρί-
ζει τόσο η σταλινική παράδοση όσο και το
ρεύμα του ευρωκομμουνισμού, να αναδείξου-
με πως μόνη απάντηση στην κρίση του καπι-
ταλισμού αποτελεί η δράση της εργατικής τά-
ξης και η εργατική επανάσταση.

Η Μαρία Στύλλου στη συζήτηση με θέμα
“Αριστερά: 60 χρόνια αγώνες”, αναφερόμενη

στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
στον ανασχηματισμό, ανέδειξε την κύρια αντί-
φαση του ρεφορμισμού: έχει ανάγκη στήρι-
ξης από την εργατική τάξη, αλλά συνεχίζει
την πολιτική της άρχουσας τάξης, με επιλο-
γές που σήμερα είναι πιο δεξιές από ποτέ. Η
εισήγηση περιέγραψε χαμένες ευκαιρίες της
αριστεράς (ΕΔΑ) να εκμεταλλευτεί τις δυνα-
τότητες που άνοιγε η δράση του κόσμου ήδη
από το 1956. 

Ο Γιάννης, νοσοκομειακός, συνδέοντας με
τη σημερινή εμπειρία στην Υγεία τόνισε ότι τα
μνημόνια θα τα τσακίσουμε με τους αγώνες
μας. Μίλησε για τη σημασία της παρέμβασης
της επαναστατικής αριστεράς και σε αυτό το
μέτωπο. Ο Μπάμπης, έβαλε τη διαφορά με το
τότε, που η αστική τάξη βρισκόταν στην κο-
ρύφωση της ανάπτυξης που ακολούθησε τον
Β’�Π.Π, με το σήμερα, που οι άρχουσες τάξεις
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική
κρίση. 

Ευκλείδης Μακρόγλου

Φοιτητές και εργαζόμενοι
που διαδήλωναν στην Πάτρα
με το καραβάνι της Υγείας το

πρωί της 3/11 και στο φοιτητικό συλλαλητήριο το απόγευ-
μα, έδωσαν το παρών και στην εκδήλωση «1956-2016
Ένας κόσμος σε αναβρασμό», σε μια πλούσια συζήτηση.

Η εισήγηση άνοιξε τη συζήτηση με το πανόραμα των
εξελίξεων του 1956: το αντιιμπεριαλιστικό κίνημα που ξέ-
σπασε με αφορμή την επέμβαση των Αγγλογάλλων στο
Σουέζ, το κίνημα των μαύρων στις ΗΠΑ, την εργατική επα-
νάσταση της Ουγγαρίας, την άνοδο της ΕΔΑ στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις μέσα από τις
οποίες φάνηκε η σημασία της πάλης για το σοσιαλισμό
από τα κάτω και ότι αυτή η πάλη είναι που διαχωρίζει την
αριστερά. Ήταν μία ημέρα γεμάτη κινητοποιήσεις στην πό-
λη της Πάτρας και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το
ότι και σήμερα υπάρχει ένα κίνημα που αντιστέκεται απέ-
ναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται μια επαναστατι-
κή αριστερά που να οργανώσει αυτό το κίνημα.

Τέθηκε επίσης ο προβληματισμός για την εργατική τάξη
και το αν συρρικνώνεται, όπως ακούγεται από κομμάτια
της αριστεράς, αλλά και το τι ρόλο θα παίξει η διεθνής
στήριξη στην αντίσταση σε αυτά που γίνονται εδώ.

Τέλος, ένας σύντροφος παρατήρησε ότι οι κινητοποι-
ήσεις της 3/11 θύμιζαν τις διαδηλώσεις στη Γένοβα, στην
οργάνωση και τον τόνο: η συζήτηση για τους προηγούμε-
νους αγώνες δεν είναι θεωρητική, είμαστε σε μια περίοδο
που οι εμπειρίες αυτές ξαναβγαίνουν μπροστά και τροφο-
δοτούν την αντικαπιταλιστική Αριστερά.

Νεκτάριος Χάινταρ

Πολύ χρήσιμη και διεξοδική συζήτηση για τη δυ-
ναμική της εργατικής τάξης έγινε στο μονοήμερο
που οργάνωσε το περιοδικό «Σοσιαλισμός από τα

Κάτω» στις 6/11 για την εμπειρία του 1956 και τη σημασία της σήμερα. Στις συ-
ζητήσεις με θέματα «Σουέζ, η ήττα των ιμπεριαλιστών στη Μ.Ανατολή» και
«Ουγγαρία, εργάτες ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό», συμμετείχαν αγωνι-
στές που δουλεύουμε μαζί στο κίνημα, μαθητές, εργαζόμενοι/ες, συνταξιούχοι
και σχεδόν όλοι/ες που παρακολούθησαν τις εισηγήσεις, συνεισέφεραν με
ερωτήσεις και τοποθετήσεις.

Το ενδιαφέρον ενός κόσμου να ξεκαθαρίσει αυτά τα ζητήματα φάνηκε,
εκτός από τη συμμετοχή στην κουβέντα και στο ότι προμηθεύτηκαν αντίτυπα
των βιβλίων «Κρίση στην ΕΕ και αντικαπιταλιστική εναλλακτική» και «Κρατικός
καπιταλισμός». 

Η σπουδαιότητα της κουβέντας για το Σουέζ βρίσκεται στο ότι και σήμερα
έχουμε μια σειρά ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στη Μ.Ανατολή, πλέον και με τη
διάσταση του προσφυγικού, έχουμε ανθρώπους που έχουν ζήσει την επανάστα-
ση αλλά και τον πόλεμο. Στο ερώτημα «ποιός μπορεί να δώσει λύση» γίνεται
φανερό και από την ιστορική αλλά και από τη σημερινή εμπειρία ότι η απάντηση
δεν είναι άλλη από τους εργάτες που αντιστέκονται, σε Ανατολή και Δύση.

Στην κουβέντα για την Ουγγαρία άνοιξαν τα ερωτήματα περί του λεγόμενου
«υπαρκτού σοσιαλισμού». Γιατί κατέρρευσαν τα καθεστώτα αυτά; Οι απαντή-
σεις ξεκαθάρισαν το ζήτημα του κρατικού καπιταλισμού: μια καθαρά ταξική
κοινωνία με άρχουσα τάξη τη γραφειοκρατία και εκμεταλλευόμενη τάξη την
εργατική. 

Συνολικά ήταν μια πολύτιμη εκδήλωση που πέτυχε να προβληματίσει σχετικά
με το πώς αλλάζουν από τα κάτω τα πράγματα, καθώς και ότι όταν δεν υπάρ-
χει επαναστατικό κόμμα η κίνηση της τάξης δεν μπορεί να ξετυλίξει όλη τη δυ-
ναμική της. Είναι ζητήματα που η αστική προπαγάνδα τα συσκοτίζει αλλά και
κομμάτια της αριστεράς αποφεύγουν να τα συζητήσουν.

Βάσω Αλεξοπούλου

Έμπνευση από το 1956

Πάτρα Ξάνθη

Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις στις Σχολές
Ουγγαρία 1956 
εργατική επανάσταση ενάντια 
στον κρατικό καπιταλισμό

ΠΑΝΤΕΙΟ

Πέμπτη 10/11 
αίθουσα 1, 2μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Πέμπτη 10/11 ΣΓΤΚΣ 
αίθουσα προβολών – γραμματεία, 1μμ
Ομιλητής: Παντελής
Παναγιωτακόπουλος
ΑΣΚΤ

Παρασκευή 11/11 
αίθουσα κεραμεικής 1μμ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

5/11 Θεσσαλονίκη



Ε
κατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες
συμμετείχαν στο συλλαλητήριο των
φοιτητικών συλλόγων την Πέμπτη 3 Νο-

έμβρη. Η διαδήλωση ξεκίνησε από τα Προπύ-
λαια κι έφτασε μέχρι τη Βουλή.

“Διαδηλώνουμε σήμερα ενάντια στα δίδα-
κτρα που θέλουν να επιβάλλουν, την εντατικο-
ποίηση των σπουδών μας, αλλά και ενάντια σε
κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της δημό-
σιας Παιδείας” μας είπε η Νικολίνα, φοιτήτρια
στο Πολιτικό της Νομικής. “Στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα της σχολής μας έχουν ήδη βάλει
δίδακτρα και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν
φέτος στη Νομική. Στη σχολή μας κάναμε δυο
μέρες κατάληψη την περασμένη βδομάδα και
πρέπει να συνεχίσουμε. Όχι μόνο στη ΝΟΠΕ
αλλά όλοι οι φοιτητές μαζί” συνέχισε.

“Είμαστε εδώ διεκδικώντας την κλιμάκωση
του αγώνα με επόμενο μεγάλο σταθμό την
απεργία στις 24 Νοέμβρη. Παλεύουμε να μπει
τέλος στην υποχρηματοδότηση της Παιδείας
και να σταματήσουν οι σχολές μας να είναι εί-
ναι εργαλείο στα χέρια του κάθε ιδιώτη επιχει-
ρηματία. Στη Νοσηλευτική του ΤΕΙ Αθήνας για
παράδειγμα έχουμε σοβαρές ελλείψεις σε κα-
θηγητές και αναλώσιμα. Συνεχίζουμε μαζί με
το εργατικό κίνημα γιατί μόνο έτσι θα νικήσου-
με” τόνισε η Χρυσάνθη από τη Νοσηλευτική

του ΤΕΙ Αθήνας.  
“Έχουμε κλείσει τη σχολή μας κι έχουμε κα-

τέβει στο δρόμο. Η κυβέρνηση κλέβει τα απο-
θεματικά των σχολών μας και προωθεί την εί-
σοδο των επιχειρήσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Εμείς
δεν το δεχόμαστε αυτό” επισημαίνει η Βασί-
λεια από τη ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας. “Διαδηλώ-
νουμε σήμερα και συνεχίζουμε με διαδηλώ-
σεις την ημέρα που ο ιμπεριαλιστής Ομπάμα
φτάνει στην Αθήνα. Στους δρόμους θα είμα-
στε ξανά τις επόμενες μέρες, στη μεγάλη δια-
δήλωση του Πολυτεχνείου και στην απεργία
στις 24/11. Την επόμενη βδομάδα πάμε σε συ-
νέλευση της σχολής για να οργανώσουμε
τους επόμενους αγωνιστικούς σταθμούς.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε με καταλήψεις”.

Σύλλογοι

Στην Πάτρα περισσότεροι από 300 φοιτητές
και φοιτήτριες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Γεωργίου κι ακολούθησε διαδήλωση στην πό-
λη. Με αποφάσεις τους συμμετείχαν όλοι οι
φοιτητικοι συλλογοι της Πάτρας.

Η πρωτοβουλία για τις διαδηλώσεις ξεκίνη-
σε από τις δυνάμεις του ΜΑΣ κι αλλού πήρε

διαστάσεις ενός μαζικού φοιτητικού συλλαλη-
τηρίου, όπως στην Αθήνα και την Πάτρα, με
συλλόγους και πολιτικές δυνάμεις όπως αυτές
των ΕΑΑΚ να αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία.
Αλλού δεν κατάφερε να πάρει την ίδια έκταση
κυρίως λόγω της κλειστής πρωτοβουλίας των
δυνάμεων της ΚΝΕ τοπικά, όπως στο Ηρά-
κλειο, στα Γιάννενα και τη Θεσσαλονίκη. 

Ωστόσο το μέτωπο ενάντια στην υποχρημα-
τοδότηση και τις ελλείψεις που δημιουργούν-
ται στα Πανεπιστήμια φαίνεται να διευρύνεται.
Χαρακτηριστική η κινητοποίηση των καθηγη-
τών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με
την ανταπόκριση της Μαριλένας Κ., φοιτήτριας
στο Πάντειο και μέλος του ΣΕΚ και των ΕΑΑΚ: 

“Τα μελη ΔΕΠ του Παντείου στη γενική τους
συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα απο-
φάσισαν την αποχή τους απο τη διδασκαλία
των μαθημάτων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για
την κατάσταση της καθαριότητας που επικρα-
τεί στο Πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές διεκδι-
κούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθα-
ριστριών/ων και οχι εργολαβικούς με συμβά-
σεις ενός ή δυο μηνών. Η κίνηση τους αυτή
έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης ανα-
κοίνωσης που είχαν βγάλει,στην οποία είχαν
πάρει ξεκάθαρη θέση απέναντι στην επιβολή
διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, τονίζοντας το

αίτημα δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους. 
Ο φοιτητικός σύλλογος του Παντείου καλεί

σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 9/11 στη
13:00 στην αίθουσα 108 προκειμένου να συζη-
τησει και το ζήτημα των διδάκτρων στα μετα-
πτυχιακά,της σίτισης, της στέγασης αλλα και
τη δράση του συλλόγου ενόψει του τριημέρου
του Πολυτεχνείου 15-17 Νοέμβρη. Στη συνέ-
λευση πρόκειται να συζητηθεί και το ζήτημα
της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και της
αντίστασης στη φασιστική απειλή”.

Τ
η Δευτέρα 7/11, ήταν η σειρά
των μαθητών να καταλάβουν
τα σχολεία τους και να διαδη-

λώσουν κατά χιλιάδες στο κέντρο
της Αθήνας, υποδεχόμενοι με τον
καλύτερο τρόπο τη νέα ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας.

Η υποχρηματοδότηση και οι ελλεί-
ψεις ήταν οι βασικές αιχμές του
συλλαλητηρίου ενώ δεν έλλειψαν τα
συνθήματα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες, οι αυτοσχέδιες αντιφασιστι-
κές πικέτες κλπ.

“Διαδηλώνουμε σήμερα γιατί δεν
γουστάρουμε το σύστημα να μας
φέρεται έτσι” μας λέει η Ηλέκτρα
από το 2ο ΓΕΛ Ηλιούπολης. “Δεν
έχουμε βιβλία και καθηγητές να κά-
νουμε μάθημα. Δίνουμε πανελλήνιες
και το σχολείο δεν μας δείχνει καν
πως να ανταποκριθούμε σε αυτές.
Είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνου-
με και να σκάμε 500 ευρώ το μήνα
σε φροντιστήρια”. Δίπλα της, η Μα-
ρία, συμμαθήτρια της Ηλέκτρας στο
ίδιο σχολείο, συνεχίζει: “Το ίδιο το
εκπαιδευτικό σύστημα είναι που κά-
νει τα σχολεία μας χάλια. Και γίνον-
ται ακόμα πιο χάλια εξαιτίας των ελ-
λείψεων. Μας βάζουν να αγοράζου-
με τα βιβλία μας και μάλιστα πολλά
από αυτά είναι ακριβά. Για ένα βι-
βλίο αγγλικών μπορεί να πληρώσου-
με και 15 ευρώ. Εγώ είμαι σε Γενικό
Λύκειο αλλά διαδηλώνουμε και για
τους συμμαθητές μας από τα ΕΠΑΛ

που καταργούνται ειδικότητες, γίνε-
ται χαμός από ελλείψεις καθηγητών
κλπ. Το σχολείο μας το έχουμε κλεί-
σει σήμερα. Έχουμε ήδη κάνει πάνω
από ένα μήνα κατάληψη. Αγωνιζόμα-
στε με κάθε τρόπο”. 

Από το ΕΠΑΛ της Σιβιτανιδείου, η
Ολγα δίνει μια εικόνα: “Έχουμε κα-
τέβει στους δρόμους για να διεκδι-
κήσουμε το μέλλον που μας αξίζει.
Δεν υπάρχουν εργαστήρια και καθη-
γητές. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση.
Φτάνει πια να πληρώνουν ξανά και
ξανά οι γονείς μας για βιβλία, τη
στιγμή που τα χουν ήδη πληρώσει
δεκαπέντε φορές από τη φορολογία
τους”. Αντίστοιχη είναι και η περι-
γραφή της Λίνας από το 6ο ΓΕΛ Νέ-
ας Ιωνίας: “Διαδηλώνουμε ενάντια
στο σάπιο σύστημα. Οι ελλείψεις εί-

ναι πάρα πολλές. Ακόμα και στα βα-
σικά όπως τα θρανία και οι καρέ-
κλες. Τα ντουβάρια πέφτουν. Δεν εί-
χαμε καθηγητές στα μαθήματα επι-
λογής για πολύ καιρό”.

Στο πλευρό των μαθητών βρέθη-
καν και δεκάδες καθηγητές. Η ΟΛ-
ΜΕ είχε κηρύξει στάση εργασίας
προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να
συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Μι-
λήσαμε με το Στέλιο, καθηγητή στην
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης: “Το σω-
ματείο κήρυξε στάση και κατεβήκα-
με μαζί με τους μαθητές μας. Επιτέ-
λους να πάρουμε μπρος και να κον-
τράρουμε την κυβέρνηση που ετοι-
μάζει το πιο νεοφιλελεύθερο λύκειο
καθ'υπόδειξη Λιάκου που έγινε και
υπουργός. Το Λύκειο που έχουν
σχεδιάσει θα το ζήλευε η Διαμαντο-

πούλου κι ο Μητσοτάκης. Θα μα-
ζεύεις πιστωτικές μονάδες, ένα σύ-
στημα εκπαίδευσης που ακόμα και
σε κράτη με τους πλέον νεοφιλελεύ-
θερους συσχετισμούς δεν έχει
εφαρμοστεί. Καταλαβαίνουμε ότι
όταν ο σχεδιαστής αυτού του Λυ-
κείου γίνεται ο βασικός σύμβουλος
του πρωθυπουργού, τί έρχεται σε
όλη την κοινωνία. Ο Τσίπρας νομίζει
ότι θα τα κάνει όλα αυτά χωρίς να
κουνηθεί φύλλο. Αλλά δεν θα του
περάσει. Γι'αυτό είμαστε σήμερα
στο δρόμο”.

Μαζικές ήταν και οι διαδηλώσεις
που έγιναν σε άλλα μέρη της χώρας.
Λίγες μέρες πριν, την Παρασκευή 4
Νοέμβρη μαθητές, δάσκαλοι και κα-
θηγητές των Χανίων, πλημμύρισαν
τους δρόμους της πόλης με βασικό

το αίτημα της ένταξης των προσφύ-
γων στα σχολεία (βλ. σελ.8). Τη Δευ-
τέρα 7/11 οι μαθητές ξαναβγήκαν
στους δρόμους των Χανίων. 

Εκατοντάδες μαθητές διαδήλω-
σαν και στη Θεσσαλονίκη από το άγ.
Βενιζέλου μέχρι το Υπ. Μακεδονίας
Θράκης.

Μαζικό ήταν και το συλλαλητήριο
στο Βόλο. “Ξεκινήσαμε σήμερα με
καταλήψεις για να έχουμε μεγάλη
συμμετοχή και στο συλλαλητήριο,
όμως οι καταλήψεις θα συνεχιστούν.
Δεν μπορείς να ακουστείς κάνοντας
αποχή από τα μαθήματα μόνο μία
ημέρα” δήλωσε ο Γίαννης μαθητής
ΕΠΑΛ στην τοπική ΕΡΑ. Τουλάχι-
στον 23 από τα 76 σχολεία της Μα-
γνησίας τελούσαν υπό κατάληψη τη
συγκεκριμένη μέρα. 

Στο Ηράκλειο της Κρήτης καταλή-
ψεις πραγματοποιήθηκαν σε 23 γυ-
μνάσια, 14 γενικά λύκεια και 2
ΕΠΑΛ. Εκατοντάδες συγκεντρώθη-
καν στην πλατεία Ελευθερίας και
διαδήλωσαν στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης.

Σε προκήρυξή τους οι Μαθητές
Anticapitalista βάζουν τα επόμενα
βήματα: “Στην επέτειο του Πολυτε-
χνείου θέλουμε να μετατρέψουμε
τις 'γιορτές' των σχολείων μας σε
αντιφασιστικές συζητήσεις και πρω-
τοβουλίες. Πιάνοντας το νήμα από
τη μάχη της νεολαίας τότε ενάντια
στη χούντα και το φασισμό... 

Στις 24 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι
κατεβαίνουν σε απεργία... Η νεολαία
πρέπει να σταθεί στο πλευρό τους!
Να οργανώσουμε συνελεύσεις στα
σχολεία μας, να κάνουμε καταλή-
ψεις και να συμμετέχουμε μαζικά
στην απεργία”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Γενικές Συνελεύσεις
Τετάρτη 9/11
Οικονομικό Νομικής, 1μμ
Πολιτικό Νομικής, 1μμ
Νομική, 1μμ
ΑΣΚΤ, 1μμ
Πάντειο, 1μμ
Θεατρικών Σπουδών Πάτρας, 11πμ

Δευτέρα 14/11
Φυσικό Αθήνας 12μες
Χημικό Αθήνας 12μες
Μαθηματικό Αθήνας 12μες

Η νεολαία στους δρόμους

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ 7/11 Χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν στη Σταδίου
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24ωρη απεργία κάλεσε την Κυριακή
6/11 η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων Ελλάδας ενάντια στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας. Συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα στην
Ερμού. Την απεργία στήριξαν μια σειρά
σωματεία και συλλογικότητες που αντι-
δρούν στο νόμο για λειτουργία των κα-
ταστημάτων 8 Κυριακές το χρόνο.

“Ποτέ την Κυριακή” και “Δε μας λεί-
πουν οι ώρες για να ψωνίσουμε, μας λεί-
πουν τα χρήματα και οι ώρες για να ζή-
σουμε” ήταν τα κεντρικά συνθήματα της
απεργιακής κινητοποίησης. Η κυριακάτι-
κη λειτουργία των καταστημάτων “δημι-
ουργεί λουκέτα και ανεργία, αναγκάζον-
τας ταυτόχρονα μεγάλο μέρος των ήδη
εργαζομένων σε απλήρωτη δουλειά τις
Κυριακές, χωρίς δικαίωμα στην ξεκού-
ραση, τον ελεύθερο χρόνο και την οικο-
γενειακή ζωή. Οι εργαζόμενοι στο Εμπό-
ριο συνεχίζουμε με ένταση και επιμονή
για την πλήρη και ολική επαναφορά της
Κυριακής – Αργίας”, ανέφερε η ανακοί-
νωση της Ομοσπονδίας.

Εκδήλωση με θέμα “Ευρωπαϊκή Ένωση και
κρίση” πραγματοποίησε την Παρασκευή 4 Νο-
έμβρη η Πρωτοβουλία Αγώνα για την Αποδέ-
σμευση από την ΕΕ-ΔιΕΕξοδος. Η εκδήλωση
έγινε στην ΑΣΟΕΕ και ομιλητές ήταν ο Σταύρος
Μαρουδέας, καθηγητής πολιτικής οικονομίας
στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο Άρης Χα-
τζηστεφάνου, δημοσιογράφος.

Ο Α. Χατζηστεφάνου, ξεκινώντας από την
πρόσφατη απόφαση των δικαστών στην Βρετα-
νία για ανατροπή του BREXIT και με αφορμή
και το τελευταίο ντοκιμαντέρ του “This is not a
coup” στάθηκε στην αντιδημοκρατική φύση της
ΕΕ που ανατρέπει δημοψηφίσματα όπως και
στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015. Εξήγησε
ότι πρόκειται για προβλεπόμενη εξέλιξη μέσα
από τις αντιδημοκρατικές αποφάσεις που
έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά
αναφέρθηκε στην ΕΚΤ και τον τρόπο λειτουρ-
γίας της περιγράφοντάς την ως “το βασικό ερ-
γαλείο της επίθεσης των ελίτ”.

Συνεχίζοντας ο Σ. Μαρουδέας προσπάθησε
να εξηγήσει τις αιτίες της κρίσης στην ΕΕ μέσα
από μια αναδρομή των διαφόρων φάσεων και
κρίσεών της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Εξήγησε ότι η ρίζα και της σημερινής κρίσης εί-
ναι η πτώση της κερδοφορίας που έχει ως επα-
κόλουθο την κρίση χρέους και όχι το αντίθετο.
Έκανε κριτική στις απόψεις του “αριστερού ευ-
ρωσκεπτικισμού” λέγοντας ότι δεν πρέπει να
μένουμε σε μεσοβέζικες προτάσεις εξόδου από
το ευρώ χωρίς συνολική ρήξη με την ΕΕ όπως
έκανε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα η ΛΑΕ.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Ο
Θ. Βουρεκάς μίλησε για τον αντιδημοκρατικό
ρόλο της ΕΕ και έκανε κριτική στις απόψεις
που υποστηρίζουν ότι η έξοδος από την ΕΕ
“συνιστά εθνική αναδίπλωση”. Ο Κ. Πίττας τόνι-
σε ότι η κρίση της ΕΕ είναι και πολιτική εκτός
από οικονομική, αποτέλεσμα ενός κινήματος
που συγκρούεται με τις πολιτικές λιτότητας αλ-
λά και τη ρατσιστική Ευρώπη-Φρούριο. Θύμισε
το ρόλο που έπαιξε η αριστερά και ιδιαίτερα τα
κομμάτια της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
από το πρώτο δημοψήφισμα στη Γαλλία ενάν-
τια στο Ευρωσύνταγμα το 2005 μέχρι το κίνημα
ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, τον πόλεμο και
το προσφυγικό σήμερα και κατέληξε ότι στην
Ελλάδα, που η αντικαπιταλιστική αριστερά εί-
ναι ακόμα πιο δυνατή, οι προκλήσεις αλλά και
οι δυνατότητες είναι μεγαλύτερες.

Η
Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση
(ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ) συγκροτήθηκε ως μετωπική
παράταξη από την Αριστερή Αγωνιστική

Παρέμβαση Εργαζόμενων Μηχανικών, την Αρι-
στερή Στροφή, τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχα-
νικών, την Τομή–Αυτόνομο Δίκτυο Μηχανικών και
από ανένταχτους και ανένταχτες συναδέλφους.  

Η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση
διεκδικεί να αποτελέσει μια ηχηρή αριστερή, ρι-
ζοσπαστική, αγωνιστική φωνή μέσα και έξω από
το ΤΕΕ. Τη φωνή των μι-
σθωτών μηχανικών στον
ιδιωτικό και δημόσιο το-
μέα, των σκληρά πληττό-
μενων αυτοαπασχολούμε-
νων που στην πλειοψηφία
τους είναι πλέον «επικη-
ρυγμένοι» από εφορίες
και ΤΣΜΕΔΕ, των άνερ-
γων μηχανικών, όλων αυ-
τών που αντιλαμβάνονται
ότι τα επόμενα χρόνια
χρειάζεται να υπάρχει μια
ισχυρή αντιπολίτευση
προς το “σύστημα” ΤΕΕ
και τους διαχειριστές του.

Στις εκλογές της 20
Νοέμβρη η ψήφος σου

μετράει για το αν θα δοθεί από τους συναδέλ-
φους προς τη κυβέρνηση ένα γενικό σήμα συ-
ναίνεσης ή ανυπακοής σε αυτό που συμβαίνει.
Μετράει για το αν ο νόμος για το ασφαλιστικό
θα καταφέρει να εφαρμοστεί ή θα καταρρεύ-
σει. Μετράει για το αν για τους μισθωτούς με
μπλοκάκια θα σημάνει μειώσεις μισθών από

20% έως 30% ή θα πληρώ-
σουν τελικά οι εργοδότες.
Μετράει για το αν αύριο θα
συνεχίσει να υπάρχει ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και
αξιοπρεπείς συντάξεις. Με-
τράει για το τι θα γίνει τελικά
με τα αποθεματικά στην Τρά-
πεζα Αττικής

Γι’ αυτό σας καλούμε να
βρεθούμε μαζί για να οργα-
νώσουμε την αντίσταση και
να στηρίξετε την ΑΡΑΓΕΣ και
με την ψήφο σας.

Κώστας Πίττας, μέλος 
της Συσπείρωσης Αριστερών

Μηχανικών, γραμματεία 
Ομοσπονδίας τ. Υπ. Ανάπτυξης

Χιλιάδες συνταξιούχοι, απόμα-
χοι της δουλειάς αλλά όχι του
αγώνα, πλημμύρισαν για άλλη
μια φορά τους δρόμους της
Αθήνας στις 3 Νοέμβρη. Η μαζι-
κή πορεία ξεκίνησε με συγκέν-
τρωση στην πλατεία Εθνικής Αν-
τίστασης και κατέληξε στο Σύν-
ταγμα. 

Ενδιάμεσα, στάση έγινε στο
υπουργείο Εργασίας στη Σταδί-
ου όπου οι συνταξιούχοι έκαψαν
συμβολικά τις επιστολές με τις

οποίες ο (πρώην πλέον) υπουρ-
γός Εργασίας, Κατρούγκαλος
τους είχε ενημερώσει για νέες
περικοπές στις συντάξεις. Πολλά
ήταν τα συνθήματα για το δι-
καίωμα στην υγεία, για να μην
κοπούν άλλο οι συντάξεις, για να
μην περάσουν άλλα αντεργατικά
μέτρα. «Οι κόκκινες γραμμές
σας είναι μια απάτη, νόμος είναι
το δίκιο του εργάτη», «Κάτω τα

χέρια απ’ τις συντάξεις», «Δωρε-
άν υγεία για όλο το λαό», ήταν
μερικά από αυτά.  

Πανό είχαν διάφορες συνταξι-
ουχικές ενώσεις: το Σωματείο
Συνταξιούχων Καλλιθέας και γύ-
ρω δήμων, ο σύνδεσμος συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Αιγάλεω- Χαιδαρίου-
Αγίας Βαρβάρας, το σωματείο
συνταξιούχων ΙΚΑ Δήμου Αχαρ-
νών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνταξιούχων Επικουρικής
Ασφάλισης ΤΑΝΠΥ, ο Πανελλή-
νιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων

Σιδηροδρομικών, ο Σύνδεσμος
Συνταξιούχων Νέας Ιωνίας, η
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιού-
χων ΝΑΤ και πολλά άλλα. 

Στη συγκέντρωση και την πο-
ρεία παρέμβαση έκανε ο Συντο-
νισμός Συνταξιούχων με κάλε-
σμα για τη συμμετοχή στις επερ-
χόμενες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις. Ο Συντονισμός καλεί σε
ανοιχτή σύσκεψη συνταξιούχων
την Τετάρτη 9 Νοέμβρη στο Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας στις 6 το
απόγευμα.   

Σε αποχή από την εργασία τους βρίσκονται
από τις αρχές Οκτώβρη οι εργαζόμενοι στο ιν-
τερνετικό ΜΜΕ ThePressProject. Οι εργαζόμε-
νοι διεκδικούν καταβολή οφειλών από δεδου-
λευμένα, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη καθώς
και να σταματήσουν οι επιθέσεις της εργοδο-
σίας εναντίον τους με συκοφαντικά κείμενα και
απειλές για αγωγές.

Ούτε το “αριστερό”, “εναλλακτικό” προφίλ
της ιστοσελίδας ούτε η κρίση που περνάει ο
χώρος των ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα ιντερνετικά
σάιτ, επιχειρήματα που έχει χρησιμοποιήσει η
εργοδοτική πλευρά ως άλλοθι μέσω κειμένων
του Κ.Εφήμερου, μπορούν να δικαιολογήσουν
την απληρωσιά και την ανασφάλιστη εργασία.
Δε διαφέρουν σε τίποτα από τα επιχειρήματα
που χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια όλα τα
αφεντικά ζητώντας από τους εργαζόμενους να
“βάλουν πλάτη” φορτώνοντάς τους τα σπασμέ-
να. Κι όταν οι τελευταίοι αντιδρούν, ακολου-
θούν απολύσεις και κατηγορίες περί εργαζόμε-
νων που θέλουν “να βλάψουν την επιχείρηση”.

Γι’ αυτό και στην επιστολή του προς την
Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού
Τύπου (ΕΣΠΗΤ) αμέσως μετά την ανακοίνωση
συμπαράστασης στους εργαζόμενους που
εξέδωσε η τελευταία, ο Κ.Εφήμερος μιλά για
παραπληροφόρηση. Αλλά δεν απαντά σε βασι-
κά ερωτήματα που του θέτει το συνδικάτο:
“Έχει ασφαλίσει τους εργαζόμενους στην
ιστοσελίδα thepressproject.gr, από πότε και σε
ποιον ασφαλιστικό φορέα; Οφείλει δεδουλευ-
μένες αποδοχές; Πόσους μήνες; Έχει υπογρά-
ψει συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό του;
Τις έχει αναγγείλει στις αρμόδιες Αρχές; Και
αν, πότε; Κατήγγειλε τις συμβάσεις των εργα-
ζομένων, που ο ίδιος χαρακτήρισε ως ανεπιθύ-
μητους σε δημόσια τοποθέτησή του; Κατέβα-
λε τις νόμιμες αποζημιώσεις απόλυσης;”

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που κυκλο-
φόρησε η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανα-
τροπή στην ΕΣΠΗΤ “Οι εργαζόμενοι στο The-
PressProject, οι οποίοι στο σύνολό τους έχουν
εργαστεί ανασφάλιστοι μέχρι και τρία χρόνια
και λαμβάνοντας ποσά πείνας αντί μισθού επί
σειρά μηνών, προχώρησαν σε αποχή από την
εργασία τους από τις αρχές Οκτωβρίου.

Ο εργοδότης αντέδρασε στην κίνησή τους
με τη δημοσίευση εντιτόριαλ που περιλάμβα-
ναν ψευδείς και συκοφαντικές πληροφορίες
σε βάρος τους, καθώς και με προαναγγελία
«επανεκκίνησης του ThePressProject» εντός
μίας εβδομάδας από την έναρξη της κινητο-
ποίησης.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατέβαλε
τρεις από τους οφειλόμενους μισθούς (σε κά-
ποιες περιπτώσεις ανέρχονταν μέχρι και σε
11) και ζήτησε να δει τους εργαζόμενους έναν
προς έναν, κάνοντας λόγο για διακοπή συνερ-
γασίας με τους περισσότερους, οι οποίοι είχε
αποφασίσει ότι δεν ασπάζονταν το «όραμά»
του για τη δημοσιογραφία.

Μετά την καταβολή του τρίτου μισθού, δύο
από τους συνολικά 11 εργαζόμενους επέστρε-
ψαν στην εργασία τους, εκφράζοντας ικανο-
ποίηση για τη στάση της εργοδοσίας. Οι υπό-
λοιποι, περιλαμβανομένης εγκύου, η οποία αν-
τιστάθηκε στις πιέσεις του εργοδότη για ατο-
μική διαπραγμάτευση, εξακολουθούν να απέ-
χουν από την εργασία τους”.

Ποτέ την Κυριακή ΔιΕΕξοδος  Συζήτηση για την κρίση στην ΕΕ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Εκλογές στο ΤΕΕ 20 Νοέμβρη
Οι υποψήφιοι που στηρίζει η Εργατική
Αλληλεγγύη και συμμετέχουν στα ψη-
φοδέλτια της ΑΡΑΓΕΣ είναι οι παρα-
κάτω:
• Για το Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο για
Αντιπροσωπεία ΤΕΕ: Στο Περιφερει-
ακό Τμήμα Αττικής: Βάια Γκούμα,
Γιάννης Θεοχάρης, Δήμητρα Κυρίλ-
λου, Κώστας Πίττας, Βασίλης Συλαϊ-
δής, Νίκος Σμπαρούνης.
• Για το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδονίας: Λευτέρης Αραμπα-
τζής, Θανάσης (Σάκης) Κολότσιος,
Δήμητρα Κομνιανού, Γιάννης Μήτζιας.
• Στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας: Δημήτρης Αδάμου.
• Στην Επιστημονική επιτροπή Χημι-
κών Μηχανικών: Δημήτρης Λάμπρου.
Εκδήλωση-παρουσίαση των θέσεών
της οργανώνει η ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ. Στις
14/11 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ στις
7μμ. Θα προηγηθεί στις 10/11 πάρτυ
οικονομικής ενίσχυσης της παράτα-
ξης στο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο
Εμπρός.

Η μάχη στο 
ThePressProject
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Στάση εργασίας έχει καλέσει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 9
Νοέμβρη, από την έναρξη του ωραρίου μέχρι τις 11πμ,
για το θέμα των στεγαστικών δανείων των δημόσιων
υπαλλήλων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει στο κτίριο του Τα-
μείου (Ακαδημίας 40) στις 9πμ. 

H ΑΔΕΔΥ καλεί την κινητοποίηση αφού η ραγδαία
μείωση των μισθών των δημόσιων υπαλλήλων ειδικά τα
τελευταία μνημονιακά χρόνια καθιστούν από δύσκολη
έως αδύνατη την εξυπηρέτηση των δανείων. Καταγγέλ-
λει ακόμα ότι τα δάνεια «συνεχίζουν ακόμα και σήμερα

να επιβαρύνονται με τα τοκογλυφικά επιτόκια της τάξε-
ως του 4,9 έως 6,2%, τη στιγμή που τα αντίστοιχα επι-
τόκια της αγοράς, είναι κάτω του 2%». 

Η ΑΔΕΔΥ ζητά από την κυβέρνηση να αναπροσαρμό-
σει τα δάνεια με βάση τους σημερινούς μισθούς των
υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψιν ακόμα τη σημερινή
αξία των ακινήτων, αλλά και την ύπαρξη και άλλων δα-
νείων για το ίδιο ακίνητο και «να σταματήσει την ολέ-
θρια πορεία διάλυσης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων (που ευνοεί μόνο τα συμφέροντα των ιδιω-
τικών τραπεζών)». 

Με το νέο πλήρως ορχη-
στρικό άλμπουμ του “X”
επανέρχεται λίγο πριν το
τέλος του 2016 ο Renega-
de Instruments. Μπάσα και
drum machines οδηγούν σε
ένα απόκοσμο και σκοτεινό περιθώριο και οι σκληρές μελωδίες
μεγαλώνουν τις εντάσεις. Σε αντίθεση με το industrial περιβάλ-
λον, οι φωνές, τα πλήκτρα και τα σκρατσαρίσματα επαναφέρουν
την ανθρώπινη διάσταση με ένα σχεδόν εργαλειακό τρόπο. Τίπο-
τα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ανθρώπινη παρουσία. Ειδικά
στην τέχνη τόσο ο παραγωγός όσο και ο θεατής, ο καταναλωτής,
έχουν την δική τους σημασία. 

Πρόκειται σίγουρα για την πιο ώριμη και ολοκληρωμένη δουλειά
του Renegade που μετά το Rebel που κυκλοφόρησε ένα χρόνο
πριν (Νοέμβρης του 2015) έρχεται να επαναφέρει την άποψή του
για ένα εικαστικό hip-hop. Έξω από τις συνηθισμένες μουσικές
φόρμες ή, ακόμα χειρότερα, από τις νόρμες που χρησιμοποιεί η
μουσική βιομηχανία για να ενσωματώσει την πιο underground σκη-
νή, ο Renegade  έχει επανειλημμένα αποδείξει πως ένας παραγω-
γός μπορεί να υπάρξει συνδέοντας τα πιο πρωτοπόρα στοιχεία
της μουσικής με την πραγματική καθημερινότητα.

Έχοντας φτάσει στο 5ο του άλμπουμ ο Renegade έχει ήδη δη-
μιουργήσει μια δική του δύσκολη μουσική βάση, ένα καθόλου εύ-
κολο προσωπικό εικαστικό περιεχόμενο. Κάποιοι θα το δουν σαν
απόμακρο, όμως δεν είναι. Γιατί o Renegade είναι πραγματικά
γειωμένος και κανείς δεν μπορεί να δει αυτή τη βάση και αυτό το
περιεχόμενο χώρια από την κοινωνική και πολιτική παρουσία του
ίδιου του καλλιτέχνη. 

Έχοντας δώσει πραγματικές μάχες μέσα στην hip-hop κοινότη-
τα ενάντια στον ομοφοβία και τον σεξισμό, ενάντια στην ενσωμά-
τωση και την εμπορευματοποίηση για ακόμα μεγαλύτερη πολιτικο-
ποίηση, με παρουσία μέσα στο κίνημα και μέλος από τα φοιτητικά
του χρόνια στο ΣΕΚ ο Renegade (κατά κόσμον Βασίλης Μυρσι-
νιάς) προσπαθεί να δείξει το δρόμο της πολιτικής ενότητας μετα-
ξύ καλλιτεχνικής παραγωγής και κοινωνικής-πολιτικής παρουσίας.
Δεν φοβάται να βγάλει την Εργατική Αλληλεγγύη και το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω ανοιχτά μέσα στο καινούριο του video
clip «Night Bandits» υπενθυμίζοντας πως η διακίνηση των ιδεών εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι της μάχης για την απελευθέρωση της
κοινωνίας. Ακόμα και για την εικαστική, μουσική απελευθέρωση. 

Ο Renegade Instruments κάνει την παρουσίαση του νέου άλμ-
πουμ του “X” με ένα δυνατό live την Παρασκευή 18 Νοέμβρη (SIX
Dogs - Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, 8.30μμ). Μαζί του στην
σκηνή θα ανέβουν ο Dj Gzas που συμμετέχει και στο δίσκο, ο An-
dri J, το Βδέλυγμα και ο Sonder, μια καινούρια γενιά δημιουργών
της πολιτικοποιημένης hip-hop, ενώ στο χώρο θα εκτίθενται και
ζωγραφικές δημιουργίες της Βασιλικής Μεθενίτη.

Κ. Μ.

Τετράωρη στάση εργασίας 11πμ-4μμ και έκτακτη γενική συνέλευση πραγ-
ματοποίησαν οι ηλεκτροδηγοί του ΗΣΑΠ την Τρίτη 8 Νοέμβρη.

Με ανακοίνωσή της, την οποία αναπαρήγαγαν όλα τα ΜΜΕ σε αντίθεση με
αυτή των εργαζόμενων, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ κατήγγειλε το “ολιγομελές
σωματείο” που “ταλαιπωρεί” το επιβατικό κοινό “παρά την έμπρακτη διάθεση
της εταιρείας για συνεργασία” και “το γεγονός ότι καταρτίστηκε χρονοδιά-
γραμμα αντιμετώπισης συσσωρευμένων χρόνιων προβλημάτων”. Όπως
όμως αναφέρει το Σωματείου η κινητοποίηση αποφασίστηκε “κατόπιν εποι-
κοδομητικού αλλά εν κατακλείδι αδιέξοδου διαλόγου με την Διοίκηση” και
“προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που θα καθορίσουν την στάση μας
προς την επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων”. 

9/11 Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ
για τα στεγαστικά δάνεια

ΗΣΑΠ 
Στάση των ηλεκτροδηγών

συνέχεια από σελ.5

ΠΕΜΠΤΗ 10/11

ΑΘΗΝΑ
Χώροι Πράσινου Δήμος Κερατσινίου
6.30πμ
Δήμος Νίκαιας 9.30πμ 
Δημαρχείο Αιγάλεω 8πμ
1ο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων 7.45πμ
Εφορία Αγίων Αναργύρων 10πμ
Δήμος Άνω Λιοσίων 8πμ
2ο ΓΕΛ Περιστέρι 7.45πμ
Δήμος Χαλανδρίου 1μμ
Αγία Σοφία 8πμ
Δήμος Ζωγράφου 8.30πμ
Δικαστήρια 10πμ
Εφορία Κυψέλης 10πμ
IKA Tαύρου 9πμ
Εφορία Καλλιθέας 10.30πμ
ΚΕΠ Ζωγράφου 11πμ
Πνευματικό Κέντρο Ζωγράφου
11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΥΑΘ 9πμ
Ιπποκράτειο 11πμ

ΒΟΛΟΣ 

Νοσοκομείο 9.30πμ
ΕΡΑ 10.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Δουρούτη 11πμ

ΞΑΝΘΗ
Νομαρχία 11πμ
Εφορία 12μες 

ΠΑΤΡΑ 
Εφορία 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νομαρχία 9πμ
ΠΑΓΝΗ 9πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11

ΑΘΗΝΑ
Μεταξά 10πμ
Δήμος Αγίων Αναργύρων 10πμ
Γκαράζ Δήμου Περιστερίου 5.30πμ
ΟΑΕΔ Περιστερίου 8πμ
Παίδων Πεντέλης 10πμ
Δήμος Αγίας Παρασκευής 9πμ
Δήμος Νέας Χαλκηδόνας 11πμ
ΚΑΤ 9πμ
Αγία Όλγα 10πμ
Δημαρχείο Νέας Φιλαδέλφειας 9πμ
Γκαράζ Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας

10πμ
Δήμος Βύρωνα 11πμ
ΥΠΕΧΩΔΕ 10πμ
Άγιος Σάββας 10πμ
ΥΠΑΝ 9πμ
Ερυθρός 11.30πμ
Παμμακάριστος 6μμ
Εφορία Θησείο 8.30πμ
1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων 7.45πμ
Δήμος Αθήνας (Ιερά Οδός) 10.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΡΤ3 9πμ
ΠΕΔΥ Τούμπας 11πμ
ΨΝΘ 11.30πμ 
Ραδιόφωνο ΕΡΤ 11πμ
Δικαστήρια 12.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΕΡΑ 8.30πμ
Χατζηκώστα 10πμ

ΠΑΤΡΑ
Νοσοκομείο Ρίο 12μες και 3.30μμ
Δήμος 10πμ
ΕΛΤΑ 10πμ

ΧΑΝΙΑ
Εφορία 12μες
ΔΕΗ (Ξυλοκαμάρα) 6πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11

ΠΑΤΡΑ
Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας 11πμ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11
Δήμος Κερατσινίου 9.30πμ
Υπουργείο Παιδείας 12μες
ΕΥΔΑΠ Μαρούσι 10πμ
ΕΥΔΑΠ Ιλίσια 7πμ 
Δήμος Αθήνας (Λιοσίων) 10πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δήμος Αμπελοκήπων 12μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Εφορία 9πμ
Νομαρχία 11πμ

ΒΟΛΟΣ
Νομαρχία 9πμ
ΔΕΥΑΜΒ 10πμ

ΧΑΝΙΑ
Νομαρχία 10πμ

ΤΡΙΤΗ 15/11

ΒΟΛΟΣ 
ΙΚΑ 9πμ
Πολεοδομία 10πμ

Με την Εργατική Αλληλεγγύη στους χώρους

ΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
11 Νοέμβρη,
1.00μμ
αμφιθέατρο 9
«Η κρίση 
της Ε.Ε. και η 
αντικαπιταλιστική 
εναλλακτική» 

Ομιλητές: 
Νίκος Στραβελάκης, 
καθηγητής 
Οικονομικού 

Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο

Τα βιβλία 
είναι όπλα

Φειδίου 14 
(πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Νέο άλμπουμ 

Renegade 
Instruments

Εκδήλωση



ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Μεγ. Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Στέκι 6μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Μαγαζί 7μμ 
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
60 χρόνια αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 M. Coffee (Σισσύφου 4)
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Aldebaran (Σου-
λίου 5 & Σόλωνος) 7.30μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Aldebaran (Σου-
λίου 5 & Σόλωνος) 7.30μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ 1968 (στοά Βενι-
ζέλου και Αγ.Πάντων) 7μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Τα αποτελέσματα των αμερικάνικων
εκλογών
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
Ομιλήτρια: Άσπα Πλεξίδα

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Κουρμπέτι 3μμ
Τα τρία χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα
και η μάχη ενάντια στην άκρα δεξιά
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Όαση 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Ίχνος (Κολοκο-
τρώνη 34) 7μμ
Σουέζ, η ήττα της αποικιοκρατίας
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΒΥΡΩΝΑΣ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Μπουκάλι 8μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Μπουκάλι 8μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο τώρα;
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο τώρα;
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Τα αποτελέσματα των αμερικάνικων
εκλογών
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή
•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
99 χρόνια από την Οκτωβριανή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
ΤοΠολυτεχνείο ήταν η αρχή

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή
•ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
•ΠΕΜΠΤΗ 10/11 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;

Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή
•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
•ΠΕΜΠΤΗ 10/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ένας κόσμος σε αναβρασμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
•ΤΕΤΑΡΗ 16/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή
•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
•ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Big Mouth 8μμ
Τα αποτελέσματα των αμερικάνικων
εκλογών
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Big Mouth 8μμ
Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Ουγγαρία 1956 – εργατική επανάσταση
ενάντια στον κρατικό καπιταλισμό
Ομιλητής: Θοδωρής Μπολοβόντας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Ξύλινη βέσπα
(Ζίννη 30) 8μμ
Σουέζ, η ήττα της αποικιοκρατίας
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Τρίπορτο (Παρα-
μυθίας & Αρτεμησίου) 7μμ
1956 – 60 χρόνια αγώνες για την αρι-
στερά του σοσιαλισμού από τα κάτω
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
•ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Κικιρίκου 8μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο; 
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 καφέ Κικιρίκου 8μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
•ΠΕΜΠΤΗ 24/11 καφέ Κικιρίκου 8μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΙΛΙΣΙΑ
•ΠΕΜΠΤΗ 10/11 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ

Ο ιμπεριαλισμός σήμερα
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα
•ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ουγγαρία 1956
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Νότος 7μμ
Είναι το πρεκαριάτο προλεταριάτο;
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 δημαρχείο 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση, κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο σήμερα;
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 καφέ Γιώτης 8μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11 νέα ΦΛΣ 7μμ
Στη δεξιά κατολίσθηση κλιμάκωση της
αντίστασης
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Κρατικός καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/11
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλ. Αγ.Βλάσση 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Τόπαλη και Ερμού 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
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 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε (Πετρουπόλεως) 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι» πεζόδρ. Εθν. Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου & Γαλατσίου 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12.30μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 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
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Οσία Ξένη 11πμ

Στις σχολές

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΠΑΝΤΕΙΟ αίθριο 11πμ
ΤΕΙ ΑΘ. 11πμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ είσοδος 12μ
ΦΜΣ 2μμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ εσωτ. Αίθριο 3μμ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1μ
ΡΕΘΥΜΝΟ διάδρ. κοινωνικών επιστημών 12μ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12μ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΘΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠ. ΒΟΛΟΥ) 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 10/11 
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ είσοδος 12μ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 11πμ
Χημικοί μηχανικοί Θεσσαλονίκης 10πμ
Είσοδος αγγλικού 10πμ
ΧΗΜΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11πμ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11πμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1μ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ CDS 1μμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
ΑΣΚΤ Διάδρομος 12μ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 11πμ
ΤΕΙ ΑΘ. 11πμ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  εσωτ. Αίθριο 3μμ
ΠΑΝΤΕΙΟ αίθριο 11πμ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11πμ

Μαρξιστικά Φόρουμ

Συνεδριάσεις
Εργατικών
Oμάδων

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 
Εργατικό Κέντρο 6μμ
ΥΓΕΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11 
Αγ. Σάββας 2.30μμ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11 
Λέκκα 23-25, 4ος ορ., 3.30μμ

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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Εκδήλωση – Συνέλευση
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Κυριακή 13/11, 12μες, 
Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας (ΚΕΠ)
10 χρόνια Aριστερή Ριζοσπαστική 
Κίνηση “Εκτός Σχεδίου"
"Αγώνας για ζωή και όχι επιβίωση"

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Δεκέμβρη, 7μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Κερατσινίου 
«Αντώνης Σαμαράκης» 
(Μικράς Ασίας 24, Ταμπούρια)
“Στη φυλακή για πάντα 
οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής”



Τ
ο κίνημα που απέκρουσε την ιμπεριαλι-
στική επέμβαση στο Σουέζ το 1956, μετά
την εθνικοποίηση της διώρυγας από το

καθεστώς του Νάσερ, είχε στο κέντρο του την
Αιγυπτιακή αριστερά. Οι οργανώσεις της έπαι-
ξαν πρωταγωνιστικό και δυσανάλογο με το μέ-
γεθός τους ρόλο στην πάλη ενάντια στη γαλ-
λο-βρετανο-ισραηλινή εισβολή.

Στην πραγματικότητα, χωρίς τη δράση των
κομμουνιστών, ο Νάσερ δε θα μπορούσε να
επικρατήσει στην αναμέτρηση με τους αποι-
κιοκράτες. Μπορεί ο ίδιος και οι αξιωματικοί
του να δήλωναν ότι “αγωνίζονται για λογαρια-
σμό του αιγυπτιακού λαού” και σε αυτόν να
στράφηκαν όταν η αιγυπτιακή αεροπορία και
στρατός καταστράφηκαν από τους βομβαρδι-
σμούς και τη χερσαία απόβαση των ιμπεριαλι-
στών, αλλά δεν είχαν πραγματικές ρίζες μέσα
στους εργάτες και τους φτωχούς για να τους
ξεσηκώσουν.

Ήταν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες της
αριστεράς που μπήκαν μπροστά για να οργα-
νώσουν την αντίσταση, πολλοί κατευθείαν από
τις φυλακές του καθεστώτος. Σε όλες τις ερ-
γατογειτονιές και ιδιαίτερα στο Πορτ Σάιντ
βοήθησαν τους εργάτες και τις εργάτριες να
πάρουν τα όπλα που μοίραζε η κυβέρνηση του
Νάσερ και να φτιάχνουν ομάδες για να πολε-
μήσουν τους αποικιοκράτες εισβολείς. 

Η νίκη του κινήματος ήταν μια πρώτης τάξης
ευκαιρία για την αριστερά να κατακτήσει ένα
διακριτό ρόλο και να οργανώσει την εργατική
αντίσταση στις επιθέσεις που θα ξεκινούσε ο
Νάσερ τα επόμενα χρόνια. Αντί γι' αυτό όμως,
το 1965, οι ηγεσίες αυτών των οργανώσεων -
που δύο χρόνια μετά την ήττα των ιμπεριαλι-
στών το '56 είχαν ενοποιηθεί σε ένα ενιαίο
Κομμουνιστικό Κόμμα- αποφάσιζαν την αυτο-
διάλυση του κόμματος και την ένταξή τους
στην “Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση” του Νά-
σερ, του μοναδικού νόμιμου κόμματος. Ήταν
ένα τραγικό λάθος και η αιτία βρισκόταν στη
στρατηγική τους.

Η πρώτη απόπειρα ίδρυσης κομμουνιστικού
κόμματος στην Αίγυπτο το 1922 συντρίφτηκε
από την καταστολή του καθεστώτος ενάντια
σε ένα κύμα απεργιών και καταλήψεων εργο-
στασίων που ξέσπασε τον Φλεβάρη-Μάρτη
του 1924. Η αριστερά ανακάμπτει είκοσι χρό-
νια αργότερα: μια πληθώρα αριστερών οργα-
νώσεων κάνει την εμφάνισή της από τα μέσα
της δεκαετίας του '40. Η μεγαλύτερη ήταν το
Δημοκρατικό Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης,
το Χαντίτου (από τα αρχικά του στα αραβικά).
Στην ακμή του, τις παραμονές του κινήματος
των Ελεύθερων Αξιωματικών το 1952, είχε πε-
ρίπου 2000 μέλη. Η “Εργατική Πρωτοπορία”
ήταν μια άλλη οργάνωση, μικρότερη, αλλά με
περισσότερες σχέσεις με τα εργοστάσια.

Παρά τις βαθιές διαφωνίες τους, όλες αυτές
οι οργανώσεις μοιράζονταν μια κατά βάση ίδια
στρατηγική που καθόριζε την πολιτική τους. Η
επανάσταση στην Αίγυπτο υποστήριζαν, θα
ήταν εθνικοαπελευθερωτική, θα απάλλασε τη
χώρα από την αποικιοκρατία, τον ιμπεριαλι-
σμό, τα φεουδαρχικά δεσμά και αυτό το “στά-
διο” του αγώνα δεν επέτρεπε στην εργατική
τάξη να προχωρήσει και να πάρει την εξουσία
στα χέρια της. Οι εργάτες έπρεπε να υποτάσ-
σουν τα ταξικά τους συμφέροντα στο γενικό-
τερο εθνικό και στις συμμαχίες με την “πα-
τριωτική αστική τάξη”.

Η κατάληψη της εξουσίας από τους Ελεύθε-
ρους Αξιωματικούς τον Ιούλη του 1952 έθεσε
μερικά σκληρά διλήμματα στους κομμουνι-

στές. Τι ήταν το νέο καθεστώς και ποια στάση
έπρεπε να κρατήσουν απέναντί του; Το Χαντί-
του αρχικά το υποδέχτηκε ως μια προοδευτική
εξέλιξη. Ακόμα και όταν ο στρατός κατέστειλε
την απεργία των εργατών στο Καφρ ελ Ντα-
βάρ τον Αύγουστο, η εφημερίδα του κυκλοφό-
ρησε με τίτλο: «Ο Δρόμος του Στρατού και του
Λαού: Εθνικό Μέτωπο Ενάντια στον Ιμπεριαλι-
σμό και τους Προδότες». Αλλά όταν η ΕΣΣΔ
διακήρυξε αρχικά ότι το καθεστώς των Ελεύ-
θερων Αξιωματικών ήταν μια “φασιστική δικτα-
τορία”, χρειάστηκε να αλλάξουν γραμμή. Κι
όταν το ίδιο καθεστώς έκανε βήματα προσέγ-
γισης στην Ρωσία, από το 1955 και μετά, πάλι
χρειάστηκε να διακηρύξουν ότι είναι ένα προ-
οδευτικό καθεστώς.

Φυλακές

Η ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Σουέζ οδή-
γησε το καθεστώς του Νάσερ σε ανοίγματα
προς την ΕΣΣΔ, αλλά ο Νάσερ αρνήθηκε να
νομιμοποιήσει τις κομμουνιστικές οργανώσεις
– και σύντομα οι κομμουνιστές έπαιρναν ξανά
το δρόμο για τη φυλακή.

Αυτές οι αντιφάσεις, η λογική των σταδίων
και η αφοσίωση στη Μόσχα, αφόπλιζαν την
αριστερά απέναντι σε ένα καθεστώς που
εφάρμοζε πεντάχρονα πλάνα, συμμαχούσε με
την ΕΣΣΔ και μιλούσε για σοσιαλισμό. Η αυτο-
διάλυση του κόμματος ήταν η “λογική” κατά-

ληξη αυτής της στρατηγικής. Τραγική “λεπτο-
μέρεια”: οι περισσότεροι από τους κομμουνι-
στές ηγέτες έπαιρναν αυτή την απόφαση ενώ
βρίσκονταν στις φυλακές του Νάσερ... Όσοι
αγωνιστές διαφώνησαν, βρέθηκαν απόλυτα
απομονωμένοι στην πιο βαθιά παρανομία.

Στην αδυναμία των κομμουνιστών στην Αίγυ-
πτο -και συνολικά στη Μέση Ανατολή- να δια-
μορφώσουν μια ανεξάρτητη στρατηγική συνέ-
βαλε και η πολιτική των κομμουνιστικών κομ-
μάτων στην Ευρώπη. Το πιο χαρακτηριστικό
παράδειγμα ήταν το γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα και η στάση του στο εθνικοαπελευθε-
ρωτικό κίνημα της Αλγερίας που είχε ξεσπάσει
το 1954. Συντασσόμενο με την πατριωτική
υστερία της γαλλικής αστικής τάξης που έβλε-
πε την Αλγερία ως “προέκταση της Γαλλίας”,
έφτασε να στηρίζει την κυβέρνηση του “Δημο-
κρατικού Μετώπου” του Γκι Μολέ. Τον Φλεβά-
ρη του 1956, οι βουλευτές του ΓΚΚ ψήφισαν
υπέρ των “έκτακτων εξουσιών” που είχε ζητή-
σει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την “κρί-
ση στην Αλγερία”. Ο Ζακ Ντικλό, ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, υποστή-
ριξε ότι οι “έκτακτες εξουσίες” θα ανοίξουν το
δρόμο για την …ειρηνική επίλυση του “αλγερι-
νού προβλήματος”.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το ΓΚΚ γινόταν
ουρά του γαλλικού ιμπεριαλισμού. Λίγα χρόνια
νωρίτερα, το 1945, στο Σετίφ της Αλγερίας η
γαλλική κυβέρνηση είχε απαντήσει με σφαγές

σε διαδηλώσεις υπέρ της Αλγερινής ανεξαρ-
τησίας. Το ΓΚΚ, που συμμετείχε τότε στην Κυ-
βέρνηση Εθνικής Ενότητας, κατήγγειλε τις
διαδηλώσεις ως έργο της “χιτλερικής πέμπτης
φάλαγγας”. Ο Σαρλ Τιλόν, μέλος του ΠΓ του
κόμματος, δεν σκέφτηκε καν να παραιτηθεί
από τη θέση του Υπουργού Αεροπορίας όταν
τα γαλλικά αεροπλάνα πολυβολούσαν χωριά.
Λίγους μήνες μετά, τον Σεπτέμβρη, έμενε ατά-
ραχος στη θέση του όταν ο γαλλικός στρατός
με τη βοήθεια τον Βρετανών αποβιβαζόταν
στη Σαϊγκόν του Βιετνάμ.

Παράλυση

«Αμέσως μετά τον πόλεμο στη Γαλλία σχημα-
τίστηκε η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας», περι-
γράφει ο Δημήτρης Λιβιεράτος στο βιβλίο του
“Η Αλγερινή Επανάσταση”, «στην οποία συμμε-
τείχε το ΚΚ και ενέκρινε τη δράση κατά των
αποικιακών επαναστάσεων, όπως στην Ινδοκίνα
και τα γεγονότα της Αλγερίας το 1945. Το κύριο
επιχείρημα κατά της απελευθέρωσης των αποι-
κιών ήταν ότι σύντομα το ΚΚ θα πάρει την εξου-
σία στη Γαλλία, ανεβάζοντας το ποσοστό των
ψήφων του συνεχώς, οπότε το ζήτημα της ανε-
ξαρτησίας των αποικιών λυνόταν αυτομάτως…”.

Ήταν μια πολιτική που παρέλυε τους κομ-
μουνιστές τόσο στις αποικίες όσο και στο εσω-
τερικό της χώρας. Ωστόσο, μια σειρά αγωνι-
στές του ΓΚΚ, ιδιαίτερα της νεολαίας, που
ασφυκτιούσαν με τη γραμμή του κόμματος
ακόμα και όταν το τελευταίο άρχισε να μιλάει
για “ειρήνη στην Αλγερία”, πρωτοστατήσανε
σε κινητοποιήσεις, από ανταρσίες εφέδρων
μέχρι διαδηλώσεις σε πανεπιστήμια και στους
δρόμους. Πολλοί από αυτούς αποδεσμεύτη-
καν από το κόμμα και στράφηκαν στην επανα-
στατική αριστερά, αναζητώντας εναλλακτική
στρατηγική απέναντι στον πατριωτισμό, τα
στάδια και την αυτοσυγκράτηση της εργατικής
τάξης. Ο Μάης του 1968 τους έδωσε την ευ-
καιρία να δυναμώσουν αυτή την εναλλακτική.

Η επαναστατική αριστερά στην Αίγυπτο
αναγκάστηκε να είναι περιορισμένη για πολύ
περισσότερα χρόνια. Η Αραβική Άνοιξη της
έδωσε την ευκαιρία να δείξει ότι υπάρχει άλ-
λος δρόμος από τα καταστροφικά λάθη που
χαράμισαν την ευκαιρία του 1956. Και αυτόν
τον αγώνα συνεχίζει και τώρα.

Λένα Βερδέ
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Ιστορία

Πώς οι ηγεσίες των ΚΚ
χαράμισαν τη δυναμική 
του 1956 στη Μέση Ανατολή
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Διαβάστε επίσης

Εργάτες στους δρόμους
του Πορτ Σάιντ ενάντια
στα στρατεύματα
κατοχής



Μ
προστά στη μεγαλύτερη κινητοποίηση από το
1987, θα βρεθεί το δεύτερο Σαββατοκύριακο του
Νοέμβρη η Νότια Κορέα. Το κίνημα που απαιτεί

την παραίτηση της προέδρου Παρκ Γκουν Χιε έφτασε σε
νέα ύψη το περασμένο Σάββατο όταν 200.000 άνθρωποι
διαδήλωσαν στους δρόμους της Σεούλ. Δεκάδες χιλιά-
δες διαδήλωσαν ταυτόχρονα σε άλλες πόλεις σε όλη τη
χώρα. Αυτό το σαββατοκύριακο θα υπάρξει νέα Μέρα
Δράσης στην οποία αναμένεται να διαδηλώσουν από μι-
σό ως ένα εκατομμύριο διαδηλωτές.

Οι κινητοποιήσεις σπρώχνουν την κυβέρνηση σε βα-
θύτερη κρίση με την πρόεδρο να ζητάει συγνώμη από
την τηλεόραση δύο φορές μέσα στις τελευταίες δέκα
μέρες. Οι σημερινές διαμαρτυρίες είναι από κάθε άπο-
ψη διαφορετικές με άλλες παλαιότερες.

Καταρχήν, δεν πρόκειται για ένα μονοθεματικό κίνη-
μα, αλλά ένα κίνημα που βάζει στο στόχαστρο την κυ-
βέρνηση δημιουργώντας θέμα πολιτικής εξουσίας για
πρώτη φορά από το 1987 όταν οι τεράστιες διαμαρτυ-
ρίες είχαν αναγκάσει την στρατιωτική δικτατορία που
κυβερνούσε τότε να υποσχεθεί δημοκρατικά δικαιώμα-
τα που περιλάμβαναν και άμεσες προεδρικές εκλογές.

Δεύτερον, σε αντίθεση με τις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις της δεκαετίας του 2000 όπου πρωτοστατούσαν
ΜΚΟ, αυτή τη φορά είναι η Αριστερά (κυρίως εμείς, η
Εργατική Αλληλεγγύη, αλλά και σταλινικές οργανώ-
σεις) που πήραν την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη
αυτού του κινήματος.

Τρίτο, η παρουσία των συνδικάτων σε αυτό το κίνη-
μα είναι σημαντική. Παλιότερα, τα μέλη των συνδικά-
των και των αριστερών οργανώσεων έρχονταν αντιμέ-
τωπα με καλέσματα να αυτοδιαλυθούν και να λειτουρ-
γούν «ατομικά» σαν «πολίτες». Τώρα είμαστε ευπρόσ-
δεκτοι από τους διαδηλωτές.

Τέταρτο, εξαιτίας όλων των παραπάνω, ο κινηματι-
σμός και η μισο-αυτόνομη διάθεση που ήταν κυρίαρχη
στα προηγούμενα κινήματα έχει υποχωρήσει. Έτσι η
ριζοσπαστική αριστερά βρίσκεται σήμερα σε καλύτε-
ρη θέση να αποκτήσει τη δυνατότητα και την επιρροή
ώστε να παίξει καθοδηγητικό ρόλο στο κίνημα. 

Βέβαια αναπόφευκτα υπάρχουν διαφωνίες μέσα
στην «Λαϊκή Δράση για να διώξουμε την Παρκ Γκουν
Χιε» την οργάνωση-ομπρέλα που έχει δημιουργηθεί.

Μια διαφωνία αφορά τη στάση απέναντι στα φιλελεύ-
θερα λαϊκίστικα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι
κόμματα που το προηγούμενο διάστημα βρέθηκαν στο
πλευρό της Παρκ, στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς
και στις επιθέσεις ενάντια στην εργατική τάξη που
προώθησε. Υπάρχουν αριστερά και λαϊκίστικα κομμά-
τια μέσα στο κίνημα που αναζητούν συμμαχίες μαζί
τους - στις οποίες είμαστε αντίθετοι. 

Γενική απεργία
Μια άλλη διαφωνία είναι ανοιχτή μέσα στο οργανω-

μένο εργατικό κίνημα. Αφορά την ανάγκη η Αριστερά
να πιέσει την KCTU (σ.τ.μ. την Κορεατική ΓΣΕΕ) να κα-
λέσει γενική απεργία. Η μετριοπαθής αριστερά δεν
την θέλει γιατί προστατεύει τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία. Και οι αριστεριστές δεν την επιδιώκουν γιατί
έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη δύναμη της βά-
σης να αναλάβει πρωτοβουλίες. 

Παρόλα αυτά, πάρα πολλοί εργάτες της KCTU συμ-
μετέχουν μαζικά στο κίνημα ενώ οι σιδηροδρομικοί
βρίσκονται σε απεργία για δικά τους αιτήματα. Εμείς,
σαν επαναστατική αριστερά, υποστηρίζουμε ότι η πα-
ρούσα συγκυρία προσφέρει μια καλή ευκαιρία στους
αριστερούς ακτιβιστές και τους μαχητικούς συνδικαλι-
στές να ασκήσουμε πίεση στην ηγεσία της KCTU για
να αναγκαστεί να βγάλει απεργία. Ήδη μαζί με μερι-
κές ακόμα αριστερές οργανώσεις έχουμε ξεκινήσει
καμπάνια υπογραφών από μέλη των συνδικάτων με αί-
τημα να γίνει απεργία, την οποία μέσα σε δύο μέρες
έχουν υπογράψει 5.000 εργάτες. 

Δεν είναι βέβαιο, αυτή τη στιγμή αν η Παρκ Γκουν
Χιε θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Αν συμβεί αυτό, θα
καλεστούν προεδρικές εκλογές σε δύο μήνες. Θα
υπάρξουν διαφωνίες στο αν η αριστερά πρέπει να κά-
νει Λαϊκό Μέτωπο μαζί με αστικά κόμματα της αντιπολί-
τευσης, το σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Δικαιοσύνης και
ηγέτες ΜΚΟ. Ό, τι και να συμβεί, είναι βέβαιο ότι βρι-
σκόμαστε μπροστά σε μια νέα, γεμάτη αναταράξεις πε-
ρίοδο, μέσα στην οποία η επαναστατική αριστερά οφεί-
λει να αναπτύξει τον ταξικό αγώνα προς τα Αριστερά.

Εργατική Αλληλεγγύη, αδελφή οργάνωση 
του ΣΕΚ και μέλος της Διεθνιστικής 

Σοσιαλιστικής Τάσης στη Νότια Κορέα  
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Ν. ΚΟΡΕΑ Η μεγαλύτερη
κινητοποίηση από το 1987

Σ
την σύλληψη και προφυλάκιση 11 βουλευτών, ανάμεσα σε αυτούς και
των δύο συμπροέδρων Ντεμιρτάς και Γιουκσέκνταγ, του κόμματος
HDP, προχώρησε στην Τουρκία ο Ερντογάν στις 4/11, με την κατηγο-

ρία ότι υποθάλπτουν την τρομοκρατία. Πρόκειται για μια νέα μεγάλη κλιμά-
κωση του κύματος καταστολής που έχει εξαπολύσει, μετά το κλείσιμο Κουρ-
δικών και Αριστερών ΜΜΕ και τη σύλληψη των δημάρχων του Ντιγιαρμπακίρ
τον περασμένο μήνα. 

Έχοντας ήδη «περάσει» τον Μάιο από την Εθνοσυνέλευση την άρση της
ασυλίας των βουλευτών του HDP, το τουρκικό κράτος τους συνέλαβε με επι-
δρομές της αντιτρομοκρατικής τα ξημερώματα της περασμένης Παρα-
σκευής. Για ώρες η πρόσβαση στα σόσιαλ μίντια (twitter, facebook κλπ) στα-
μάτησε στα περισσότερα μέρη της Τουρκίας, προκειμένου να εμποδίσουν
την αντίδραση του κόσμου. Όμως την ίδια κιόλας μέρα, παρά τη λογοκρισία,
την απαγόρευση, τους αποκλεισμούς, τις επιδρομές στα γραφεία του HDP
και την άγρια καταστολή, ο κόσμος στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την
Άγκυρα και άλλες πόλεις της Τουρκίας, αψήφησε τη βία και τις συλλήψεις
και βγήκε στους δρόμους. 

Το HDP, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Τουρκίας με ποσοστό 11% στις
τελευταίες εκλογές, κατήγγειλε «πραξικόπημα του καθεστώτος Ερντογάν»
και κάλεσε τον κόσμο να βγει στους δρόμους. «Είμαστε εκλεγμένοι αντιπρό-
σωποι του λαού, δεν εκπροσωπούμε τους εαυτούς μας, αλλά το εκλογικό
σώμα που μας στήριξε. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί» δήλωσαν ο Ντεμιρτάς
και η Γιουκσέκνταγ.

«Να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι βουλευτές του ΗDP» απαιτεί σε ανα-
κοίνωσή του το DSIP, το Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα στην
Τουρκία. «Η πολιτική βούληση των εκατομμυρίων πολιτών που ψήφισαν τo
HDP στις 7 Ιουνίου και στις 7 Νοέμβρη έχει παραβιαστεί ξανά. Ο λαός επιλέ-
γει, τα δικαστήρια διατάζουν συλλήψεις. Αντί για ειρήνη και δημοκρατία το
AKP βάζει στο στόχαστρο το πιο θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα του
Κουρδικού λαού. Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί για χρό-
νια αλλά είναι χρεοκοπημένη». 

Η επίθεση καταστολής του Ερντογάν σχετίζεται άμεσα με τις εξελίξεις στη
Συρία και το Ιράκ, όπου η Τουρκία διαγκωνίζεται προκειμένου να παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στις επεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερα μετά
την αναβάθμιση των Κούρδων του Ιράκ και της Συρίας στο πλευρό των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους.    

Ο Ερντογάν έχει το θράσος να προχωράει σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις
θεωρώντας ότι σε διεθνές επίπεδο οι μεγάλες δυνάμεις τον έχουν ανάγκη
σαν μια βασική δύναμη προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδιά τους στη Συ-
ρία. 

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ευθυγραμμιστεί ανοιχτά με το Τουρκικό κρά-
τος στη βάρβαρη επίθεση ενάντια στα δημοκρατικά δικαιώματα. Ο βρετανός
υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον έπλεξε το εγκώμιο του καθεστώτος:
«Η Τουρκία έχει αποφασιστική σημασία για την ασφάλειά μας, για τον αγώνα
ενάντια στην τρομοκρατία και φυσικά, αποφασιστική σημασία στη μάχη που
δίνουμε στη Συρία».

Εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε δηλώ-
σεις «ανησυχίας» για τις εξελίξεις στην Τουρκία. Πρόκειται για τις ίδιες χώ-
ρες της Ευρώπης που υπέγραψαν με την Τουρκία τη ρατσιστική συμφωνία
για το προσφυγικό, τις ίδιες χώρες που συνεργάζονται εδώ και δεκαετίες μα-
ζί της για την «πάταξη της τρομοκρατίας»…

TΟΥΡΚΙΑ 
Κάτω τα χέρια από το HDP

Δυναμική διαδήλωση αλληλεγγύης στους Κούρδους και την Αριστερά
στην Τουρκία οργανώθηκε το Σάββατο στην Αθήνα με τη συμμετοχή με-
λών κουρδικών και τουρκικών οργανώσεων, οργανώσεων της Αριστεράς
μετά από κάλεσμα του Πολιτιστικού Κέντρου Κουρδιστάν. Με σημαίες του
HDP, η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1000 άτομα, ξεκί-
νησε από το Σύνταγμα και βάδισε στην τουρκική πρεσβεία. Με πανό συμ-
μετείχαν η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Α.Κ, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, κ.ά.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν το περασμένο Σάββατο στους δρόμους
του Λονδίνου σε ένα συλλαλητήριο που καλέστηκε έκτακτα από υποστηρι-
κτές του HDP και του Κουρδικού αγώνα. Το συλλαλητήριο οργανώθηκε
από την Δημοκρατική Ένωση Δυνάμεων που απαρτίζεται από 17 κουρδι-
κές και τουρκικές οργανώσεις της Βρετανίας.  

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε πόλεις
της Γερμανίας και άλλες χώρες.

Διεθνές κύμα αλληλεγγύης

Συλλαλητήριο στη Σεούλ,
Σάββατο 5 Νοέμβρη
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«Η
σημερινή ηγεσία του
ΚΚΕ διαπράττει σοβαρό
λάθος με την αντικατά-

σταση της διαχρονικής θέσης του
Κόμματος για λύση Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας, με τη θέση
για ενιαίο κράτος», ανέφερε σε
ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. Τονίζει
ότι η θέση του ΚΚΕ για ενιαίο κρά-
τος οδηγεί στη διχοτόμηση που εί-
ναι καταστροφική για την Κύπρο
προσθέτοντας ότι: «Ορισμένοι στην
Κύπρο που μέχρι πρόσφατα καθη-
μερινά ύβριζαν το ΚΚΕ τώρα όψιμα
το έχουν "αγαπήσει" εξαιτίας της
αλλαγής της θέσης του στο Κυ-
πριακό…» 

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνε-
ται η προσπάθεια να χρεωθεί σε
όποιον αντιτίθεται στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς «ειρηνικής
επίλυσης» η ταύτιση με τους εθνικι-
στικούς κύκλους σε Ελλάδα και Κύ-
προ. Είχε συμβεί αυτό και πριν από
12 χρόνια στο δημοψήφισμα για το
Σχέδιο Ανάν όταν όποιος ήταν με το
ΟΧΙ χρεωνόταν στους πολεμοκάπη-
λους και τους εθνικιστές. Τότε το
ΑΚΕΛ, κάτω από την πίεση της βά-
σης του είχε μετακυλήσει τελικά
στο ΟΧΙ.

Η απόφαση της Κ.Ε του ΚΚΕ για
το Κυπριακό (Ριζοσπάστης 29-
30/10) ξεκινάει αναδεικνύοντας –και
σωστά- τον αρνητικό ρόλο των ιμ-
περιαλιστικών σχεδιασμών αλλά και
των τοπικών αστικών τάξεων στις
πρωτοβουλίες για την επίλυση του
Κυπριακού:  

«Το ΚΚΕ αντιπαλεύει τους αρνητι-

κούς, για τους λαούς, σχεδιασμούς
που αναπτύσσονται στο πλαίσιο και
των ανταγωνισμών των αστικών τά-
ξεων των Ελλάδας, Τουρκίας και
Κύπρου, όπως και τον αρνητικό και
επικίνδυνο ρόλο που έπαιξαν δια-
χρονικά και παίζουν έως σήμερα
στην επίλυση του κυπριακού προ-
βλήματος οι ΗΠΑ, η Βρετανία, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ…Τόσο η Ελλάδα και
η Τουρκία όσο και η Κύπρος έχουν
εγκατεστημένες βάσεις, δηλαδή
έχουν παραχωρήσει αμερικανοΝΑ-
ΤΟικές και βρετανικές στρατιωτικές
βάσεις, που διαδραματίζουν και σή-
μερα αυξημένο ρόλο στην περιοχή,
στις ιμπεριαλιστκές πολεμικές επι-
χειρήσεις.»

Η απόφαση της Κ.Ε καταλήγει
«στον στόχο για μια Κύπρο στην
οποία αφέντης θα είναι ο λαός της,
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι,
Αρμένιοι, Λατίνοι και Μαρωνίτες.
Μια Κύπρος Ενιαία, Ανεξάρτητη, με
Μία και Μόνη Κυριαρχία, μια Ιθαγέ-
νεια και Διεθνή Προσωπικότητα,
χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύμα-
τα, χωρίς ξένους εγγυητές και προ-
στάτες».

Είναι σωστός στόχος ο «αφέντης
της Κύπρου να είναι ο λαός της».
Όμως πρέπει να ειδωθεί συγκεκρι-
μένα. Ο λαός της εδώ και σχεδόν

μισό αιώνα δεν ζει ενωμένος κάτω
από ένα ενιαίο κράτος του οποίου
πρέπει να γίνει ο αφέντης. Σε τι με-
ταφράζεται πρακτικά, σήμερα που
οι δύο μεγαλύτερες κοινότητες
ζουν σε ξεχωριστά κράτη, αυτός ο
στόχος; 

“Εθνική αφήγηση”

Το πρώτο που χρειάζεται είναι να
εγκαταλείψει κανείς την κυρίαρχη
«εθνική αφήγηση» του θέματος που
βάζει την Ελλάδα και τους Ελληνο-
κύπριους σε διαρκή θέση άμυνας
και την Τουρκία και τους Τουρκοκύ-
πριους σε διαρκή θέση επίθεσης
(βλέπε σχετικά στο παραπάνω άρ-
θρο) υπό την καθοδήγηση των ιμπε-
ριαλιστών. Δυστυχώς αυτή η αφή-
γηση κυριαρχεί στην απόφαση της
Κ.Ε του ΚΚΕ. Παρά την αναφορά
«στους ανταγωνισμούς των αστικών
τάξεων Ελλάδας-Τουρκίας και Κύ-
πρου», το ΚΚΕ συντάσσεται τελικά
με τις ελληνικές και ελληνοκυπρια-
κές διεκδικήσεις:

«Η ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει ότι, πα-
ρά τους συμβιβασμούς της ελληνο-
κυπριακής πλευράς, η Τουρκία και
η τουρκοκυπριακή πλευρά ανακυ-
κλώνουν επικίνδυνες θέσεις, που δι-
αιωνίζουν τις συνέπειες της εισβο-
λής - κατοχής και προωθούν τη δι-

χοτόμηση της Κύπρου…Η τουρκι-
κή/τουρκοκυπριακή πλευρά υπο-
στηρίζει ότι το τουρκοκυπριακό συ-
νιστών κράτος θα είναι συνέχεια
της “Τουρκικής Δημοκρατίας Βο-
ρείου Κύπρου”… Ο κ. Ακιντζί (Απρί-
λης 2015) μίλησε για “δύο ίσα κρά-
τη”… η τουρκική πλευρά αντέδρα-
σε έντονα για το οικόπεδο 6 της κυ-
πριακής ΑΟΖ, αμφισβήτησε τα κυ-
ριαρχικά δικαιώματα και προέβαλε
προκλητικές διεκδικήσεις…» 

Το καθήκον της ελληνοκυπριακής
και ελληνικής αριστεράς δεν είναι
να συντάσσεται με την ελληνική ή
την ελληνοκυπριακή κυβέρνηση
στις διεκδικήσεις τους. Το να εμμέ-
νει κανείς στη μη αναγνώριση του
λεγόμενου «ψευδοκράτους» ρίχνει
τους Τουρκοκύπριους στην αγκαλιά
του τουρκικού στρατού και του
Ερντογάν. 

Το καθήκον της αριστεράς είναι
να αναγνωρίσει το δικαίωμα στην
τουρκοκυπριακή εργατική τάξη και
λαό να αποφασίσει ο ίδιος αν θέλει
και με ποιο τρόπο να ζήσουμε όλοι
μαζί. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε οι
Τουρκοκύπριοι, σαν το μικρότερο
μέρος του πληθυσμού της Κύπρου,
να μην αναζητούν την ασφάλεια
στην εγγύηση του Τουρκικού κρά-
τους, αλλά στην μοναδική πραγμα-
τική εγγύηση ειρήνης και αδελφο-
σύνης στο νησί, που είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης. 

Είναι μήπως μια τέτοια λύση «ου-
τοπική», μη ρεαλιστική; Κάθε άλλο.
Τεράστια βήματα επαναπροσέγγι-
σης των δύο κοινοτήτων έχουν γίνει

τα τελευταία χρόνια στο νησί ακο-
λουθώντας ακριβώς αυτή τη λογι-
κή, ότι η μόνη πραγματική επίλυση
του κυπριακού μπορεί να έρθει από
τα κάτω, από τους εργαζόμενους
και τον λαό σε βορρά και νότο. Εί-
δαμε συγκλονιστικές εικόνες, κοι-
νές διαδηλώσεις ενάντια στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις και τις βά-
σεις στο νησί, κοινούς εορτασμούς
της εργατικής Πρωτομαγιάς, κοινές
ειρηνικές και διεθνιστικές πρωτο-
βουλίες σε βορρά και νότο. 

Πριν από μερικούς μήνες η βόρεια
Κύπρος συγκλονίστηκε από τις δυ-
ναμικές διαδηλώσεις που έγιναν  κά-
τω από το σύνθημα “Reddediyoruz”
(“Απορρίπτουμε”). Ήταν η απάντηση
ενάντια στις μεθοδεύσεις του Ερν-
τογάν για μεγαλύτερο έλεγχο. 

Σε αυτά τα κινήματα στέλνουμε
μηνύματα αλληλεγγύης και συνα-
δέλφωσης παλεύοντας σε Ελλάδα
και Κύπρο: Ενάντια στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις και για να κλεί-
σουν οι βάσεις. Ενάντια και έξω
από την ΕΕ των μνημονίων, των ρα-
τσιστικών συμφωνιών, των πολεμι-
κών επεμβάσεων. Ενάντια στον επι-
κίνδυνο άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισ-
ραήλ που οξύνει τους πολεμικούς
ανταγωνισμούς στην περιοχή. Ανα-
γνωρίζοντας το δικαίωμα στην
τουρκοκυπριακή κοινότητα να απο-
φασίζει η ίδια για τον εαυτό της,
ανοίγοντας το δρόμο ώστε αφέντης
της Κύπρου να είναι όλος ο λαός
της.

Γιώργος Πίττας

ΚΚΕΈνα βήμα εμπρός 
δύο βήματα πίσω;

Σ
το Μοντ Πελερίν της Ελβετίας ξεκίνη-
σαν τη Δευτέρα 7/11 οι διαπραγματεύ-
σεις για το μέλλον της Κύπρου ανάμε-

σα στον Αναστασιάδη και τον Ακιτζί υπό την
αιγίδα του ΟΗΕ. Πηγαίνοντας στην Ελβετία, ο
Αναστασιάδης τόνισε ότι στα δύο βασικά ζη-
τήματα, των εγγυήσεων και του εδαφικού,
υπάρχει «σημαντική απόκλιση» μεταξύ των
δύο πλευρών. 

Όσον αφορά το εδαφικό, είπε ότι  «συζητεί-
ται  από την πρώτη ημέρα, που θα εγκριθεί
δια δημοψηφισμάτων η λύση του Κυπριακού
να αποδοθεί η περίκλειστη περιοχή της Αμμο-
χώστου στους νόμιμους κατοίκους της».  Νω-
ρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χριστο-
δουλίδης (12/10), είχε δηλώσει ότι «στο πλαί-
σιο των εδαφικών αναπροσαρμογών δεν μπο-
ρεί παρά να περιλαμβάνεται και η Μόρφου».
Σύμφωνα με τους Financial Τimes, η τουρκο-
κυπριακή πλευρά αντιπροτείνει στην περιοχή
της Μόρφου, (στην οποία διαμένουν πολλοί
Τουρκοκύπριοι) «την χερσόνησο της Καρπα-
σίας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί τουρι-
στικά». 

Ο Αναστασιάδης δήλωσε ότι «η ενωμένη
Κύπρος θα αποτελείται από δύο συνιστώσες

πολιτείες, ισοτίμου καθεστώτος, οι οποίες θα
έλκουν τη νομιμότητα τους μέσα από τις πρό-
νοιες του Συντάγματος και όχι γιατί προϋπήρ-
χαν. Είναι για αυτό το λόγο, που ο θεμέλιος
λίθος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Συνθήκη
δηλαδή εγκαθίδρυσης του 1960, θα παραμεί-
νει σε ισχύ…»  .  

Η Τουρκοκυπριακή πλευρά ζητά να παρα-
μείνει η Τουρκία εγγυήτρια δύναμη και να
υπάρχει στο νέο κράτος εκ περιτροπής προ-
εδρία θεωρώντας τη «βασικό στοιχείο της ισό-
τητας των Τουρκοκυπρίων».  Όπως δήλωσε ο
Ακιντζί: «Δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγο-
νός ότι ο τουρκοκυπριακός λαός σχετίζει την
ασφάλεια του όχι με τις διεθνείς δυνάμεις αλ-
λά με την Τουρκία. Θεωρώ χρήσιμο να υπο-
γραμμίσω για μια ακόμη φορά αυτή την πραγ-
ματικότητα. Δεν είμαστε στο έτος 1960. Οι
συνθήκες του 2016 είναι διαφορετικές από
αυτές του 1960…»

Η αιτία των συγκρούσεων βρίσκεται στην
ίδια τη φύση αυτής της διαπραγμάτευσης,
ξεκινώντας από το κεφάλι. Για τα συμφέροντα
των ιμπεριαλιστών,  η Κύπρος παραμένει το
αβύθιστο αεροπλανοφόρο στο κέντρο της
Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι ο ΟΗΕ και οι ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις επιμένουν σε μια όσο

το δυνατόν πιο άμεση διευθέτηση και θέτουν
και το "πλαίσιο" της διαπραγμάτευσης με τον
τρόπο που έχουν μάθει εδώ και δεκαετίες να
λειτουργούν: Ανοίγοντας τους χάρτες και
τραβωντας νέες γραμμές, ορίζοντας νέες "εγ-
γυήτριες" δυνάμεις, προσφέροντας εκατέρω-
θεν ανταλλάγματα, αποζημιώσεις, ανταλλα-
γές περιουσίας, μετακινήσεις πληθυσμών,
παίζοντας διπλωματικά και με τις δύο πλευ-
ρές.

Συγκρούσεις

Είναι προφανές ότι αυτό είναι το πλαίσιο
μέσα στο οποίο μια διαδικασία "επανένωσης"
μπορεί να τιναχτεί στον αέρα πριν καν ξεκινή-
σει, καθώς όλοι οι παίκτες σκληραίνουν τη
στάση τους για να αποκομίσουν τα μεγαλύτε-
ρα δυνατά οφέλη.  Ή ακόμα χειρότερα, αφό-
του τυπικά και κάτω από τις όποιες πιέσεις,
θα έχει λήξει στα χαρτιά, να οδηγήσει σε νέο
γύρο συγκρούσεων. Έχουν συμβεί τέτοια
πράγματα στο παρελθόν;

Με την αποχώρηση των Άγγλων, οι συμφω-
νίες του Λονδίνου και της Ζυρίχης το 1959,
καθώς και το κυπριακό σύνταγμα του 1960
προέβλεπαν κατοχύρωση για τα δικαιώματα

όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινο-
τήτων. Αποκλειόταν η μονομερής αλλαγή του
συντάγματος της Κύπρου, η διχοτόμησή της ή
η ένωσή της  με την Ελλάδα. "Εγγυητές" της
ασφάλειας της Κύπρου ήταν η Βρετανία, η
Ελλάδα και η Τουρκία.

Πριν στεγνώσει το μελάνι, η Ελληνοκυπρια-
κή άρχουσα τάξη  έγραψε στα παλιά της τα
παπούτσια τις συνταγματικές  δικλείδες
ασφαλείας. Οι τουρκοκύπριοι, το 18% του συ-
νολικού πληθυσμού της Κύπρου τότε,  περιο-
ρίστηκαν σε θύλακες που αποτελούσαν μολις
το 4% της γεωγραφικής έκτασης του νησού. 

Ακολούθησε το 1964-65  η απέλαση των Ελ-
λήνων της Κωνσταντινούπολης από το τουρκι-
κό κράτος που αξιοποίησε την ευκαιρία να πα-
ρουσιαστεί σαν ο μοναδικός εγγυητής της
ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων. Και  το 1974,
μετά το πραξικόπημα του Σαμψών, βρήκε την
ευκαιρία να εισβάλει στην Κύπρο. Η τότε ελ-
ληνοκυπριακή ηγεσία συμφώνησε σε ανταλ-
λαγή πληθυσμών ώστε ο βορράς του νησιού
έγινε τουρκοκυπριακός και ο νότος ελληνοκυ-
πριακός. 

Με τέτοια προϊστορία θα ήταν αφέλεια να
εμπιστεύεται η Αριστερά ότι όλοι αυτοί θέ-
λουν να “λύσουν το κυπριακό”.

Ποιοι μπορούν να λύσουν το Κυπριακό;



Δ
εν υπάρχει αμφιβολία, και
δεν έχει σταματήσει να το
δείχνει η ίδια ούτε στιγμή,

ότι η Χίλαρι Κλίντον είναι ένα πολε-
μοχαρές γεράκι. Αλλά δεν χρειάζε-
ται να περιμένει κανείς την εκλογή
της ή του Τραμπ για να βρεθεί
μπροστά σε μια νέα πολεμική κλι-
μάκωση εκ μέρους των ΗΠΑ. Αυτή
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το 2008 μια από τις υποσχέσεις –
και ένας από τους λόγους που εκα-
τομμύρια αμερικάνοι τον είχαν τότε
ψηφίσει - ήταν η υπόσχεση του Ομ-
πάμα για αποχώρηση των αμερικα-
νικών στρατευμάτων από το Ιράκ.
Ήταν μια απόφαση που είχε να κά-
νει από τη μια πλευρά με το αντιπο-
λεμικό κίνημα των ΗΠΑ που ήταν κι-
νητήριος δύναμη αντίστασης όλα
τα χρόνια προεδρίας του Μπους.
Ενώ από την άλλη πλευρά ο Ομπά-
μα επεδίωκε να εκφράσει μια στρο-
φή στην εξωτερική πολιτική των
ΗΠΑ προς τον Ειρηνικό και τους
ανταγωνισμούς με την Κίνα. 

Το 2010 σαν πρόεδρος πια μπο-
ρούσε ακόμα να επιχαίρει για την
επερχόμενη αποχώρηση των τε-
λευταίων ιρακινών στρατευμάτων
από το Ιράκ: «Όταν ήμουν υποψή-
φιος για την προεδρία είχα υπο-
σχεθεί να δώσω τέλος στον πόλε-

μο στο Ιράκ με υπεύθυνο τρόπο.
Λίγο αφότου ανέλαβα τα καθήκον-
τά μου, ανακοίνωσα τη νέα στρα-
τηγική μας για το Ιράκ και μία ολο-
κληρωτική μεταβίβαση (της ασφά-
λειας της χώρας) στους Ιρακι-
νούς». 

Διαίρει και βασίλευε

Ο υπεύθυνος τρόπος του Ομπά-
μα, που αποδείχθηκε το ίδιο κατα-
στροφικός με το δρόμο που χάρα-
ξαν οι προκάτοχοί του, ήταν να
κρατήσει τον έλεγχο στο Ιράκ παί-
ζοντας το παλιό παιχνίδι του διαί-
ρει και βασίλευε ανάμεσα στους
σιίτες και τους σουνίτες εξοπλίζον-
τας, υποστηρίζοντας και δίνοντας
τελικά την εξουσία στους πρώ-
τους. Μετά την καταστροφή του
πολέμου ήρθε ο υπεύθυνος τρό-
πος του Ομπάμα να οξύνει τις
εσωτερικές αντιθέσεις, διαλύον-
τας τη χώρα και δημιουργώντας
το έδαφος για να ανθίσουν δυνά-
μεις όπως το ΙSIS και σήμερα το
ισλαμικό κράτος να απλώνεται από
το Ιράκ μέχρι τη Συρία. 

Οκτώ χρόνια μετά και ενώ έχει
ήδη αρχίσει να μαζεύει τις βαλί-
τσες του από το Λευκό Οίκο, ο Ομ-
πάμα κλείνει τη διακυβέρνησή του
με τον αμερικάνικο στρατό και αε-
ροπορία να ηγείται μιας διεθνούς
(Αμερικάνοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιτα-
λοί, Γερμανοί, Αυστραλοί, Ιορδα-
νοί) δύναμης επέμβασης και μιας
συνεργασίας από βορειοϊρακινές
Κουρδικές, φιλοϊρανικές Σιιτικές,

και άλλες μιλίτσιες με στόχο την
ανακατάληψη της Μοσούλης από
το Ισλαμικό Κράτος. 

Πρόκειται για ειρωνεία γιατί οι
δυνάμεις που ισχυρίζονται ότι θα
απελευθερώσουν τη Μοσούλη εί-
ναι ακριβώς οι ίδιες που διέλυσαν
την ιρακινή κοινωνία και σκότωσαν
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους
μετά την επέμβασή τους το 2003.
Και τα ίδια θα συμβούν ξανά κα-
θώς, στη Μοσούλη – όπως και στο
μαρτυρικό Χαλέπι που βομβαρδί-
ζεται από τους Ρώσους και το κα-
θεστώς του Άσαντ στη Συρία -
εξακολουθούν να παραμένουν
εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι. 

Ο Ομπάμα κλιμακώνει τον πόλε-
μο όχι μόνο στο Ιράκ αλλά σε όλη
την περιοχή. Τα αμερικάνικα πλοία
βομβαρδίζουν τις ακτές της Υεμέ-
νης, στο πλευρό των Σαουδαρά-
βων, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νε-
κρούς. Στη Σομαλία, ο αριθμός
των αμερικανικών στρατευμάτων
την τελευταία χρονιά είναι ο μεγα-
λύτερος από την επέμβαση του
1993 και την ήττα των ΗΠΑ σε
οδομαχίες στη Μογκαντίσου.

Στις 15 Νοεμβρίου, παραμονή
της επετείου του Πολυτεχνείου θα
διαδηλώσουμε μαζικά ενάντια
στην επίσκεψη Ομπάμα, ενάντια
στις επεμβάσεις και τον πόλεμο,
για να κλείσουν οι βάσεις στη Σού-
δα και όλες οι βάσεις, για να στα-
ματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. 

Γ.Π.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΠΑΜΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Φ
έτος ο Αη Βασίλης έρχεται
ένα μήνα νωρίτερα στην Ελ-
λάδα και τον λένε Ομπάμα.

Αυτό είναι σε χοντρές γραμμές το
μήνυμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με
αφορμή την επικείμενη συνάντηση
του προέδρου των ΗΠΑ με τον Τσί-
πρα στην Αθήνα την πρώτη μέρα
εορτασμού του Πολυτεχνείου, στις
15 Νοέμβρη. Αμέσως μετά καβαλάει
το έλκηθρο για Βερολίνο προκειμέ-
νου να μεταφέρει στη Μέρκελ λίγο
από το χαρμόσυνο γιορτινό πνεύμα
της Αθήνας…

Δεν απέχει και πολύ από παραμύ-
θι η εικόνα που προσπαθούν να ζω-
γραφίσουν οι εκπρόσωποι της κυ-
βέρνησης σχετικά με την επίσκεψη
Ομπάμα. Διαβάζουμε στο προ ημε-
ρών ρεπορτάζ του Δ. Κλαυδιανού
στην Αυγή: 

«Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν
πως “η επιλογή του Αμερικανού
προέδρου να επισκεφθεί τις δύο αυ-
τές πρωτεύουσες στο τέλος της θη-
τείας του, και μάλιστα την Αθήνα
πριν από το Βερολίνο, προσδίδει ιδι-
αίτερη σημασία στην επίσκεψη”.
Επισημαίνουν επίσης πως ο Αμερι-
κανός πρόεδρος "έρχεται σε συνέ-
χεια του μηνύματος του υπουργού
Οικονομικών Τζακ Λιου ότι βούληση
των ΗΠΑ είναι η διευθέτηση του ελ-
ληνικού χρέους πριν από το τέλος
της θητείας Ομπάμα"». 

Ο Ομπάμα ήρθε επιτέλους να πά-
ρει τη θέση που του αρμόζει στη φι-
λολογία του ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στον άλ-
λο μεγάλο σούπερ ήρωα, τον Ολάντ.
Η θεωρία είναι ότι διαμορφώνονται
φοβερές συμμαχίες που θα βάλουν
στη θέση τους τον «κακό» Γερμανό
Σόιμπλε και θα σταματήσουν τα μνη-
μόνια. Αλλά η πραγματικότητα γίνε-
ται όλο και χειρότερη.

Το καλοκαίρι του 2015 ο Τσίπρας
έγραψε το μαζικό ΟΧΙ του λαού στα
παλιά του παπούτσια, ακολουθών-
τας ανάμεσα σε άλλων και τις συμ-
βουλές του Ομπάμα, να πειθαρχήσει
στις επιταγές της τρόικας. Και, αφού
προχώρησε τον Αύγουστο στην ψή-
φιση του νέου μνημονίου, πραγμα-
τοποίησε τον Σεπτέμβρη του 2015
το δεκαήμερο ταξίδι του στις ΗΠΑ.
Όπως ανέφερε τότε το ρεπορτάζ,
(στη συνάντησή των ζευγών Ομπάμα
και Τσίπρα σε δεξίωση του ΟΗΕ) ο
πρόεδρος Ομπάμα του «επανέλαβε
τη βούληση να στηρίξει την Ελλάδα
τόσο στην υλοποίηση των μεταρρυθ-
μίσεων όσο και στην επιστροφή στην
ανάπτυξη και το θέμα του χρέους».
Πέρασαν15 μήνες από τότε και το
μόνο που θα μείνει από την επίσκε-
ψη Ομπάμα, θα είναι δίπλα στα μνη-

μόνια και το χρέος να προστεθεί η
μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας
στις επεμβάσεις που βρίσκονται σε
εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. 

Σε άλλο άρθρο στην Αυγή, ο Αν-
δρέας Μπελεγρής περιγράφει την ελ-
ληνική κυβέρνηση λίγο πολύ σαν την
πολύφερνη νύφη που έχει θαμπώσει
τους κυρίαρχους του πλανήτη:

«Με αφορμή την επίσκεψη του
Μπάρακ Ομπάμα, στην κυβέρνηση
επισημαίνουν (οι “κυβερνητικοί κύ-
κλοι”) ότι η Ελλάδα, λόγω της κρίσι-
μης γεωγραφικής θέσης της και της
άσκησης μιας πολύπλευρης εξωτε-
ρικής πολιτικής, έχει καταστεί πόλος
ενδιαφέροντος για περιφερειακές
και παγκόσμιες δυνάμεις. Έτσι φαί-
νεται να αποτελεί κοινό τόπο για
τους ισχυρούς παίκτες της παγκό-
σμιας σκακιέρας ότι μπορεί η Ελλά-
δα να βρίσκεται στο επίκεντρο του -
κατά Κοτζιά- τριγώνου της αστάθει-
ας, εντούτοις (ή, ακόμα, ακριβώς γι’
αυτόν τον λόγο) το μικρό και νευ-
ραλγικό κομμάτι αυτό του κόσμου
θα πρέπει να παραμείνει σταθερό.
Επισημαίνεται ότι την προηγούμενη
εβδομάδα στην Αθήνα βρισκόταν ο
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας Σεργκέι Λαβρόφ, μό-
λις έξι μήνες από την επίσημη επί-
σκεψη του προέδρου Βλαντίμιρ
Πούτιν. Παράλληλα, τον Οκτώβριο
πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο -
μαζί με την Κύπρο- ακόμη μία τριμε-
ρής συνάντηση κορυφής ανάμεσα
σε Τσίπρα, Αναστασιάδη και Σίσι.
Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμέ-
νη ακόμη μία αντίστοιχη συνάντηση
κορυφής στο Τελ Αβίβ για τις αρχές
Δεκεμβρίου μεταξύ Ελλάδας, Κύ-
πρου και Ισραήλ» (καθώς «τον ρόλο
της Ελλάδας στην ευρύτερη περιο-
χή ενισχύει και η ανασφάλεια που
προκαλεί η Τουρκία»). 

Η Ελλάδα, ο παγκόσμιος «πόλος
ενδιαφέροντος», το «καλό παιδί»
των ΗΠΑ, το καλύτερο συνεταιράκι
του Ισραήλ και του δικτάτορα Σίσι,
με ολίγη από Πούτιν. Μπορούμε να
αισθανόμαστε τόσο ασφαλείς όσο
και οι πρόσφυγες στο Χαλέπι και
στη Μοσούλη και οι Κούρδοι στην
Τουρκία.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Τριήμερο
Σε συλλαλητήριο ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα καλεί η ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ με αφετηρία το Πολυτεχνείο και πορεία στην αμερικάνικη πρε-
σβεία την Τρίτη 15 Νοέμβρη στις 5μμ.

Την επόμενη μέρα οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση στο αμφιθέατρο
ΜΑΧ στις 6μμ. Και για την πορεία του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη
καλεί στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 2μμ

OXI εμπλοκή στον πόλεμο 
υποταγή στα μνημόνια

Ο “Πρώτος Μαύρος Πρόεδρος” 
έγινε μαύρο γεράκι

17 Νοέμβρη 2015


